AGENDA KONTAKTPUNKTSMØTE 14. JANUAR KL. 14.00-16.00 MØTEROM D2234
Møteleder: Elin M. Myrmel-Johansen
Til stede:
Kl. 15.30 Videokonferansemøte med representanter for det svenske kontaktpunktet om Jijnjevaerie vs.
Statkraft
Referent: Hege Røttingen/Mari Bangstad
ADMINISTRATIVE SPØRSMÅL
PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE
Vedtak: Godkjent

NY ORDNING FOR UTBETALING AV REISEREGNINGER
For å få refundert reiseregninger i framtiden, fyll ut skjemaet som finnes på følgende nettside:
https://skjema.reiseregningen.no/ Når skjemaet er fylt ut sendes det inn til sekretariatet, digitalt eller
per post (digitalt er å foretrekke). Denne metoden tar sikte på å forenkle prosessen.
SEKRETARIATET
Sekretariatet har fått avslag på søknad om å forlenge den midlertidige kontrakten med Matt Arens.
Muligheter for å skaffe støtte til sekretariatet i perioder med mye arbeid med klagesaker drøftes med
kontaktpunktets medlemmer.
Vedtak: Sekretariatet søker å etablere en hospitant- eller studentpraktikantordning knyttet til
Universitetet i Oslo eller annet høyere utdanningsinstitusjon.
KONKRETE SAKER
FORUM VS NBIM
17. oktober 2012 mottok det norske kontaktpunktet klage mot Norges Bank Investment Management
(NBIM) for ikke å ha tatt ansvar for god eierstyring og selskapsledelse, samt fremming av høye sosiale og
miljømessige standarder gjennom NBIMs forvaltning av investeringen i sør-koreanske Posco.
Kontaktpunktet besluttet å ta saken til behandling 27. november 2012. Selv om kontaktpunktet tar saken
opp til behandling, betyr ikke det at OECDs retningslinjer anses brutt. Utfyllende informasjon om saken og
det norske kontaktpunktets saksbehandlingsrutiner: http://www.regjeringen.no/nb/sub/styrer-radutvalg/kontaktpunkt_naringsliv.html?id=64229.
Sekretariatet sendte den 4 januar rundt 30 spørsmål til NBIM om deres eierskapsutøvelse og OECDs
retningslinjer med svarfrist 25. januar 2013. Kontaktpunktet viderefører koordinering og drøftelser med
det nederlandske og det sør-koreanske kontaktpunktet.

Vedtak: Tas til orientering
Vedlegg 1: Spørsmål til NBIM (oversendt kontaktpunktets medlemmer 4. januar 2013)
JIJNJEVAERIE SAMEBY VS STATKRAFT AS 1
Det norske kontaktpunktet mottok 29. oktober en klage Jijnjevaerie sameby i Jämtland på Statkraft for
manglende konsultasjon i forbindelse med vindkraftprosjektet Statkraft SCA Vind AB i samebyens
beiteområder. Prosjektet er et joint venture, hvorav Statkraft eier 60 prosent og svenske SCA 40 prosent.
Samebyen hevder at prosjektet bryter med OECDs retningslinjer kap. II, IV og VI og ber Statkraft
konsultere med samebyen på en slik måte at samebyens rett til fritt, informert og forutgående samtykke
blir respektert. Det norske og det svenske kontaktpunktet bes om sammen å tilrettelegge for en gjensidig
akseptabel løsning i saken.
Vedtak: Det norske og det svenske kontaktpunktet er enige om at saken faller inn under OECDs
retningslinjer og prinsipielt sett bør tas til behandling. En bilateral dialog mellom partene startet etter at
klagen ble levert, gjør at kontaktpunktet utsetter behandling av saken til en av partene eksplisitt ber om
det.
Vedlegg 2: Utkast til Initial Assessment
STØTTEKOMITÉEN FOR VEST-SAHARA VS SJØVIK AS
Det norske kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv mottok 5. desember 2011 klage fra Støttekomitéen for
Vest-Sahara (SKVS) mot Sjøvik AS for brudd på OECDs retningslinjer i sin fiskerivirksomhet i Vest Sahara.
I sin første vurdering 2 datert 8. Mars 2012 besluttet kontaktpunktet å ta saken opp 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 kontraherte sekretariatet etter offentlig anbud inn tidl.
høyesterettsdommer Lars Oftedal Broch som ekstern mekler 3. Sekretariatet styrker veiledning til partene
i tråd med forvaltningsloven §11 ved å leie inn en konsulent. Etter offentlig anbud og konsultasjon med
partene ble Hestenes Dramer ved Cecilie Schjatvet valgt. Første meklingsmøte ble gjennomført i Oslo 11.
oktober 2012, andre meklingsmøte 9. november, og partene har gjennomførtskriftlig behandling frem til
januar. Separate møter med hhv. SKVS og Sjøvik har vært gjennomført i desember/januar.
Vedtak: Kontaktpunktet fortsetter å legge til rette for mekling gjennom eksternt kontrahert mekler.
Kontaktpunktets slutterklæring i saken om hvorvidt OECDs retningslinjer er brutt stilles i bero inntil det
er klart om mekling fører frem eller ikke. Partene er bedt av sekretariatet om å avklare dette i sine
organisasjoner og med sine interessenter innen 18. januar 2013.
NATURVERNFORBUNDET OG FORUM VS CERMAQ
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Sekretariatsleder Hege Røttingen har erklært seg inhabil i saken og var ikke til stede under diskusjonen..
http://www.regjeringen.no/upload/UD/Vedlegg/csr/Kontaktpunktet/120306_Initial_Assessment_Sjovik_NSCWS_FINAL.pdf

jf. OECDs retningslinjer kommentarer til prosedyrer seksjon 29 der det fremgår at kontaktpunktet kan tilby mekling selv eller
fasilitere tilgang til ekstern mekler.

Etter dialogmøtet i Chile 16. november overrakte lokal fagbevegelse og NGO-er et brev til kontaktpunktet,
der kontaktpunktet bes om å legge til rette for oppfølging av felleserklæringen mellom
Naturvernforbundet, ForUM og Cermaq inngått 10. august 2011.
Vedtak: Svarbrev om at saken er avsluttet sendes når det norske kontaktpunktet har mottatt innspill fra
det Chilenske kontaktpunktet.
Vedlegg 3: Svarbrev på engelsk og spansk (oversatt av UD) ble oversendt kontaktpunktets medlemmer 17.
desember 2012.
OECD OG KONTAKTPUNKTSKOORDINERING
OECDS KONTAKTPUNKTS PEER REVIEW- NORGE 2013
UD/Næringslivsseksjonen varslet i OECDs investeringskomité 16. oktober 2011 at det norske
kontaktpunktet gjerne ville evalueres i 2013 gjennom den frivillige peer review i OECD-systemet.
Sekretariatet har i tråd med offentlig anbudsregler utlyst oppdraget om bistand ifbm. ordningen på Doffin
og Shift leverte det beste tilbudet på pris og kvalitet. Ett av OECDs kontaktpunkt bør utpekes til å lede
NCP-delagasjonen ifbm. evalueringen av det norske kontaktpunktet i 2013 (slik det norske
kontaktpunktet ledet kontaktpunktsdelegasjonen til Tokyo i april 2012).
Vedtak: Sekretariatet får fullmakt av kontaktpunktet til å vurdere om ett eller tre kontaktpunkt bør lede
Peer Review av Norge i september 2013 og velge ut hvilke som bør delta.
14. NOVEMBER OECD NCP NORDISK RUNDEBORDSKONFERANSE I OSLO
Det norske kontaktpunktet inviterte de nordiske kontaktpunktene til en rundebordskonferanse i Oslo 14.
november kl 12.00-18.00. Representanter fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige deltok.
Rundebordet ble ledet av John Morrison (IHRB) og Caroline Rees (Shift). Rapport utarbeides av Shift,
oversendes OECDs investeringskomiteen og vil inngå i grunnlagsdokumenter for peer review av Norge i
2013.

Vedtak: Tas til orientering
MØTE DET NORSKE OG S VEITSISKE OECDS KONTAKTPUNKT
Hans Petter Graver møtte lederen for det sveitsiske kontaktpunktet for gjensidig utveksling i oktober
2012.
28. JANUAR 2013 SEMINAR OG WORKSHOP FOR OECD KONTAKTPUNKT, BRASILIA
Det brasilianske kontaktpunktet inviterer det norske og det britiske kontaktpunktet til å dele sine
erfaringer på seminar om OECDs retningslinjer i Brasilia 28. januar, samt til samarbeid om gjennomføring
basert på seminarene Norge har vært medarrangør for i Oslo, London og Santiago. Kontaktpunktet dekker
reise for inntil 1 fra kontaktpunktet og 1 fra sekretariatet, samt dekker i tillegg utgifter for inntil 20 000
NOK til leie av lokaler og gjennomføring av seminar, og eventuelt bidrag til å dekke rapport fra seminaret.
Sekretariatet samarbeider med det brasilianske og det britiske kontaktpunktet om planlegging og
gjennomføring. Norsk bedrifter med statlig virksomhet som Norsk Hydro, SN Power, Aker Solutions og
Statoil inviteres.
Vedtak: Mari Bangstad reiser for sekretariatet.

MØTER/INFORMASJON
20. SEPTEMBER- OSLO
Hege Røttingen presenterte OECDs retningslinjers krav til interessentdialog for Regjeringens
samarbeidsutvalg KOMpakt.
14. NOVEMBER – OSLO- CSR KONFERANSEN
Elin Myrmel Johansen presenterte det norske kontaktpunktet 14 november 2012.
OKTOBER - ZURICH
Hans Petter Graver presenterte det norske kontaktpunktet med vekt på informasjon/åpenhetskapittelet i
OECDs retningslinjer på Universitetet i Zurich.
4.-5. DESEMBER FN-FORUM FOR NÆRINGSLIV OG MENNESKERETTIGHETER
FNs arbeidsgruppe for næringsliv og menneskerettigheter inviterte til globalt forum for næringsliv og
menneskerettigheter. Rekordpåmelding i FN med statlige delegasjoner og over 1000 påmeldte fra
næringsliv og sivilsamfunn. Sekretariatet ved Røttingen deltok i panel om ikke-rettslige klageordninger og
presenterte det norske kontaktpunktets erfaringer med mekling som konfliktløsningsmekanisme.
6.-7. DESEMBER HAGUE RESOLVING COMPANY-COMMUNITY CONFLICTS
PRACTICAL APPROACHES AND MULTI-STAKEHOLDER PERSPECTIVES
World legal forum i Haag i samarbeid med Harvard University inviterte det norske kontaktpunktet til å
presentere sine erfaringer med ikke-rettslig konfliktløsning. Hege Røttingen presenterte Cermaq-saken
med Synne Homble for Cermaq og Gunhild Ørstavik for ForUM.

13. DESEMBER URFOLK I SKVIS MELLOM MILJØ OG NÆRING – EKSEMPLET
TJÆRESAND
Forum for urfolksspørsmål i bistanden i samarbeid med Greenpeace Norge inviterte til åpent møte om
tjæresand og urfolksdimensjonen i norsk miljøpolitikk. Hege Røttingen innledet om «Access to
information for indigenous peoples» og satt i panel i den påfølgende debatten.
28.- 31 JANUAR 2013 EU KONSULTASJONER, BRUSSEL
Hege Røttingen, sekretariatet for kontaktpunktet er invitert av EU til å delta i en ekspertgruppe for å
utvikle nye retningslinjer for ansvarlig næringsliv i EU basert på FNs Guiding Principles. Røttingen har
allerede bidratt til retningslinjer for olje/gassindustrien, og neste konsultasjon er i Brussel om ICTsektoren og bemanning/tjenestesektoren. Røttingen konsulterer relevante aktører i norsk næringsliv og
sivilsamfunn før møtene.

25. JANUAR 2013 WARSZAWA

Instytut Allerhanda inviterer kontaktpunktet til å presentere på et seminar i Warszawa om UN Guiding
Principles. Kontaktpunktet har ikke anledning å delta på grunn av mengden klagesaker p.t, men
UD/Norheim har sagt seg villig. Sekretariatet har skrevet innlegget som fremføres, og brosjyrer og film
om det norske kontaktpunktet er oversendt arrangøren.

Forslag til vedtak: Tas til orientering.
5. MARS 2013 KØBENHA VN – DANSK ERHVERV
Dansk erhverv inviterer det norske kontaktpunktet til å informere om sin virksomhet. Sekretariatsleder
Hege Røttingen deltar via videkonferanse.

SEMINAR OM INFORMASJONSTEKNOLOGISEKTOREN OG ANSVARLIG NÆRINGSLIV APRIL
2013
Det norske kontaktpunktet viderefører samarbeid med Institute for Business and Human Rights (IBHR) i
2013 ref. seminar i London for utvinningsindustrien i 2012. Årets tema blir
imformasjonsteknologisektoren og ansvarlig næringsliv. Tentativ dato i april 2013. Opplegg skal drøftes
med relevante aktører i norsk næringsliv.
EVENTUELT

OVERSETTELSE AV KOMMENTARER TIL OECDS RETNINGSLINJER
Gro Granden i LO etterlyste ferdigstillelse av kommentarene til OECDs retningslinjer på norsk.
Vedtak: Sekretariatet ferdigstiller utkastet til kommentarer så snart som mulig og sender på høring til
Næringslivsseksjonen/UD og deretter NHO, LO og ForUM.

