
 

AGENDA KONTAKTPUNKTSMØTE 26. SEPTEMBER 2011 

Kl. 14.00-18.00   

Møteleder: Hans Petter Graver 

Referent: Hege Røttingen/Mari Bangstad 

Sted: Rådhusgaten 26 

Til stede (hele møtet): Hans Petter Graver, Gro Granden, Jan Erik Korssjøen, Hege Røttingen og 

Mari Bangstad, (kl.14.00-15.00 Lars O. Broch, Hans Heide Aarre, Njål Høstmælingen, Jon Claudi 

og Ingvild Bartels). 

Meldt forfall: Elin M. Myrmel-Johansen 

VELKOMMEN 

14.00 – 15.00: Faglig påfyll og smørbrød/kaffe/kake 

Hvordan kan ICJ Norge yte bistand til klagere til Norges kontaktpunkt for ansvarlig 

næringsliv? ICJ Norge presenterte seg. ICJ Norge er en en norsk NGO underliggende ICJ. 

International Commission of Jurists Norges fagutvalg for virksomhetsansvar ble konstituert 

15.9.2009. Fagutvalget for virksomhetsansvar er en gruppe av frivillige jurister som bl.a. ser på 

ulike former for muligheter til å knytte seg opp mot Kontaktpunktet. Både informasjonsarbeid 

(f.eks. seminar) og muligheter til å bistå sekretariatet til Kontaktpunktet i klagesaker, samt på 

sikt muligens også utarbeidelse av klagesaker i gruppen ble nevnt. Kontaktpunktet inviterte ICJ 

Norge til Åpent møte 17. oktober, og inviterte til videre dialog om fremtidig samarbeid og 

kontakt. 

15.00 – 18.00: Agenda 

1. Administrative spørsmål 

1.1. Protokoll fra forrige møte 

Vedlegg 1 Protokoll fra møtet 30. august 2011 

Vedtak: Godkjent 

1.2. Møter fremover 

1.2.1. Åpent møte 

Mari Bangstad orienterte om åpent møte 17. oktober d.å. med tittelen ”Næringsliv i utvikling: 

Fra konflikt til samspill”. 

Det er etablert samarbeid om en tredelt konferanse i samarbeid med Institutt for fredsforskning 

(PRIO ) og Business for Peace stiftelsen. 



Kontaktpunktet åpner konferansen med frokostdebatt på Litteraturhuset kl. 09.00-10.30 med 

statsråd Erik Solheim, forsker i mekling fra Harvard, Caroline Rees og forsker på CSR og 

vannkraft, Joseph Wilde, styreleder Telenor Harald Norvik og konserndirektør Bama Øyvind 

Briså. Ordstyrer: Elin M. Myrmel-Johansen. 

Sekretariatet utarbeider detaljert skisse til opplegg i dialog med ordstyrer Elin Myrmel-Johansen 

og paneldeltakerne. 

Vedlegg 2 Agenda åpent møte 17. oktober 2011 og bakgrunnsinfo om paneldeltakere 

Vedtak: Informasjon om åpent møte tatt til orientering 

1.2.2. Eksterne møter og seminarer 

Hege Røttingen orienterte. Kontaktpunktet er bl.a. invitert til en urfolkskonferanse i februar, og 

har meldt interesse til OECD-sekretariatet for å presentere Cermaq-saken og meklingsverktøyet 

Norge, Nederland og Storbritannia har delfinansiert. Det er p.t. ikke satt dato for møtet i 

desember. Kontaktpunktet er også invitert til en urfolkskonferanse i februar.  

Vedtak: Kontaktpunktet presenterer avsluttede saker og arbeidsmetode blant annet i Paris i 

oktober og desember, Geneve, UN Global Compact, Urfolksforum i Tromsø, Urfolkskonferanse i 

februar mm.  

Vedlegg 3 Oversikt over aktuelle møter for Kontaktpunktet 

1.3. Kort orientering om status infoarbeid 

Mari Bangstad orienterte. 

 Kontaktpunktets første infofilm er under utarbeidelse. Filmen lages på norsk i første 

omgang, engelsk versjon kan være aktuelt senere. Det kan bli aktuelt å gjennomføre flere 

intervju, og filmen forventes ferdig våren 2012, 

 Brosjyrer om avsluttede klagesaker er under utarbeidelse som grunnlag for Årsrapport 

til OECD.  

 Informasjonsbrosjyren om Kontaktpunktet foreligger nå på spansk i tillegg til kinesisk, 

engelsk og norsk. 

 Hjemmesidene er oversatt til og publisert på engelsk. 

Vedlegg 4 Skisse filmmanus og utkast infobrosjyre som grunnlag for Årsrapport 

Vedtak: Status om infoarbeid tas til orientering. Fremdrift i arbeidet fortsetter som 

planlagt, med unntak av brosjyrer om klagesaker. Disse vil ikke bli publisert hver for seg, 

men  som en del av Årsrapporten når den kommer i sin helhet.  

3. Klagesaker 

a. 3.1. Fremtiden i Våre Hender vs. Intex Resources ASA 

Hege Røttingen orienterte.  



Det ble vist til utkast til slutterklæring utferdiget av Sekretariatet og lagt frem for 

Kontaktpunktet medio august og medio september. Selskapet fikk innvilget søknad om utsatt 

svarfrist til 1 september på spørsmål fra Kontaktpunktet datert 20 juni 2011, men svarte ikke 

innen fristen. Selskapet ble da meddelt at Kontaktpunktet ville ferdigstille sin slutterklæring og 

avslutte saken uten svarene. Svar kom deretter 25. september. En grundigere gjennomgang med 

sikte på å avslutte saken ble anbefalt. 

Vedtak: Hele Kontaktpunktets møte 24. oktober settes av til å drøfte Intex-saken. 

Orientering om saksgang og drøfting av problemstillinger med sikte på å avslutte saken.  

Vedlegg 5 Presentasjon av saken - Utgikk pga svar fra selskapet tre uker etter allerede utsatt frist 

og mottatt i helgen før møtet mandag 26. september 

4. Eventuelt 

4.1. Kontaktpunktet etterlyste et ”digitalt arbeidsrom”. 

Vedtak: Sekretariatet gjenopptar tidligere avslått forespørsel til UD om å opprette et digitalt 

arbeidsrom, f.eks. via Dropbox eller som en egen intranettside under Kontaktpunktets domene 

ansvarlignæringsliv.no. 


