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PROTOKOLL KONTAKTPUNKTSMØTE MANDAG 24. SEPTEMBER KL. 13.30-16.30 R5 

MØTEROM D2234 

Møteleder: Elin M. Myrmel-Johansen 

Til stede:  

Hele møtet: Gro Granden, Jan Erik Korssjøen, Elin M. Myrmel-Johansen, Matthew Arens og Mari Bangstad 

Fra Intex kl. 14.-14.45: Jan Vestrum, Jon Steen Petersen og Ole Kristiansen 

På videokonferanse kl. 15.00-16.00: Hans Petter Graver1 

Referent: Mari Bangstad/ Matt Arens 

ADMINISTRATIVE SPØRSMÅL 

PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE 

Vedtak: Godkjent 

KLAGESAKER 

INTEX ASA 

Intex ASA ba om et møte med kontaktpunktet for å legge frem en rapport selskapet har bestilt fra Lynx 
advokatfirma for å ta opp forhold kontaktpunktet har stilt spørsmål ved i sin slutterklæring av 30. 
november 2011. I møtet med Kontaktpunktet la Intex frem rapporten fra Lynx, og ba Kontaktpunktet om å 
revurdere sin slutterklæring.  
 
Kontaktpunktet tok rapporten og informasjonen til orientering og kommenterte at det var positivt at 
selskapets styre og administrasjon viser at de tar kontaktpunktets slutterklæring på alvor, samt at 
selskapet uttrykker at de fremover vil følge anbefalingene i erklæringen. 
 
Vedtak: Selskapet ble gitt tilstrekkelig anledning til å belyse saken før saken ble avsluttet og 
kontaktpunktets slutterklæring ble offentliggjort 30. november 2011.  Kontaktpunktet anser klagesaken 
avsluttet med slutterklæringen og har ikke mandat til å gjøre nye vurderinger av saken. 

Vedlegg 1. Rapport fra Lynx bestilt av Intex Resources ASA 

STØTTEKOMITÉEN FOR VEST-SAHARA VS SJØVIK AS  

Det norske kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv mottok 5. desember klage fra Støttekomitéen for Vest-

Sahara (SKVS) mot Sjøvik AS for brudd på OECDs retningslinjer i sin fiskerivirksomhet i Vest-Sahara.  I 

Første vurdering2 av saken av 8. Mars 2012 besluttet kontaktpunktet å ta opp saken til behandling. At 

                                                                 
1
 Graver deltok ikke på møtet med Intex ASA, men var med på kontaktpunktets behandling av saken etter møtet. 

2
http://www.regjeringen.no/upload/UD/Vedlegg/csr/Kontaktpunktet/120306_Initial_Assessment_Sjovik_NSCWS_FINAL.pd
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kontaktpunktet behandler saken betyr ikke at kontaktpunktet har tatt stilling til om Sjøvik AS har brutt 

OECDs retningslinjer.  

Kontaktpunktet gjennomført dialogsamtaler med begge parter 14. mai. I juli fant kontaktpunktet at det 
ikke var grunnlag for mekling, og dette ble kommunisert til partene 26. juli. SKVS responderte at de likevel 
ønsket et nytt meklingsforsøk. I møte 13. september i Molde i regi av sekretariatet for kontaktpunktet 
aksepterte begge parter mekling i regi av kontaktpunktet. Partene ønsker at det skal leies inn en ekstern 
mekler3.    

 
Dersom mekling ikke fører frem, vil kontaktpunktet utstede en slutterklæring om hvorvidt retningslinjene 
er brutt.  

Vedtak: Kontaktpunktet leier inn en ekstern mekler. Anbud sendes til kandidater drøftet med partene. 

Sekretariatet utarbeider utkast til ramme for meklingsprosessen.  

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.  

Vedtak: Utkast agenda tas til orientering. 

Vedlegg 2: Utkast til agenda 

OECD OG KONTAKTPUNKT-KOORDINERING 

OECDS KONTAKTPUNKTS PEER REVIEW- NORGE 2013 

Da regjeringen besluttet å omorganisere det norske kontaktpunktet, ble det også besluttet at ordningen 

skulle evalueres i 2013. Dette skjer blant annet gjennom en peer review i OECD-systemet. Det bør 

utarbeides et mandat for peer review, og deretter bør det utpekes et kontaktpunkt til å lede de som skal 

evaluere det norske kontaktpunktet i 2013, slik det norske kontaktpunktet ledet 

kontaktpunktsdelegasjonen til Tokyo i april 2012.  

Vedtak: Sekretariatet utarbeider forslag til mandat. Når mandatet er utarbeidet vil kontaktpunktet utpeke 

et kontaktpunkt som bør spørres om å lede prosessen.  

MØTER 

10. SEPTEMBER URFOLK OG MINERALNÆRINGEN 

Utenriksdepartementet, Fornyings- og Administrasjonsdepartementet og Miljøverndepartementet 

inviterte til dialogmøte om sameksistens mellom mineralnæringen og samer. Kontaktpunktet viste film i 

pausene og delte ut brosjyrer. Mari Bangstad deltok. 

                                                                 
3
 jf. OECDs retningslinjer kommentarer til prosedyrer seksjon 29 der det fremgår at kontaktpunktet kan tilby mekling selv 

eller fasilitere tilgang til ekstern mekler.  
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11. SEPTEMBER YS SAMFUNNSANSVARSKONFERANSE 

Kontaktpunktet åpnet konferansen med innlegg om bedrifters samfunnsansvar i utlandet og OECDs 

retningslinjer, samt OECD kontaktpunkt. Gro Granden deltok. 

23.-25. SEPTEMBER OECD NCP WORKSHOP OM MEKLING 

Det østerrikske kontaktpunktet inviterer til workshop om mekling i Salzburg. UKS dekker kursavgiften. 

Hege Røttingen deltar. 

26 + 28. SEPTEMBER ASPIRANTKURS I UD 

Hege Røttingen presenterer OECDs retningslinjer og kontaktpunktet for UDs aspiranter med 

utgangspunkt i case og gruppeoppgaver. 

11. OKTOBER TRONDHEIM 

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

i Trondheim om CSR som drivkraft for innovasjon. Kontaktpunktet ved Matthew Arens deltar med 

stand/filmvisning. 

24. OKTOBER MØTE MELLOM DET NORSKE KONTAKTPUNKTET OG SIVILSAMFUNN  

Kontaktpunktet inviterer til møte med fagbevegelse og NGO-er om årsapporten etter første driftsår samt 

om resultatene i undersøkelsen 29. oktober kl. 8:30-10:00.  

29. OKTOBER ROUNDTABLE ON CORPORATE LIABILITY FOR VIOLATION OF HUMAN 

RIGHTS 

Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet, inviterer til rundebordskonferanse kl.14:30. Hege Røttingen er 

bedt om å presentere OECDs retningslinjer. 

13.-14. NOVEMBER UDS CSR-KONFERANSE OG OECD NCP NORDISK 

RUNDEBORDSKONFERANSE I OSLO 

Utenriksdepartementet inviterer til internasjonal CSR-konferanse. Elin M. Myrmel-Johansen deltar i panel. 

Like etter UDs CSR konferanse, inviterer det norske kontaktpunktet inviterer de nordiske 

kontaktpunktene til en rundebordskonferanse i Oslo 14. november kl 12:00-18:00  

15.- 16. NOVEMBER CHILE 

Det chilenske kontaktpunktet inviterer til erfaringsutveksling i Santiago. 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. Hans Petter Graver og Mari Bangstad deltar. Jan Erik Korssjøen er med som styremedlem i 

Cermaq. 
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4.-5. DESEMBER FN FORUM FOR NÆRINGSLIV OG MENNESKERETTIGHETER 

FNs arbeidsgruppe for næringsliv og menneskerettigheter inviterer til globalt forum for næringsliv og 

menneskerettigheter. Program kommer i midten av oktober. Arbeidsgruppen har invitert sekretariatet 

ved Røttingen til å delta i panel om klagemekanismer. 

6.-7. DESEMBER HAGUE RESOLVING COMPANY-COMMUNITY CONFLICTS 

PRACTICAL APPROACHES AND MULTI-STAKEHOLDER PERSPECTIVES 

World legal forum i Haag i samarbeid med Harvard University ønsker Cermaq-saken på agendaen. Hans 

Petter Graver deltar (tentativt) for kontaktpunktet. Synne Homble for Cermaq. ForUM og 

Naturvernforbundet er interessert, men deltakelse avhenger av finansiering. 

EVENTUELT 

Neste møte flyttes til 24. oktober kl. 08:30-12:00. Det inviteres til frokostmøte med sivilt samfunn og 

fagbevegelse fra kl. 08:30-10:00. 

 


