10. februar 2020
PRESSEMELDING
DNO ASA ikke funnet å ha opptrådd i strid med OECDs retningslinjer for ansvarlig
næringsliv, men oppfordres i fremtiden til å respektere kontaktpunktordningens
klagemekanisme.
Kontaktpunktet har publisert en slutterklæring i klagesak II fra fagforbundet Industri Energi
mot DNO ASA. Saken gjelder en klage fra Industri Energi der de hevdet at DNO ikke har
overholdt jemenittisk rett om lønns- og arbeidsvilkår for tidligere ansatte. IE hevdet at dette er
i strid med anbefalingene i OECDs retningslinjer.
DNO avviste tilbud om mekling
Industri Energi hevdet også at DNO har operert med mindre gunstige lønns- og arbeidsvilkår
enn sammenliknbare arbeidsgivere i Jemen. DNO avslo Kontaktpunktets tilbud om mekling
for å prøve å oppnå enighet mellom partene. Blant annet på grunn av DNOs manglende vilje
til å delta i prosessen med et oppriktig ønske om å finne en løsning på saken, har
Kontaktpunktet, selv etter omfattende undersøkelser, ikke lyktes med å få klarhet i om DNO
har handlet i strid med nasjonal (arbeids-)rett og dermed i strid med OECDs retningslinjer.
Kontaktpunktet anbefaler DNO for framtiden å:




respektere kontaktpunktordningens klagemekanisme, som er sentral i OECDs
retningslinjer, og samarbeide med Kontaktpunktet i god tro, samt
kartlegge hva som er sammenlignbare lønnsforhold i Jemen, og anvende disse
følge opp sitt løfte om å inngå avtaler om lønn og etterbetaling i tråd med jemenittisk
rett.

Tidligere manglende etterlevelse av OECDs retningslinjer
Kontaktpunktet har tidligere behandlet en klage fra Industri Energi mot DNO om beslektede
forhold. Kontaktpunktet konstaterte den gang etter resultatløs mekling at DNO ikke hadde
etterlevd forventningene i OECDs retningslinjer, om varsling og drøfting med de ansatte i
DNO Jemen i forbindelse med nedlegging av selskapets virksomhet der i 2015. I sin erklæring
fra 22. mars 2018 anbefalte Kontaktpunktet DNO for framtiden å gjennomføre risikobaserte
aktsomhetsvurderinger og å vise større åpenhet om sine retningslinjer og prosedyrer for
ansvarlig næringsvirksomhet.
Manglende samarbeid med Kontaktpunktet

-

Kontaktpunktet er avhengig av at partene deltar konstruktivt i behandling av enkeltsaker med
et oppriktig ønske om å finne en løsning i saken. Kontaktpunktet har opplevd at DNO til dels
har vist mangel på åpenhet og vilje til samarbeid, som ikke er i tråd med forventningene i
Retningslinjene, uttaler Ola Mestad.

Kontaktpunktets oppgave er å fremme OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.
Kontaktpunktet tilbyr dialog og mekling for å løse enkeltsaker om påstått manglende
etterlevelse av Retningslinjene. Mer om OECDs retningslinjer og det norske Kontaktpunktet:
www.ansvarlignæringsliv.no. Dokumenter i saken finnes under «Dialog og mekling».
Kontaktinformasjon:
Professor Ola Mestad, leder av behandlingen for Kontaktpunktet
e-post: ola.mestad@jus.uio.no
Tel: (+47) 928 81 455

