Oslo 20. november 2018

Troverdigheten til utredningen av norske lønns og arbeidsvilkår er viktig!
Nærings- og fiskeridepartementet har etter en lang prosess, valgt å tilby Wikborg Rein
Advokatfirma, til å utrede «norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk
sokkel.»
Dnmf har vært tydelige på at resultatet av utredningen må ha troverdighet hos alle med
interesser i denne saken. Derfor er også valget av leverandør til utredningen av stor
betydning. Det er bra at arbeidet med utredningen kan komme i gang, men det er en
forutsetning at det er med en utreder som inngir tillit.

Dnmf ba derfor om innsyn i departementets habilitetsvurdering, og den vurdering
departementet eventuelt har gjennomført i forhold til tillit og troverdighet til utreder, da
det ble klart at advokatfirmaet Wikborg og Rein, som tilsynelatende har klienter med
betydelig interesse i utfallet av saken, hadde fått oppdraget.
Vi mottok 15. november svar (ref. 18/6629-2) fra departementet, i denne saken. I svaret
står at departementet ikke har vurdert habiliteten til de som skal utrede saken.
Vårt spørsmål er da, om hva departementet har vurdert og lagt til grunn, da de bestemte
seg for å hente inn ekspertisen hos dette advokatfirmaet?
I svaret står at det skal velges «en utreder som er nøytral og som vil ha troverdighet og
tillit hos alle parter.» Det blir også lagt vekt på at utreder skal vise «en objektiv
tilnærming til problemstillingene.»
Vi forholder oss til de opplysningene departementet har sendt oss, i tillegg til de
opplysningene advokatfirma selv har opplyst på egne nettsider.

Dnmf har som sådan ingen ting imot at advokatfirmaet Wikborg og Rein har fått
oppdraget og ser frem til et godt samarbeid, dersom det er på det rene at firmaet eller
deres klienter ikke har interesser i utfallet at utredningen.
Offshoreserviseselskapene mfl. har gjennom sin organisasjon, Norges Rederiforbund,
vært klinkende klare på at de ikke ønsket en utredning. De ønsker ikke at det
gjennomføres en slik regulering med krav til norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk

sokkel og i norske farvann, fordi de ville få betydelige negative konsekvenser for deres
markedstilgang rundt i verden. I tillegg har de kommet med en hel rekke formelle
innsigelser, som sjømannsorganisasjonene har bidratt til å tilbakevise.
Det er derfor særdeles viktig for utredningens troverdighet og tillit at departementet
kan dokumentere at vurderingene om det foreligger uønskede bindinger er
gjennomført, og å gi innsyn i resultatet av denne vurderingen.

Departementet har påpekt at det var to leverandører som la inn bud på anbudet. Den
ene oppfylte ikke alle kravene, ifølge departementet. Derfor satt man igjen med en
leverandør.

Med den kunnskapen på bordet, bør departementet dokumentere sine vurderinger
rundt spørsmålet om utreder er i stand til å være så objektiv den bør være.
Departementet påpeker i svaret til oss. at advokatfirmaet har kompetanse innen
«shipping og offshore». Dette er viktig kompetanse, men ikke viktigere enn kjennskap til
Kyststatsprinsippet, EU/EØS - rett, kabotasjeregelverk, arbeidsrett, skipsarbeidsrett
mm.
Departementet har ikke gjennom sitt svar maktet å informere om den vurdering som
ligger til grunn for valget av utreder. Det er uheldig.
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