PROTOKOLL KONTAKTPUNKTSMØTE 28. NOVEMBER 2011
KL. 10.00-12.30
Møteleder: Hans Petter Graver
Til stede: Hans Petter Graver, Jan Erik Korssjøen, Gro Granden, Hege Røttingen og Mari Bangstad
Referent: Hege Røttingen/Mari Bangstad

ADMINISTRATIVE SPØRSMÅL
PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE
Vedtak: Godkjent

MØTER I KONTAKTPUNKTET
Drøfting: Datoer for neste års månedlige kontaktpunktsmøter må fastlegges.
Vedtak: Siste mandag i måneden kl. 10.-12.30 beholdes som møtedag
Budsjett
Sekretariatsleder Hege Røttingen la frem foreløpig regnskap.
Vedtak: Sekretariatets foreløpige regnskap tas til orientering

ENDRING AV AGENDA
Det ble ekstraordinært besluttet å la resten av møtet gå med til å drøfte utvikling i klagesaker.

CERMAQ ASA MED MAINSTREAM CHILE OG MAINSTREAM CANADA
Både Naturvernforbundet, Forum for Utvikling og Miljø og Cermaq ASA har evaluert behandlingen av
klagesaken i det nåværende og det tidligere Kontaktpunktet. De er i hovedsak mer fornøyd med det
nåværende Kontaktpunktet enn det forrige, for eksempel med tanke på effektivitet, grundighet,
oppfølging gjennom telefonmøter og faktiske møter, samt tydelig informasjon. Samtlige er i hovedsak
også fornøyd med å ha oppnådd en felles avtale. Naturvernforbundet gjentar at de ønsket mer
utredning av flere spørsmål.
Vedtak: Evalueringen tas til orientering. Kontaktpunktet vil bruke evalueringen i det pågående
arbeidet med å videreutvikle saksbehandlingsrutiner. Dato ikke satt for planlagt oppfølgingsmøte
med partene i april 2012.

INTEX RESOURCES ASA
Slutterklæringen ble gjennomgått og diskutert. Utkast av erklæringen ble delt med Framtiden i våre
hender og Intex Resources ASA 7. november med frist til å kommentere faktiske feil innen 17. november.
Før utkastet ble oversendt gikk begge parter skriftlig med på å ikke dele utkastet med andre enn sin egen
organisasjon. Begge parter leverte kommentarer innen angitt frist. Intex Resources leverte ytterligere
dokumentasjon frem til lørdag 26. november.
Vedtak: Slutterklæringen justeres på grunnlag av innspill fra begge parter, særlig kapittelet om
korrupsjon der selskapet 26. november leverte dokumentasjon etterspurt siden 20. juni 2011. Saken
offentliggjøres 30. november. Sekretariatet undersøker muligheter for å få oversatt oppsummerende
innledning til filippinsk.

