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Vedtak: Godkjent

KONTAKTPUNKTET SOM KOLLEGIALT ORGAN
Drøfting: Fungerer Kontaktpunktet (KP) som forutsatt?




Bratt læringskurve siden oppstart i mars, å etablere seg som faglig uavhengig er et kontinuerlig
arbeid, både internt i KP og ift UD f.eks. mtp at UD har personalansvaret for sekretariatet mens KP
har fagansvaret
Stor innsats er lagt ned, KP er blitt mer synlig både i Norge og internasjonalt, fortsatt stort
forbedringspotensial

Vedtak: Kontaktpunktet gir årlig innspill til UD om hvordan ordningen fungerer og evt bør forbedres
administrativt.

ÅRSPLAN 2012
Drøfting:




Kontaktpunktets kjernevirksomhet er å behandle klagesaker, og informasjon om OECDs
retningslinjer og klagemekanismen gjøres som hovedregel gjennom disse, i tråd med prinsippene
om upartiskhet, forutsigbarhet, rettferdighet og i tråd med OECDs retningslinjer, samt utvise
åpenhet om klagesaksprosess og resultater.
I 2011 ble stor vekt lagt på informasjonsarbeid både generelt og om klagesakene, bl.a. nye
nettsider, brosjyre, standard power point-presentasjon, film som p.t. er i sluttfasen og to åpne
møter med stor oppslutning i samarbeid med hhv NHO, LO og ForUM 15. juni og med
PRIO/Business for Peace 17. oktober. Resultatene i avsluttede klagesaker er også gjort kjent
gjennom media og i møter og seminarer.



Hovedansvaret for det generelle informasjonsarbeidet om OECDs retningslinjer påhviler UD.
Dersom det er tilgjengelige ressurser til det skal KP understøtte informasjonsarbeidet om
retningslinjene i 2012 gjennom samarbeid med andre og gjennom å treffe målgruppene på
arenaer og i nettverk de allerede oppsøker.

Vedtak: Kontaktpunktets kjernevirksomhet er å behandle klagesaker og hovedfokus i 2012 er å løse nye
klagesaker. Informasjonsarbeid skal fortsette i 2012 på en så ressurseffektiv måte som mulig, gjennom
samarbeid med andre og gjennom å treffe målgruppene på arenaer og i nettverk de allerede oppsøker.
Medlemmer i Kontaktpunktet, samt sekretariatet, skal aktivt jobbe for å få informasjon om OECDs
retningslinjer og KPs virksomhet på agendaen på viktige konferanser og seminarer i respektive nettverk.
Årsplanen ble vedtatt og følgende datoer satt for møter i Kontaktpunktet 2012:
30.01. kl. 12-16
28.02. kl. 12-16
26.03. kl. 13-17
23.04 kl. 12-18 (12-14 Cermaq)
05.06. kl. 14-18
02.07. kl. 14-18
27.08. kl. 12-16
24.09. kl. 14-18
29.10. kl. 14-18
26.11. kl.14.18
17.12. kl. 14-18
Vedlegg 1 Utkast til Årsplan

KLAGESAKER
INTEX RESOURCES ASA
Saken ble offentliggjort 30. november, og ble bredt dekket i sentrale nyhetskanaler. Sekretariatet har
sendt informasjon om saken internt i UD, til alle departementer, stortingskomiteer og andre interessenter
i Norge, samt til Business and Human Rights og andre relevante utenlandske kontakter. Sekretariatet er
orientert om at Framtiden i våre henders nettverk holder møter med lokale myndigheter på Filippinene
for å orientere om saken. Selskapet ønsker et møte med Kontaktpunktet om slutterklæringen som de
ønsker å endre innholdet i, men beklager samtidig at prosessen fra selskapets side i perioder ikke har
vært konstruktiv.
Vedtak: Kontaktpunktet kan ikke gå inn på diskusjoner med selskapet om slutterklæringen, da denne er
avgitt og endelig. Kontaktpunktet vil imidlertid tilby enten å utdype Kontaktpunktets anbefalinger, hvis
selskapet har spørsmål knyttet til dem, og/eller at Kontaktpunktet forsøker å etablere en plattform for
dialog mellom selskapet og klageren (Fremtiden i Våre Hender) innenfor rammene av OECDs
retningslinjer. Sekretariatet sender e-post til selskapet med forespørsel om noe av ovennevnte er ønskelig.

CERMAQ ASA
Saken er evaluert, og evalueringen ble gjennomgått på møte i Kontaktpunktet 28. november.
Vedtak: Naturvernforbundet, Forum for Utvikling og Miljø og Cermaq ASA inviteres til oppfølgingsmøte
23. april 2012 kl.12-14. Sekretariatet sender invitasjon så snart som mulig. Partene inviteres da til å
rapportere på hvordan de har fulgt opp avtalen i sine respektive organisasjoner og i samarbeid seg i

mellom. De gjøres oppmerksomme på at Kontaktpunktet vil offentliggjøre en uttalelse i etterkant av møtet
i april.

NY KLAGE MOTTATT 28. NOVEMBER
Kontaktpunktet mottok klagen 28. november. Kontaktpunktets oppdaterte saksbehandlingsrutiner er
sendt partene. Selskapet har frist til å kommentere på klagen 5. januar 2012, og har bedt om avklaring av
arbeidsspråk. Ytterligere en organisasjon ønsker å stille seg bak klagen. Habilitetsspørsmål ble drøftet,
men det fremkom ikke ”særegne forhold” etter forvaltningslovens regler, som tilsier at noen av
Kontaktpunktets medlemmer eller Sekretariatet er inhabile i håndteringen av denne klagesaken.
Vedtak: Språket for Kontaktpunktets saksbehandling vil i utgangspunktet være norsk, men det vil
tilstrebes å utarbeide dokumenter på engelsk så langt det er kapasitet. Kontaktpunktet aksepterer at
ytterligere en organisasjon slutter seg til klagen. Kontaktpunktet har som mål å være ferdig med Fase 1
(Initial Assessment) 28. februar 2012. Sekretariatet holder løpende kontakt med partene etter behov frem
til dette, og iverksetter nødvendige undersøkelser og kontakter i tråd med saksbehandlingsrutinene.
Vedlegg 4 Klage

NY KLAGE MOTTATT 5. DESEMBER
Kontaktpunktet mottok klagen 5. desember 2011. Begge parter fikk muntlig og skriftlig beskjed om at
klagen var mottatt 6. desember. Selskapet har fått frist til å kommentere på klagen innen 15. januar 2012.
Kontaktpunktets oppdaterte saksbehandlingsrutiner er sendt partene.
Vedtak: Kontaktpunktet har mål om å være ferdig med Fase 1 (Initial Assessment) før 5. mars 2012.
Sekretariatet holder løpende kontakt med partene etter behov frem til dette, og iverksetter nødvendige
undersøkelser og kontakter i tråd med saksbehandlingsrutinene. Sekretariatet informerer andre berørte
kontaktpunkt om klagen og om det norske kontaktpunktets saksbehandlingsrutiner.
Vedlegg 5 Klage

EVENTUELT

