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Wizz Air – søksmålsvarsel retta mot Møre og Romsdal
fylkeskommune
Forslag til vedtak:
Fylkesutvalet tek saka til orientering.
Bakgrunn
Den 26. oktober 2020 fatta fylkesutvalget i Møre og Romsdal slikt vedtak;
«1. Fylkesutvalget i Møre og Romsdal oppfordrer ansatte og politikere i
fylkeskommunen under tjenestereiser, til ikke å reise med Wizz Air og andre
flyselskaper som motarbeider ansattes rett til å organisere seg.
2. Fylkesutvalget ber Stortinget få på plass et lovverk som gjør det mulig å nekte
selskaper som aktivt motarbeider retten til å organisere seg, og som har det som
del av sin forretningsmodell å ikke tillate fagforeninger, å etablere seg i Norge.»
Med bakgrunn i fylkesutvalgets vedtak, har Møre og Romsdal fylkeskommune den
21. desember 2020 mottatt søksmålsvarsel etter Tvistelova § 5-2 frå
advokatfirmaet Scjødt på vegne av Wizz Air, jf. vedlegg. Svarfrist er satt til
15. januar 2021. Fylkeskommunedirektøren har underretta advokatfirmaet om at
fylkesutvalet vil få seg forelagt ei sak om søksmålsvarselet i sitt møte 25. januar
2021.
Som grunngjeving for søksmålsvarselet anfører Wizz Air at fylkesutvalets vedtak er
ei ulovleg boikotthandling mot flyselskapet.
Vurdering
Fylkeskommunedirektøren skal bemerke følgjande.
Etter boikottlova § 2 er det ei «rettsstridig boikotthandling» som er ulovleg. Dette
medfører at før ein kan vurdere om fylkesutvalet sitt vedtak er ulovleg etter
boikottlova, er det 2 spørsmål/forhold som må sjekkast ut/vurderast.
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Er fylkesutvalet sitt vedtak ein boikott?
Dersom spørsmål 1 blir besvart med ja – er denne boikotten «rettsstridig»?

Nærare om pkt. 1
«Med boikott mener denne lov en oppfordring, avtale eller liknende tiltak som for å
tvinge, skade eller straffe noen tar sikte på å hindre eller vanskeliggjøre en persons
virksomhet eller økonomiske samkvem med andre.»
Fylkeskommunedirektøren oppfattar at fylkesutvalet sin underliggande
grunngjeving for vedtaket av 26. oktober 2020, er dei alminnelege reglane som er
knytt til målet om å medverke til eit seriøst arbeidsliv – reglar fylkeskommunen
støttar seg på i eit kvart kjøp av varer eller tenester. Det er ikkje mogleg å
harmonisere seriøsitetsreglane opp mot t.d. eit standpunkt om ikkje å inngå
tariffavtalar med tilsette i Norge. Det er dette, dvs. den manglande vilje til å ville
inngå tariffavtalar med tilsette i Norge og på denne måten indirekte nekte tilsette å
organisere seg, fylkesutvalet har teke konsekvensen av i sitt vedtak. Etter
fylkeskommunedirektøren si vurdering avvik dette ikkje frå andre situasjonar der
ein leverandør ikkje kjem i posisjon for å levere varer eller tenester til
fylkeskommunen grunna brot på seriøsitetsbestemmelsene. Åleine av denne grunn
er det tvilsamt om vedtaket tilfredsstiller definisjonen av «boikott» etter lova § 1.
I tillegg til dette er fylkesutvalet sitt vedtak ei oppmoding til eigne tilsette og
politikarar i val av reiseleverandør. Å gi slike føringar på kven tilsette og folkevalde
skal kjøpe tenester frå på vegne av fylkeskommunen, ligg også innafor
fylkeskommunen sin eigen private autonomi å kunne meine noko om. Ein kan heller
ikkje sjå at val som fell innafor fylkeskommunen sin private autonomi er boikott
etter lova § 1.
Fylkeskommunedirektøren ser etter dette ikkje grunnlag for å drøfte nærare
innhaldet i «rettstridig», jfr. lova § 2, noko som berre har relevans dersom den
aktuelle handlinga oppfyller kravet/vilkåret til å vere ei «boikotthandling»
etter § 1.
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