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PROTOKOLL KONTAKTPUNKTSMØTE 5. JUNI KL. 14-16 RÅDHUSGATA 26 

Møteleder: Hans Petter Graver 

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

og Mari Bangstad 

Referent: Hege Røttingen/Mari Bangstad 

ADMINISTRATIVE SPØRSMÅL 

PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE 

Godkjent 

KLAGESAKER 

STØTTEKOMITÉEN FOR VEST-SAHARA VS SJØVIK AS  

Kontaktpunktet mottok klagen 5 desember 2012 og avga sin første vurdering av saken 8 mars 2012. 

Partene møttes til dialogmøte 14. mai. Kontaktpunktet er i dialog med partene om mekling vil være mulig.  

Vedtak: 

Kontaktpunktet vil oppfordre partene til å gå videre med dialog. Dersom partene ønsker mekling vil 

Kontaktpunktet tilby mekling og vil skisserer en tidsramme samt ramme for meklingen. Dersom det i 

forhold til denne klagesaken ikke er grunnlag for å gå videre med dialog, vil kontaktpunktet utrede saken 

med sikte på å utstede en slutterklæring. Sekretariatet vil i så fall utarbeide utkast til tidsramme og 

informere partene om dette, samt utarbeide grunnlaget for en slutterklæring. 

FORUM OG NATURVERNFORBUNDET VS CERMAQ ASA 

Oppfølgingsmøte ble avholdt 16. mai 2012. Referat er sendt på høring til partene.  

Vedtak: Kontaktpunktet offentliggjør referat fra møtet 16. mai etter innspill fra partene. Kontaktpunktet 

inviterer partene til å dele sine erfaringer med mekling på Årsmøtet for OECDs Kontaktpunkt i Paris 19. 

juni 2012 og på seminar i Chile i regi av det chilenske kontaktpunktet 16. november 2012. 

Vedlegg: Innspill til referat fra partene (ettersendes) 

NORDISK SAMARBEID 

Nordisk Råd har, under den nordiske CSR-strategien, satt av 160.000 DKK til samarbeid mellom OECDs 

nordiske kontaktpunkt. Det norske kontaktpunktet er bedt om å være prosjektleder for prosjektet. 

Sekretariatet har utarbeidet søknad og sendt denne på høring til de nordiske kontaktpunktene. De øvrige 

kontaktpunktenes innspill er innarbeidet i søknad sendt 31. mai 2012.  

Vedtak: Tas til orientering 
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Vedlegg: Søknad til nordisk råd (ettersendes) 

OVERSETTELSE AV RETNINGSLINJENE 

OECDs retningslinjer er oversatt til norsk. Den norske versjonen er sendt på høring til de andre nordiske 

kontaktpunktene. Arbeidet med kommentarene er begynt. 

Vedtak: Sekretariatet sender Kontaktpunktet foreliggende utgave av OECDs retningslinjer på norsk med 1 

ukes kommentarfrist. Deretter ferdigstilles oversettelsen og den legges ut på nettet. Kommentarene legges 

ut senere når oversettelsen av disse er ferdige. 

Vedlegg: Siste utkast OECDs retningslinjer på norsk (ettersendes) 

FILM 

Sekretariatet har igangsatt arbeid med en infofilm for å effektivisere informasjon om Kontaktpunktet og 

OECDs retningslinjer på bakgrunn av at forespørsler om presentasjoner og foredrag overstiger 

sekretariatets kapasitet. Første utkast vises Kontaktpunktet. 

Vedtak: Filmen vises som utkast på Årsmøtet i Paris. 

MØTER 

MAI NHO FORUM FOR SAMFUNNSANSVAR 

Hans Petter Graver innledet, bl.a. om Cermaq-saken. 

19-20. JUNI ÅRSMØTE I PARIS 

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

Hovedtema er dialog og mekling i OECDs Kontaktpunkt. Sekretariatet orienterer om praktiske detaljer. 

16.-17. JULI SINGAPORE 

Hans Petter Graver er invitert til å forelese om OECDs Kontaktpunkt og om Intex-saken på 2012 Summer 

Institute on Business and human rights i Singapore. Målet er å styrke kunnskapen om 

menneskerettighetene i ASEAN-regionen, deltakerne er fra en rekke ulike fagområder og disipliner.  

11. SEPTEMBER YS SAMFUNNSANSVARSKONFERANSE 

Kontaktpunktet er invitert til å holde innlegg om bedrifters samfunnsansvar i utlandet og OECDs 

retningslinjer, samt OECD kontaktpunkt. Gro Granden deltar. 

13.-14. NOVEMBER INTERNASJONAL CSR-KONFERANSE I OSLO 

Kontaktpunktet er invitert til å holde innlegg på internasjonal CSR-konferanse i regi av 

Utenriksdepartementet 13.-14. november 2012. Da Hans Petter Graver ikke har anledning, foreslås det at 

Elin M. Myrmel-Johansen deltar for Kontaktpunktet. Sekretariatet følger opp arrangørene vedr. dette. 
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15.-  16. NOVEMBER CHILE 

Det chilenske kontaktpunktet inviterer til erfaringsutveksling i Santiago de Chile. Dag to av seminaret er i 

sin helhet knyttet til oppfølgingen av Cermaq-saken. Det norske kontaktpunktet er spesielt invitert til å 

legge frem saken, og har foreslått at både partene i saken og kontaktpunktet, inkludert sekretariatet, er 

representert. 

 

EVENTUELT 

MØTEDATOER HØSTEN 2012 

Vedtak: Kontaktpunktet beholder siste mandag i måneden kl. 14-16 som fast møtetidspunkt. Hans Petter 

Graver deltar på Skype så lenge han er i Tyskland. Neste møte satt til tirsdag 27. august kl. 14.-16.  

Sekretariatet sender innkalling. 


