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PROTOKOLL KONTAKTPUNKTSMØTE 30. AUGUST 2011 

Kl. 14.00-18.00   

Møteleder: Hans Petter Graver 

Referent: Thea Finstad og Hege Røttingen 

Sted: Utenriksdepartementet, Midtkvartalet, møterom 3116 

Til stede: 

Fra Kontaktpunktet: Hans Petter Graver (leder), Elin M. Myrmel-Johansen, Gro Granden og Jan 

Erik Korssjøen.  

Fra Sekretariatet: Hege Røttingen og Thea Finstad  

VELKOMMEN 

14.00 – 14.45: Informasjonsfilm 

14.45 – 15.15: Faglig påfyll og smørbrød/kaffe/kake 

Hvordan jobber Folketrygdfondet (Statens Pensjonsfond Innland) med informasjonsinnhenting 

og analyse for ansvarlige investeringer? Presentasjon v/ Nils Bastiansen og Melanie Brooks. 

15.15 – 18.00: Agenda 

1. Administrative spørsmål 

1.1. Protokoll fra forrige møte 

Forslag til vedtak: Godkjent 

1.2. Møter fremover 

1.2.1. Åpent møte 

Kontaktpunktet arrangerer åpent møte 17. oktober d.å. om mekling i konflikt mellom næringsliv 

og sivilsamfunn. Utviklings- og miljøminister Erik Solheim, Forsker i mekling fra Harvard, 

Caroline Rees og forsker på CSR og vannkraft, Joseph Wilde, har bekreftet deltakelse.  

Vedlegg 1 Skisse til opplegg for åpent møte 17. oktober 2011   

Fra diskusjonen: Det er ønskelig med et åpent møte, og da også med en representant fra 

næringslivet til stede i panelet, som ikke nødvendigvis har vært involvert i klagebehandling for 

Kontaktpunktet.  

Vedtak: Informasjon om åpent møte tas til orientering.  

1.2.2. Eksterne møter og seminarer 
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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.  

Jan Erik Korssjøen representerer Kontaktpunktet på ”Indigenous Forum Conference 2011: Stakes 

Replacing Rights?” 22 oktober i Tromsø. Sekretariatet undersøker om det er aktuelt ifht 

dagsorden at en representant fra Kontaktpunktet (Elin Myrmel-Johansen) deltar i møtet i OECDs 

investeringskomité i Paris 5. og 6. oktober, i tillegg til Gro Granden. 

Vedlegg 2 Oversikt over aktuelle møter for Kontaktpunktet 

1.2.3. Møter i Kontaktpunktet 

Fra diskusjonen: Behov for å justere møteplan? Elin Myrmel-Johansen kommer tilbake om hun 

deltar i møtet 26. september 

Vedtak: Møteplanen beholdes 

1.3. Godtgjørelse og refusjon til Kontaktpunktets medlemmer 

Fra diskusjonen: Det diskuteres om godtgjørelsen kan være for lav i forhold til tids- og 

ressursbruk blant Kontaktpunktets medlemmer. 

Vedtak: Nåværende ordning fungerer tilfredsstillende.  

1.4. Innsynsbegjæringer 

Fra diskusjonen: Kontaktpunktet følger offentlighetslova. Det har vært flere 

innsynsbegjæringer, og samtlige har blitt innvilget med fullt innsyn. Tilknytning til UD arkivet 

gir garanti for riktig og offentlig protokollføring. Kontaktpunktet tar sikte på stor grad av 

åpenhet der det ikke foreligger særlige personvernshensyn eller sensitive opplysninger. 

Vedtak: Arkivrutiner og praktisering av offentlighetslova fungerer og videreføres. 

Vedlegg 3 Orienterende notat om protokollføring  

Vedlegg 4 Orienterende notat om arkivering 

2.  Oppdaterte retningslinjer i OECD – status og fremdrift 

Fra diskusjonen: Det norske kontaktpunktet først ute til å behandle og avslutte en sak etter de 

nye retningslinjene. Deling av norske erfaringer nasjonalt og internasjonalt? Sekretariatet 

orienterte om at retningslinjene oversettes til norsk. 

Vedtak: Sekretariatet undersøker mulighet for en presentasjon av norske erfaringer i 

OECD/Paris.  De nye retningslinjene oversettes fra engelsk til norsk. 

3. Informasjonsarbeid 

Nye hjemmesider ble lansert 16. juni 2011. Kontaktpunktet også på Facebook, samt presentert 

på møte i OECD. Nettsider og infomateriell bygger nå på nye retningslinjer og er oversatt til 

norsk jf Kontaktpunktets vedtak 1. juni 2011. Ny brosjyre er trykket på norsk, engelsk og 
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kinesisk. Spansk er under utarbeidelse. Materiell om det norske kontaktpunktet, rutiner, 

saksbehandlingsprosedyrer, klageskjema mv. er utarbeidet på engelsk. Hjemmesidene på 

engelsk er under utarbeidelse.  

Nullpunktsundersøkelse er gjennomført, analysert og kommunisert, også på engelsk. 

Kontaktpunktet har blitt presentert og positivt mottatt i åpent møte 15. juni, i OECD 27. juni, på 

stasjonsmøte for alle norske ambassadører 22. august, i to kronikker på nye nettsider.  

Bred omtale av første avsluttede sak (helside i Dagens Næringsliv, NRK, flere kronikker og 

artikler i bl.a. Dagsavisen, Reuters, ABC nyheter og internasjonale medier).  

Fra diskusjonen: Sekretariatet lager en informasjonsfilm om Kontaktpunktet jf. ønske fra 

Kontaktpunktet til Sekretariatet i møte 30. mars d.å. Sekretariatet informerte om at klageskjema 

på norsk ligger på Kontaktpunktets hjemmesider. Noe av Kontaktpunktets informasjon er 

oversatt til engelsk, mens det meste er på norsk. Nye retningslinjer som ble vedtatt av OECD like 

før sommeren er under oversettelse. I presentasjon av det norske Kontaktpunktet for samtlige 

OECD land i Paris den 27. juni ble hovedfunnene i en markedsundersøkelse presentert, samtidig 

som det ble vist til en detaljert fremstilling av nyansene i undersøkelsen på Kontaktpunktets 

hjemmeside. Andre NCP har i etterkant vist interesse for undersøkelsen, som også mottok 

positive reaksjoner fra OECD i Paris. Det ble diskutert hvorvidt nullpunktsundersøkelsen bør 

settes i sammenheng med Utenriksdepartementets undersøkelse gjengitt i Stortingsmelding 10 

(2008-2009). Gro Granden mener det ikke er tilstrekkelig kun å vise til nullpunktsundersøkelsen 

når Kontaktpunktet presenteres.  

Vedtak: Infoarbeid om Kontaktpunktet og OECDs retningslinjer videreføres. Flere 

undersøkelser omkring kunnskap om samfunnsansvar i bedrifter foreligger, men 

Kontaktpunktet bruker nullpunktsundersøkelsen som referansepunkt i sitt informasjonsarbeid. 

Nullpunktsundersøkelsen skal gjentas, for å vise om infotiltak i regi av det omorganiserte 

Kontaktpunktet 1 mars har gitt effekt. 

Vedlegg 5 Nullpunktsundersøkelse 

Vedlegg 6 Presseklipp og oversikt over mediedekning av første avsluttede sak 

4. Klagesak til beslutning 

4.1. 129 Roma vs. Kirkens Nødhjelp 

Kort presentasjon av problemstilling, saksbehandling og avslutning av saken 

Fra diskusjonen: Avvisning av saken fikk full tilslutning i OECD fordi det ikke er et 

multinasjonalt selskap, som retningslinjene dekker. Utkast til slutterklæring er sendt til begge 

parter i tråd med det norske Kontaktpunktets selvpålagte rutiner.  

Vedtak: Kontaktpunktets utsteder vedlagte slutterklæring for offentliggjøring. Saken avsluttes 

Vedlegg 8 Utkast til Kontaktpunktets slutterklæring 

5. Klagesaker til orientering 

5.1. Naturvernforbundet og ForUM vs. Cermaq ASA 
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Fra diskusjonen: Kort oppsummering av det vellykkede meklingsresultatet. Kontaktpunktet 

fikk bred medieomtale, både nasjonalt og internasjonalt. Partene har avtalt å videreføre 

dialogen, og et eget møte uten Kontaktpunktet i høst. Partene er invitert til oppfølgingsmøte i 

Kontaktpunktet i april neste år. Saken er unik, derfor kan ikke Kontaktpunktet innstille seg på å 

ta med konkrete erfaringer fra denne saken inn i nye saker. Det kan imidlertid være nyttig å 

innhente erfaringer fra partene, slik at prosessen kan evalueres. 

Vedtak: Kontaktpunktets slutterklæring er offentliggjort og saken avsluttes. Slutterklæring på 

norsk og engelsk publiseres på www.ansvarlignæringsliv.no. Skjema for å innhente erfaringer 

fra partene i avsluttede klagesaker bør utarbeides.  

Vedlegg 7 Det norske kontaktpunktets slutterklæring og partenes felleserklæring på norsk, 

engelsk og spansk 

5.2. Fremtiden i Våre Hender vs. Intex Resources ASA 

Orientering om saksgang og drøfting av problemstillinger. Selskapet har fått innvilget søknad 

om utsatt svarfrist til 1. september på spørsmål fra Kontaktpunktet datert 20. juni 2011.  

Fra diskusjonen: Avventer svar fra selskapet med svar på spørsmål, deretter vil slutterklæring 

ferdigstilles.  

Vedlegg 9 Sekretariatets presentasjon og drøfting av saken 

5.3. Mulige nye saker 

Sekretariatet gir oversikt over mulige nye saker. 

Fra diskusjonen: Skal konsulent kontraheres for å styrke Sekretariatet i veiledningsplikten 

overfor partene allerede ved starten på en klagesak som anbefalt av sivilt samfunn i møte den18 

mai 2011?  

Vedtak: Sekretariatet venter med å kontraherer konsulent jf. forvaltningens veiledningsplikt 

etter forvaltningslovens § 11 og reglene om offentlige anskaffelser til en ev klage er levert og 

vurdert. 

Vedlegg 10 Møtereferat klager 18. august 2011  

6. Eventuelt 

Neste møte i Kontaktpunktet blir 26. september. Da kommer Den Internasjonale 
Juristkommisjonen – norsk avdeling (IJC) til å delta på møtet, med følgende: Lars O. Broch (tidl. 
Høyesterettsdommer), Hans Heide Aarre (advokat), Njål Høstmælingen (forsker)Jon Claudi 
(advokat), Ina Heidenreich (advokat/svangerskapspermisjon)).  

 

 

 

http://www.ansvarlignæringsliv.no/

