AGENDA KONTAKTPUNKTSMØTE 12. MARS 2012
MØTE I RÅDHUSGT 26 KL. 14.00 – 16.00
Møteleder: Gro Granden
Til stede: Gro Granden, Jan Erik Korssjøen, Elin M. Myrmel-Johansen. Fra sekretariatet: Hege Røttingen,
Matthew Arens og Mari Bangstad
Referent: Hege Røttingen/Mari Bangstad

ADMINISTRATIVE SPØRSMÅL
PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE
Vedtak: Godkjent

KLAGESAKER
STØTTEKOMITÉEN FOR VEST-SAHARA VS SJØVIK AS
Kontaktpunktet har besluttet å ta klagesaken til vurdering og inviterte partene til å foreslå retting av
faktuelle feil i utkast til en første foreløpige vurdering av at klagen faller inn under retningslinjene. Begge
parter spilte inn forslag til Kontaktpunktet, og dette er innarbeidet i den første vurderingen.
Vedtak: Kontaktpunktets første vurdering av at klagen faller inn under retningslinjene (Initial
Assessment) er delt med partene og ble offentliggjort 8. mars.
Vedlegg: Første vurdering (Initial Assessment)

NORSK KLIMANETTVERK OG CONCERNED SCIENTISTS NORWAY VS STATOIL ASA
Kontaktpunktet har besluttet å ikke ta klagesaken til vurdering fordi den falt utenfor Kontaktpunktets
mandat. Partene er orientert om utfallet og har blitt invitert til å foreslå retting av faktuelle feil i utkast til
en første foreløpige vurdering av at klagen ikke faller inn under retningslinjene. Begge parter spilte inn
forslag til Kontaktpunktet, og dette er innarbeidet i vedlagte utkast til første vurderingen.
Vedtak: Kontaktpunktets første vurdering av at klagen ikke faller inn under retningslinjene (Initial
Assessment) deles med partene og offentliggjøres 13 mars.
Vedlegg: Første vurdering (Initial Assessment)

FORUM OG NATURVERNFORBUNDET VS CERMAQ ASA
På bakgrunn av innspill fra partene i klagesaken har Sekretariatet utarbeidet forslag til oppfølging av
partenes slutterklæring som ble fremforhandlet av Kontaktpunktet ved mekling 10 august 2011.
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Vedtak: Kontaktpunktet inviterer partene til oppfølgingsmøte 24. april i Oslo og i Santiago 16. november
2012.
Vedlegg 4 Notat om oppfølging av slutterklæringen av 10 august 2011

FRAMTIDEN I VÅRE HENDER VS INTEX
Kontaktpunktet hadde et konstruktivt møte med Intex 30 januar 2012, der slutterklæringen ble drøftet. Intex
beklaget i dette møtet at prosessen fra selskapets side i perioder ikke hadde vært konstruktiv, og begrunnet
dette i bl.a. begrenset administrasjon. Intex understreket at saken burde vært håndtert annerledes vis a vis
NCP, men at utfallet av klagesaken var blitt feil og ønsket derfor en dialog med NCP om mulige måter å
adressere dette på. Kontaktpunktet på sin side beklaget at prosessen hadde tatt så lang tid (nesten 3 år) og blitt
komplisert ved at Kontaktpunktet hadde blitt omorganisert etter at det forrige Kontaktpunktet hadde
behandlet saken i 2 år. På denne bakgrunn tilbød Kontaktpunktet i møte den 30 januar sitt ”good offices” til
Intex i tråd med OECDs retningslinjer. I møtet ble Intex invitert til å skriftlig sende sine innsigelser samt
informasjon om hvordan de tenkte å følge opp de fremoverskuende anbefalingene fra Kontaktpunktet.
Intex ba i e-post 8 mars om en begrunnelse for deler av rapporten avgitt av Kontaktpunktet 30 november om at
Kontaktpunktet ikke hadde funnet bevis som fastslår at selskapet har vært involvert i korrupsjon
Kontaktpunktet (...) men at selskapets rolle i pengeløftet til lokale myndigheter knyttet til avgrensning av
landområder for ulike urfolksgrupper kunne gi grunnlag for ytterligere undersøkelser av relevante
myndigheter.
Kontaktpunktet bør ikke imøtekomme anmodningen av flere grunner. For det første er rapporten endelig og
avgitt av Kontaktpunktet som kollegialt organ, og det er ikke naturlig at Kontaktpunktet tolker sin egen
uttalelse. For det andre ble Intex bedt om å redegjøre for spørsmål knyttet til anklagene om korrupsjon og en
rekke andre spørsmål 20 juni 2011. Til tross for flere purringer besvarte ikke Intex spørsmålene før etter at
Kontaktpunktet hadde bedt om rettelser fra partene den 7 november til et utkast til slutterklæring med
svarfrist 17 november, og sendte to dokumenter som etterspurt den 20 juni i en e-post den 21 november 2011,
samme dag som Kontaktpunktet behandlet slutterklæringen for offentliggjøring den 30 november. I møte 30
januar 2012 ble Intex igjen gitt anledning til å drøfte slutterklæringen med Kontaktpunktet, men Intex nevnte
ikke noe behov for begrunnelse i dette møtet.
For å bidra til Kontaktpunktets kontinuerlige forbedring av sine rutiner, bør partene inviteres til å gi
tilbakemelding på klagesaksbehandlingsprosessen. Sekretariatet har utarbeidet utkast til spørreskjema, for
utsending 14 mars med tre ukers svarfrist.
Vedtak: Kontaktpunktet behandler forespørselen om utdyping av slutterklæringen med følgende: ”Rapporten
av 30 november 2012 er endelig og avgitt av Kontaktpunktet som et kollegialt organ. Det er ikke naturlig at
Kontaktpunktet selv begrunner eller tolker egen uttalelse utover begrunnelsen som er gitt i erklæringen, som
består av 50 sider med 233 fotnoter pluss vedlegg”.
Vedtak: Partene i klagesaken bør inviteres til å kommentere prosessen, for Kontaktpunktets egne interne
evaluering av prosedyrer for å sikre kontinuerlig saksbehandlingsforbedring. Sekretariatet har utarbeidet utkast
til tilbakemeldingsskjema for utsending til begge parter i klagesaken den 14 mars med tre ukers svarfrist.

MULIG NY KLAGESAK
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Orienteringssak. Sekretariatet er blitt orientert om en ny mulig klagesak mot en norsk investor.

MØTER
28. FEBRUAR
Arbeidsmøte i London om etablering av kontaktpunkt, rutiner for klagesaksbehandling og mekling med
det britiske og det kommende colombianske kontaktpunktet, der Elin Myrmel-Johansen og Mari Bangstad
deltok.

23. MARS
Institute for Human Rights and Business (IHRB) arrangerer seminar om OECDs kontaktpunktenes rolle i
forhold til gruve og utvinningsindustrien. I tillegg til flere OECD kontaktpunkt vil International Council for
Mining and Metalls (ICMM), næringsliv og sivilsamfunn være representert i panelet. Fra Kontaktpunktet
deltar Hans Petter Graver, og fra sekretariatet Hege Røttingen.

16-20. APRIL
Det Japanske OECD Kontaktpunktet har bedt Norge, Nederland, Tyskland og Storbritannia om å delta i
evalueringen av sin virksomhet. Kontaktpunktet er representert ved Hans Petter Graver og leder for
sekretariatet Hege Røttingen. Norge har også i planleggingsstadiet bidratt til utforming av rammene for
evalueringen av Kontaktpunktet.

19-20. JUNI
OECD har bedt det norske Kontaktpunktet om å lede årsmøtet for de nasjonale kontaktpunktene i Paris.
Det foreslås at hovedtema for møtet er dialog og mekling i kontaktpunktenes saksbehandling.

EVENTUELT
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