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PROTOKOLL KONTAKTPUNKTSMØTE 23. APRIL KL. 14.-16 

MØTE I AKERSGATA 59 KL. 14.00 –  16.00 

Møteleder: Hans Petter Graver 

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

Fra sekretariatet: Hege Røttingen, Matt Arens og Mari Bangstad 

Referent: Matt Arens 

ADMINISTRATIVE SPØRSMÅL 

PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE 

Vedtak: Godkjent 

KLAGESAKER 

STØTTEKOMITÉEN FOR VEST-SAHARA VS SJØVIK AS  

Kontaktpunktet har tatt saken til behandling. Partene har takket ja til dialogmøte 14. mai kl. 11. 

Sekretariatet har utarbeidet spørsmål til selskap og til klager som grunnlag for møtet med svarfrist 18. 

april kl. 12. 

Marokkos ambassadør til Norge har bedt Kontaktpunktet om et møte, og et slikt ble gjennomført på 

Kontaktpunktsmøtet. Ambassadøren presenterte Vest-Sahara fra Morokkos synsvinkel og argumenterte 

for at Morokkos kontroll over Vest-Sahara var uproblematisk..  

Vedtak: Kontaktpunktet tok informasjonen fra Marokkos ambassadør til orientering. Kontaktpunktet 

inviterte ambassadøren til å ettersende ytterligere informasjon. Ambassadøren ble bedt om å sende 

telefon og e-post til det marokkanske kontaktpunktet som det norske kontaktpunktet har forsøkt å ta i 

kontakt med uten å lykkes. 

Svar fra selskap og svar fra klager gjennomgås for å se om det er grunnlag for å tilby mekling i saken. 

Vedlegg: Spørsmål til selskapet og til klager . Svar fra selskapet og svar fra klager . 

FORUM OG NATURVERNFORBUNDET VS CERMAQ ASA 

I tråd med OECDs retningslinjer og Kontaktpunktets slutterklæring av 10. august 2011 er partene invitert 

til oppfølgingsmøte 16. mai kl. 12 i Oslo. ForUM og Cermaq har takket ja. Naturvernforbundet har ikke 

svart.  

Forslag til vedtak: Kontaktpunktet offentliggjør rapport fra møtet 16. mai 2012. 

FREMTIDEN I VÅRE HENDER VS INTEX  



 

 

2 

 

Kontaktpunktet inviterte partene i klagesaken til å kommentere prosessen og Kontaktpunktet for å bidra 
til Kontaktpunktets egne interne evaluering av prosedyrer for sikre kontinuerlig forbedring.  

Til orientering: Kontaktpunktet har mottatt evaluering fra Framtiden i våre hender, men ikke fra 

Intex. 

MØTER 

16-20. APRIL 

Det japanske OECD Kontaktpunktet har bedt Norge, Nederland, Tyskland og Storbritannia om å delta i 

evalueringen av sin virksomhet. Kontaktpunktet ble representert ved Hans Petter Graver og leder for 

sekretariatet Hege Røttingen. Norge bidro også i planleggingsstadiet til utforming av rammene for 

evalueringen av Kontaktpunktet.  

7-8.  MAI 

Ifm Danmarks formannskap i EU har den danske Erhvervsstyrelsen invitert det norske Kontaktpunktet til 

en høynivåkonferanse om næringsliv og menneskerettigheter. Omkring 200 personer er invitert til å delta, 

primært fra EU, men også fra internasjonalt næringsliv, sivilsamfunn og myndigheter. Hege Røttingen er 

invitert til å delta i panelet for kontaktpunktet. 

19-20. JUNI 

OECD har bedt det norske Kontaktpunktet om å lede årsmøtet for de nasjonale kontaktpunktene i Paris. 

Det foreslås at hovedtema for møtet er dialog og mekling i kontaktpunktenes saksbehandling.  

 

EVENTUELT 

Gro Granden etterlyste oversettelse av OECDs retningslinjer på norsk. Sekretariatet opplyste at 

retningslinjene er oversatt, og gjennomgår siste kvalitetssjekk hos Oversettelsesenheten i 

Utenriksdepartementet. 

 


