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Etter en vellykket mekling forestått av Norges OECD kontaktpunkt der partene ble enige om en
felleserklæring, lukker Kontaktpunktet klagen fra Foreningen for Internasjonale Vannstudier (FIVAS)
mot Norconsult AS. Ettersom partene er blitt enige om en meklingsavtale, vil Kontaktpunktet ikke
foreta videre undersøkelser av påstandene i klagen. Følgelig er klagen av 22. august 2014 trukket
tilbake. Forholdene som tas opp i klagen, er knyttet til Norconsults rolle i vannkraftverkprosjekter i den
malaysiske delstaten Sarawak.
Kontaktpunktet gratulerer partene med å ha kommet fram til en løsning som kan aksepteres av begge
parter, og berømmer dem for å ha vært konstruktive i drøftingene med sikte på å komme fram til
denne avtalen.
Felleserklæringen ble avtalt 2. juni 2015 etter mekling av Kontaktpunktets leder og jusprofessor Ola
Mestad, med bistand fra sekretariatet. Felleserklæringen ble offisielt undertegnet under påsyn av
mekler, Kontaktpunktet og sekretariatet i Oslo den 23. juni 2015.
Begge parter er enige om å publisere avtalen i fulltekstversjon. Avtalen er vedlagt denne erklæringen
som vedlegg 1. Ettersom OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv ikke er juridisk bindende, kan
partene ikke gå rettens vei for å løse eventuelle uoverensstemmelser knyttet til avtalen.
Det norske kontaktpunktet anbefaler at partene viderefører dialogen fra meklingsprosessen, særlig
dersom det skulle oppstå spørsmål knyttet til gjennomføringen av felleserklæringen. Kontaktpunktet
vil invitere begge parter til et oppfølgingsmøte så snart det foreligger beslutning om et av de sentrale
spørsmålene i saken, nemlig byggingen av Baram-dammen, for å gi en oppdatering om
gjennomføringen av fellesavtalen.

DET NORSKE KONTAKTPU NKTETS PROSESS I ENKELTSAKEN

Den 22. august 2014 mottok Norges OECD kontaktpunkt en klage mot Norconsult AS fra Foreningen
for Internasjonale Vannstudier (FIVAS).
Kontaktpunktets sekretariat underrettet Norconsult AS den 25. august 2014 og inviterte selskapet til
et møte 4. september 2014. Kontaktpunktet anmodet selskapet om å legge fram sine synspunkter
innen 19. september. Selskapet avviste påstandene i et brev datert 10. oktober 2014. Kontaktpunktet
publiserte sin første vurdering 21. januar 2015, der det ble besluttet at Kontaktpunktet ville ta saken til
behandling Sekretariatet møtte partene 13. februar for å legge til rette for god dialog og eventuelt
mekling med sikte på å oppnå en felleserklæring. Begge partene takket ja til tilbudet.
Sekretariatet foretok deretter en interessentanalyse (i tråd med kontaktpunktets håndbok i mekling) i
løpet av februar og utarbeidet en ramme for mekling. De påfølgende møtene med partene og
sekretariatet for å drøfte meklingsrammen fant sted 26. februar og 11. mars 2015. Partene ble enige
om rammen og mandatet for meklingen på et møte 11. mars 2015.
Partene ble enige om Ola Mestad, lederen for Norges kontaktpunkt, som mulig mekler. Ettersom Ola
Mestad var tilgjengelig og kunne lede meklingen på anmodning fra partene uten at det påløp partene
noen utgifter, var det ikke nødvendig å legge meklingen ut på anbud i samsvar med lov om offentlige
anskaffelser. Partene fikk også mulighet til å leie inn en konsulent til å bistå sekretariatet med å
veilede partene i meklingsprosessen i samsvar med forvaltningslovens § 11 om forvaltningsorganers
alminnelige veiledningsplikt. Partene besluttet at det ikke var behov for å leie inn en ekstern
konsulent. Partene hadde sitt første fellesmøte med mekler Ola Mestad og sekretariatet 30. april 2015
for å fastsette dagsordenen for meklingen.
Meklingen fant sted i to møter mellom mai 2015 og juni 2015. Begge parter deltok på en positiv og
konstruktiv måte. Norges kontaktpunkt setter særlig stor pris på deltakelsen fra Ola H. Norderhaug
(Direktør Internasjonal), Jørn Tyrdal (Prosjektdirektør Energi), Guro Ruud Cedell (Compliance Officer
for Norconsult), Jonas Holmqvist (daglig leder i FIVAS) og Tora Systad Tyssen
(informasjonsmedarbeider i FIVAS). Det ble inngått avtale om en felleserklæring 2. juni 2015, som ble
offisielt undertegnet 23. juni i Oslo. Se vedlegg 2 for nærmere opplysninger om Kontaktpunktets
prosess i denne enkeltsaken.
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