
 

PROTOKOLL KONTAKTPUNKTSMØTE 6. JUNI 2011 

Kl. 08.30-11.30   

Møteleder: Hans Petter Graver 

Referent: Hege Røttingen/Mari Bangstad 

Til stede: Hans Petter Graver, Elin M. Myrmel-Johansen, Jan Erik Korssjøen, Gro Granden, Hege 

Røttingen og Mari Bangstad 

VELKOMMEN 

08.30 – 09.00: Faglig påfyll 

Hvordan jobber Storebrands avdeling for ansvarlige investeringer med informasjonsinnhenting 

og analyse? Presentasjon v/Ansvarlig for ansvarlige investeringer i Storebrand, Christine 

Tørklep Meisingset  

09.00 – 11.30: Agenda 

1. Administrative spørsmål 

1.1. Protokoll fra forrige møte 

Vedtak: Godkjent 

Vedlegg 1 Protokoll fra konstitueringsmøte 30. mars 2011 

1.2. Møter fremover 

1.2.1. Åpent møte 

Kontaktpunktet arrangerer åpent møte 15 juni d.å. om nytt kontaktpunkt og nye retningslinjer i 

samarbeid med NHO, LO og UD. ForUM og en bedrift inviteres til å holde innlegg.  

Vedtak: Informasjon om åpent møte tas til orientering 

1.2.2. Eksterne møter og seminarer 

Vedtak: Kontaktpunktets medlemmer vil aktivt jobbe for å holde innlegg på eksterne seminarer 

og møter. Sekretariatet holder Kontaktpunktets medlemmer orientert om møter i regi av OECD, 

UD og virkemiddelapparatet, og holder løpende oversikt over relevant seminardeltakelse og 

innlegg.   

Vedlegg 2 Oversikt over aktuelle møter for Kontaktpunktet 

1.2.3. Møter i Kontaktpunktet 



Det ble lagt opp til en diskusjon om hvordan møtefrekvensen og Kontaktpunktet med 

Sekretariat har fungert siden oppstart for tre måneder siden. Arbeidsordningen fungerer godt. 

Sekretariatet viderefører rutinen med å orientere pr. mail om viktige saker og ukentlig el 

annenhver uke møter med Kontaktpunktets leder, Hans Petter Graver. Kontaktpunktet jobber 

”learning by doing”, og alle oppfordres til å ta opp behov for diskusjoner løpende.  

Vedtak: Møteplanen for Kontaktpunktet fra 30. mars beholdes. Dersom den enkelte har behov 

for flere møter enn møteplanen legger opp til eller har behov for tilleggsinformasjon kan det 

anmodes om ekstramøter, evt. telefonmøter etter behov.  

1.3. Godtgjørelse og refusjon til Kontaktpunktets medlemmer 

Det ble lagt opp til en drøfting om godtgjørelse og refusjon fra UD fungerer som forutsatt.  

Vedtak: Sekretariatet følger opp merknader fra Kontaktpunktets medlemmer 

2. Oppdaterte retningslinjer i OECD – status og fremdrift 

Vedtak: Nettsider og infomateriell bygger på nye retningslinjer. Nye retningslinjer oversettes til 

norsk. 

Vedlegg 3 Oppdaterte retningslinjer pr. 25. mai 2011 

3. Årsrapport til OECDs Investeringskomité 

Vedtak: Endelig versjon av Årsrapporten oversendes OECDs Investeringskomité 

Vedlegg 4 Språkvasket Årsrapport  

4. Informasjonsarbeid 

4.1. Målgruppe og mål 

Det ble lagt opp til en drøfting av hvem målgruppene våre er på kort og lengre sikt for vår 

strategiske kommunikasjon og hvordan vi best kan nå målene. Det var enighet om at 

Kontaktpunktet har to hovedmål. Det ene er å gjøre Kontaktpunktet og retningslinjene bedre 

kjent og derigjennom bidra til ansvarlig næringsliv. Det andre er å behandle klagesaker. 

Våre primærmålgrupper er 1) bedrifter, 2) organisasjoner, forbund og virksomheter som kan 

tenkes å klage inn saker, 3) norske nettverk, myndigheter og organisasjoner som fremmer 

næringslivets samfunnsansvar, 4) andre nasjonale kontaktpunkt. Det er behov for å prioritere 

tiltak og sette enda tydeligere og kvantifiserbare mål 

Vedtak: Handlingsplan utarbeides på grunnlag av drøfting. Info om nettsider, undersøkelse og 

brosjyre skissert i vedlegg 4, 5 og 6 tas til orientering.  

Vedlegg 5 Utkast til handlingsplan for Kontaktpunktets strategiske kommunikasjonsarbeid 

Vedlegg 6 Skisse til nye nettsider 

Vedlegg 7 Spørsmål til ”nullpunkts” undersøkelse 

Vedlegg 8 Skisse til informasjonsbrosjyre 



4.2. Navn 

Det ble lagt opp til en drøfting av hva vi skal hete og hvordan vi skal omtale oss. Før var navnet 

”Det nasjonale kontaktpunkt for OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper”.  

Vedtak: Kontaktpunktet tar navnet ”Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv”. Undertittel: 

”OECDs retningsliner for flernasjonale selskaper” eller bare ”OECDs retningslinjer”.  

5. Klagesaker 

5.1. Prosedyrer for klagebehandling 

Vedtak: Nye prosedyrer vedtas og legges ut på hjemmesiden 

Vedlegg 9 prosedyreregler 

5.2. Valg av gamle eller nye retningslinjer 

OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper ble oppdatert og en ny fremforhandlet versjon 

som inkluderer et kapittel om menneskerettigheter samt flere andre nye elementer ble vedtatt 

25. mai 2011. OECD har ikke noen tilrådning om ikrafttredelse, men folkerettslig praksis taler 

for ikrafttreden seks måneder etter signering.  For det norske kontaktpunket vil det være viktig 

å definere klart hvilke retningslinjer som gjelder på tidspunktet for avgivelse av slutterklæring.  

Vedtak: Klagesaker mottatt etter 25. mai behandles etter de nye retningslinjene mens 

klagesaker som Kontaktpunktet overtok ved tiltredelse 1. mars følger de gamle retningslinjene.  

5.3. Korrupsjon 

Vedtak: Kontaktpunktet kan søke Justisdepartementet og påtalemyndigheten om råd i 

korrupsjonssaker, men skal ikke være saksforberedende organ for påtalemyndigheten, samt 

oversender sin slutterklæring på rutinemessig grunnlag til alle relevante offentlige instanser, 

herunder Justisdepartementet og underliggende etater. Det er ingen generell anmeldelsesplikt 

for korrupsjon for Kontaktpunktets medlemmer eller Sekretariatets ansatte. Hvis 

Kontaktpunktet oppdager alvorlig korrupsjon, vil organet, men ikke enkeltpersonene, ha en rett 

til å anmelde forholdet.  

Vedlegg 10 Notat om korrupsjon  

5.4.  Rammer for forhandlingsfasen 

Vedtak: Kontaktpunktet ved sekretariatet avtaler rammene for forhandlingene med partene før 

mekling starter. Det ble understreket i diskusjonen at kontakt med partene under mekling skjer 

gjennom sekretariatet og Kontaktpunktets leder, dersom ikke annet på forhånd er avtalt med 

Kontaktpunktets leder. 

Vedlegg 11 Rammer for forhandlingsfasen 

5.5. Intex Resources ASA 

Vedtak: Selskapet bes om å redegjøre for fakta knyttet til klagen. Sekretariatet utarbeider utkast 

til spørsmål. 



Vedlegg 12 Klage 

Vedlegg 13 Tilsvar 

Vedlegg 14 Rapport ved JSL Consulting ”Report of the fact-finding mission to Mindoro, the 

Philippines” 

Vedlegg 15 Notat om korrupsjon  

5.6.       Cermaq ASA (behandles som siste punkt på dagsorden) 

Vedtak: Utkast til felleserklæring oversendes partene for videre forhandlinger 

Vedlegg 16 Svar på Kontaktpunktets spørsmål fra selskapet 

Vedlegg 17 Kommentarer til selskapets bærekraftrapport fra klageren 

Vedlegg 18 Utkast til felleserklæring 

6. Eventuelt 

 

 

 


