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GJENUTNEVNELSE/NYE MEDLEMMER I KONTAKTPUNKTET
Medlemmene i Kontaktpunktet er utnevnt for tre år fra 1. mars 2011 og kan gjenutnevnes for én periode.
Vedtak: Kontaktpunktet orienterer UD om at LO prioriterer Gro Granden til dette vervet. Jan Erik
Korssjøen vil ikke bli gjenutnevnt for perioden 1. mars 2014-1.mars 2017. Elin Myrmel-Johansen har fått
ny stilling som informasjonsdirektør i Storebrand og er i dialog med sin leder om hun søker
gjenutnevnelse. Kontaktpunktet ber UD (og NHD) sørge for at nye medlemmer blir anbefalt av NHO og
utnevnt av UD/NHD slik at de er klare til å tiltre 1. mars 2014.

KONKRETE SAKER
FORUM VS NBIM
17. oktober 2012 mottok det norske kontaktpunktet klage Norges Bank Investment Management (NBIM)
for ikke å ha tatt ansvar for god eierstyring og selskapsledelse. Klagen går også på at NBIM forventes i
større grad å fremme høye sosiale og miljømessige standarder i Posco gjennom eierskapsutøvelsen.
Kontaktpunktet tok saken til behandling 27. november 2012. Det nederlanske kontaktpunktet traff en nær
identisk beslutning i saken om det nederlandske pensjonsfondet 10. desember 2012. Selv om
kontaktpunktet tar saken til behandling, betyr ikke p.t. det at OECDs retningslinjer anses brutt. Utfyllende
informasjon om saken og det norske kontaktpunktets saksbehandlingsrutiner:
http://www.regjeringen.no/nb/sub/styrer-rad-utvalg/kontaktpunkt_naringsliv.html?id=64229.
Sekretariatet sendte 4. januar 33 spørsmål til NBIM om deres eierskapsutøvelse og OECDs retningslinjer
med svarfrist 25. januar 2013. NBIM ba deretter om møte som ble gjennomført 12. februar 2013 men har
ikke svart på kontaktpunktets spørsmål. Det norske kontaktpunktet samarbeider med de nederlandske og
koreanske kontaktpunktetene, som håndterer tilsvarende saker. Sekretariatet sendte kontaktpunktets
utkast til slutterklæring i saken til partene 25. april, med ti dagers frist til å gi faktuelle rettelser (8 mai kl
12).
Vedtak: Kontaktpunktet innarbeider faktuelle rettelser fra partene og offentliggjør slutterklæring tentativt
i slutten av mai .
Vedlegg 1:Utkast slutterklæring
Vedlegg 2: Utkast pressemelding
STØTTEKOMITÉEN FOR VEST-SAHARA VS SJØVIK AS

Det norske kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv mottok 5. desember 2011 klage fra Støttekomitéen for
Vest-Sahara (SKVS) mot Sjøvik AS for brudd på OECDs retningslinjer i sin fiskerivirksomhet i Vest-Sahara.
I sin første vurdering 1 datert 8. Mars 2012 besluttet kontaktpunktet å ta saken opp 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 kontraherte sekretariatet etter offentlig anbud inn tidl.
høyesterettsdommer Lars Oftedal Broch som ekstern mekler 2. Sekretariatet styrker veiledning til partene
i tråd med forvaltningsloven §11 ved å leie inn en konsulent. Etter offentlig anbud og konsultasjon med
partene ble Hestenes Dramer ved Cecilie Schjatvet valgt. Første meklingsmøte ble gjennomført i Oslo 11.
oktober 2012, andre meklingsmøte 9. november, og partene har gjennomførtskriftlig behandling frem til
januar. Separate møter med hhv. SKVS og Sjøvik har vært gjennomført i desember/januar/februar.
Vedtak: Kontaktpunktet fortsetter å legge til rette for mekling gjennom eksternt kontrahert mekler.
Kontaktpunktets slutterklæring i saken om hvorvidt OECDs retningslinjer er brutt stilles i bero inntil det
er klart om mekling fører frem eller ikke.
Vedlegg 3:Utkast kontaktpunktets slutterklæring
Vedlegg 4: Utkast felleserklæring

INTEX RESOURCES ASA
Framtiden i våre hender informerer om at Intex Resources skriver i sin kvartalsrapport for fjerde kvartal
2012 at uavhengige eksterne undersøkelser har konkludert med at Intex ikke har vært involvert i
korrupsjon eller brudd på menneskerettigheter og at beskyldningene fra kontaktpunktet var basert på
utilstrekkelig informasjon. Selskapet anser derfor saken som avsluttet.
I årsrapporten heter det videre at at «kontaktpunktet beskyldte Intex Resources for mulig korrupsjon og
brudd på menneskerettigheter i forbindelse med selskapets aktiviteter på Filippinene», og at
kontaktpunktets påstander om brudd på OECDs retningslinjer om bestikkelser og om
menneskerettigheter var grunnløse («entirely unfounded»).
Framtiden i våre hender mener på generell basis reiser spørsmål knyttet til hvordan selskaper skal
forholde seg til kontaktpunktets slutterklæringer.

Forslag til vedtak: Norges OECD kontaktpunkt konstaterer at Intex selv har bestilt en gjennomgang av
deler av egen virksomhet relatert til påstander om korrupsjon i klagen fra Framtiden i våre hender til
kontaktpunktet. Kontaktpunktet står ved konklusjonen og anbefalingene til Intex som ble offentliggjort 30.
november 2011. Kontaktpunktet konkluderte med at Intex brøt OECDs retningslinjer for
menneskerettigheter ved at de konsulterte bare noen av flere berørte urfolksgrupper av nikkelprosjektet i
Filippinene. Kontaktpunktet fant ikke grunnlag for at Intex hadde brutt OECDs retningslinjer om
korrupsjon. Kontaktpunktets rapport på 53 sider og med 233 fotnoter/kildehenvisninger er i sin helhet
tilgjengelig på nett. Rapporten ble oversendt Intex, som fikk anledning til å komme med faktuelle rettelser,
to uker før offentliggjøring.
Vedlegg 5: Intex Resources ASA Årsrapport 2012 (lenke:

http://www.intexresources.com/assets/files/Reports/Arsrapport2012_Intex_Resources_ASA.pdf)

1http://www.regjeringen.no/upload/UD/Vedlegg/csr/Kontaktpunktet/120306_Initial_Assessment_Sjovik_NSCWS_FI

NAL.pdf
jf. OECDs retningslinjer kommentarer til prosedyrer seksjon 29 der det fremgår at kontaktpunktet kan tilby mekling
selv eller fasilitere tilgang til ekstern mekler.
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OECD OG KONTAKTPUNKT SKOORDINERING
OECDS KONTAKTPUNKTS PEER REVIEW- NORGE 2013
UD/Næringslivsseksjonen varslet i OECDs investeringskomiteen 16. oktober 2011 at det norske
kontaktpunktet gjerne ville evalueres i 2013 gjennom den frivillige «peer review» i OECD-systemet.
Sekretariatet har i tråd med offentlig anbudsregler utlyst oppdraget om bistand til evaluering på Doffin.
Den amerikanske tenke-tanken Shift, tilknyttet Harvard University, leverte det beste tilbudet på pris og
kvalitet. Ett av OECDs kontaktpunkt bør utpekes til å lede kontaktpunktsdelagasjonen ved evalueringen av
det norske kontaktpunktet i 2013 (slik det norske kontaktpunktet ledet kontaktpunktsdelegasjonen til
Tokyo i april 2012).
Vedtak: Utkast til survey og terms og reference fra Shift godkjennes med eventuelle merknader. Dato for
peer review settes tentativt til oktober/november 2013.
Vedlegg 6: Utkast til survey (fra Shift)
Vedlegg 7: Utkast til terms of reference (fra Shift)
Vedlegg 8: Epost til KOMpakts arbeidsutvalg (tidligere oversendt)
EVENTUELT
Vedtak: Kommentarene til OECDs retningslinjer på norsk sendes på høring til LO, NHO og ForUM og legges
etter at evt kommentarer er innarbeidet i samråd med Oversettelsesenheten i UD ut på nett.

