
 

 

 

PROTOKOLL FRA MØTE 12. DESEMBER 2022 KL 9 – 1130 – KONTAKTPUNKTET FOR 

ANSVARLIG NÆRINGSLIV, STED:  UTENRIKSDEPARTEMENTET (KG 415) 

Kontaktpunktet: Frode Elgesem, Gro Granden, Cathrine Dehli og Beate Ekeløve-Slydal 

Sekretariatet: Kristel Tonstad og Åse Sand 

Katarina Sætersdal og Per Bondevik deltok i behandling av punkt 4.1. 

1.  PROTOKOLL FRA MØTE I KONTAKTPUNKTET 24. OKTOBER 2022  

Vedtak: Protokoll fra møte i Kontaktpunktet 24. oktober er godkjent.  

2.  OPPSUMMERING AV RELEVANT ARBEID SIDEN FORRIGE MØTE  

2.1. NYTT FRA KONTAKTPUNKTMEDLEMMENE  

Kontaktpunktmedlemmene orienterte kort om aktiviteter siden sist i henholdsvis LO, NHO og ForUM.  

- Frode orienterte om at han har takket ja til å fortsette som leder av Kontaktpunktet etter at 

inneværende periode løper ut i mars 2023, og at han har mottatt oppnevningsbrev fra UD.  

- Frode orienterte om innlegg og workshop hos Rafto-stiftelsen (Future Proof) 23. november der ca. 20 

små og store bedrifter på Vestlandet deltok. Videre ble det orientert om Kristels og Frodes innlegg på 

Forbrukertilsynets konferanse om åpenhetsloven i Skien 7. desember.  

- Beste deltok på et halvdagsseminar arrangert ved Asker Næringsråd og Bærum Næringsforening i 

Sandvika 3. november, der hun holdt presentasjon om åpenhetsloven, OECDs retningslinjer og UNGP 

og hvordan gjøre gode aktsomhetsvurderinger. 

2.2. NYTT FRA SEKRETARIATET  

Sekretariatet orienterte om aktiviteter og arbeid; bl.a. igangsetting av næringslivsundersøkelse og ferdigstillelse 

av informasjonsfilm og aktsomhetsvurderinger, samt møte med menneskerettighetsforkjemper fra Honduras 

og Peace Brigades International. Sekretariatet orienterte også om faglige innlegg og bidrag:  

- Åse holdt innlegg i møte om Myanmar i regi av Etisk handel Norge om OECDs retningslinjer og 

ansvarlig uttrekk 3. november;  

- Kristel deltok i rundebord om klimaendringer og menneskerettigheter 4. november i regi av NIM, Redd 

Barna, Barneombudet og Amnesty;  

- Åse holdt innlegg ved Tyrkias ambassade om OECDs retningslinjer og Kontaktpunktets virksomhet 24. 

november; 



- Kristel holdt innlegg om åpenhetsloven i et panel om rettsutviklingen med hensyn til ansvarlig 

næringsliv ved UN Forum on Business and Human Rights 29. november;  

- Kristel holdt innlegg for den norske ILO-komiteen om OECDs retningslinjer og åpenhetsloven og 

fasiliterte en paneldiskusjon med forsker Genevieve LeBaron, FNs spesialrapportør for moderne 

former for slaveri og Etikkrådets leder om arbeidet mot moderne slaveri i regi av Senter for 

Menneskerettigheter (SMR) og i forbindelse med Oslo Peace Days 9. desember.     

3.  KONTAKTPUNKTET. ADMINISTRATIVE SPØRSMÅL    

3.1. VIRKSOMHETSPLAN 2023 –  PLANLEGGING  

Frode og sekretariatet gjennomgikk utkast til VP oppdatert etter VP-seminaret som ble avholdt 9. november. 

Medlemmene var fornøyde med strammere VP-format. Det ble understreket at det var viktig med fokus på 

miljøkapittelet i OECDs retningslinjer og samarbeid med NIM på dette feltet. Medlemmene ble bedt om å 

sende ev. ytterligere skriftlige innspill innen 15. desember 2022. VP for 2023 legges frem for de mandatgivende 

departementene i årlig møte sammen med budsjettforslag og rapport for arbeidet i 2022. Arbeidet med 

årsrapport for 2022 påbegynnes parallelt og det legges opp til lansering og dialogmøte med interessenter på 

Litteraturhuset 19. april 2023.  

Vedtak: Godkjenning av VP på e-post sirkulasjon innen 20. desember. Det arbeides med rapport og 

budsjettforslag til fremleggelse i årlig møte med departementene i januar 2023.  

3.2. ENDRINGER I SEKRETARIATET    

Frode og sekretariatet ved Kristel orienterte om at Elisabeth Andvig har takket ja til tilbud om midlertidig 

stilling som seniorrådgiver i sekretariatet. Elisabeth jobber p.t. i sekretariatet til Etikkrådet og har bakgrunn 

blant annet fra FNs høykommissær for menneskerettigheter, UNICEF og World Economic Forum.   

4.  BEHANDLING AV ENKELTSAKER  

4.1. NY ENKELTSAK AV 31. MAI 2022 

Frode innledet. Det ble avholdt et uformelt møte med lederen av OECDs arbeidsgruppe for ansvarlig 

næringsliv, Christine Kaufmann, 9. desember, for å klarlegge enkelte spørsmål som har kommet opp i 

saksbehandlingen i denne innledende fasen. Det ble gitt en oppsummering av samtalen med Kaufmann. 

Beate og Cathrine deltok ikke i behandling av denne saken. Per Bondevik og Katarina Sætersdal deltok i 

behandlingen av saken som stedfortredere.  

Vedtak: Kontaktpunktet følger opp videre skritt i saken i tråd med OECDs og Kontaktpunktets prosedyrer. 

5.  OECD OG KONTAKTPUNKTORDNINGEN  

5.1. MØTER I OECDS WORKING PARTY OG NCP NETWORK MEETING   

Frode og sekretariatet ved Kristel og Åse orienterte. Working Party for Responsible Business Conduct (WPRBC) 

møtet 14. – 16. november omhandlet «targeted updates» av OECDs retningslinjer. Den norske delegasjonen 

bestod av to representanter fra NFD. Sekretariatet ved Kristel deltok som observatør. Frode, Kristel og Åse 

deltok i NCP Network Meeting 17. – 18. november. Elgesem innledet i en sesjon om advokaters rolle i 

enkeltsaker. Kristel fasiliterte gruppearbeid om hvordan rammeverk for mekling kan utformes og bidra til god 



dialog mellom partene i enkeltsaker. Frode orienterte kort om åpenhetsloven i en sesjon om rettsutviklingen 

med hensyn til ansvarlig næringsliv og arbeidet med nytt direktiv i EU.  

Vedtak: Kontaktpunktet følger opp sakene fra WPRBC og NCP Network Meeting og holder kontakt med NFD i 

forbindelse med oppdateringen av OECDs retningslinjer m.v.     

5.2. PEER REVIEW AV KONTAKTPUNKTET I  PERU  

Beate orienterte om deltakelse i Peer Review av det peruvianske kontaktpunktet i november.  

6.  KONTAKTPUNKTETS INFORMASJONSARBEID  

6.1. INTERNASJONAL OG NASJONAL UTVIKLING –  ANSVARLIG NÆRINGSLIV  

Frode orienterte kort om arbeidet i EU med Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD).  

7.  EVENTUELT (11.25 –  11.30) 

Kommende møter i Kontaktpunktet   Andre møter / arrangementer 

23. januar     19. april   Kontaktpunktets dialogmøte 

27. februar     22./23. mai Regionalt nettverksmøte (Island) 

20. mars      5. juni  Lansering næringslivsundersøkelse 

8. mai  

Kommende møter i OECD 

OECD Ministerial    14. – 15. februar 2023 

OECD Forum – textiles and footwear 16. – 17. februar 2023 

OECD Working Party    27. – 29. mars (tent.)  


