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Referat  fra møte i Kontaktpunktet  23. november 2009 

Til stede:  

Gro Granden, LO 

Tom Hugo-Sørensen, NHD 

Vidar Lindefjeld, NHO 

 Are-Jostein Norheim, UD 

 

Sekretariatet: Anja Thomsen, UD 

 

1. Naturvernforbundet og Forums sin klage mot Cermaq  

Tilbakemelding fra Chile ift.  brev fra Kontaktpunktet datert 11. september 2009 

hvor vi ba om NCP Chile og Canada sin vurdering av klagen mot Cermaq ASA. 

Tilbakemelding mottatt fra Chile, som vurderer at saken bør behandles og at  

Norge bør være ’lead’ NCP. Venter fortsatt på tilbakemelding fra Canadas NCP. 

Samme tilbakemelding forventes imidlertid fra Canada.  

Beslutning/oppfølging: 

Uansett tilbakemelding vi mottar fra Canada på vårt brev av 11. september, bør 

partene innkalles til et møte, fortrinnsvis tidlig på nyåret.  

Møtet bør sees i relasjon til møtet vi har fått kjennskap til at Cermaq skal ha med 

Naturvernforbundet, forventet at klagesaken da vil diskuteres og at 

Kontaktpunktet kan innkalle partene til et møte i etterkant av dette.  

Are-Jostein undersøker med Lise Bergan (Cermaq) når de skal ha møte med 



Side 2 

Naturvernforbundet.  

 

Ift. NHD sin inhabilitet i saken og diskusjon mellom LO, NHO og UDs 

representant i Kontaktpunktet. Ble NHD sin medlem informert om dette. Det ble 

besluttet at Tom skulle kontakte FKD for å forklare saken og at man evt. burde 

vurdere om det bør oppnevnes et ’ settemedlem’ for NHD i saken.  

 

2. Klage fra Framtiden i Våre hender mot Intex Resources ASA 

Det ble orientert om at ambassaden i Manila vil besøke øya Mindoro i 

november/desember.  

Beslutning/oppfølging:  

Vi avventer rapport fra ambassaden for å vurdere videre behandling av saken. 

Enighet om at all informasjon som mottas om  saken deles med alle partene i 

saken. Det ble besluttet å avvente rapporten fra ambassade for å avgjøre om det  

vil være behov for å gå ytterligere en runde med (for)- undersøkelser i saken.  

3. Oppdatering av  nettsider om OECDs retningslinjer 

Vi gjennomgikk kort de kommentarer som var mottatt på utkast til reviderte 

nettsider som ble sendt ut til kontaktpunktets medlemmer 6.oktober 2009 for 

kommentarer. Vi fikk avklart det som var uklart ift. innkomne kommentarer.  

 

Beslutning/oppfølging:    

Basert på kommentarer og avklaringer på dagens møte,  vil noen mindre 

justeringer gjøres i utkastet til nye nettsider før publisering av siden. 

 

4. Oppdatering av OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper 

Det ble diskutert litt rundt hvordan vi best forholder oss til og fra 

Kontaktpunktets side bidrar inn i prosessen med oppdatering av retningslinjene. 

Det ble referert til brev og e-post mottatt fra Forum, datert 11.16.09, hvor de 

oppfordrer til et bredt ’stakeholder’ møte om oppdateringen av retningslinjene. 

Are-Jostein opplyste at vi tar sikte på å ha et eget KOMpakt møte om 

oppdateringen av retningslinjene.  

 

Beslutning/oppfølging:  

Det tas sikte på en ’brainstorming’  i Kontaktpunktet om oppdateringen av 

OECD-retningslinjene i tilknytning til et møte i Kontaktpunktet. Forum sin 

henvendelse besvares positivt.  

 

5. Eventuelt 

Are-Jostein har mottatt en innberetning fra ambassaden i Dublin ift. Corrib 



Side 3 

saken. 

 

Beslutning/oppfølging: 

Brev i kopi mottatt fra NCP Canada ift. Corrib-saken vidersendes 

kontaktpunktets medlemmer 

  

    

 

 

 

 


