
 

 

 

PROTOKOLL FRA MØTE 20. JANUAR 2023 KL 9 – 10 – 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 

1.  PROTOKOLL FRA MØTE I KONTAKTPUNKTET 12. DESEMBER 2022  

Vedlegg 1: Protokoll fra møte i Kontaktpunktet 12. desember  

Vedtak: Protokoll fra møte i Kontaktpunktet 12. desember er godkjent, med tillegg fra Beate.  

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 

deltok i NHOs årskonferanse i januar. Cathrine skal til Stavanger for å snakke om OECDs retningslinjer på 

hotellfagskole. Beate deltok i nyttårsmøtet til Hydro om blant annet ny energi.  

2.2. NYTT FRA SEKRETARIATET  

Sekretariatet innledet. Kristel holdt innlegg hos Asker og Bærum bærekraftsnettverk (no. 17) om OECDs 

retningslinjer og åpenhetsloven. Frode og Kristel skal bidra i webinar hos Virke om aktsomhetsvurderinger 30. 

januar. Beate og Kristel skal innlede på NFDs kompetanseforum 25. januar. Åse holdt innlegg på seminar om 

åpenhetsloven hos Designit. Kontaktpunktets film om aktsomhetsvurderinger har blitt lansert. 

3.  KONTAKTPUNKTET. ADMINISTRATIVE SPØRSMÅL   

3.1. ÅRLIG MØTE MED MANDATGIVENDE DEPARTEMENTER 

Frode og sekretariatet v/Kristel innledet. Årlig møte med departementene avholdes 30. januar. Der legger 

Kontaktpunktet frem rapport fra arbeidet i 2022 og budsjettforslag for 2023 samt virksomhetsplan for 2023. VP 

ble godkjent på e-post sirkulasjon 9. januar. Det var en budsjettoverskridelse på ca. NOK 250 000 i 2022. Dette 

skyldtes særlig utgifter knyttet til mekling i enkeltsaker samt andre aktiviteter i VP (film, digitalt verktøy).   

Kontaktpunktmedlemmene ønsker å synliggjøre arbeidet som er gjort i 2022, herunder resultater i enkeltsaker 

og hvor mange personer Kontaktpunktet har nådd ut til. Viktig at det legges opp til forsvarlig behandling av 

klagesaker også i 2023. Økt trykk fortsetter i 2023 og det er behov for å møte etterspørselen på 

informasjonsarbeid om OECDs retningslinjer på basis av regelverksutviklingen i Norge og EU. Kontaktpunktet er 



ekspertorgan på OECDs retningslinjer og det er stor etterspørsel etter bidrag i kurs, og seminarer. 

Kontaktpunktet prioriterer å bidra i Forbrukertilsynets kurs og konferanser samt aktører som NHO og Virke. 

Også denne delen av informasjonsarbeidet har budsjettmessige konsekvenser. Medlemmene vil legge opp til 

en økning i budsjettforslaget for 2023 basert på overskridelse i 2022, økning i honorarer, prisøkninger samt 

utgifter knyttet til håndtering av klagesaker (meklere og meklingsmøter).   

Vedlegg 2: Rapport for 2022 med  budsjettforslag for 2023 

Vedlegg 3: Virksomhetsplan 2023  

Vedtak: Rapport for 2022 og budsjettforslag for 2023 vedtas på e-postsirkulasjon.  

4.  EVENTUELT  

 

Kommende møter og arrangementer  

27. februar  Kontaktpunktmøte  

20. mars  Kontaktpunktmøte  

19. april  Dialogmøte og lansering av årsrapport 

8. mai  Kontaktpunktmøte  

22./23. mai (tbc) Nordisk-baltisk nettverksmøte (Island) 

5. juni  Lansering næringslivsundersøkelse 

 

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.)  

 

 


