
Interpellasjon: 

I september i fjor ble det streik ved fiskeribedriften Norse Production på Skaganeset, 

bakgrunnen var at de polske arbeiderne ved anlegget ønsket tariffavtale. Norse Production er 

et produksjonsselskap som ble etablert i Polen av Sekkingstad for å slippe å betale polske 

vikarer norsk lønn når de jobber i Norge. Streiken varte i nærmere en måned før 

arbeidstakerne fikk gjennomslag for kravet om tariffavtale. 

6. april i år begjærte daglig leder for Norse Production oppbud og bedriften ble slått konkurs, i 

pressemeldingen som ble sendt ut i forbindelse med konkursen la daglig leder skylden for 

konkursen på LO og de fagorganiserte ved Norse Production. Man sa at opprettelsen av 

tariffavtale samt økonomiske krav fra de fagorganiserte om utbetaling av utestående 

overtidstillegg, med tilbakevirkende kraft, var grunnen til at bedriften gikk konkurs. Tilbake 

sto 120 ansatte uten jobb og de økonomiske kravene om tilbakebetaling av utelatt 

overtidstillegg for ett år blir belastet fellesskapet. 

11. april ble et nytt selskap, Sund laksepakkeri, opprettet. Man beholdt produksjonsutstyret til 

Norse Production og driver på samme måte som Norse, men med nytt navn og 

organisasjonsnummer.  

Det nye selskapet er i drift og har begynt å tilby jobb til de tidligere ansatte i Norse, men så 

langt har ingen av de fagorganiserte fått tilbud om jobb ved den nye bedriften. Samtidig blir 

det fortalt at selskapet henter inn og ansetter nye folk fra Polen og Litauen, på direkte 

spørsmål om dette vil ikke selskapet verken bekrefte eller avkrefte om dette er tilfelle. 

Etter Arbeiderpartiets mening er det en skam at vi har en bedrift i kommunen som driver på 

denne måten. Sekkingstad ødelegger omdømmet til både Sund kommune og til hele 

sjømatnæringen 

Flere fiskeribedrifter har allerede vært ute med kritikk og sagt, sitat: "Om man ikke har råd til 

å betale minstelønn så bør man finne seg noe annet å gjøre". 

Vi i Arbeiderpartiet kan ikke se at Sund kommune er tjent med å ha en bedrift i 

lokalsamfunnet som systematisk søker å unngå å gi sine ansatte en tariffavtale. 

Arbeiderpartiet ønsker derfor en diskusjon i kommunestyret om hvordan vi som kommune 

kan og skal håndtere den situasjonen som er oppstått 


