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PROTOKOLL KONTAKTPUNKTSMØTE ONSDAG 24. OKTOBER KL. 08.30-12.00 

AKERSGATA 59 (R5) 

Kl. 08.30-10.00: Åpent møte med NGO-er og fagbevegelse 

Til stede: Reidun Blehr Lånkan Framtiden i våre hender, Jørgen Kaurin Fellesforbundet, Anita Sæbø FOKUS, 

Gunhild Ørstavik ForUM, Ivar Hippe Hippe Consult AS, Magne Paulsrud IEH, Ingeborg Moa Norsk Folkehjelp, 

Sigrid K. Jacobsen Tax Justice Network, Guro Slettemark Transparency International, Lars Oftedal Broch 

Fra kontaktpunktet: Hans Petter Graver, Gro Granden og Jan Erik Korssjøen 

Fra sekretariatet: Hege Røttingen og Mari Bangstad 

Møteleder: Hans Petter Graver 

Kontaktpunktet presenterte sitt arbeid, tidl. Høyesterettsdommer/sjef for Økokrim, Lars Oftedal Broch, 

presenterte sin rolle som mekler i den pågående saken Støttekomiteen for Vest-Sahara vs. Sjøvik 

AS.Gunhild Ørstavik i ForUM la frem erfaringer med klageutforming. Kontaktpunktet fikk gode spørsmål 

og tilbakemeldinger, ble berømmet for sin åpenhet og effektivitet, og samtidig utfordret på blant annet å 

bidra til at meklede avtaler blir fulgt opp og på å bidra til å få frem mer dokumentert kunnskap om  

bedrifters konkrete tiltak for å opptre ansvarlig. 

Kl. 10.00 – 12.00: Internt møte i OECDs kontaktpunkt 

Møteleder: Hans Petter Graver 

Til stede: Hans Petter Graver, Gro Granden, Jan Erik Korssjøen, Hege Røttingen og Mari Bangstad 

Referent: Hege Røttingen/Mari Bangstad 

ADMINISTRATIVE SPØRSMÅL 

PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE 

Vedtak: Godkjent 

KONKRETE SAKER 

NY SAK 

Kontaktpunktet mottok 17. oktober en klage mot NBIM (Norges Bank Investment Management) knyttet til  

Statens Pensjonsfond Utland. En indisk, en sørkoreansk og en nederlandsk NGO har sammen med ForUM 

klaget på  det sørkoreanske selskapet Posco for brudd på OECDs retningslinjer for menneskerettigheter og 

miljøhensyn i forbindelse med planlagt utvinning av jernmalm, et integrert stålverk og tilknyttet 

infrastruktur i den indiske delstaten Odisha (tidl. Orissa). Statens Pensjonsfond Utland har eierandeler i 

Posco, og klagernes krav til SPU er at fondet søker å forebygge eller begrense faktiske og potensielle 

negative konsekvenser knyttet til deres virksomhet gjennom deres finansielle forretningsforbindelse med 

Posco. 
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Vedtak: Sekretariatet forbereder en første vurdering av saken i samråd med det nederlandske og 

sørkoreanske kontaktpunktet. I første omgang vurderes det hvorvidt klagen faller inn under 

kontaktpunktets mandat og OECDs retningslinjer, i tråd med det norske kontaktpunktets 

saksbehandlingsrutiner.. Før kontaktpunktet treffer sin beslutning inviteres innklagede til å kommentere 

klagen. Dersom kontaktpunktet tar saken opp til behandling får NBIM mulighet til å utdype sitt syn, først 

og fremst gjennom en skriftlig prosedyre. Det er viktig å presisere at selv om kontaktpunktet tar saken 

opp til behandling, betyr ikke det at OECDs retningslinjer anses brutt.  

Vedlegg 1: Klage med vedlegg (oversendt kontaktpunktet 17. okt 2012) 

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 vurdering1 av saken av 8. Mars 2012 besluttet kontaktpunktet å ta opp saken til behandling. At 

kontaktpunktet behandler saken betyr ikke at kontaktpunktet har tatt stilling til om Sjøvik AS har brutt 

OECDs retningslinjer.  

I møte 13. september i Molde i regi av sekretariatet for kontaktpunktet aksepterte begge parter mekling i 
regi av kontaktpunktet. Etter ønske fra partene leide sekretariatet etter offentlig anbud inn tidl. 
høyesterettsdommer Lars Oftedal Broch som ekstern mekler2. Sekretariatet oppfyller sin veiledningsplikt 
i tråd med forvaltningsloven §11 ved å leie inn en konsulent. Etter offentlig anbud ble Hestenes Dramer 
ved Cecilie Schjatvet valgt. Første meklingsmøte ble gjennomført i Oslo 11. oktober 2012. Nytt 
meklingsmøte er planlagt tentativt 9. november.  

 

Vedtak: Kontaktpunktet fortsetter å legge til rette for mekling. 

Vedlegg 2: Agenda 11. oktober 

OECD OG KONTAKTPUNKTSKOORDINERING 

MØTE I INVESTERINGSKOMITEEN 10.-11. OKTOBER 2012 

Investeringskomiteen i OECD3 holdt konsultasjoner med TUAC, BIAC og OECD Watch og hadde møter om 

sin proaktive agenda 11. oktober 2012, herunder om ny arbeidsgruppe for ansvarlig næringsliv, om 

prosjektet «stakeholder engagement» ledet av Norge og Canada og om prosjekt for konkretisering av 

forventninger til risiko-og konsekvensanalyser i finansnæringen. Gro Granden deltok 10. oktober for 

TUAC. 

Vedtak: Kontaktpunktet tar til orientering referat fra Gro Granden som deltok og fra sekretariatet som 

har fått oppdatering fra OECDs investeringskomité til orientering. 

OECDS KONTAKTPUNKTS PEER REVIEW- NORGE 2013 

                                                                 
1http://www.regjeringen.no/upload/UD/Vedlegg/csr/Kontaktpunktet/120306_Initial_Assessment_Sjovik_NSCWS_FINAL.pdf 
2 jf. OECDs retningslinjer kommentarer til prosedyrer seksjon 29 der det fremgår at kontaktpunktet kan tilby mekling selv eller fasilitere 

tilgang til ekstern mekler.  
3 Working party of the investment committee 

http://www.regjeringen.no/upload/UD/Vedlegg/ncp/ncp_prosedyrer_n.pdf
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Da regjeringen besluttet å omorganisere det norske kontaktpunktet ble det også besluttet at ordningen 

skulle evalueres i 2013 og UD ved Næringslivsseksjonen erklærte den 16 oktober 2011 for OECDs 

investeringskomitéen i Paris at det norske kontaktpunktet skulle gjennomgå en peer review i OECD-

systemet i 2013. Sekretariatet gjennomfører p.t. offentlig anbud for å leie inn en uavhengig konsulent til å 

gjennomføre evalueringen og utvikle maler til bruk av andre OECDs kontaktpunkt i senere evalueringer. 

Det bør utpekes et kontaktpunkt til delegasjonen av OECD kontaktpunkt, slik det norske kontaktpunktet 

ledet kontaktpunktsdelegasjonen til Tokyo i april 2012. 

Vedtak: Tas til orientering.  

MØTER/INFORMASJON 

KOMMUNIKASJONSPLAN 

Sekretariatet har utarbeidet en kommunikasjonsplan for å gi oversikt over løpende aktiviteter i tråd med 

kommunikasjonsstrategien, samt som et verktøy for prioritering. 

Vedlegg 3: Kommunikasjonsplan  

PROAKTIV AGENDA 2013 

Kontaktpunktet skal i tråd med OECDs retningslinjer blant annet delta i samarbeidstiltak med sikte på å 

kartlegge og håndtere risiko for negative konsekvenser knyttet til bestemte varer, regioner, sektorer eller 

næringer.4 Sekretariatet foreslår i 2013 å bidra til to seminarer utvinningsindustrien i Brasil og  for 

informasjons-og telekomindustrien (ICT-sector). 

Vedlegg 4: Beslutningsnotat proaktiv agenda 2013  

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 deltok med 

stand/filmvisning. 

17 OKTOBER KUALA LUMPUR 

Sekretariatsleder Hege Røttingen takket nei til forespørsel om  å representere kontaktpunktet på OECD-

workshop om OECDs Investment Policy Review of Malaysia. Deltakelse ble nedprioritert grunnet 

ressursårsaker. Det britiske kontaktpunktet var representert. 

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 24. oktober kl. 08.30.  

29. OKTOBER ROUNDTABLE ON CORPORATE LIABILITY FOR VIOLATION OF HUMAN 

RIGHTS 

                                                                 
4 OECDs retningslinjer, Veiledende Prosedyrer kommentar 18 c). 
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Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet, inviterer til rundebordskonferanse kl.14.30. Hege Røttingen er 

bedt om å presentere OECDs retningslinjer. 

6. NOVEMBER FROKOSTMØTE FORUM «MENNESKERETTIGHETER I NÆRINGSLIVET –  EN 

UTOPI?» 

ForUM inviterer, Mark Taylor (Fafo), David Nyheim (Incas konsulentselskap) og Hege Røttingen i panel. 

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. 

I etterkant av  UDs CSR konferanse inviterer det norske kontaktpunktet de nordiske kontaktpunktene til 

en rundebordskonferanse i Oslo 14. november kl 12.00-18.00. Moderator for rundebordet er John 

Morrisson fra IHRB.   

15.-16. NOVEMBER WORKSHOP FOR OECDS KONTAKTPUNKT OG SEMINAR OM CERMAQ-

SAKEN I CHILE 

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. Hans Petter Graver deltar for kontaktpunktet og Mari Bangstad for 

sekretariatet. Jan Erik Korssjøen deltar ifm at han er på styrereise i Chile for Cermaq. 

3. ELLER 6. DESEMBER INVESTERINGSKOMITEEN I PARIS (TENTATIVT) 

Første møte i den nye arbeidsgruppen for ansvarlig næringsliv5 opprettet av OECDs investeringskomité. 

Nasjonale kontaktpunkt er  invitert. 

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. Hege 

Røttingen representerer det norske OECD kontaktpunktet på vegne av Hans Petter Graver, som har meldt 

forfall. Synne Homble for Cermaq, Gunhild Ørstavik for ForUM.  

                                                                 
5 Working party on responsible business conduct 


