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PROTOKOLL KONTAKTPUNKTSMØTE TIRSDAG 28 AUGUST KL. 16-18 GRUBBEGATA 1 

(KVITSØY) 

Møteleder: Hans Petter Graver til 16.451, deretter Elin Myrmel-Johansen. Til stede: Elin Myrmel-Johansen, 

Gro Granden, Hans Petter Graver til 16. 45, Hege Røttingen, Jan Erik Korssjøen og Mari Bangstad 

Referent: Mari Bangstad 

ADMINISTRATIVE SPØRSMÅL 

PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE 

Vedtak: Godkjent 

KONTAKTPUNKTETS LEDER OG NESTLEDER 

Hans Petter Graver fortsetter som leder av kontaktpunktet under sitt opphold i Tyskland. Elin Myrmel-

Johansen ble utnevnt som nestleder i kontaktpunktet.  

 

SAKER OM BRUDD PÅ OECDS RETNINGSLINJER 

STØTTEKOMITÉEN FOR VEST-SAHARA VS SJØVIK AS  

Kontaktpunktet tok saken til behandling mars 2012. Etter å ha gjennomført dialogsamtaler med begge 

parter 14. mai ble mekling tilbudt. I juli fant kontaktpunktet at det ikke var grunnlag for mekling, og dette 

ble kommunisert til partene 26. juli. Støttekomitéen for Vest-Sahara (SKVS) responderte at de ønsket et 

nytt meklingsforsøk. Kontaktpunktet inviterte partene til et sonderingsmøte/meklingsmøte 23. august kl. 

16-18, men dette ble praktisk umulig å gjennomføre for begge parter og ny dato for formeklingsmøte må 

finnes.  

Vedtak: Sekretariatet inviterer partene til formeklingsmøte. Dersom mekling går videre, utarbeider 

Sekretariatet utkast til ramme for meklingsprosessen.  Dersom det er ujevnbyrdighet mellom partene i 

meklingen skal sekretariatet kontrahere en konsulent eksternt for å bistå i sekretariatets veiledningsplikt 

jfr. forvaltningsloven § 11 for å utjevne slik ressursulikhet mellom partene.  

Kontaktpunktet kommer tilbake til kontrahering av ekstern mekler ved behov. Dersom partene ikke 

kommer til enighet vil kontaktpunktet starte arbeidet med å utforme slutterklæring i saken jf 

saksbehandlingsrutinene sine.  

                                                                 

1
 Før 16. 45 ble følgende saker behandlet: Kontaktpunktets leder og nestleder, Støttekomiteen for Vest-

Sahara vs. Sjøvik AS, Prosedyrer for mekling. 
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FORUM OG NATURVERNFORBUNDET VS CERMAQ ASA 

Det chilenske kontaktpunktet arrangerer en regional samling for alle kontaktpunkt i Chile i november 

2012 med støtte fra norsk UD. Det norske kontaktpunktet er invitert, samt 

Cermaq/Naturvernforbundet/ForUM som ble enige om en felles erklæring etter mekling i det norske 

kontaktpunktet i august 2011. Det chilenske kontaktpunktet har bedt det norske kontaktpunktet om 

innspill til innledere og deltakere. 

Vedtak: Kontaktpunktet deltar på møtet i Chile med Hans Petter Graver og Mari Bangstad fra 

sekretariatet. Jan Erik Korssjøen deltar for Cermaq. Kontaktpunktet kan p.t. ikke dekke reise for partene i 

den avsluttede klagesaken men vil så langt det er mulig støtte at reisene dekkes av andre instanser. 

Sekretariatet leverer på vegne av kontaktpunktet og etter høring med partene i Cermaq-saken innspill til 

innledere og deltakere. 

Vedlegg1: Utkast til agenda  

NORDISK SAMARBEID 

Nordisk Råd har, under den nordiske CSR-strategien, satt av, men ennå ikke utbetalt, 160.000 DKK til 

samarbeid mellom OECDs nordiske kontaktpunkt. Det norske kontaktpunktet er bedt om å være 

prosjektleder for prosjektet. Som en vesentlig del av prosjektet skal en rundebordskonferanse med de 

nordiske kontaktpunktene avholdes, og sekretariatet foreslår at dette legges i tilknytning til CSR 

konferansen til UD fra og med lunsj 14. november 2012 og at Elin Myrmel Johansen og Gro Granden deltar 

på vegne av kontaktpunktet. Det foreslås at Shift, som allerede kommer til Oslo den uken, kontraheres i 

samsvar med reglene for offentlige innkjøp til å bidra til den nordiske rundebordskonferansen.   

Vedtak: Kontaktpunktet inviterer til en nordisk rundebordskonferanse etter lunsj 14. november 2012 

med bidrag fra Shift.  

Vedlegg2: Søknad til nordisk råd (er allerede oversendt til møtet 4. juni 2012) 

OVERSETTELSE AV RETNINGSLINJENE 

OECDs retningslinjer er oversatt til norsk, og er lagt ut på hjemmesiden. Arbeidet med kommentarene er 

begynt. 

Vedtak: Tas til orientering 

MØTER 

19-20. JUNI ÅRSMØTE FOR OECDS KONTAKTPUNKT I PARIS 

Det norske kontaktpunktet v/ Røttingen ledet årsmøtet for de nasjonale kontaktpunktene i Paris som 

fokuserte på mekling. Sekretariatet v Hege Røttingen orienterer. 

Vedtak: utkast til årsrapport sendes OECDs sekretariat for ferdigstillelse. 

Vedlegg 3: utkast til Chair’s report fra årsmøtet for kontaktpunktene 2012.  
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16.-17. JULI SINGAPORE 

Hans Petter Graver foreleste om OECDs kontaktpunkt og presenterte en case-study, «Metallica», på 2012 

Summer Institute on Business and human rights i Singapore. Deltakerne fra ASEAN-regionen kom fra en 

rekke ulike fagområder og disipliner, og forelesningen ble særdeles godt mottatt. 

6-8.  SEPTEMBER NHRI KONFERANSE I BERLIN 

De nasjonale menneskerettighetsinstitusjonene arrangerer regional samling i Europa i Berlin 6-8. 

september, og sekretariatsleder og kontaktpunktsleder er invitert til å delta i panel hhv 6. og 7. sept.   

 

11. SEPTEMBER YS SAMFUNNSANSVARSKONFERANSE  

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

retningslinjer, samt OECDs kontaktpunkt. Gro Granden deltar. 

11. SEPTEMBER MØTE MED ALEXANDRA GUAQETA 

 
Kontaktpunktet er invitert av Seksjon for menneskerettigheter og demokrat i Utenriksdepartementet 11. 
september til å møte Alexandra Guaqeta, medlem i FNs arbeidsgruppe for næringsliv og 
menneskerettigheter. Guaqeta er i Norge for å delta på seminar om gruvedrift og urfolks rettigheter i 
Tromsø 10.sept.  

11. OKTOBER TRONDHEIM 

NHD i anledning Norges formannskap i Nordisk råd inviterer kontaktpunktet til CSR konferanse i 

Trondheim om CSR som drivkraft for innovasjon. Kontaktpunktet forsøker å få deltatt med 

stand/brosjyrer og filmvisning. 

Vedlegg 4: program 

13.-14. NOVEMBER UDS CSR-KONFERANSE 

Kontaktpunktet er invitert til å delta i paneldebatt. Elin Myrmel-Johansen deltar. 

15.-  16. NOVEMBER CHILE 

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

PROSEDYRER FOR MEKLING 
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Hans Petter Graver reiste spørsmålet om hvordan kontaktpunktet kan unngå at mekling i kontaktpunktet 

rettsliggjøres. Han fremholdt at mekling bør skje med partene, og ikke gjennom advokater som 

representanter for partene, men at partene kan la seg bistå av advokat.   

Vedtak: Kontaktpunktet er en ikke-rettslig klageordning som skal bidra til å løse ikke-juridiske saker. 

Sekretariatet innarbeider i prosedyrene for behandling av saker om brudd på OECDs retningslinjer at 

partene kan la seg bistå av advokater dersom de ønsker det. I mekling har partene ikke adgang til å være 

representert ved advokat i selve meklingen, men kan ha advokat til stede som rådgiver.  

DATERING AV DOKUMENTER 

Gro Granden påpekte behov for datering av brosjyrer, samt informasjon om oversettelser er offisielle eller 

uoffisielle.  

Vedtak: Sekretariatet oppdaterer brosjyrer med dato og status på oversettelser.. 

UNDERSØKELSER BLANT BEDRIFTER, POTENSIELLE KLAGERE OG 

KONSERNTILLITSVALGTE 

Kontaktpunktet gjør i september/oktober 2012 tre undersøkelser om kjennskap til OECDs retningslinjer 

og OECDs kontaktpunkt blant våre viktigste interessenter i Norge. Målet er å dokumentere kunnskap og 

bruke undersøkelsene som et middel til å bli bedre kjent, gjennom media og møter med de respektive 

målgruppene om resultater av undersøkelsene. 

Vedtak: Innspill til spørsmål innarbeides. Spørreskjema ferdigstilles etter kvalitetssikring fra IPSOS MMI. 


