AGENDA KONTAKTPUNKTSMØTE 29. NOVEMBER KL. 08.00-12.00 GRUBBEGATA
1(MAKKAUR)
Møteleder: Hans Petter Graver
Til stede:
Hele møtet: Elin M. Myrmel-Johansen, Gro Granden, Hans Petter Graver, Mari Bangstad, Matthew Arens og
Hege Røttingen (kl. 09.00—12.00)
Fra Statkraft (kl. 08.00—09.00): Olav Hypher, Mats Kristensson og Rachel Groux Nürnberg,
Fra NBIM (kl. 10.00—11.00): William Ambrose, André M. Asjersen Marki og John Tore Vattnar,
Referent: Hege Røttingen/Mari Bangstad
ADMINISTRATIVE SPØRSMÅL
PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE
Vedtak: Godkjent
KONKRETE SAKER
FORUM VS NBIM
Det norske kontaktpunktet mottok 17. oktober 2012 en klage mot et sør-koreansk selskap i India og to av
dets investorer: Statens Pensjonsfond Utland ved Norges Bank Investment Management (NBIM) og det
nederlandske fondet ABP/AGP. Klagen er fra fire NGOer: en indisk, en sørkoreansk, en nederlandsk og
norske ForUM. Det sørkoreanske selskapet Posco er anklaget for brudd på OECDs retningslinjer om
menneskerettigheter og miljø ved planleggingen av prosjektet om å utvinne jernmalm og etablere et
integrert stålverk med tilknyttet infrastruktur i den indiske delstaten Odisha (tidl. Orissa). Klagernes krav
av relevans for det norske kontaktpunktet er bl.a. at NBIM søker å forebygge eller begrense faktiske og
potensielle negative konsekvenser knyttet til NBIMs virksomhet gjennom deres investering i Posco.
Sekretariatet bekreftet mottatt klage og orienterte NBIM om klagen pr. mail 17. oktober 2012. NBIM og
Forum ble invitert til å gi tilbakemelding på kontaktpunktets utkast til slutterklæring innen 23. november
2012 før beslutningen om at saken tas til behandling ble offentliggjort 27. november 2012. Det er viktig å
presisere at selv om kontaktpunktet tar saken opp til behandling, betyr ikke det at OECDs retningslinjer
anses brutt. Utfyllende informasjon om saksbehandlingsrutinene finnes på nettsidene:
http://www.regjeringen.no/nb/sub/styrer-rad-utvalg/kontaktpunkt_naringsliv.html?id=642292
NBIM og ForUM ble invitert til møte med kontaktpunktet etter at saken var tatt opp til behandling, ForUM
hadde ikke anledning pga tjenestereise. NBIM deltok og ble informert om prosessen videre.
Vedtak: Det norske kontaktpunktet offentliggjorde at det tar saken til behandling (initial assessment)
tirsdag 27. november kl 07.00. Kontaktpunktet viderefører koordinering og drøftelser med det
nederlandske og det sør-koreanske kontaktpunktet om å legge til rette for dialog/mekling i saken.
Vedlegg 1: Initial assessment
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JIJNJEVAERIE SAMEBY VS STATKRAFT AS
Det norske kontaktpunktet mottok 29. oktober en klage fra Jijnjevaerie sameby i Jämtland på Statkraft AS
for mangelfull 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.
Det norske og det svenske kontaktpunktet er i dialog om saken. Det norske kontaktpunktet inviterte i
samråd med det svenske kontaktpunktet Statkraft AS til et møte for å gi deres syn på klagen, samt
informere om kontaktpunktets mandat og prosedyrer.
Vedtak: Kontaktpunktet vurderer i samråd med det svenske kontaktpunktet om saken skal tas til
behandling. Offentliggjøring skjer innenfør februar 2013.
Vedlegg 2: Svar fra Statkraft AS
STØTTEKOMITÉEN FOR VEST-SAHARA VS SJØVIK AS
Det norske kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv mottok 5. desember klage fra Støttekomitéen for VestSahara (SKVS) mot Sjøvik AS for brudd på OECDs retningslinjer i sin fiskerivirksomhet i Vest Sahara. I
Første vurdering1 av saken av 8. Mars 2012 besluttet kontaktpunktet å ta opp saken 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 leide sekretariatet etter offentlig anbud inn tidl.
høyesterettsdommer Lars Oftedal Broch som ekstern mekler2. Sekretariatet oppfyller sin veiledningsplikt
i tråd med forvaltningsloven §11 ved å leie inn en konsulent. Etter offentlig anbud ble Hestenes Dramer
ved Cecilie Schjatvet valgt. Første meklingsmøte ble gjennomført i Oslo 11. oktober 2012, andre
meklingsmøte 9. november, og partene er enige om skriftlig behandling frem til neste meklingsmøte i
desember eller januar.
Vedtak: Kontaktpunktet fortsetter å legge til rette for mekling gjennom eksternt kontrahert mekler.
NATURVERNFORBUNDET OG FORUM VS CERMAQ
Det chilenske kontaktpunktet inviterte Cermaq, ForUM og Naturvernforbundet til seminar 16. november
om OECDs retningslinjer generelt og om felleserklæringen Cermaq, ForUM og Naturvernforbundet ble
enige om i august 2011 etter mekling i kontaktpunktet. . Det var første gang en slik sak ble diskutert med
alle stakeholdergrupper til stede i Chile. Det ble også omtalt som unikt at styreleder i et flernasjonalt
selskap stilte opp i dialog med NGO-er. Sesjonen med Cermaq, Naturvernforbundet, den chilenske NGO-en
Ecocéanos og det tidligere chilenske kontaktpunktet var konstruktiv, samtidig kom interessemotsetninger
til overflaten. Selskapet fikk ros for å vise sin forpliktelse til bærekraft gjennom felleserklæringen, for
arbeidet med å redusere negative konsekvenser for miljøet og for GRI-rapportering, og kritikk for
manglende informasjon om felleserklæringen lokalt. Naturvernforbundet tok også opp temaer knyttet til
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arbeidsforhold som partene var enige om var tilbakevist gjennom klageprosessen i kontaktpunktet.
Cermaq er gjennom oppkjøp nylig blitt ett av de to største oppdrettsselskapene i Chile, og det var tydelig
at selskapets ambisjoner om å være ledende på bærekraftig havbruk blir lagt merke til og fulgt nøye med
på.
Etter møtet overrakte chilensk fagbevegelse og NGO-er et brev til det norske kontaktpunktet, der
kontaktpunktet bes om å legge til rette for ytterligere oppfølging av felleserklæringen med særlig vekt på
å tilrettelegge for tilgang til informasjon om erklæringen.
Vedtak: Saken er avsluttet i det norske kontaktpunktet etter oppfølgingsmøte 16. mai. Sekretariatet
utarbeider utkast til svarbrev som når det er godkjent sendes med kopi til Cermaq ASA,
Naturvernforbundet og ForUM, samt det chilenske kontaktpunktet. Brevet skal understreke at saken er
avsluttet i det norske kontaktpunktet og vise til at bekymringene brevet tar opp bør stiles til berørte
parter i Chile og eventuelt håndteres der.
Vedlegg 3: Brev fra chilenske organisasjoner
Vedlegg 4: Oppsummering fra seminar 15. og 16. november
OECD OG KONTAKTPUNKT SKOORDINERING
MØTE I INVESTERINGSK OMITEEN 3. DESEMBER 2012
Første møte i den nye arbeidsgruppen for ansvarlig næringsliv3 opprettet av OECDs investeringskomité.
Nasjonale kontaktpunkt vil bli invitert til å delta.
Vedtak: Kontaktpunktet deltar med Mari Bangstad.
14. NOVEMBER OECD NCP NORDISK RUNDEBORDS KONFERANSE 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).
Vedtak: Tas til orientering
15. NOVEMBER REGIONAL WORKSHOP FOR OECDS KONTAKTPUNKT, SANTIAGO DE CHILE
Det chilenske kontaktpunktet arrangerte en regional samling for latinamerikanske kontaktpunkt med
støtte fra norsk UD. Det norske kontaktpunktet var invitert til å dele sine erfaringer, og deltok ved Hans
Petter Graver og Mari Bangstad.
Vedtak: Tas til orientering (se vedlegg 4)
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.
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Vedtak: 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.

MØTER/INFORMASJON
KOMMUNIKASJONSPLAN
Sekretariatet har utarbeidet en kommunikasjonsplan for å gi oversikt over løpende aktiviteter i tråd med
kommunikasjonsstrategien, samt som et verktøy for prioritering.
PROAKTIV AGENDA 2013
Kontaktpunktet skal i tråd med OECDs retningslinjer blant annet delta i samarbeidstiltak med sikte på å
kartlegge og håndtere risiko for negative konsekvenser knyttet til bestemte varer, regioner, sektorer eller
næringer.4 Sekretariatet foreslår i 2013 å bidra til to seminarer utvinningsindustrien i Brasil og for
telekomindustrien tentativt i Oslo.
29. OKTOBER ROUNDTABLE ON CORPORATE LIABILITY FOR VIOLATION OF HUMAN
RIGHTS
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet, inviterte til rundebordskonferanse kl.14.30. Hege Røttingen ble
bedt om å presentere OECDs retningslinjer.
6. NOVEMBER FROKOSTMØTE FORUM «MENNESKERETTIGHETER I NÆRINGSLIVET – EN
UTOPI?»
ForUM inviterte, Mark Taylor (Fafo), David Nyheim (Incas konsulentselskap) og Hege Røttingen i panel.
13.-14. NOVEMBER UDS CSR-KONFERANSE
Utenriksdepartementet inviterte til internasjonal CSR-konferanse. Elin M. Myrmel-Johansen deltok i panel.
4.-5. DESEMBER FN-FORUM FOR NÆRINGSLIV OG MENNES KERETTIGHETER
FNs arbeidsgruppe for næringsliv og menneskerettigheter inviterer til globalt forum for næringsliv og
menneskerettigheter. Program kommer i midten av oktober. Arbeidsgruppen har invitert sekretariatet
ved Røttingen til å delta i panel om klagemekanismer.
6.-7. DESEMBER HAGUE RESOLVING COMPANY-COMMUNITY CONFLICTS
PRACTICAL APPROACHES AND MULTI-STAKEHOLDER PERSPECTIVES
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World legal forum i Haag i samarbeid med Harvard University ønsker Cermaq-saken på agendaen. Hege
Røttingen deltar for kontaktpunktet. Synne Homble for Cermaq, 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 inviterer til åpent møte om
tjæresand og urfolksdimensjonen i norsk miljøpolitikk. Hege Røttingen innleder om «Access to
information for indigenous peoples».
EVENTUELT
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