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Informasjon om valg av leverandør til maritim utredning
Vi viser til deres brev 12. november 2018, hvor dere ber om innsyn i habilitetsvurderingen
departementet har gjort ifm. valget av Wikborg Rein Advokatfirma som leverandør til
utredningen av norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel.
Departementet har ikke foretatt noen særegen habilitetsvurdering av leverandøren.
Oppdraget ble lyst ut som en åpen anbudskonkurranse, og vi har fulgt prosedyrene som
følger for slike anskaffelser. I dette ligger blant annet at vi har vurdert hvorvidt det forelå
grunnlag for å avvise innkomne tilbud. I den aktuelle saken ble det andre tilbudet som ble
inngitt avvist fordi det inneholdt vesentlige avvik fra anskaffelsesdokumentene, jf.
anskaffelsesforskriften § 24-8 (1) bokstav b.
Vi har i prosessen tatt hensyn til organisasjonenes anmodninger om å velge en utreder som
er nøytral og som vil ha troverdighet og tillit hos alle parter. I konkurransegrunnlaget ble
tildelingskriteriet "oppdragsforståelse" utformet på en måte som fremhevet betydningen av at
leverandøren viser en objektiv tilnærming til problemstillingene. Etter vår vurdering oppfyller
Wikborg Rein Advokatfirma dette kriteriet på en god måte.
Departementet kan ikke se at det foreligger interessekonflikter som tilsier at tilbudet kunne,
eller burde vært avvist, for eksempel etter anskaffelsesforskriften § 24-2 (3) bokstav d.
Advokatfirmaets kompetanse innen shipping og offshore er etter vårt syn en nødvendighet
for å kunne utføre det aktuelle oppdraget. At denne kompetansen er opparbeidet ved at
firmaet har oppdrag for selskaper innen de aktuelle næringene, både på arbeidsgiver- og
arbeidstakersiden, er for oss ikke grunnlag for å fastslå noen interessekonflikt.
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Departementet vil også fremheve som positivt involveringen av referansegruppen i det videre
arbeidet, og håper dette på en god måte vil ivareta at næringens synspunkter blir hørt.

Med hilsen

Gaute Sivertsen (e.f.)
avdelingsdirektør
Henrik Schmidt-Horix
seniorrådgiver
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