
 

 

Referat fra møte torsdag 4. Juni 2009 
 

Til stede:  

Kontaktpunktet:  Are-Jostein Norheim, UD 

    Tom Hugo-Sørensen, NHD 

    Vidar Lindefjeld, NHO 

    Gro Granden, LO 

 

Sekretariatet:  Erik Lundeby, UD 

 

1. Klage fra Fellesforbundet mot Kongsberg Automotive 

Uttalelsen ble publisert på Utenriksdepartementets nettside 29.05.2009. 

Engelsk oversettelse er under arbeid og blir distribuert når den er klar. 

 

2. Klage fra Fremtiden i våre henders mot Intex Resources 

Beslutning: 

Kontaktpunktet utarbeider en bestilling til ambassaden i Manila for nye 

forundersøkelser på Filippinene.  Kontaktpunktets medlemmer bes spille inn spørsmål, 

og UD utarbeider utkast som forelegges kontaktpunktet til diskusjon.  Avklaring om 

kontaktpunktet realitetsbehandler saken gjøres når forundersøkelsen foreligger. Det 

sendes brev til partene om fremdriften. 

 

3. Naturvernforbundet og Forums klage mot Cermaq 

Kontaktpunktet diskuterte klagen og hvorvidt den skal behandles i Norge eller 

oversendes kontaktpunktene i Chile og Canada. I retningslinjenes prosedyreveiledning 

heter det: ”Generally, issues will be dealt with by the NCP in whose country the issue 

has arisen.” 

 

Beslutning: 

Kontaktpunktet vedtok å motta klagen for videre behandling. Vedrørende behandlingen 

delte Kontaktpunktet seg i et flertall og er mindretall  

-Flertallet (representantene for UD, NHD, NHO) vil oversende klagen til 

kontaktpunktene i Chile og Canada. Det norske kontaktpunktet innhenter redegjørelse 

fra Cermaq. Denne oversendes også de andre kontaktpunktene.  Den grunnleggende 

behandlingen av klagen bør foregå i de to kontaktpunktene i Chile og Canada. Det 

norske kontaktpunktet tar stilling til videre behandling av Cermaq ASA på grunnlag av 

behandlingen i Chile og Canada.  

-LOs representant tar dissens på oversendelse av saken til Chile og Canada, og mener 

det er morselskapets vurderinger som er innklaget, og at denne virksomheten 



 
(vurderingene) foregår i Norge. Dette tilsier at det norske kontaktpunktet bør behandle 

morselskapets vurderinger. 

-Flertallet mener klagen må anses å gjelde handlinger, unnlatelser og aktiviteter som 

finner sted i henholdsvis Chile og Canada.  Behandlingen bør derfor i utgangspunktet 

skje i de land der virksomheten foregår.  

 

Sekretariatet underretter partene om beslutningen og vedlegger referat fra møtet. Det 

gjøres spesielt oppmerksom på at Kontaktpunktet vil se det som en fordel at klagen og 

alle senere dokumenter i saken foreligger på engelsk siden de skal oversendes til 

kontaktpunktene i Chile og Canada. Både klagerne og bedriften vil bli informert om at 

det norske kontaktpunktets arbeidsspråk er norsk og engelsk, og at dokumentasjon 

som foreligger på andre språk ikke vil bli behandlet.  

 

Tom Hugo-Sørensen, NHD, erklærer seg inhabil i realitetsbehandlingen av Cermaq på 

grunn av NHDs eierskap i Cermaq ASA. 

 

Eventuelt 

Det ble ikke fremmet noe under eventuelt. 

 

30. juni 2009 

Endelig referat, revidert i henhold til kommentarer fra kontaktpunktmedlemmer på 

referatutkast av 5. Juni 2009 

Erik Lundeby, referent 

 

 

 

 


