Regjeringens konsultasjonsorgan for næringslivets samfunnsansvar - KOMpakt: oppsummering av
aktiviteter i 2013
Det ble holdt 3 plenumsmøter i KOMpakt i 2013, alle ledet av statssekretær Torgeir Larsen under
forrige regjering. Det ble holdt 3 møter i Arbeidsutvalget. Til behandling har vært følgende tema:
Oppfølging av FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP): en
arbeidsgruppe under ledelse av Olav Peter Hypher i Statkraft arrangerte flere rundebord for
næringslivs- og sivilsamfunnsrepresentanter om UNGP. Dette munnet ut i en anbefaling til
regjeringen om å utarbeide en nasjonal handlingsplan for oppfølging av prinsippene. Spørsmålet ble
presentert og drøftet på KOMpakt-møtet 04.02.13. Forberedelser til en handlingsplan ble påbegynt
under den rødgrønne regjering, og følges opp under nåværende regjering. En kartleggings- og
avviksanalyse av statlig sektor ble innhentet fra en konsulentinstitusjon som ett av flere innspill til en
slik handlingsplan.
Interessentdialog: En arbeidsgruppe utarbeidet og presenterte på KOMpakt-møtet 12.06. et 10punkts dokument med anbefalinger for bedrifters dialog med interessentgrupper, som ledd i deres
aktsomhetsvurdering. Arbeidsgruppen ble ledet av Svein-Erik Figved i WWF. Dokumentet er lagt ut
på regjeringen.no (http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/aktuelt/nyheter/2013/bedrifter-maalytte.html?id=737015) og er gjort kjent gjennom Innovasjon Norge.
Offentlige anskaffelser: Temaet var til diskusjon på et KOMpakt-møte 24. 09, der det ble holdt
innledning ved daværende statssekretær Tone Toften fra Forbruker- og
Administrasjonsdepartementet, Magne Paulsrud fra IEH (Initiativ for Etisk Handel) og Kim Nordlie,
Virke. En arbeidsgruppe ble nedsatt, ledet av Kim Nordlie, som fikk i oppdrag å utarbeide et notat
med forslag til oppfølgingspunkter for dette saksfelt. Saken følges opp i 2014.
Forskning/kunnskapsdimensjonen: Representantene for akademia i KOMpakt fremmet i løpet av
året forslag om å utarbeide et notat med anbefalinger på forskningsfeltet, en sak som ble første
hovedsak på agendaen for 2014. En introduksjon til temaet ble gitt av Benedicte Brøgger (AFI) på
KOMpakt-møtet 24.09.14.
Ny sammensetning av utvalget: Nye medlemmer ble oppnevnt pr november 2013 for to år.

