
SEKKINGSTAD / NORSE PRODUCTION 

 

Sekkingstad AS startet arbeidet med å finne ny driftsform tidlig i 2012. (sak: Ekren vs Sekkingstad). 

Dette ble gjort fordi de ønsket å finne permanente ordninger for forskjellsbehandling av utenlands og 

Norsk arbeidskraft. 

Mars 2012 fikk de hjelp av PWC som laget rapport om bruk av utenlands arbeidskraft i Norge. Det ble 

også utredet forhold om hvordan de kunne opprette bedrift i Polen. 

Dette kommer tydelig frem av dokumentene under PWC 1-5. 

Bedriften har gjennomgående arbeidet med et formål og det er å kunne skaffe seg billig arbeidskraft. 

Dette synes tydelig i de utredninger de har bedt om fra PWC.  

Det kommer også frem i samtalene tillitsvalgte hadde med Bård Sekkingstad den 18. 10. 2012 og den 

25.10.2012 hvor det skyldes på regler omkring AFP som gjør at de som ønsker å beholde AFP må 

finne en annen bedrift som er tilsluttet ordningen. NNN hadde møte den 31.10 og den 5. 12. 2012 

hvor Bård Sekkingstad igjen skyldte på vikarbyrådirektivet og solidaransvar som grunn for at han 

måtte skille ut produksjonen fra resten av selskapet. 

Tillitsvalgte var ikke informert eller tatt med på råd før bedriften allerede hadde bestemt seg den 

18.10.2012. Da var det klart og kontakt med Tom Lerberg var opprettet. Selv gikk Bård Sekkingtad ut 

med budskap om at Norse Production som skulle være et Polsk selskap var under etablering og 

derfor ikke ville være et offisielt selskap før 1. januar 2013. 

 

NNN har hele tiden hevdet at dette er en virksomhetsoverdragelse. 

 

Sekkingstad gikk så til oppsigelse av samtlige ansatte i produksjonsdelen av selskapet den 

18.12.2012. Her var det ikke gjennomført møter i henhold til AML § 15-1, men det var dessverre 

ingen som turte å stå opp mot bedriften. Trusler om nedleggelse av bedriften dersom de ansatte ikke 

ville føye seg fremkom i møter både den 31. oktober og 5. desember 2012. 

En person gikk til sak, Azizkhan Shakari her fremmet vi krav om en rekke dokumentasjon som vi siden 

18. oktober hadde spurt om. Heriblant PWC rapporten som Sekkingstad hevdet lå til grunn for de 

beslutninger som bedriften baserte sin utflagging på. Denne saken ble forlikt 15. april 2013 da 

Sekkingstad etterga alle våre krav. De dekket alle økonomiske tap og erstatning ble gitt. I tillegg tok 

Sekkingstad alle saksomkostninger. 

NNN sendte ut brev til medlemmene hvor vi informerte om utfallet av Shakari forliket samt at frist 

for å kreve erstatning ikke var gått ut.  

Berit Ekren svarte på denne henvendelsen og vi kunne hjelpe henne med krav om tap av AFP. 

Saken er i egen mappe.  

Denne saken ble også forlikt da Sekkingstad og Norse for enhver pris ønsker å unngå å få dom på at 

dette er virksomhetsoverdragelse. 

 

Sommer og høst 2013 kom vi i kontakt med flere av de utenlandske arbeiderne og disse valgte å 



melde seg inn i NNN. Vi krevde så tariffavtale med Norse den 9. juli 2013. Etter flere runder og møter 

med de utenlandske ansatte var i klar for å sette makt bak kravet om tariffavtale. Dette var i slutten 

av november 2013. 

På dette tidspunkt ble de ansatte ved Norse kalt inn til sjefen en og en hvor de måtte svare for om de 

var medlem eller ikke. De som fortalte at de hadde vært medlem men hadde meldt seg ut eller at de 

ikke var medlem fikk forlenget sine kontrakter.  

I denne runden mistet vi veldig mange medlemmer. Av NSZZ Solidarnosc fikk vi vite at de fleste av 

disse personene kommer fra nordområdene i Polen hvor det er meget høy arbeidsledighet, spesielt 

blant unge. De er redd for å gjøre noe som kan medføre at de mister jobbene og vegrer seg for å 

gjøre noe som kan sette arbeidet deres i fare.  

Boforhold: De Polske arbeiderne har selv fortalt oss at de bor ganske så kummerlig, trangt og mange i 

samme boenhet. Det er helt vanlig at de betaler omkring 2500 per seng. De leier hytter, leiligheter og 

gamle hus. Stort sett er dette basert på flest mulig inn i den enkelte boenhet. 

Dersom de blir sendt hjem løper likevel leien, slik at det ved flere anledninger trekkes for to og tre 

månedsleier før de får utbetalt lønn. 

All trekk av husleie går gjennom Norse og lønnskontoret. Det er slik vi har fått vite også Norse som 

står bak og innehar den enkelte leiekontrakt. 

 

Jarle Wilhelmsen 

Forbundssekretær NNN 

 


