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Forord: To slags folk i Skagerak 

Denne boka viser fram sider ved sjøfolks hverdag i Norges største 
cruisefergerederi som er ukjente for de fleste andre enn sjøfolka sjøl. 

Den handler også om en statssubsidiert reder som sur
fer videre på et sinnrikt trekantsamrøre med staten og toppene i 
Sjømannsforbundet. Han har blitt rik på de manges slit. 

Opplysningene er samla gjennom mange år. De første fikk jeg i 
fanget for mer enn ti år sia, like etter at jeg ble medlem i Stortingets 
finanskomite. Jeg tok noen av sakene opp med daværende finans
minister Sigbjørn Johnsen og statsråden med ansvar for skipsfart, 
Grete Knudsen. I alle fall i ett tilfelle tror jeg en slik henvendelse og 
statsrådens svar bidro litt til at en avskjediga sjømann fikk jobben 
sin tilbake. 

Det er sjøfolkas egen forsvarskamp som har gitt resultater som 
monner. Jeg vil takke et stort antall tidligere og nåværende ansatte 
på fergene i Skagerak for at de i disse åra har brukt tid og krefter på 
å legge fram fakta for meg, besvare spørsmål og gjenta forklaringer 
som jeg ikke oppfatta verken første eller andre gang. Uten deres inn
sats hadde det ikke blitt bok. Jeg takker for tålmodigheta og motet 
de har vist og respekterer at de fleste ikke bør navngis. 

Kritikken i denne boka rammer ikke mange. Og jeg beklager at 
en av dem, To mm y Wedel, som helt til for noen dager sia var leder 
av Sjømannsforbundets tillitsvalgtutvalg i Color Line, sa gjentatt 
nei takk til å møte meg og gi meg sine kommentarer. 

Også på fergene i Skagerak er det to slags folk: De mange som ar
beider, og de svært få som snylter. Det finnes også to slags tillitsvalg
te: De mange som stiller opp og slåss for arbeidskameratene sine, og 
de få som smisker for reder og skipsledelse. 

Viss boka inneholder feil som har overlevd alle tålmodige rettin
ger jeg har mottatt, så er det ene og alene mitt ansvar. 

Oslo 21. august 2006 
Erling Folkvord 
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Skageraks gyldne triangel 
Hva er det som kan skje dersom en av landets største skipsredere, 
ledelsen i et fagforbund og staten slutter å opptre uavhengig av hver
andre? Disse tre partene skal samarbeide. Men de skal også ivareta 
ulike, og til dels helt motsatte interesser. Glømmer noen av dem at 
det er slik, kan mange bli skadelidende. Om noen også lar seg kjøpe 
eller bestikke til å se bort fra sitt eget ansvar, kan resultatet bli ka
tastrofalt. 

Color Line er det største fergerederiet i Skagerak. I utgangspunktet 
har arbeidsgiveren full styringsrett, her som i andre bedrifter. Men 
fordi denne retten i dag begrenses både ved tariffavtaler med fagbe
vegelsen og ved statens lovgiving, kan ikke arbeidsgiveren alltid gjø
re helt som han vil. Balansen mellom arbeidsgiver, tariffavtalemot
part og lovgiver bestemmer arbeidsforholda. Balansen forrykkes til 
de ansattes ulempe dersom tariffsida eller lovsida spiller på lag med 
arbeidsgiver. Passasjerenes sikkerhet påvirkes også dersom uryddig 
samrøre preger forholdet mellom de tre partene. 

Staten 

Den viktigste av de tre er staten. Sjøfartsdirektoratet og Skips
kontrollen er sjøfartens arbeidstilsyn og garantisten for de reisendes 
sikkerhet. De skal alltid være i forkant. De skal ikke bare ajourføre 
regler om sikkerhet og sikkerhetsstyring og sørge for at disse minst 
er på internasjonalt nivå. De skal også kontrollere at skipa til enhver 
tid er utstyrt i samsvar med strenge sikkerhetsregler. Like viktig er 
det at alt personell har nødvendig opplæring og at rederia følger sik
kerhetsreglene i den daglige drifta. Sikkerhetsregler som bare finnes 
på glansa papir, er verdiløse når det blir alvor. Passasjerer og sjøan
satte er avhengige av at de som er betrodd å føre kontroll på felles
skapets vegne, setter hensynet til sikkerhet foran alle andre hensyn. 
Staten bestemmer også hvem som skal betale skatt og hvem som 
ikke behøver å gjøre det. 

Skipsrederen 

Alle Color Line-selskapa er nå en del av Sunde-konsernet. Der eies 
alle aksjene av Olav Nils Sunde med familie. På andre del av 1990-
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tallet fullførte Olav Nils Sunde et planmessig oppkjøp i Color Line. 
Nå er han eneste eier. Han bestemmer. 

Han hadde kontroll allerede i 1997, da han bare eide 51 prosent 
av aksjene. Men det fantes fortsatt 7 682 andre aksjonærer. Sunde 
gjennomførte ei omfattende endring av selskapsstrukturen som fikk 
flere følger. I 1999 ble Color Line tatt av børs ettersom Sunde da 
var blitt eneste eier. Color Line ASA, der de ansatte var representert 
i styret, ble nesten tømt for ansatte, og fikk det nye navnet Color 
Group ASA. Alle de sjøansatte og de fleste som arbeider for Color 
Line på land, ble flytta over til et annet aksjeselskap som også ble 
omdøpt og fikk navnet Color Line AS. I dette selskapet var det før 
omorganiseringa bare litt over 200 ansatte. Ved siste årsskifte hadde 
Color Line AS 3 433 ansatte. De har aldri fått bruke retten til å vel
ge sine egne representanter til styret i selskapet der de er ansatt. 

Men det går ikke an å gi Sunde alt ansvar for at over tre tusen ar
beidstakere har mista retten til å velge sine egne styrerepresentanter 
annethvert eller hvert fjerde år. 

Sjømannsforbundet 
De fleste sjøansatte i Color Line er organisert i Norsk 
Sjømannsforbund. Forbundet, som er den tredje parten, har i de sei
nere årene ikke brydd seg om å sikre medlemmenes rett til å velge sine 
egne representanter til styret i selskapet de er ansatt i. Arbeidstakere 
i Norge har en lovbestemt rett til å være representert i styret når be
driften er et aksjeselskap og har mer enn 30 ansatte. Utenriks sjø
fart er unntatt fra dette, men har helt siden 1978 hatt egne regler 
som er tilpassa at hvert rederi har mange skip som er spredd på de 
sju hav. Valgperioden er fire år. 1 På utenriksfergene som er i norsk 
havn annenhver dag, er det ikke slike praktiske problemer. Fjordline 
AS opplyser således at de følger aksjelovens regler og at ansattes re
presentanter til styret velges annethvert år. I mange år ble det også i 
Color Line avholdt valg av styrerepresentanter, en fra de sjøansatte 
og en fra de som arbeider på land. Av ukjente grunner tok dette slutt 
for ni år siden etter at servitør Tommy Wedel i juni 1997 ble valgt til 
å representere de sjøansatte i styret for Color Line ASA. 

Da han ble valgt inn i styret for selskapet, hadde han allerede i 
mange år vært leder av Sjømannsforbundets tillitsvalgtutvalg (TVU) 
i Color Line. TVU består av den hovedtillitsvalgte og dennes vara på 
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hver av Color Lines ferger. I dag er de 20 personer. Valg av hovedtil
litsvalgt skal avholdes på hvert skip og kunngjøres slik at alle for
bundets medlemmer kan ta del i det. Tommy Wedel hadde imidler
tid beholdt det sentrale vervet som leder av TVU også etter at han 
sjøl ikke lenger var tillitsvalgt på skipet der han var ansatt. På et 
allmøte på M/S Prinsesse Ragnhild i 1997, før valget av sjøansat
tes styrerepresentant, sa han at han ville trekke seg fra TVU der
som han ble valgt til styrevervet. Tross dette løftet ble han sittende 
med begge vervene. I november 2005 påpekte Kontrollkomiteen i 
Sjømannsforbundet at det ikke går an å være leder av TVU uten sjøl 
å være tillitsvalgt. 

- 'Tillitsmann' kommer fra ordet 'tillit' 
Blant Sjømannsforbundets medlemmer i Color Line har misnøyen 
ulma i mange år. Flere og flere har meldt seg ut. En tømmermann 
som forlot forbundet for fire år sia, skrev en begrunnelse som han 
ønska å gjøre kjent for landsmøtet i Tromsø i 2002. Alle landsmø
tedeltakerne fikk en kopi. Han forklarte innledningsvis at han skrev 
for å belyse hvordan han og flere andre var blitt behandla av TVU
leder og forbundsstyremedlem Tommy Wedel: 

Grunnideen med forbundet var å stå sammen, for å oppnå rettig
heter. Navnet 'tillitsmann' kommer fra ordet 'tillit'. En som repre
senterer fellesskapets interesser, en som har tillit. Disse grunnleg

gende begrepene ser ut til å være fraværende hos Tommy Wedel. 
Ved henvendelse til Tommy Wedel ble man ofte møtt med det som 
jeg vil karakterisere som en hån mot grunnprinsippene. Man ble 
møtt med en arrogant nedlatende holdning. Et medlem på Festival 
ble møtt med følgende svar på en henvendelse. Vedkommende var 
forpleiningsassistent:- Du er for dum til at jeg gidder å bruke tid på 
deg. Hadde du ikke vært så dum, så ville du hatt et annet arbeid, 
det må du skjønne selv også. 

( ... )Jeg håper denne skammelige periode i Color Line og Norsk 
Sjømannsforbund snart er over, slik at jeg med flere kan melde oss 
inn igjen.2 

Verken dette eller mange liknende varsler fikk forbundets ledelse 
til å gripe inn. Color Line er det rederiet hvor Sjømannsforbundet 
har flest medlemmer. Og Tillitsvalgtutvalget skal jo sjøl ordne opp 
i de lokale sakene. Forbundsleder Bratvold har gjentatt at «interne 
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stridigheter i det enkelte rederi eller på det enkelte skip bør løses lo
kalt, ikke sentralt».3 De færreste er uenig i en slik hovedregel. Men i 
Color Line mener mange nå at forbundslederen har brukt dette ar
gumentet for å beskytte TVU-leder Wedels tette samrøre med skips
reder Sunde. Utmeldingene har økt i antall. Men mange flere har 
blitt værende i Sjømannsforbundet og krever opprydding. 

I november 2005 ble forbundsstyret pressa til å be revisorene se 
på regnskapene til TVU Color Line. Den rapporten de leverte til for
bundsleder Erik Bratvold i april2006, var så alvorlig at forbundsle
deren straks satte et stort hemmeligstempel på den. Vi skal komme 
grundig tilbake til det revisorene avdekka og hvordan press neden
fra skapte små sprekker i hemmeligholdet. Men vi skal alt nå nev
ne at personlig berikelse på fagforeningens bekostning er et sentralt 
tema. Revisorene fant også indikasjoner på organisert kriminalitet. 

Samrøre og oppkjøp 

Det er ikke uvanlig at bedriftseiere kjøper opp faglige tillitsvalgte . 
Noen få lar seg friste av fete honorar eller tilbud om ordninger som 
gir mulighet til en annen livsstil enn arbeidskameratene har. Personer 
som en gang var dyktige tillitsvalgte, forandrer seg, og blir overlø
pere. Noen bedriftseiere trenger slike overløpere som er tillitsvalgte 
bare i navnet og ikke i gavnet. De kan brukes til å forrykke forholdet 
mellom partene i arbeidslivet til stor skade for de fagorganiserte. 

Dessverre er det flere eksempler på at rettskafne og lojale ansatte 
og tillitsvalgte i Color Line har blitt sjikanert og plaga av sine over
ordnede. Vi skal se på hvordan rederiet strevde i fem år for å straffe 
en butikkekspeditør. Sjømannsforbundet nekta å hjelpe han. Feilen 
med denne mannen var at han fulgte de reglene staten har fastsatt 
for taxfree-salget. Skipsrederen tjener færre millioner når disse re
glene følges enn når reglene brytes. 

Vi skal komme tilbake til det som kan skje når kontrollører tar 
i mot små gaver eller bestikkelser eller bare glemmer det ansvaret 
de har. En av Skipskontrollens utsendte stilte kun ett vilkår da en 
hyggelig kaptein forærte han ei ulovlig flaske tollfri whisky kvelden 
før han skulle kontrollere en livbåtøvelse. Fordi han ikke var glad i 
whisky, ba han om å få bytte til et annet brennevinsmerke. 

Vi skal se på hva resultatet blir når sløvsinn eller likegyldighet er 
så utbredt både hos sikkerhetsansvarlige i rederiet og hos kontrol-
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lørene, at de tross jevnlige inspeksjoner ikke oppdager at et brann
slokkingsanlegg har en feilaktig instruks. De oppdaga det ikke før 
brannen i maskinrommet var et faktum. 

Vi skal også gå nærmere inn på det som ble avdekka etter at en 
av kapteinene i Color Line seilte sin skute på grunn med 1 272 pas
sasjerer om bord. Sjøfartskyndige og uavhengige granskere - som 
ikke var lønna verken av staten eller Veritas -korn om bord etter 
ulykka. Det første de oppdaga, var at skipsreder Sunde hadde latt 
kapteinen seile med en bruinstruks som ikke var ajourført de siste 
14 åra. Skipskontrollen, som hadde vært på jevnlige inspeksjoner, 
hadde ikke lagt merke til det. 

Triangelet i Skagerak er gyldent bare for noen få 
Skagerak vil alltid være arena for skipsredere, fagforbund og statlige 
kontrollører. Men det uryddige sarnrøretriangelet behøver ikke å be
stå. For noen ytterst få har Skageraktriangelet vist seg å være svært 
så gyldent. For de fleste, det vil si for de som betaler regninga, er det 
helt annerledes. Det trengs opprydding, slik at Sjømannsforbundet 
og staten slutter å gå ærend for skipsrederen. 

For sjøfolk flest betyr dagens tilstander utrygghet, mer slit og len
gre arbeidsdager. Oppdeling av arbeidsdagen og altfor korte hvileti
der betyr at ansatte oftere er utslitt. Høyt sykefravær betyr flere vi
karer med liten eller minimal sikkerhetsopplæring. Det svekker den 
sikkerhetsberedskapen som også passasjerene er avhengige av. 

Noter 
1 Disse reglene ble til i 1978 gjennom forhandlinger mellom 

sjømannsorganisasjonene og Rederiforbundet under ledelse av daværende 
statssekretær Per Martin Ølberg. Reglene ble justert i 1984 og sier at hvert rederi 
skal ha et rederistyre som minst skal behandle de sakstyper som i et aksjeselskap 
blir behandla av bedriftsforsamlingen. 

2 Brev datert 28. august 2002 i sjøen, fra Janos Szilagyi til deltakerne på 
Sjømannsforbundets landsmøte. 

3 For eksempel i brev datert 7. oktober 2004 til Jørgen Nødsel, med kopi til LO
leder Gerd Liv V alla. 
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Color Line er mer enn fergetrafikk 
Color Line er et rederi i vekst. Det erobrer nye markeder og pres
ser konkurrenter, ikke bare rundt Oslofjorden. Color Line Stadion 
er heimearenaen for Aalesund Fotballklubb. Flerbrukshallen Color 
Line Arena omtales som Hamburgs nye storstue i en årsrapport der 
rederiets styre også bekjentgjør at Color Line er «hovedveien til 
Europa».1 

Dagen før nye M/S Color Fantasy skulle døpes i desember 1994, 
inviterte Olav Nils Sunde noen titalls personer fra stortings- og by
styremiljø til omvisning og en hyggelig briefing i kinosalen om bord. 
Raskt, belevent og effektivt presenterte han hovedpunkter i sin egen 
økonomiske karriere. 

Reddet av ulykke i Tsjekkoslovakia 
Han fortalte åpenhjertig om at det daværende hovedselskapet hans 
i Østerrike stod på kanten av stupet i 1988, på grunn av nedtu
ren i det europeiske markedet for isolasjonsmaterialet polystyren. 
- Jeg telte opp mine siste kroner, fortalte han. Ei stor industriu
lykke som ødela konkurrenten, ble Sundes redning. - Hadde ulyk
ka i Tsjekkoslovakia kommet en måned senere, hadde ikke vi stått 
her i dag. Det var Sundes siste ord om fortida før han gikk over 
til rederiets satsing på nye områder og nye konsept. Med et kart 
over Østlandsområdet og Color Lines daværende linjenett, påpekte 
Sunde sin avhengighet av den tette bosettinga i kort avstand fra fer
gehavnene i Oslo-fjorden. 

- En million kroner 
Med powerpoint og et lite klikk på PC-tastaturet fikk han områ
dene rundt Stavanger og Bergen opp på lerretet og beskrev sine vyer 
for den nye linja derfra til Hirtshals. -Også på Vestlandet bor det 
nærmere en million kroner, sa rederieieren og gjorde en armbevegel
se mot kartskissa som viste befolkningsgrunnlaget i rimelig reiseav
stand fra Color Lines nye havner. Jeg stussa over at ingen av gjestene 
lot seg merke av den lille forsnakkelsen. Men så er det jo heller ikke 
sikkert at det var en forsnakkelse. 

Ved dåpsseremonien for Color Fantasy dagen etter talte Norges 
ambassadør til Tyskland, Bjørn Tore Godal. Han framheva de nor-
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ske-tyske forbindelsene, der Color Line representerer en 43 år lang 
og viktig historisk tradisjon. Ambassadør Godal var fra 1991-1994 
handels- og sjøfarstminister i Gro Harlem Brundtlands regjering og 
seinere både utenriksminister og forsvarsminister. 

Lanseringa av Sundes nye flaggskip var på alle vis vellykka. 
Rederiets eget fargebilde av det storstilte dåpsfyrverkeriet fylte før
stesida i neste nummer av Sjømannsforbundets medlemsblad, med 
den ubeskjedne underteksten: Norges nye flaggskip.2 

Allerede mens Bjørn Tore Godal var sjøfartsminister hadde Color 
Line etablert seg som Norges største fergerederi. Den posisjonen var 
et faktum etter at rederiet 3. desember 1990 undertegna en avtale 
om å kjøpe tre passasjerferger med tilhørende rettigheter fra Fred 
Olsen-selskapet Kristiansand Dampskipsselskap. Prisen var 1,5 mil
liarder kroner og selskapet ble børsnotert. 

En del av Sunde-konsernet 
Color Line, som har hovedkontor på Hjortnes like vest for sentrum 
i Oslo, presenterer seg i dag som Norges største og et av Europas le
dende cruisefergerederier. Mens europeiske fergeruter ble avvikla i 
stort antall i 2005, vil Color Line møte markedets utfordringer med 
opplevelsescruise til Kiel og raskere ferger til Danmark. Rederiet, 
som består av langt flere aksjeselskap enn skip, er en del av Sunde
konsernet. Olav Nils Sunde og hans to barn eier fire aksjeselskaper. 
Disse eier O.N. Sunde AS, som igjen eier alle aksjene i rederiets ho
vedselskap Color Group ASA. Antall ansatte i rederiet var litt over 
3 800 ved siste årsskifte. Av disse var rundt 3 400 ansatt i det stør
ste datterselskapet som heter Color Line AS.3 Regner vi med alle 
datterselskapa og selskapa under dem igjen, blir det flere titalls fore
tak. Olav Nils Sunde er sjøl styreleder i 38 av sine aksjeselskaper. De 
fleste av dem er mest å regne som regnskapsenheter uten egne ansat
te. Årsomsetningen var nær 4,7 milliarder kroner i 2005. Rederiets 
flåte på ti skip trafikkerte sommeren 2006 seks fergelinjer mellom ti 
havner i Norge, Tyskland, Danmark og Sverige. 

Mer enn 4,4 millioner gjester reiste med Color Line i fjor. Over 
800 000 personbiler og 177 000 vogntog tok i 2005 en pause på 
ei Color Line-ferge før de rulla videre. Dette reduserer biltrafikken 
på viktige strekninger langs svenskekysten og i Østfold. Men Color 
Line er ikke bare, eller først og fremst et transportfirma. Det er også 
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hotelldrift, restauranter, butikker, underholdning og mye, mye mer. 
468 enarma banditter og andre pengespill er en lønnsom del av for
retningskonseptet. Rederiet og spillselskapet Bell Casino deler over
skuddet. Den forrige regjeringa vedtok at Color Line fra 1. januar 
2007 skulle miste retten til å drive pengespill uten å dele utbyttet 
med en ideell organisasjon.Trond Giske (Ap) grep da inn og foreslo 
at Stortinget skulle pålegge regjeringa å omgjøre vedtaket. Like et
terpå ble han statsråd og fikk sjøl ansvaret for gjennomføringa. 

Sundes metode 
Olav Nils Sunde er omstridt, også blant sine egne i sosialgruppe 1. 
Metodene hans kan være rå. Etter at han med god fortjeneste solgte 
et av sine heleide selskaper til sportsbutikkjeden Gresvig AS, der han 
sjøl hadde en stor aksjepost, kom han våren 2006 i en bitter og lang
varig kamp med småaksjonærene der. Professor Øyvind Bøhren ved 
Handelshøyskolen BI hadde en kort karakteristikk av Sundes meto
de, da striden med de andre aksjonærene var over: «Det holder med 
en slik sak på rullebladet før du mister tillit som medinvestor». 1

a 

Et utall navneendringer gjør det vanskelig å få oversikt over struk
turen i Sunde-konsernet. 13 av selskapene i rederiet har i dag navn 
som andre av Sundes selskaper har benyttet tidligere. Ett eksempel: 
Både Color Line AS og CAS l AS har tidligere blitt drevet under det 
velkjente navnet navnet Color Scandi Line AS. Og som om ikke det
te var nok, oppretta Sunde i desember 2005 et helt nytt selskap som 
nå er registrert med navnet Color Scandi Line AS. Raske navneskif
ter er en del av Sundes metode. 

Men i media har han også blitt framstilt som helt ulik de tradisjo
nelle skipsrederne som er berykta fordi de ikke betaler skatt. Høsten 
2003, ett år før lanseringa av M/S Color Fantasy, kunne vi lese i 
Aftenposten at sunnmøringen Olav Nils Sunde var blitt hovedsta
dens nest største skatteyter. Aftenposten fastslo at: <<Sunde betalte 
nesten 250 millioner i skatt».5 Hvor mye skatt skipsrederen virkelig 
betalte, skal vi komme tilbake til. 

Color Lines verdigrunnlag. 
Den siste årsrapporten fra styret fokuserer på kjerneverdiene: 

Color Lines kjerneverdi er engasjement, og engasjement skal gjen
nomsyre forholdet ansatte i mellom, så vel som deres relasjoner til 
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kunder og samarbeidspartnere. l tiden som kommer blir kostnads
effektivitet og optimalisering av driften viktig. Dette skal blant an
net skje gjennom å videreutvikle kjerneverdien engasjement, for 
å møte utfordringene i cruisefergebransjen. ( ... )Et eget program 
er introdusert for å identifisere områder som kan effektiviseres og 

kostnadsoptimeres.6 

Rederiets bokførte årsresultatet etter skatt var 169 millioner både i 
2004 og 2005. Det tallet gir neppe et riktig bilde av eierens fortje
neste. I Sunde-konsernet brukes det mange og kostbare regnskaps
og revisorgrep før alle årsregnskapa er ferdig satt opp. Men tallet 
forteller i alle fall at Color Lines ansatte er lønnsomme for familien 
Sunde. 

Blant bedriftsledere har det i noen år vært vanlig å snakke om 
medarbeiderne som bedriftens viktigste kapital. Ettersom bare ar
beidende mennesker skaper nye verdier, er dette ingen dum tanke
gang. Vi skal derfor både se litt nærmere på hvordan Color Line for
valter bedriftens menneskelige kapital og se på hvordan noen sen
trale personer i Norsk Sjømannsforbund i de seinere åra har med
virka i denne personalforvaltninga. 

Noter 
la Intervju 29. mai 2006 i Nettavisa Næringsliv24. 
1 Side 9 og 11 i Årsrapport 2002 fra Co1or Group AS A. 
2 Loggen nr. 1/2005. 
3 Foretaksregisteret har registrert 3 313 ansatte i Color Line per 24. januar 2006. 

Styrets årsberetning 2005 oppgir 3 433 ansatte per 31. desember 2005. 
4 Forslag i Stortinget 14. juni 2005 fra Trond Giske. Dokument nr. 8:103. 
5 Aftenpostens morgennummer 10. oktober 2003. 
6 side 17 i Årsrapport 2005 fra Co l or Gro up ASA datert 14. mars 2006. 
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Fem erfarne sjøfolk ble satt på land 
fordi de ikke klarte språktest. 
Språk er viktig på fergene i Skagerak, ikke bare for å forstå hveran
dre i det daglige rutinearbeidet. Når en krisesituasjon oppstår, skal 
alle mannskaper raskt ta sin plass på sikkerhetsrulla. Redningsarbeid 
til sjøs krever tempo og presisjon. En liten misforståelse kan utgjøre 
forskjellen på liv og død. 

Kjennskap til felles fagspråk er en nødvendighet. Allerede i 1987 
innførte myndighetene visse språklige minstekrav for fergemann
skap. Disse reglene satte en standard - i alle fall på papiret - når det 
gjelder å beherske ett nordisk språk og ha en viss kjennskap til en
gelsk fagspråk. 

Color Line tok ikke dette så alvorlig. Midt på 1990-tallet ansatte 
de stadig nye mannskap uten å gjennomføre språktester eller tilby 
opplæring i engelsk fagspråk innen sikkerhet. Mange nyansatte fikk 
heller ingen sikkerhetsopplæring. 

- Nødvendig å sortere litt 
I mars 1995 mottok fergerederiene en påminnelse om gjeldende 
språkkrav. Dette førte heller ikke til noen merkbar endring hos 
Color Line. Men drøyt sju måneder seinere skjedde det noe. Et en
kelt oppslag i byssa på M/5 Color Festival kunngjorde i uke 37 at 
det nå skulle holdes engelsk-test for mannskap født før 1955. De 
første ble testa søndag 24. september, uten å få beskjed først om 
hvilke krav de skulle oppfylle. De var erfarne sjøfolk med et langt 
liv på sjøen bak seg: En baker, en tømmermann, ei dame som jobba 
i kafeteriaen og to fra messa. Servitør Jane Issa, som var en nykom
mer med bare ett års fartstid, forteller at hun møtte sinte og frus
trerte kolleger da hun kom på jobb igjen ei uke seinere- fem kolle
ger hadde mista jobben! Issa ringte da heim til den oppsagte kolle
gaen i kafeteriaen for å høre hva som hadde skjedd. Hun var fortsatt 
nærmest i sjokk. Uten noen forberedelse hadde hun blitt kalt opp 
til kapteinen og plassert på en pinnestol foran et panel bestående av 
kapteinen og seks offiserer. Hun snakka jo godt engelsk, men var 
blitt helt overrumpla. Det første spørsmålet var hva som er det en
gelske ordet for strålerør. Da hadde hun brutt sammen. Hun bare 
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gråt. Oppsigelsen og ordren om å forlate arbeidsplassen fikk hun 
med en gang. Hovedtillitsvalgt Per Gunnar Magnussen hadde skre
vet under på oppsigelsene. Den oppsagte fortalte at hun så Tommy 
Wedel stå smilende på landgangen og betrakte det hele da de fem 
forlot arbeidsplassen sin. Han var leder av Sjømannsforbundets til
litsvalgtutvalg (TVU) i Color Line. 

Da Jane Issa tok opp saken med Magnussen, forklarte han at 
også hun måtte forstå det var nødvendig å sortere litt. Da hun abso
lutt ikke forstod det, utdypet han dette med at det var en mer sentral 
person enn han som hadde godkjent opplegget. Denne personen var 
Tommy Wedel. 

175 krever at alle fem tas inn igjen 
Reaksjonene blant mannskapet viste at flere ikke forstod dette be
hovet for å sortere. 175 av dem skrev under på et opprop til «Alle 
tillitsvalgte på M/S Color Festival». 

Underskriverne stilte seg ubetinga positivt til å oppgradere seg og 
dyktiggjøre seg for å kvalitetssikre Color Lines produkter - det være 
seg service eller sikkerhet til sjøs. De hadde også stor forståelse for 
at rederiet fra mange hold ble stilt overfor skjerpa krav. De mente 
dessuten at skjerping av sikkerhetskrava var i deres egen interesse 
som mannskap. Men ut fra egne erfaringer slo de og fast at «gjen
nomføringen av kompetanseheving og testing er under enhver kri
tikk». 175 frustrerte sjøfolk forlangte handling: 

Vi krever nå at tillitsmannsapparatet trer i funksjon og gjør den for
ventede innsats bl.a. i form av: 
-å skaffe seg selv informasjon om alle nye krav til mannskapet, 
-og informerer mannskapet om nye krav, tidsrammer, opplærings-
tilbud, testgjennomføring, rettigheter m.v., 
-at tillitsmannsapparatet skaper forståelse på alle ledernivåer for at 
man får et godt, relevant opplæringstilbud med realistiske tidsram-
mer, 

-at tillitsmannsapparatet umiddelbart krever de som er blitt satt på 
land sine rettigheter/vern. D.v.s. at de må øyeblikkelig bli tatt inn 
igjen i ordinært arbeid under en opplæringsperiode før ny gyldig 
test kan gjennomføres. 

På denne tida utga Color Line en kurskatalog som presenterte Color 
Line College. Katalogen hadde pent utseende og ble sendt til aktu-
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elle myndigheter. Men om bord var den ukjent. De 175 underskri
verne påpekte at «verken denne katalogen, Color Line College eller 
tilbud om kurs i engelsk eller sikkerhetsfaglig engelsk har vært til
gjengelig eller kjent på M/S Color Festival». Og ikke bare det. I ei 
sikkerhetshandbok som nyansatte fikk utdelt, stod det ikke en gang 
nevnt at det norske mannskapet skal beherske engelsk fagspråk for 
sikkerhet. 

Oppropet slutta med ei klar melding: 

Nå har tillitsmannsapparatet en viktig rolle å spille i tiden framover 
slik at vi igjen kan gå på jobb med motivasjon for så vel hverandre, 
ledelsen, tillitsmannsapparatet som oss selv. 1 

Mistillit og krav om demokratiske valg 
De tillitsvalgte innkalte til medlemsmøte søndag 15. oktober. Båten 
hadde liggedag i Hirtshals og det ble stort oppmøte. Et enstemmig 
møte konkluderte med å opprette et interimsstyre på fem personer 
som skulle ha begrensa funksjonstid fram til l. februar 1995. De to 
viktigste oppgavene var å sørge for skikkelig informasjon til med
lemmene og forberede et demokratisk valg av tillitsvalgte. Ei mistil
litserklæring mot TVU-leder Tommy Wedel ble vedtatt like enstem
mig. Med vedtakene på dette møtet var det eksisterende tillitsvalg
tapparatet satt til side. Protokollen fra møtet ble derfor sendt med 
telefaks til Sjømannsforbundet som ble bedt om å møte mannskapet 
når båten kom til Oslo. Det ville bli god tid fordi det var lavsesong 
og båten skulle ligge en hel dag i Oslo også. 

Stemninga var amper blant Sjømannsforbundets medlemmer om 
bord. På møtet ved kai i Oslo fikk både TVU-leder Tommy Wedel og 
han som fram til søndag hadde vært hovedtillitsvalgt på Festival, an
ledning til å svare på spørsmål. Mannskapssjef Per Andersen og per
sonalutviklingssjef Morten Christensen var til stede fra rederiledel
sen. Sistnevnte ufarliggjorde språktestene etter beste evne. Rederiet 
bedyra dessuten at Sjøfartsdirektoratet nærmest hadde forlangt tes
tene gjennomført på denne måten. Men de forsikra også at rederiet 
hadde et opplæringstilbud klart i form av linguaphonekurs. Seinere 
viste det seg at dette først måtte anskaffes. Og da de oppsagte fikk 
linguaphonepakken, var det bare et banalt begynnerkurs som ikke 
inneholdt noe om det fagspråket de hadde bruk for å beherske. 
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Interimsstyret la ned mye arbeid for at de fem skulle få hjelp. 
Advokat og forhandlinger måtte til. En av de fem kom tilbake på 
jobb nokså raskt. Hun oppfylte jo kvalifikasjonskravene. To andre 
fikk et år på seg til å ta språkkurs i egen regi, men klarte ikke tes
tene. To andre ga opp, ikke på grunn av krava, men på grunn av bit
terhet over det de ble utsatt for. 

Et tilbud det gikk an å si nei til 
Interimsstyret som ble valgt på M/S Color Festival i oktober 1995 
var det første grasrotopprøret som krevde at både rederiet og 
Sjømannsforbundets tillitsvalgte skulle ta så vel sjøsikkerhet som 
mannskapets rettssikkerhet på alvor. Men interimsstyret sjøl ble 
satt under beinhardt press og fikk kort levetid. Mens båten lå i Oslo 
valgte to av de fem i interimsstyret å trekke seg. De tre andre ble 
onsdag 18. oktober innkalt til et nattmøte. Rett før dette møtet fikk 
servitør Jane Issa presentert et løsningsforslag via hovedverneom
budet. Tilbudet kom fra TVU-leder Wedel. Hun kunne få bli tillits
valgt for servitørene på M/S Color Festival, viss hun kunne samar
beide med han. Wedel var da ansatt i en stilling på M/S Prinsesse 
Ragnhild. Jane Issa sa nei takk og sa ifra at hun betrakta tillitsverv 
som noe man blir valgt til blant sine egne kolleger. 

De som hadde innkalt til nattmøtet, hevda at de representerte et 
flertall av mannskapet. Dette var ikke mulig å kontrollere der og 
da. De tre gjenværende interimsstyremedlemmene anså at en del var 
oppnådd og skrev i oppsummeringsrapporten til de fagorganiserte 
om bord at interimsstyret «noterte seg som avviklet den 19. oktober 
kl. 00.35».2 

Det ble ikke noe nyvalg. Kapteinen ba neste dag den tidligere 
hovedtillitsvalgte om å gjenoppta vervet. Men som ei oppfølging 
av en avtale interimsstyret hadde gjort, ble det 23. oktober av
holdt et møte i Sjøfartsdirektoratet. Temaene var språkkvalifikasjo
ner, opplæringsansvar og gjennomføring av tester. Kaptein Erling 
B. Hansen og andre fra rederiet deltok. Den hovedtillitsvalgte ba 
Jane Issa fra det oppløste interimsstyret bli med som en av tre fra 
mannskapet. Direktør Nordang i passasjerskipsavdelingen var en av 
Sjøfartsdirektoratets møtedeltakere. 

Møtet ga flere avklaringer: Rederiet hadde gjennomført språk
testene på feil måte. Rederiet hadde ansvaret for å gi hver enkelt et 
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reelt opplæringstilbud. Pensum var for lenge sia gjort kjent for rede
riet som hadde hatt sju år på å forberede seg på de krava som skulle 
oppfylles. 

I dag, mer enn l O år etterpå, er noen av krava fra oktoberopp
røret i 1995 innfridd. Men den gangen var det snart helt andre ting 
enn sjøsikkerhet som kom i fokus. Noen måneder seinere ble det 
klart at skipsledelse og enkeltpersoner i Sjømannsforbundets appa
rat satte i gang et tett samarbeid for å bli kvitt den servitøren som de 
betraktet som årsak til den velorganiserte aksjonen for å slå tilbake 
fem oppsigelser. Vi kommer tilbake til hvordan de samarbeidet og i 
hvilken grad de lyktes. 

Har Color Line lært? 
De som lærer av egne mistak og endrer en dårlig praksis, bør slippe 
utidig klandring for gamle feiltrinn. Høsten 2005, nesten på dagen 
ti år etter at mannskapet og interimsstyret på M/S Color Festival 
prøvde å sette en ny dagsorden, ble språkkunnskaper igjen tema i en 
oppsigelsessak i Color Line. På den nest siste dagen i den seks måne
der lange prøvetida ble husøkonomassistent Alice Chelagat innkalt 
til møte på 15 minutters varsel. Hun er født i Kenya, men er britisk 
statsborger og bosatt i Norge. Da hun kom på møtet, fikk hun vite 
hva som var tema: Oppsigelse med fratreden neste dag. 

Hun hadde arbeidd på M/S Prinsesse Ragnhild siden dette skipet 
ble satt i trafikk på den nye ruta Bergen-Stavanger-Hirtshals. Hun 
fikk aldri arbeidsinstruks eller stillingsbeskrivelse, men en muntlig 
beskjed om at hovedoppgaven var å organisere forpleiningsassiste
nes arbeid. Det var nok å ta fatt på. 2 7 forpleiningsassistenter i sam
me turnus skulle til enhver tid sørge for at alt var som det skulle i 
573 lugarer fordelt på seks dekk. To husøkonomer var Chelagats 
nærmeste overorda. Turnusene deres var slik lagt opp at hun i hver 
arbeidsperiode arbeidde en uke under hver av dem Og de to hadde 
ulike oppfatninger om hvordan arbeidet skulle ordnes. 

I underlagsmaterialet for oppsigelsen som hun fikk først da hun 
sammen med advokat møtte til forhandlinger, kunne hun til sin for
undring lese: «Hun behersker ikke norsk godt nok når ting skal 
gå fort, og beskjeder skal gies og mottas på walkie talkie».3 Dette 
hadde ikke vært noe tema tidligere, men i forhandlingsmøtet gjorde 

26 

l • 
Møtetema: 
Oppsigelse med fra
treden neste dag. 

www.pdf-arkivet.no/folkvord  2019



l • 
an vanskelige for-
lares med annet enn 
nderliggende diskri-
1 i nerende motiver. 

URENT FARVANN! 

Color Lines advokat det til et hovedpoeng at Chelagat ikke beher

sket norsk i tilstrekkelig grad.4 

Tingretten: Oppsigelsen ble begrunnet med karaktertrekk 

I retten forklarte hun seg på flytende norsk. Det oppsto ikke en 

eneste misforståelse. Og dommeren i tingretten konstaterte at hen

nes påstått manglende språkkunnskaper «ikke lenger var et aktuelt 

tema». 5 Dommeren fastslo også at «reder har bevisbyrden for at det 

faktum oppsigelsen bygger på, er riktig». Dette klarte ikke Color 

Line å bevise sjøl om også Sjømannsforbundets hovedtillitsvalgte 

stilte som vitne for rederiet og mot den oppsagte. 

Retten konkluderte med «at oppsigelsen ikke er saklig begrunnet 

og den må kjennes ugyldig i medhold av sjømannslovens § 20 a>>.6 

Retten dømte også rederiet til å betale kr l 00 000 i erstatning fordi 

oppsigelsen «ble begrunnet med karaktertrekk>>, noe retten mente 

«må ha vært belastende for Chelagat>>.7 

Men Color Line gir seg ikke. De har anka til lagmannsretten. 

Manglende kunnskaper om hygieniske forhold påberopes nå som 

en ny oppsigelsesgrunn. Hennes advokat skriver til lagmannsretten 

at han syns rederiets argumentasjon er nedslående og «vanskelig 

kan forklares på andre måter enn at det er underliggende diskrimi

nerende motiver som ligger til grunn>>. 8 

Noter 
1 Alle sitater er fra originalen til oppropet som har 175 nummererte underskrifter. 
2 Side 9 i Interimsstyrets sluttrapport. M/S Color Festival30. oktber 1995. 
3 U datert notat, undertegnet Kjell, som Chelagat fikk utlevert på forhandlingsmøte 

24. oktober 2005. 
4 Color Lines argumentasjon i forhandlingsmøtet er gjengitt på side 2 i ankailsvar 

til Gulating lagmannsrett datert 11. juni 2006 fra advokat Marius Reikerås. 
5 side 11 i dom avsagt 23. mars 2006 i Bergen tingrett i sak 05-168473TVI
BBYR/02. 

6 sidene 12 og 14 i dommen fra Bergen tingrett. Første ledd i sjømannslovens § 20 
A sier: «Finner retten at oppsigelsen er usaklig, skal oppsigelsen kjennes ugyldig 
dersom sjømannen krever dette. I særlige tilfeller kan retten likevel, etter 
påstand fra rederiet, bestemme at ansettelsesforholdet skal opphøre dersom den 
etter avveining av partenes interesser finner at det vil være åpenbar urimelig at 
ansettelsesforholdet fortsetter>>. 

7 Side 14 i dommen fra Bergen tingrett. 
8 Side 2 i ankailsvar til Gulating lagmannsrett datert 11. juni 2006 fra advokat 

Marius Reikerås. 

27 
www.pdf-arkivet.no/folkvord  2019



URENT FARVANN! 

Etter ni års plettfri fartstid fikk 
barkeeperen avskjed på grunn av 
peanøtter for en tier. 
Italienske Anselmo Pasini er en av utallige utenlandske sjøfolk som i 
årevis hadde jobba plettfritt og lojalt for norske redere. Noen måne
der før han nådde pensjonsalderen, fikk han sparken - på grunn av 
manglende oppgjør for ei skål peanøtter. 

Da han i slutten av juni 1996 kom tilbake til Norge etter ferie i heim
landet, fant barkeeper Pasini et brev fra kapteinen i postkassen. Det 
brevet kom til å snu tilværelsen hans opp ned. Han ble innkalt til 
skipsavhør neste dag hos kapteinen på M/S Prinsesse Ragnhild. 

Sjømannslovens paragraf 16 
Skipsavhør skal gjennomføres etter sjømannslovens regler. Det kal
les også kapteinsavhør eller skipsrett. Lovens § 16 fastslår at før en 
sjømann kan avskjediges «skal det holdes avhør for en nemnd med 
skipsføreren som formann, og to andre medlemmer som oppnevnes 
av skipsføreren»1• Kapteinen bestemmer, men loven sier at «så vidt 
mulig» skal skipstillitsmannen være ett av nemndas medlemmer. 
Om framgangsmåten videre sier loven at 

( ... )formannen skal avhøre sjømannen og de vitner som antas å 
kunne gi opplysninger i saken. De øvrige medlemmer av nemnda 
og sjømannen kan la spørsmål stille gjennom formannen eller di
rekte med samtykke av formannen. De avgitte forklaringer innføres 
i skipsdagboken eller i en særskilt protokoll. Forklaringene leses 
opp for de som har avgitt dem. Dersom skipsføreren fatter avgjørel
se i saken, skal denne begrunnes og føres inn i skipsdagboken eller 
i den særskilte protokoll. Nemndas medlemmer skal ved sin under
skrift bekrefte riktigheten av det som er innført. 

Den siste setningen gir den tillitsvalgte en vetorett mot ufullstendig 
protokollføring fra skipsavhør. I følge en rapport fra Securitas-kon
trollører hadde Anselmo Pasini tre uker tidligere unnlatt å slå inn 
varer for til sammen 167 kroner på kassen i Starlight Night Club. 
Betalingssystemet er kundevennlig. Men det stiller store krav til de 
ansatte i restaurantene om bord i Skagerakfergene. Noen betaler 
kontant i ulike valutaer, noen betaler med kort, noen bruker for-
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rapporten blitt kontrollert mot datautskriften, ville denne kjedelige 
episoden ikke ha oppstått,» påpekte han.5 

Også hotellsjefen trodde på han 

Nå hadde det tydeligvis gått prestisje i saken. Pasini ble innkalt til 
nytt avhør hos kapteinen 12. august. De sivile kontrollørene hevda 
nå at han hadde gjort seg skyldig i manglende kasseregistrering av 
«l drink av mixed type med grønn farge» den 4. august. I dette av
høret var det flere som reagerte. Hotellsjefen protesterte. Han ba 
om å få protokollført at han for sin del trodde på Pasini og ikke på 
kontrolløren: «Rapporten sier en ting. Tror ikke Pasini har tatt pen
gene,» står det i referatet. En tillitsvalgt stilte spørsmålet om hva 
som nå foregikk på en litt annen måte: «Er det gått fra stikkprøver 
til overvåking?» 6 Men kapteinen var ubøyelig: 

Anselmo Pasini avskjediges i medhold av Sjømannslovens § 15, 
pkt. D, gjentatt brudd på kassa instruks. Ref. advarsel for samme 
den 25/5-96. 

Den lovbestemmelsen kapteinen viste til, er forbeholdt den som 
«gjør seg skyldig i tyveri eller annen grovere forbrytelse». Pasinis 
arbeidskamerater reagerte spontant. Ei underskriftsliste fikk massiv 
oppslutning da avskjeden ble kjent: 

Vi takker for det gode samarbeidet opp gjennom årene. Du var en 
god kollega og en dyktig fagmann, som det var en glede å arbeide 
sammen med. Du var godt likt av både gjester og kolleger, samtidig 
som du hadde stor tillit fra oss alle. 
Vi beklager sterkt den åpenbare feilen som du har blitt påført og 
som er skyld i at vi ikke lenger får gleden av å arbeide sammen 
med deg mer. 
At du blir frikjent i retten for påstått mangel av ca. 40,00 kr etter 6 
dagers hemmelig overvåking og 9 års plettfritt arbeid, ser vi som 
en selvfølge. Likeledes at du får økonomisk oppreisning som dek
ker dine krav og rettigheter. Men for å bruke dine egne ord: 'Jeg er 
ikke her for å få erstatning, men for å arbeide til jeg blir pensjonist' 
Nå gikk det ikke slik, og vi beklager det sterkt. Vi ønsker deg alt godt. 

Prinsesse Ragnhild i sjøen 13. august 1996. 

Det er en feil i denne teksten som 46 av kollegene til Anselmo Pasini 
skrev under på. Da alt var finregna og kontrollert, stod rederiet igjen 
med en påstand Pasini ikke kunne tilbakevise: Oppgjør for ei skål 
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med peanøtter for en tier var ikke slått inn på kassa. Dessuten var 
det tvil om hvorvidt oppgjør for riktig type gin var slått inn. Dette 
gjaldt en drink på fire centiliter. 

- Jeg er akterutseilt på et skjær, sa TVU-Iederen 
Men Pasini kom aldri tilbake på jobben. Etter gjentatt press fra 
Pasinis kolleger tok Sjømannsforbundet ut søksmål da forhandlin
ger ikke førte fram. TVU-leder og forbundsstyremedlem Tommy 
Wedel ga Pasini beskjed at han ville vitne for han, viss Pasini 
bare lovte å holde seg unna Jane Issa. Pasini godtok dette, men 
ble skuffa. I en rettspause like før TVU-lederen skulle avgi vitne
forklaring, ble Sjømannsforbundets advokat oppringt av lederen i 
Tillitsvalgtutvalget: «Jeg kan ikke komme. Jeg er blitt akterutseilt 
på et skjær utenfor Sandefjord». 

Rettssaken om avskjed på grunn av peanøtter for en tier endte 
med et hemmelig forlik. Pasini fikk tre måneders lønn og rederiet 
forplikta seg til å legge til rette for at han kunne få utbetaling fra det 
som til daglig kalles «loss of lisence». Denne tariffesta forsikringa, 
som langt på vei er finansiert av sjøfolka sjøl, skal gi noe økonomisk 
kompensasjon til sjøfolk som av helsemessige grunner ikke lenger 
blir godkjent av sjømannslegen. Den er ment for eksempel å kunne 
dekke utgifter til nødvendig omskolering. 

Men det var jo ikke sjømannslegen som hadde satt Anselmo 
Pasini på land. Han hadde nesten nådd pensjonsalderen da forli
ket ble inngått. Blant kolleger har saken blitt stående som ett av 
de meningsløse eksemplene på rein trakassering av en underordna 
medarbeider. Flere mente det burde vært mulig å vinne en slik sak, 
om Sjømannsforbundet hadde valgt en hardere linje. Forbannelsen 
blant Pasinis arbeidskamerater burde ha gjort det mulig å sette hardt 
mot hardt. Den metoden ble imidlertid ikke prøvd. 

Noter 
l Du finner hele Sjømannsloven på intemett: http://www.lovdata.no/all/nl-

19750530-018.html 
2 Advarsel fra kaptein Jan Ellefsen datert 25. juni 1996. 
3 Brev av 25. juli 1996 fra Co l or Lines mannskapssjef Per Andersen til advokat 

Harald Kjerschow. 
4 Brev av 29. juli 1996 fra advokat Harald Kjerschow til Color Line AS. 
5 Brev fra Anselmo Pasini datert 30. juli 1996. 
6 Side 2 i protokoll fra avholdt avhør om bord i M/S Prinsesse Ragnhild 12. 08. 1996. 
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Innebygd feil i datastyrt regnskaps
system kan også komme til nytte 
Mange som har besøkt en travel restaurant, har nok undra seg over 
hvordan kelnerne nesten alltid klarer å huske på alle bestillingene og 
levere riktig mat og drikke til riktig gjest ved riktig bord. Og for ikke 
å snakke om hvordan de klarer å holde orden på betaling og opp
gjør som skjer i stressa situasjoner, dels med kort og dels kontant. 

Color Line- i likhet med andre større bedrifter i bransjen- tok tid
lig i bruk moderne, elektroniske systemer for å sikre at alt går riktig 
for seg. Og sjølsagt for å sikre at de som prøver å stjele fra arbeidsgi
veren, blir tatt. Color Lines verdigrunnlag legger vekt på redelighet, 
ryddighet og høy etisk standard. 

l. januar 1999 ble Jane Issa og flere av hennes kolleger i barene 
på M/S Prinsesse Ragnhild konfrontert med alvorlig svikt i oppgjø
ret fra nyttårcruiset. De ble beskyldt for å ha «klipt» l O 000 kroner 
for smørbrød som de hadde servert. Påstanden var at de hadde solgt 
smørbrøda, tatt i mot betaling fra gjestene og så putta pengene i 
egne lommer. 

«Bevisa» mot dem var solide. Regnskapssystemet viste at et stort 
antall av de smørbrøda som var levert fra kjøkkenet, ikke var blitt 
slått inn på noen av kassene. Datasystemet registrerte både hva som 
var levert til restauranten fra ulike lagre og fra kjøkkenet og hva 
som faktisk var blitt slått inn på kassa. Kassabeholdningen stemte 
med de beløpene som var slått inn. Men det smørbrødsalget som 
var slått inn på kassa var drøyt l O 000 kroner mindre enn uttaket 
av smørbrød som var registrert fra kjøkkenet. Så sant servitørene 
ikke hadde spist smørbrøda sjøl, var det bare en mulighet: De hadde 
«klipt», dvs. putta Color Lines penger i egne lommer. 

Ikke en eneste feil 

Av erfaring visste de at utfallet av en slik sak var gitt. Den som stje
ler så grovt fra bedrifta, må regne med å møte til skipsavhør hos 
kapteinen. Avskjed er vanlig reaksjon. Pasini hadde jo mista jobben 
for manglende innbetaling av en tier. 

De som denne gangen ble beskyldt for å ha berika seg så grovt i 
løpet av nyttårcruiset, var helt sikre på at de hadde slått inn hvert 
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eneste beløp. De var like sikre som Pasini og flere andre før han had
de vært i samme situasjon. Men hva kunne de gjøre når det ikke fan
tes spor av de lO 000 kronene på regnskapssystemets logg? 

To av dem bestemte seg for å ikke gi opp. Sjøl om det var et 
kjempearbeid som ingen tidligere hadde gjort i liknende situasjon, 
ville de prøve å bevise egen uskyld. Jane Issa tok seg litt til rette 
og samla sammen «sladrerullene» fra alle kassaapparatene. På disse 
endeløse papirremsene står jo alle tall som faktisk er blitt slått inn. 
Sladrerullene er en del av regnskapsmaterialet som skal oppbevares 
i l O år, men de blir jo sjelden brukt. 

De to servitørene satt hver ledig time i to døgn og granska hver 
eneste postering på hundretalls meter sladrerull. Da de var ferdige, 
kunne de bevise at hvert eneste smørbrød var slått inn på kassene. 
Sjøl om tempoet og stressnivået på nyttårscruiset hadde vært høyt, 
så hadde ingen av dem gjort feil. 

Men restaurantsjefen hadde også «rett» på sin måte. I regnskaps
loggen - som han baserte seg på -stod det ingenting om salg av 
smørbrød for over 10 000 kroner. Regnskapssystemet var slik at 
kassene registrerte alle summene som ble slått inn, men systemet 
«glømte>> av og til å loggføre hva betalingene gjaldt. Loggen viste 
ikke at vell O 000 kroner var betaling for smørbrød. 

Color Line kjente til systemfeilen 
Skipsledelsen måtte innrømme feilen. Ingen fikk avskjed denne gan
gen. Senere fikk servitørene nye opplysninger fra en representant fra 
Anker - firmaet som hadde levert regnskapssystemet. Han fortalte 
at Color Line ble orientert om denne svakheten før System 900 ble 
tatt i bruk. Men han visste sjølsagt ikke hvorvidt Color Line hadde 
gitt denne informasjonen videre til alle dem som brukte systemet til 
daglig. 

Etter denne informasjonen fra leverandørens representant, fikk ser
vitørene en dyster visshet. I stedet for å informere alle berørte om en 
innebygd svakhet i et regnskapssystem, så hadde arbeidsgiveren deres 
brukt denne systemfeilen til å begrunne avskjedigelser av kolleger. 

Flere hadde fått avskjed med regnskapsloggen som eneste doku
mentasjon og begrunnelse. Fram til l. januar 1999 var det ingen 
som hadde tatt slitet med å samle sammen sladrerullene og dermed 
bevise den feilen som rederiet hadde visst om hele tida. 
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Den 1. september 2005 opplever Jane Issa det samme en gang til. 
Denne gangen er det bare hun som får tyv-beskyldninga retta mot 
seg. Nå arbeider hun i Discovery Bar på M/S Kronprins Harald. 
Siden nyttårsaften 1998 har rederiet anskaffa nytt og enda mer av
ansert utstyr. Det nye regnskapssystemet Oscar skal angivelig være 
helt pålitelig. Dette blir samkjørt med HARTEK-systemet som gjør 
det enkelt å måle opp drinker på 4 centiliter. Raske sprøytepistoler 
forhåndsinnstilles på riktig mengde og hver drink blir automatisk 
registrert i en egen logg. 

Hva lærte Color Line? 
Idet et travelt kveldsskift er slutt, blir Issa konfrontert med at hun 
har solgt sju konjakk uten å slå det inn på kassa. Sjefen er steil og 
bestemt. Dette må hun betale av egen lomme. Sju konjakk er 308 
kroner. Det hjelper ikke at hun er helt sikker på at hun har opptrådt 
riktig og ikke har underslått ei eneste krone. 

Hun ligger våken om natta og grubler på hva som kan ha skjedd. 
Prøver å hente fram i hukommelsen alle dem hun har servert kon
jakk til i løpet av en lang septemberkveld. Systemet er jo slik at en 
kelner som serverer i barene, ikke har annet bevis for at pengene 
er lagt i kassa, enn den bongen som hun leverer til gjesten sammen 
med vekslepenger. Ut på morgensida kommer hun på en som har 
kjøpt sju konjakk. En passasjer som reiser sammen med ei mindre 
gruppe spanderte på vennlig vis konjakk på sine medreisende. 

Heldigvis finner hun igjen denne gjesten ved frokostserveringa. 
Og heldigvis har den spandable passasjeren tatt vare på kvitteringa. 
Det er bong nr. 107730 for servering ved bord nr. 508 kl. 20.34 den 
31. august. Og på den bongen er det ingen tvil. Første post er sju 
cognac a kr 44.-, til sammen 308 kr. Da gjesten får høre at servitø
ren måtte betale konjakken en gang til, skriver hun mer enn gjerne 
en bekreftelse på en kopi av kvitteringa. 

Det hjalp å true med Datatilsynet 
Dermed må hotellsjefen etter hvert la Jane Issa få tilbake pengene 
hun ble avkrevd da hun ble beskyldt for tyveri fra arbeidsgiveren. 
Men da hun ber om å få innsyn i loggen for HARTEK-systemet, er 
han helt avvisende. Nei, det kommer ikke på tale. Det er ikke tek
nisk mulig å kjøre ut en HARTEK-logg. 
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Til slutt gir Issa opp å argumentere og gir bare kort beskjed:- Nå 
er det to timer til vi er i Oslo. Straks skipet er ved kai, går jeg i land 
og tar kontakt med Datatilsynet for å få deres vurdering av Color 
Lines grunnlag for å nekte meg innsyn i HARTEK-loggen. 

Da bøyer hotellsjefen plutselig av. Å la henne se HARTEK-loggen 
der og da er kanskje et mindre nederlag enn å risikere å få et skriftlig 
pålegg fra Datatilsynet. Datatilsynet fører jo også postjournal som 
er fritt tilgjengelig, ikke minst for journalister. 

Da hun studerer regnskapsloggen og HAR TEK-loggen finner Issa 
samme feil som hun og en kollega hadde dokumentert i restauranten 
på M/S Prinsesse Ragnhild etter nyttårscruiset 1998. Regnskapsbong 
nr. 107730 er registrert i regnskapsloggen med riktig klokkeslett og 
riktig totalsum. Det er registrert at hun slo inn 94 5 kr på kassa. Men 
regnskapsloggen inneholder ingen informasjon om at 308 av disse 
kronene er betaling for sju konjakk. Den viser bare et uttak av kon
jakk som tilsynelatende ikke er blitt slått inn etterpå. 

Hva ville ha skjedd om hun ikke hadde huska hvilken gjest som 
hadde kjøpt sju konjakk? Og om hun ikke hadde funnet igjen denne 
gjesten ved frokosten? Og viss gjesten ikke hadde tatt vare på kon
jakk-kvitteringa? Sannsynligheta taler for at veien da kunne blitt 
kort til skipsavhør og avskjed. 

En av de som har opplevd flere slike situasjoner, sier i dag: - Det 
er så slitsomt å gå på jobb og hver dag måtte bevise at du ikke er en 
kjeltring. 
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Når en tillitsvalgt narrer en lege blir 
sjømannen arbeidsløs 
Alkohol kan brukes til mange formål. Det har arbeidsgivere visst 
å utnytte til alle tider. Billigsalg av polvarer til mannskap var fram 
til slutten av 1990-tallet et av rederiets faste tilbud til mannskap på 
Color Lines ferger1

• Ordninga var velkjent. Samtidig viste rederiet 
fram en offisiell fasade av nulltoleranse viss kontrollmyndighetene 
stilte spørsmål. 

For mannskap var og er det forbudt å nyte alkohol om bord. 
Hovedbegrunnelsen er at alle har en plass på sikkerhetsrulla - den 
redningsberedskapen som skal være klar 24 timer i døgnet. Og det 
er heller ikke lov å ta med seg alkohol når en går i land for en fripe
riode. Bare om den sjøansatte sjøl er passasjer i egen fritid, er det lov 
å ta med den vanlige tollfrie kvota. 

Ei flaske vodka kosta under 20 kroner når mannskap kjøpte den 
på «slapp>> i 1994. Så sant ikke alle sjøansatte som kjøpte billig al
kohol på denne måten, tømte de edle varene rett i utslagsvasken, var 
virkninga tredelt: For det første kunne kapteinen bruke alkoholinn
tak (brudd på Color Lines nulltoleranse) som argument dersom han 
ønska å bli kvitt en person. For det andre var sannsynligheta stor for 
at noen ville la seg friste til å ta med polvarer i land, med risiko for 
å bli tatt i tollkontroll. Og for det tredje: Om en kaptein bare ønska 
å statuere et eksempel for å demonstrere sin allmakt og innskjer
pe disiplin og lydighet, kunne han lett plukke ut en mer eller min
dre tilfeldig person blant dem som hadde drukket alkohol om bord. 
Kapteinen kunne gi han eller henne avskjed etter et kort og effektivt 
avhør. En sjømann som drakk alkohol om bord, brøt jo alle sikker
hetsbestemmelser. Hun eller han hadde ikke en sjanse i skipsavhør. 

11. desember 1996 ble en av servitørene på M/S Kronprins 
Harald kalt opp til kapteinen etter at skipet la til kai på Hjortnes 
i Oslo. Han hadde arbeidd i rederiet i 11 år og den siste natta på 
denne turen hadde han servert i restauranten fram til 00.45. Sliten 
og stressa som han var etter mye overtid og bare to fridager i lø
pet av 26 døgn, fikk han ikke sove. Omtrent fire timer før ankomst 
Oslo drakk han to bokser pils. Han drakk en eller to bokser til en 
times tid før båten la til kai. Han var vel neppe alene om å drikke 

36 

l • 
Han hadde ikke en 
sjanse i skipsavhør. 

www.pdf-arkivet.no/folkvord  2019



l • 
:t eksempel var statu-
ert. Kapteinens suve
rene allmakt var be

kreftet. 

URENT FARVANN! 

alkohol denne natta i 1996, men bare han ble innkalt til kapteinen. 
Overfor kaptein Reidar Jensen bekrefta han at han hadde drukket 
alkohol. Hotellsjefen og Sjømannsforbundets varahovedtillitsvalgte 
var til stede i møtet. 

Sistnevnte- som i utgangspunktet burde vært der for å hjelpe ser
vitøren- påtok seg etter møtet et oppdrag utenom det vanlige. Etter 
at servitøren hadde gått i land ringte den tillitsvalgte til den faste 
legen hans i Buskerud og klarte å få denne legen til å utlevere taus
hetsbelagte pasientopplysninger over telefon. Disse opplysningene 
ga den tillitsvalgte videre til kaptein Jensen som så ga sin muntlige 
versjon videre til servitørens sjømannslege. Disse tredjehands munt
lige opplysningene som sjømannslegen fikk på denne måten, var av 
slik art at han raskt besluttet å erklære servitøren udyktig til å arbei
de til sjøs. For riktig å sette kronen på verket innkalte kaptein Jensen 
til skipsavhør to dager seinere og besluttet å gi servitøren avskjed. 
Hovedtillitsvalgt Harry Danielsen var med i skipsavhøret. Dermed 
var 42-åringen både arbeidsløs og fratatt muligheten til å kunne få 
ny jobb til sjøs. Et eksempel var statuert. Kapteinens suverene all
makt var bekreftet . 

- Jeg føler meg direkte misbrukt 
Servitøren hadde heldigvis arbeidskamerater som hjalp han. Sammen 
med en kollega oppsøkte han legen sin og fortalte hva som hadde 
foregått om bord 11. desember. Legen forstod at han var blitt utsatt 
for manipulering. Han ga denne beskrivelsen drøyt tre uker etter at 
pasienten hans fikk avskjed: 

Undertegnede er NNs faste lege. Jeg har blitt kjent med at oven
nevnte har blitt avskjediget fra sin stilling om bord i M/S Kronprins 
Harald, bl.a. på grunn av helseopplysninger som undertegnede har 
kommet med i en telefonsamtale med en AA 11. desember i fjor. 
[Navnet er utelatt her. Forf. anm.] 

AA ringte meg som sagt 11. desember, og utga seg som tillitsvalgt 
om bord på M/S Kronprins Harald. Han ga meg et klart inntrykk av 
å være NNs fortrolige, både som tillitsvalgt, kollega og venn, og at 
han ringte på vegne av NN. Uten å huske alle detaljene fra samta
len, husker jeg tydelig at det ble gitt uttrykk for at NN enten pga sin 
tilstand eller pga av at han var innesperret ikke selv var i stand til 
å ringe meg, og at AA etter samtale med NN, for å hjelpe han, tok 
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kontakt med meg. Jeg oppfattet hendelsen som en krise, hvor jeg 
ble bedt om hjelp. l et slikt tilfelle vil man kunne snakke fortrolig, 
gå ut over en formell taushetsplikt, på samme måte som man for 
eksempel gjør det med pårørende til senile eller med ansatte i den 
kommunale hjemmesykepleien. AA ga meg altså et bestemt inn
trykk av å handle på vegne av, for NN, i en fortrolig samtale. 

Når jeg får høre at opplysninger fra denne samtale har gått videre 
til NNs overordnede, og har blitt brukt i mot ham, reagerer jeg me
get sterkt. Jeg føler meg direkte misbrukt, og har aldri opplevd til
svarende i mine 10 år i legeyrket. Jeg har stor forståelse for det hvis 
NN føler seg sveket av meg, men håper han forstår omstendighete
ne. Jeg vil følge med på denne saken fremover, og vurderer faktisk 
om jeg skal forfølge denne AA eller rederiet rettslig, for å ha lurt ut 
av meg høyst konfidensielle opplysninger på uærlig vis. 

( ... ) Mitt inntrykk av NN er imidlertid at han mestrer sine problemer 
på en usedvanlig god måte. Han bruker for øvrig ingen medika
menter som skal påvirke hans arbeidskapasitet eller vurderingsev
ne, ei heller i kritiske situasjoner.2 

Sjømannslegen reagerte også raskt da han fikk de korrekte opplysnin
gene. Han opphevet den udyktighetserklæringen han hadde utstedt 
13. desember. 3 Men Color Line sto fast på sitt. Rederiforbundets 
erfarne advokat Viggo Bondi fastholdt avskjeden og stevnet leder 
for Tillitsvalgtutvalget i Color Line, Tommy Wedel som sitt vitne, 
sammen med kapteinen og rederiets administrerende direktør. 

Nei fra Sjømannsforbundet 
For ledelsen i Sjømannsforbundet måtte det være klart at de hadde å 
gjøre med en usedvanlig, for ikke å si enestående sak. Et medlem var 
blitt avskjediget. Han var i tillegg fratatt muligheten til å skaffe seg 
ny jobb. Dette skyldtes misbruk av taushetsbelagte helseopplysnin
ger fra medlemmets lege. Den ansattes tillitsvalgte hadde fått disse 
opplysningene fra en lege som trodde han snakket med en fortrolig 
venn av en pasient som var i så akutt krise at han ikke sjøl kunne 
kontakte legen. 

Likevel sa Norsk Sjømannsforbund tvert nei da det avskjediga 
medlemmet ba om økonomisk støtte til å dekke advokatutgifter. 
Tommy Wedel, lederen av tillitsvalgtutvalget (TVU), ga den avskje
diga det gode råd at han ikke burde bruke penger og krefter på en 
rettssak som han helt sikkert ville tape. 
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For Rederiforbundet og Color Line handlet denne saken offisielt 
om å demonstrere den konsekvente nulltoleransen overfor alkohol
bruk om bord. Men i jule- og nyttårshelga, dvs. like etter at avskje
den var gitt og NN var erklært udyktig til å være sjømann, hang 
det likevel et hyggelig oppslag i mannskapsmessa på M/S Prinsesse 
Ragnhild. Der kunne TVU-lederen som skulle vitne for rederiet, stu
dere Color Lines juletilbud til de sjøansatte som var i tjeneste om
bord: 

TILBUD PÅ RINGNES JULEØL OG TUBORG JULEØL 

PRIS PR KASSE: RINGNES NOK 69/- TUBORG NOK 80/-

Noter 

Denne salgskampanjen hindret ikke 
Rederi-forbundets advokat i å skri
ve til Oslo byrett at det fra rederi
et er «uttrykkelig gjort klart at det 
ikke er tillatt å nyte alkohol i tje
nesten og at overtredelser fører til 
avskjedigelse ved første gangs over
tredelse». 4 

Rederiet vant saka i Oslo by
rett. TVU-leder Tommy Wedel var 
et viktig vitne til støtte for kaptein 
Jensen og Color Lines nulltoleranse 
for alkohol. 

TVU-Ieder Tommy Wedel ved 
ølsalgsplakaten i mannskapsmessa på 
M/S Prinsesse Ragnhild. 

1 Salg av alkohol på såkalt «slapp» til mannskap ble avvikla ca. 1998. 
2 Utdrag fra erklæring skrevet 8. januar 1997 av lege ved Vestfossen Medisinske 

senter. 
3 Erklæringen om opphevelse av tidligere kjennelse om udyktighet er datert 7. 

januar 1997 av en av legene ved Legekontoret for sjømenn, Grev Wedels pl. 7. 
4 Tilsvar til Oslo byrett 14. mars 1997 fra advokatfullmektig Arvid Gusland på 

vegne av advokat Bondi. 
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En spennende kunde samarbeider 
med firmaet som skal bli best i 
Norden på svinnbekjempelse 
Internkontroll er nesten blitt et trylleord i dag. Alle bedrifter er på
lagt å ha et internkontrollsystem. Etter hvert som nyliberale refor
mer svekker offentlige tilsynsmyndigheter som bygningskontroll, 
skipskontroll, luftfartstilsyn og arbeidstilsyn, får bedriftenes intern
kontroll og egenkontroll større og større betydning. 

Et Google-søk på internett i juni 2006 ga 42 900 treff på ordkom
binasjon «forskrift om internkontroll». I Color Line har intern
kontrollen høy prioritet. For å kvalitetssikre deler av internkon
trollen og gjøre den uavhengig av bedriftens ledelse, har rederiet 
i snart ti år satsa på firmaet Pegasus Kontroll AS. 45-åringen Ola 
Stavnsborg - som tidligere var sikkerhetssjef i Varner-konsernet og 
også har erfaring fra Oslo-politiet - er i dag både medeier og daglig 
leder. Selskapet ble registrert 17. desember 1996 etter at to ansatte i 
Kristiansandsavdelingen av Securitas bestemte seg for å starte egen 
butikk. De «tok med seg» tre av sin arbeidsgivers største kunder 
og baserte den første tida mye av drifta på at tidligere kolleger fra 
Securitas tok ekstrajobb i det nye firmaet. Siden l. januar 1997 har 
kontrollørene fra Pegasus vært sjølve nøkkelleddet i Color Lines in
ternkontroll. 

- Toneangivende i svinnbekjempelse siden 1996 

Pegasus er seg sin rolle og sitt ansvar bevisst. Firmaet opplyser at de 

( ... )har vært toneangivende innen den del av vaktbransjen som 
driver med svinnbekjempelse helt fra starten i 1996. Noen hevder 

at det er vår evne til å fornye oss, som er hovedgrunnen til dette. 
Det viktigste er nok likevel vårt oppriktige ønske om å lykkes, og 
vårt ufravikelige fokus på vårt fag- kreative og resultatbaserte løs
ninger. Som et resultat av dette har vi tiltrukket oss mange av bran
sjens flinkeste og mest spennende kunder og medarbeidere. 1 

I dag har Pegasus drøyt 60 ansatte. På heimesida deres kan vi også 
lese at visjonen er «å skape Nordens fremste selskap innen svinnbe
kjempelse». 

24. november 2001 avslutta Bjørn Standal jobben i taxfree-bu-
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tikken på M/S Color Festival som vanlig. Han fulgte gjeldende in
ternkontrollrutiner og la kasseoppgjøret i pengeveska. Så plomberte 
han veska, skrev opp veskenummer og plombenummer på skjemaet 
som hang på veggen. Til slutt la han veska i dropsafen. Sin vane tro 
trakk han ut skuffen i dropsafen en gang ekstra for å være sikker på 
at veska falt ned slik den skulle. 

Hotellsjefens internkontrollsystem 
Hotellsjefen hadde laga et interkontrollsystem med enkle rutiner. 
Han sjøl skulle - sammen med en av vekterne om bord - tømme 
dropsafen og telle opp pengeveskene. Antall og nummer måtte 
stemme med det skjemaet som hver dag ble fylt ut av de som leverte 
inn pengevesker. Dropsafen kunne bare åpnes når hotellsjefen og 
vekteren var der begge to, med hver sin nøkkel. De to skulle lese 
skjemaet på veggen, telle pengeveskene og så legge dem i en bag. Så 
bar de bagen til hotellsjefens kontor og la veskene i safen der. Der 
ble de liggende til representanter fra Jyske Bank henta og talte opp 
pengene ved anløp Hirtshals. Pengeskapet på hotellsjefens eget kon
tor var systemets svake punkt. Sjøl ekspertene på svinnbekjempelse 
hadde ikke reflektert over at hotellsjefen hadde laga til et system der 
pengeveskene i lang tid ble oppbevart på et sted der det var nok med 
bare en nøkkel. Pegasus slo seg kanskje til ro med at denne nøkkelen 
var i trygge hender hos hotellsjefen. Han var jo også ansatt hos en av 
bransjens mest spennende kunder. 

25. november gikk Bjørn Standal på jobb som vanlig. Og neste 
dag og i dagene som fulgte. Alt var ved det normale. Men så, den 4. 
desember blir han innkalt til avhør hos hotellsjefen. Han får vite at 
han er mistenkt for den 24. november å ha stjålet ei pengeveske som 
inneholdt 120 720 kroner. 

Hotellsjef og etterforskningsleder 
Han oppfordrer rederiet til straks å anmelde tyveriet for å få saken 
etterforsket. Det forslaget faller ikke i god jord. Han beskriver sjøl 
hvordan rederiet og Pegasus opptrådte: 

l ukene som fulgte ble jeg kjørt gjennom en vaskemaskin av interne 
avhør med innleid kompetanse på kjeltringer. Det nærmet seg tor
pedotilstander og rederiets hotellsjef var etterforskningsleder. Det 

var jo ham som hadde lagt opp denne internkontrollen kunne han 
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fortelle. Ola Stavnsborg fra firmaet Pegasus hadde vært på TV og 
demonstrert hvordan man fanget kjeltringer så han fikk frie tøyler i 
sine forhørsmetoder. 
Heldigvis greide jeg å reise meg en dag under et slikt forhør og be 
de ryke og reise.2 

I januar, mens han var heime i en friperiode, fikk han beskjed om 
å møte til skipsavhør på Hjortnes neste dag. Fordi den tillitsvalgte 
på M/S Color Festival var i utlandet på ferie, ringte han til lederen 
i tillitsvalgtutvalget (TVU), Tommy Wedel, og spurte han om hjelp. 
Dagen etter kjørte de to sammen inn til Oslo. «Det undret meg nok 
at han ikke var interessert i å få min forklaring under den to timer 
lange kjøreturen inn til Oslo», sier Standal. «Men jeg fikk meg ikke 
til å stille spørsmål til den store hjelperen». 

Tyvstemplet. Avskjediget. Ferdig. 
Bjørn Standals beskrivelse av skipsavhøret skiller seg lite fra det 
mange andre Color Line-ansatte har erfart: 

Skipsretten gikk fort og greitt. Ingen ville høre på hva jeg hadde å 
si. Tommy Wedel hadde fortsatt ingen spørsmål eller problemer 
med saken. Minutter senere stod jeg på land med en avskjed i hån
den. Tyvstemplet. Avskjediget. Ferdig. Tommy Wedel tilbød at jeg 
kunne få legge fram saken min for Sjømannsforbundets advokat, 
Birger Mordt. 

Besøket hos de fagorganisertes egen advokat på Grev Wedels plass 
var også fort unnagjort. Saken var «ikke prosedabel», sa han. Det 
betyr at det ikke ville ha noen hensikt å prøve seg med et søksmål 
for usaklig avskjed. Seriøse advokater er alltid påpasselige med å 
fortelle sine klienter når en sak er «ikke prosedabel>>, slik at de ikke 
skal forlede klienter til å pådra seg advokatutgifter til ingen nytte. 

Color Line anmeldte nå Bjørn Standal til politiet for «tyveri av 
pengeveske den 24. november 2001». Anmeldelsen ble henlagt. 
Politiet satte ikke i gang etterforsking for å oppklare hvem tyven 
var. 

Dermed var saken løst og avslutta for både rederiet, svinn-ek
spertene i Pegasus Kontroll AS, Sjømannsforbundet og den som 
hadde stjålet ei pengeveske med kr 120 720. 
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Kronerulling og kollegahjelp 
De fleste ville nok si at Standal hadde en dårlig sak, for ikke å si en 
tapt sak. Han trengte hjelp, men hvordan skulle han få det når både 
fagforbund og politi vendte han ryggen? Sjøl beskriver han den ut
veien han fant: 

Det ble selvfølgelig Jane Issa. Hun er den som ulykksalige med
lemmer av Norsk Sjømannsforbund har fått hjelp av. Ifølge 
Sjømannsforbund og rederiledelse er hun en 'forbannet kjerring'. 
Det vet alle. Det har alle blitt fortalt. Takk for den 'forbannede kjer
ringen'. Hun lyttet til hva jeg hadde å fortelle. Kort tid etter hadde 
hun fått gjort en del undersøkelser og også fått hjelp av en kollega. 

Servitør Jane Issa var på dette tidspunktet verneombud på restau
rantdekket på M/S Prinsesse Ragnhild. Standal kjente henne av om
tale fordi hun som tillitsvalgt og kollega hadde hjulpet flere andre. 

Nå ble Odd Holmen, en skriftekspert med lang erfaring fra 
Kripos, engasjert til å analysere skriftprøver og det beviset politiet 
hadde fått oversendt. Den erfarne privatetterforskeren Leif A. Lier, 
også han med solid politifortid, ble engasjert til å kartlegge og vur
dere internkontrollrutinene på Festival og å innhente skriftprøver. 

Men rettens vei er både lang og bratt for en avskjediga arbeidsta
ker. Og den er kostbar når fagforbundet du har betalt kontingent til, 
ikke stiller opp. Kronerulling blant gjenværende kolleger og hjelp 
fra familien måtte til. Da retten endelig ble satt for å avsi dom, had
de det gått nøyaktig 17 måneder siden Bjørn Standal ble innkalt til 
det første avhøret hos hotellsjefen. 

Som så mange ganger før var det Rederiforbundets erfarne advo
kat Viggo Bondi som førte ordet på vegne av Color Line. Han slo 
blant annet fast at saksøkeren «er slumsete som person» og «opp
siktsvekkende omtrentlig i sin forklaring». Vitneforklaringa fra en 
kollega hadde «begrenset verdi>> fordi han var en venn av saksøker. 
«På den annen side er forklaringene til hotellsjefen AA og vekteren 
BB [navnene er utelatt her. Forf.anm.] svært troverdige>>.3 Advokat 
Bondi stolte både på rederiet og på Pegasus Kontroll AS. 

Utskifting av både sjef og safe? 
Dommeren så annerledes på det og fastslo innledningsvis at «Standal 
har forklart seg under ansvar og retten anser at forklaringen er tro-
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verdig». Denne konklusjonen skyldtes nok både Standals forklaring 
og det grundige forberedende arbeidet som var gjort. 

Skriftekspert Odd Holmen hadde foretatt en nøye analyse av de 
endringene som var gjort på skjemaet som den 24. november 2001 
hang på veggen ved siden av dropsafen på M/S Color Festival. Noen 
hadde strøket over både det plombenummeret og veskenummeret 
som Bjørn Standal hadde skrevet på lista, og så hadde vedkommen
de skrevet voucher ved siden av. Voucher er en forhåndskjøpt beta
lingskupong. Privatetterforsker Leif A. Lier hadde fått både Standal, 
hotellsjefen og andre til å avgi skriftprøver. 

Lier hadde videre innhenta undertegna forklaringer fra vekteren 
og hotellsjefen. Disse forklaringene inneholdt uoverensstemmelser. 
Men på ett punkt var de av samme oppfatning. Ingen av dem had
de lagt merke til den iøynefallende overstrykinga på skjemaet som 
hang ved dropsafen 24. november, og som de begge hadde lest før 
hotellsjefen la pengeveskene ned i en bag mens vekteren holdt hand
taka på bagen. 

Leif A. Liers rapport var ellers lite oppløftende lesning både for 
Pegasus og for den rederiledelsen som hadde stolt helt og fullt både 
på internkontrollen og på hotellsjefen som pekte ut Bjørn Standal 
som tyv. En av Liers konklusjoner var at «rutinene i forbindelse med 
levering, transport og oppbevaring av pengeveskene bør endres». 
En annen var at «pengeskapet i hotellsjefens kontor bør skiftes ut. 
Det bør være et pengeskap hvor man ikke har adgang uten bruk av 
to nøkler som i dropsafe rommet». Hvorvidt Co l or Line fulgte Liers 
råd skal være usagt. Men før saken kom til tingretten var i alle fall 
en ny hotellsjef på plass. Internkontrollkonstruktøren hadde sin sis
te arbeidsdag i Color Line 3. april 2002. I dommen ble han derfor 
omtalt som tidligere hotellsjef. 

En knusende dom 

Om Lier var tydelig så det holdt, var dommen fra tingretten enda 
tydeligere: 
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ler vekteren fra Securitas tok kontakt med Standal umiddelbart et
ter opptellingen ut fra den overstrykingen som finnes på skjemaet. l 
henhold til instruksen er deres oppgave å kontrollere 'at det faktiske 
innholdet stemmer med oppsatt liste'. 

( ... )Det sakkyndige vitnet Holmen har opplyst at det ikke er noen 
skrifttekniske forhold som tyder på at det er Standal som har skre
vet dette [dvs. overstrykinga og ordet voucher. Forf.anm.] på skje
maet. På den annen side er han åpen for at at det kan være andre, 
derunder tidligere hotellsjef AA [Navnet er utelatt her. Forf. anm.] 

( ... )Ut fra rettens bevisvurdering er det verken grunnlag for avskjed 
eller oppsigelse. Avskjeden er ugyldig.4 

I en frikjennende dom er det høyst uvanlig at en annen person blir 
navngitt som mistenkt for et tyveri. Enda sjeldnere er det vel at den 
som har konstruert et internkontrollsystem blir omtalt slik. 

Sjømannsforbundet betalte rederens saksomkostninger 
Og ikke bare det. Color Line AS ble dømt til å betale erstatning og 
oppreisning med 50 000 kroner og saksomkostninger med 140 000 
kroner. Men dette betydde ikke at den renvaska sjømannen igjen 
kunne gå om bord. Rederiet anka og ba om forhandlinger før an
kebehandlinga. Nå ønska de å kjøpe seg fri. Standal forteller sjøl 
hvordan det gikk: 

-Jeg hadde gått i nærmere 2 år med kjeltringstempel, arbeids
ledig, syk og med en elendig økonomi. Veien til forlik ble kort. 
Jeg sa opp selv. Fikk 250 000 i oppreisning og erstatning. Norsk 
Sjømannsforbund tok velvillig regningen Olav Nils Sunde var dømt 
til å betale i tingretten; saksomkostningene mine. 

Og på heimesida til Pegasus Kontroll AS kan vi fortsatt lese at sel
skapet alltid har fokus på resultatretta arbeid: «Vi skal drive med 
det vi kan best, bekjempelse av svinn». 

Tross denne hendelsen på M/S Color Festival, prøvde rederiet i 
2003 å innføre ei liknende og like utrygg ordning med dropsafe om 
bord på M/S Kronprins Harald. På grunn av protester fra ansatte 
ble dette stoppa. Men både nåværende og tidligere ansatte i Color 
Line mener at flere har fått tyvstemplet i panna på et like spinkelt 
grunnlag som Bjørn Standal. Forarbeidet har som oftest blitt utført 
av rederiledelsen og noen av deres mellomledere i mer eller mindre 
tett samarbeid med Pegasus Kontroll AS. Det uvanlige i Standals 
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tilfelle er at han, etter at Sjømannsforbundet svikta, fant noen som 
stilte opp for han i tråd med de beste solidaritetstradisjonene i norsk 
fagbevegelse. 

Mens denne saken pågikk, avvikla Sjømannsforbundet våren 
2002 valg av landsmøtedelegater i Region Øst. Frammøtet av med
lemmer fra Color Line ble betydelig større enn Region-ledelsen had
de forventa. Nesten hele valgkomiteens innstilling ble avvist. Jane 
Issa og sju-åtte andre ble valgt til å snakke sjøfolks sak på lands
møtet i Tromsø høsten 2002. Sviket overfor Bjørn Standal var nok 
medvirkende årsak til at Tommy Wedel ikke ble gjenvalgt til for
bundsstyret. 

Flere fagorganiserte venter fortsatt på ei sjølkritisk vurdering fra 
advokat Birger Mordt som fant saken «ikke prosedabel». Noen har 
også etterlyst klar melding fra Sjømannsforbundets øverste tillits
valgte, forbundsleder Erik Bratvold. Hva syns han om at forbundets 
advokat gir råd som er så skjebnesvangert misvisende? 

Noter 
1 Presentasjon på heimesida til Pegasus Kontroll, juli 2006. http://www. 

pegasuskontroll.no/ 
2 Utsagnene fra Bjørn Standal er fra en artikkel i Dråpen nr. 3/04, medlemsblad for 

Seilende oljearbeideres forening. I dag: Fellesforbundet for sjøfolk. 
3 Side 4 i dom fra Oslo tingrett i sak 02-03912 A/17. 
4 side 5 og 6 i dom fra Oslo tingrett i sak 02-03912 A/17. 
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Respekt for tollreglene straffes med 
advarsel 
En toller som sjøfolk og sjåfører kalte «Konfirmanten», forsinka for 
en del år sia en fergeavgang fra Bergen. Etter å ha oppdaga at en rei
sende på grønn sone, hadde med seg 15 sigarettkartonger, satte han 
foten ned. Det ble oppvaskmøte med skipsledelsen før kapteinen 
omsider fikk lov til å legge fra kai. 

Ekspeditøren i taxfree-butikken hadde først vært uvillig til å selge. 
Han likte ikke situasjonen da kunden som senere ble tatt med 15 si
garettkartonger, muntert forsikra at hun ikke reiste alene:- Jeg har 
skoleelever over 16 år til hver eneste kartong, sa hun. Etter å ha råd
ført seg med butikksjefen fulgte han ordre og solgte. 

Skipsledelsen klandra ikke ekspeditøren for dette, men etter 
oppvaskmøtet måtte kapteinen innskjerpe for de taxfree-ansatte at 
det absolutt ikke var tillatt å selge mer enn en kvote per passasjer. 
Dessuten var og er det en del reisende som ikke har rett til taxfree
kvote i det hele tatt, men bare har rett til å kjøpe 40 sigaretter. Dette 
gjelder blant andre de som har utenlandsopphold på under 24 timer, 
trailersjåfører, konferansepassasjerer og andre som er på tjenesterei
ser. Instruksen var kort og enkel: Selg aldri mer enn det tollreglene 
tillater. 

Utslagene på salgsstatistikken ble ikke hyggelige, sett fra et be
driftsøkonomisk synspunkt. Men dette gikk seg jo gradvis til igjen. 
Butikkekspeditøren som hadde solgt de 15 kartongene, var en av de 
få som tok hendelsen alvorlig. Han ønska ikke en gang til å medvir
ke til tolltrøbbel for en kunde. Rederiet mislikte slik respekt for lov 
og rett og ga han en skarp advarsel: 

- Gjentagelse kan medføre avskjed 

De har med dette fått en skriftlig advarsel på følgende grunnlag: 
Etter Sjømannssloven § 15 c, å gjøre seg skyldig i grov tjenestefor
sømmlese og gjentatt ulydighet. Denne advarselen gjelder utilbør
lig og meget uforskammet oppførsel overfor våre gjester, det hen
vises til rapport fra Butikksjefen. Dato for forseelsen: 27/3-94. ( ... ) 
Gjentagelse av ovenstående eller annen oppførsel som strider mot 

47 

www.pdf-arkivet.no/folkvord  2019



URENT FARVANN! 

gjeldende sjømannslov, avtaler, ordensregler eller andre forhold 
kan medføre oppsigelse eventuelt avskjed.1 

Episoden var enkel. Det var seint på kveld. Ekspeditøren var alene i 
taxfree-butikken. En trailersjåfør fikk nei da han ba om å få kjøpe 
to kvoter sigaretter. Da butikksjefen ble tilkalt, løste han saken ved 
å sette seg i kassen sjøl og selge dobbel kvote til sjåføren. Etterpå 
skrev han rapport til kapteinen og sa ifra at trailersjåføren hadde 
sagt at «dette hadde han aldri opplevet tidligere». Butikksjefen rap
porterte også at han sjøl hadde beklaga ekspeditørens lovlydighet 
overfor sjåføren og sagt ifra «at det skulle bli tatt affære». 2 

Butikkekspeditøren brukte sin lovbestemte rett til å kreve for
handlinger. Rederiet nektet å forhandle, og ga han en tilleggsstraff 
som svei. De nekta han overflytting til annet skip. Slik flytting var 
avtalt for at han skulle få kortere reisevei til og fra arbeid. 

Da saken kom for retten tre år seinere, forklarte trailersjåføren 
at han ikke følte seg utskjelt av ekspeditøren. Men «han følte seg 
forurettet og forbannet over at han ikke fikk dobbelt kvote slik han 
pleide å få». 

Retten finner det bevist at ... 

Advokat Viggo Bondi hadde forberedt saken med vanlig grundighet, 
men hans kollega fra Rederiforbundets advokatkontor fikk en van
skelig oppgave i retten. Under hovedforhandlingene fikk byretten 
avspilt en dokumentarfilm TV2 hadde laga fra Color Line. Filmen 
illustrerte at det eneste som begrensa taxfree-salget, var hvor mye 
kunden klarte å bære med seg. 3 Rederiets advokat nådde ikke langt 
da hun anførte i retten at «et såkalt dokumentarprogram laget for 
TV2 ikke bør tillegges noen bevisverdi». 

Byretten nøyde seg ikke med å kjenne advarselen ugyldig og døm
me Color Line til å betale erstatning og saksomkostninger med i alt 
127 000 kroner: 
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Retten finner det bevist at det fra slutten av 1980-tallet og iallfall 
frem til våren 1995 foregikk et ganske omfattende ulovlig salg av 
alkohol og tobakk om bord på Color Lines ferger og at dette i sær
deleshet gjaldt på ruten Kristiansand-Hirtshals.( ... ) Retten finner 
det videre bevist at ledelsen i Co l or Line var vel kjent med dette 
forholdet og at det ulovlige salget til dels også var stimulert av re
deriet. ( ... ) Etter rettens mening må den såkalte 'julekonkurransen' 

l • 
«Han følte seg foru-
rettet og forbannet 
over at han ikke fikk 
dobbel kvote slik han 
pleide å få». 

www.pdf-arkivet.no/folkvord  2019



l • 
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grensninger på salget 
i taxfree-butikken. 

Fra Tollvesenets 
kontroll rapport. 
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i november og desember 1993 anses som et tiltak som faktisk sti
mulerte butikkpersonalet til å omgå bestemmelsene. Retten har 
merket seg at også linjedirektør Jan Walle synes å innrømme at 
tollbestemmelsene i ganske stor utstrekning ble neglisjert. Han ga 
i retten uttrykk for en erkjennelse av at 'en del ekspeditører var for 
slappe' og uttalte at den slappe holdningen 'kanskje skyldes en 
misforstått lojalitet til rederiet'. 

19. mai 1994 kontrollerte tollerne i Kristiansand en buss som var 
kommet fra Danmark med M/S Christian IV. Fire passasjerer som 
ville passere tollen på grønn sone, hadde til sammen 20,5 kilo to
bakk som de hadde kjøpt om bord. Konklusjonen fra tollfunksjo
næren var entydig: 

Det viser seg med dette at det finnes ingen begrensninger på salget 
i taxfree-butikken når for eksempel en og samme person kan kjøpe 
265 pakker tobakk uten reaksjon fra taxfree-ekspeditørene.4 

Lagmannsretten: - Color Line gjorde ham syk 
Byretten hadde 

( ... )det inntrykk at når alkohol- og tobakkssalget kunne skje så vidt 
fritt gjennom en årrekke, så må det skyldes at det var etablert et til
litsforhold mellom rederiet og tollvesenet i Kristiansand. 

Retten underbygde dette med å gjengi et brev som linjedirektør Jan 
Walle sendte til to av sine kapteiner etter at han hadde hatt et møte 
med tollvesenet 20. september 1994. Da skrev han at 

(. .. ) min forståelse av tollvesenet er at hvorvidt vi selger mere enn 
kvoten til vanlige passasjerer, så er ikke det så veldig nøye, men vi 
må være spesielt nøye med ikke å selge mer enn kvoten til det vi 
kan karakterisere som asylsøkergrupper.5 

Også rederiet erkjente at butikkekspeditøren handlet rettmessig. 
Retten påpekte at det da 

( ... )blir noe oppsiktsvekkende at butikksjef Inge Eide likevel ga kun
den det han ønska. Butikksjefens opptreden illustrerer ytterligere 
det retten allerede har lagt til grunn, nemlig at det i bedriften var en 
kultur i retning av å neglisjere tollbestemmelsene.6 

Color Line anka dommen og pådro seg nye utgifter. Borgarting 
Lagmannsrett opprettholdt i oktober 1998 byrettens dom, og ut
dypa den. Lagmannsretten la til grunn at ekspeditøren 

( ... )fikk en klart forverret helsesituasjon etter advarselen. 
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Advarselen hadde som konsekvens at presset på ham om at han 
skulle innrette seg som de fleste andre og bli mer elastisk i praktise
ringen av tollreglene, ble sterkere. l den spesielle situasjonen som 
forelå ble advarselen og det derav følgende press mer enn NN tål
te. Det gjorde ham syk». Retten slo fast at «verken butikksjefen eller 
andre foresatte kan i ord eller på annen måte pålegge ekspeditøre
ne å medvirke til salg i strid med tollreglene. 7 

Lagmannsretten økte erstatningssummen. Saken hadde nå tatt fire 
og et halvt år. Og rederiet var dømt til å betale kr 238 077.- i erstat
ning og saksomkostninger til butikkekspeditøren. 

Til tross for at de tre fagdommerne i Lagmannsretten ikke lev
net noen tvil og heller ikke gjorde formelle feil, anka rederiet til 
Høyesterett i stedet for å innse at saken var fullstendig tapt. Dermed 
trakk det ut. Etter at Høyesteretts kjæremålsutvalg avviste anken, 
var dommen rettskraftig 22. mars 1999. Da Color Line fortsatt ikke 
betalte, innleverte advokat Erik Mjell en utleggsbegjæring. I andre 
halvdel av mai betalte rederiet omsider og slapp dermed at det ble 
tinglyst pant i et av skipene. Fordi Color Line utsatte betalinga, ble 
saka også tatt opp på selskapets generalforsamling i mai 1999. En 
av aksjonærene ville vite hvorfor avsetningen til et slikt mulig tap 
ikke var omtalt i årsregnskapet. De 19 frammøtte aksjonærene fikk 
ikke noe svar. Styreleder Morten Garmann tok ordet og hevda at 
dette var et spørsmål som lå utenfor generalforsamlingens dagsor
den. Dette var for øvrig også den siste ordinære generalforsamlin
gen før Olav Nils Sunde med familie ble eneeier. Mot 100 stemmer 
ble det vedtatt å gi styret fullmakt til å ta selskapet av børs. 

Da Color Line betalte erstatningen til den lovlydige ekspeditøren, 
var summen vokst til 2 7 4 462 kroner. Og det var over fem år siden 
kapteinen ga ekspeditøren advarsel fordi han fulgte loven. 

Ingen etterforsking mot Color Line 
Det må i ettertid være lov å spørre hvorfor rederiet brukte mer enn 
en kvart million kroner og fem år på det som så åpenbart var en tapt 
sak. En mulig forklaring er at rederiet fant det lønnsomt å plage en 
lovlydig ansatt så lenge som mulig for å unngå at hans lovlydighet 
skulle spre seg. Rederiledelsen visste jo at inntektene fra taxfree-sal
get ville minke viss tollreglene ble fulgt. 

Ekspeditøren vant saken til slutt. Dommen er også viktig fordi 
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Forbundsleder Erik 
Bratvold stod fast 

på at forbundet ikke 
skulle støtte den fag
organiserte som ble 
trakassert av Color 

Line fordi han nekta 
å drive med ulovlig 

taxfree-salg. 

(Faksimile fra Dagbladet 
30. mars 1998) 

URENT FARVANN! 

den var første skritt på veien til at sjømannsloven tolkes likt med 
arbeidsmiljøloven når det gjelder disiplinærstraff mot ansatte. Men 
ekspeditøren ble, i likhet med mange andre, syk av kampen mot 
Color Line. Når rettferdighet ikke oppnås innen rimelig tid, blir de 
menneskelige omkostningene så store at det kan fortone seg som et 
mindre onde å avfinne seg meg urett. Dette utnytter Color Line. 

Denne saken har også en annen side. Color Line solgte tollfrie 
varer for hundretalls millioner i hvert av de årene da byrett og lag
mannsrett fant det bevist at det foregikk «et ganske omfattende 
ulovlig salg av alkohol og tobakk». Color Line ble aldri straffefor
fulgt for denne omfattende og godt organiserte kriminelle virksom
heten. 

Noter 
1 Her sitert etter gjengivelse på side 2/3 i dom fra Oslo byrett 13. juni 1997. Sak 96-

04953 A/15. 
2 Rapport datert 28. mars 1994 fra butikksjef Inge Eide på M/S Skagen. 
3 TV2 sendte dokumentaren 25. mai 1995. 
4 Tollvesenets kontrollrapport datert 19. mai 1994 vedr. buss/busspassasjerer 

tilhørende Aust-Agder trafikkselskap. 
5 Brev datert 22. september 1994 fra linjedirektør Jan Walle til kapteinene på M/S 

Christian IV og M/S Skagen. 
6 Byrettsdommen side 13. 
7 Dom i Borgarting lagmannsrett 28. oktober 1998. 
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Når den sjøansatte var fra Portugal, 
tok rederiet hand om både breva og 
pengene fra kemneren 
En av portugiserne på M/S Color Festival fikk seg en skikkelig over
raskelse i 1996. Han fikk brev fra likningsmyndighetene om at han 
skulle betale restskatt. Det ble stort oppstuss om bord. Noe slikt 
brev hadde verken han eller hans portugisiske kolleger noen gang 
fått, sjøl om de hadde arbeidd mange år i Norge. 

At han i det hele tatt fikk brevet- som for øvrig var åpna- skyld
tes nok menneskelig svikt på Color Lines hovedkontor. Feil skjer jo 
i de mest velorganiserte bedrifter. Mottakeren kunne ikke forstå at 
han etter mange års ansettelse i Fred Olsen og Color Line skulle få 
et slikt krav. Han hadde da aldri hørt om norske myndigheter som 
betaler tilbake for mye betalt skatt eller krever inn restskatt. 

Dette brevet - som er en årlig rutine for skatteytere i Norge -
ble starten på en oppvask. Både Sentralskattekontoret i Sandnes og 
Color Line måtte innføre en ny praksis. De ble nødt til å behandle 
portugisiske sjøfolk ansatt i Color Line som mennesker med borger
rettigheter. 

Fikk tilbake flere tusen 
Sentralskattekontoret hadde godtatt en ordning der rederiet opp
ga en postadresse c/o Color Line når de innberettet lønn og skat
tetrekk for hver av de portugisiske sjøfolkene. Dermed kunne re
deriet lettvint underslå skatteavregningene og annen personlig 
post som portugiserne fikk fra norske skattemyndigheter. Overfor 
Sentralskattekontoret kunne rederiets lønningskontor «deale» både 
restskatt og for mye innbetalt skatt «en bloc», for å låne et uttrykk 
som lønningssjefen brukte. 

Det går an å tenke seg liknende ordninger for andre kategorier 
av ansatte. Krenkinga av enkeltindividets rettigheter ville vært den 
samme om rederiet hadde overtatt handteringa av brevveksling med 
kemneren, restskatt og penger til gode, for eksempel for alle sunn
møringer ansatt i Color Line. Men det er vel tvilsomt om de lokale 
likningskontorene hadde godtatt noe slikt. 

52 

l • 
Rederiet underslo 
skatteavregn in gene 
og annen personlig 
post. 

www.pdf-arkivet.no/folkvord  2019



l • 
Han hadde tvert i 
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Portugiseren som i 1996 fikk brevet han ikke skulle fått, hadde 
særdeles god orden i papirene sine. Han hadde tatt vare på hver 
eneste lønningsslipp fra alle år i rederiet. For å finne ut av hva det 
åpna brevet egentlig betydde, spurte han om hjelp hos en norsk kol
lega. Hun var vel kjent med hvordan alle lønnstakere enten får rest
skatt eller får tilbakebetalt det som er betalt inn for mye. Etter en del 
tids brevveksling og grundig dokumentasjon fra den portugisiske 
kelneren, måtte Sentralskattekontoret innrømme at han ikke skyld
te dem noen ting. Han hadde tvert i mot flere tusen kroner til gode. 

Andre utlendinger om bord la merke til dette og de begynte å et
terlyse posten sin. 

Som stortingsrepresentant tok jeg opp disse forholdene med fi
nansminister Sigbjørn Johnsen og handelsminister Grete Knudsen. 
Jeg påpekte blant annet at: 

Selv om det etter Stortingets tilslutning til forslagene i Ot.prp. nr. 
62, er slik at sjøfolk bosatt i utlandet er fritatt for plikten til å levere 
selvangivelse, ser det ut som om de i praksis er blitt 'fritatt for' en 
hel del andre rettigheter også. For eksempel retten til å motta per
sonlige brev fra norske myndigheter i uåpnet tilstand. Den lovfes
tede rettsløshet i forhold til deler av skattelovgviningen, synes altså 
å ha inspirert rederiet til å oppheve andre rettigheter også. Dette er 
prinsippielle spørsmål om den enkelte arbeidstakers rettigheter og 
om den enkelte skattyters personlige integritet og verdighet. Derfor 
kan problemstillingene ikke avfeies selv om det for eksempel skulle 
vise seg at det i de fleste tilfeller er små kronebeløp det er snakk 
om. 1 

Rederiet og Sentralskattekontoret ble tvunget til å avvikle den sys
tematiske umyndiggjøringa av portugisiske sjøansatte i Color Line. 
En skulle tro at alle.dermed kunne legge saken bak seg. Men så en
kelt var det ikke. 

-Dette kan straffe seg 
Internt i rederiledelsen ble frustrasjonen retta mot servitør Jane 
Issa. Hun hadde hjulpet den portugisiske kollegaen som ble krevd 
for restskatt på et tidspunkt da han egentlig hadde skattepenger til 
gode. Dermed fikk hun skylda for at Color Line ikke lenger kunne 
«deale» med portugisernes skattepenger. 

Den første uka hun var på jobb høsten 1996 etter å ha blitt 
tvangsflytta fra M/S Color Festival og til M/S Prinsesse Ragnhild, 
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ble hun kalt opp over skipets høyttaleranlegg. Slik ble alle orien
tert om at hun skulle møte på teppet på klubbkontoret hos Tommy 
Wedel, lederen av tillitsvalgtutvalget. Der venta en telefon fra løn
ningssjefen som ga klar beskjed om sitt syn på portugisersaken: «Er 
du fornøyd nå? Vi vet det er deg som har stelt i stand alt dette. Dette 
kan straffe seg for de det gjelder». 

Men ettervirkninga for portugiserne oppleves neppe som noen 
straff. Sia 1996 har de fått breva sine, uåpna. Og de behandles i 
skattesammenheng på samme måte som andre. Den som har betalt 
for lite, får restskatt. Den som har betalt for mye, får pengene sine 
tilbake. 

Hva så med svensker? 

Mange år etter portugisersaken, opplevde ikke-norske ansatte i 
Color Line på nytt ei særbehandling som hadde med skatt og stat
lige myndigheter å gjøre. Fra 1. juli 2002 ble den såkalte nettolønns
ordninga innført. Arbeidsplassene for norske sjøfolk skulle sikres 
ved at staten ga avkall på skatt og trygdeavgift. (Se side XX). 

Svenske statsborgere bosatt i Sverige ble da tilbudt ei ordning 
som det ikke ble snakka høyt om. Hun eller han fikk en vennlig opp
fordring om å melde flytting til en adresse i Norge. Tilbudet ble for
midla av en tillitsvalgt i Norsk Sjømannsforbund. Og det er verdt å 
understreke at bare et par tillitsvalgte er nevnt som formidlere. Det 
var absolutt ikke en oppfordring om å emigrere og forlate bolig, 
familie og venner i Sverige. Poenget var bare å få sendt en formelt 
korrekt flyttemelding til Folkeregisteret. Det ble også klart sagt at 
den svenske sjøansatte dermed ble like billig som en norsk kollega. 
I praksis ble svenske sjøfolk oppfordra til å melde fiktiv flytting for 
å gjøre seg sjøl konkurransedyktige med norske kolleger som søker 
fast jobb i Color Line. 

Ei ordning som bare Sunde tjente på 

Det er så mye og så nært samkvem mellom Norge og Sverige at 
Folkeregisteret hvert år mottar tusentalls slike meldinger om flyt
ting den ene eller den andre veien. Noen titalls ansatte i Color Line 
ble naturlig nok ikke lagt merke til. De var jo også godt geografisk 
spredd. Folkeregisteret har annet å gjøre enn å kontrollere om alle 
tilflyttede virkelig bor på oppgitt adresse. 
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Skipsreder Olav Nils Sunde var den eneste som bare hadde øko
nomisk fordel av dette. På uformell måte ble nettolønnsordninga ut
vida til også å omfatte svenske sjøfolk som bodde i Sverige. Noen av 
sjøfolka som havna i denne situasjonen, fikk praktiske problemer. 
Det ble trøblete å foreta kredittkjøp i eget navn i hjemlandet, dvs. 
i Sverige. Kjøp, registrering og forsikring av bil måtte skje i Norge. 
Om en blir stappa i politiets trafikkontroll, nytter det i lengda ikke å 
kjøre rundt med svenske skilter når en offisielt er fast bosatt i Norge. 
Nei, skulle en være svenske med nettolønn og i tillegg ha bil, så måt
te bilen registreres og forsikres i Norge. Boligkjøp med ordinært lån 
og forsikring i Sverige måtte skje enten via familiemedlemmer eller 
stråmenn. 

Ved sykdom som krevde legebehandling, måtte den svenske sjø
ansatte med fiktiv adresse i Norge, enten kjøpe behandling i det pri
vate svenske helsevesenet eller reise til og fra fastlegen sin i den fik
tive norske «hjemkommunen» og bruke behandlingstilbudet som 
hadde tilknytning til denne kommunen. Dette kunne bli både dyrt 
og helsemessig uheldig, avhengig av hva slags sykdom det gjaldt. En 
av de som har prøvd det, syntes reisa til fastlegen ble vel lang. 

EØS-avtalen ga Olav Nils Sunde god uttelling 
Den irregulære ordninga skapte utrygghet. Flere omtalte seg seg sjøl 
som «flyktning i eget land». De var redd for konsekvensene fra så vel 
myndigheter som arbeidsgiver. Kunne de risikere noen slags straff? 
Og viss det hele ble avslørt, risikerte de da at Color Line bare ga 
dem sparken med ett eller annet påskudd fordi de ikke lenger var 
billige nok? 

Skipsreder Olav Nils Sunde er opptatt av å få billige sjøfolk. 
Lønnskostnadene skal ned. De hyggelige tallene på bunnlinja i kon
sernregnskapet skal vokse og bli enda hyggeligere, også om det 
oppnås ved å lure den norske staten og presse svenske sjøfolk ut i 
utrygghet. I siste årsrapport skrev rederistyret om at de var opptatt 
av å identifisere nye områder som kan «kostnadsoptimeres». 

Denne saken er nå løst uten at noen ble straffa. ESA - overvå
kingsorganet i Brussel som passer på at Norge følger EØS-avtalen 
- mente at nettolønnsordning bare for norske sjøfolk var i strid med 
EUs prinsipper om fri flyt av arbeidskraft. Den norske ordninga var 
konkurransevridende. 
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Derfor ble nettolønnsordninga drastisk utvida fra 1. januar 2006. 
Nå er sjøansatte fra alle EØS-landa likestilte. De mange som i flere 
år sloss iherdig for å sikre arbeidsplasser for norske sjøfolk, sitter 
igjen med svært lite. Olav Nils Sunde har derimot fått full uttelling. 
Han kan nå hyre sjøfolk fra hvilken som helst av de 28 europeiske 
statene som er med i EØS. Samtidig vil han fortsette å motta direk
te økonomisk støtte fra den norske staten etter ei ordning som ble 
kjempa fram for å berge norske sjøfolks arbeidsplasser. 

Noter 
1 Brev av 12. april1996 fra RVs stortingsgruppe til handelsminister Grete Knudsen 

og finansminister Sigbjørn Johnsen. 
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ståsteder både som tillitsvalgt 
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straffes med alle midler. 

www.pdf-arkivet.no/folkvord  2019



URENT FARVANN! 

Om noen blander rollene som 
tillitsvalgt og styremedlem og driver 
egen «butikk»1 burde ikke ledelsen 
reagere da? 
Han begynte i det små med å «ordne>> pc-er for 70 000 kroner. Senere 
ble han styremedlem i Norges største cruisefergerederi. «Butikken>> 
ble etter hvert mangfoldig. Samtidig har han beholdt en uformell 
- for ikke å si formløs - stil. Men Sjømannsforbundets mektige leder 
Erik Bratvold holder stadig ei beskyttende hand over han. Uten slik 
bistand spørs det om ikke Tommy Wedel for lengst hadde blitt inn
henta av misnøyen blant sine egne fagforeningskamerater. 

Erik Augestad som i flere år var hovedtillitsvalgt på M/S Jupiter, 
husker fortsatt sitt første møte i Sjømannsforbundets tillitsvalgtut
valg (TVU) i Color Line. Hovedtillitsvalgte og varatillitsvalgte fra 
de sju fergene møttes på Anker Hotell i Oslo sentrum, til sammen 
14 personer. Servitør og TVU-leder Tommy Wedel ønska velkom
men. Opplevelsen sitter som spikra i hukommelsen hos han som da 
var nykommer, sjøl om mer enn 15 år har gått. Det kan jo skyldes 
at han sjøl ble valgt til den viktige oppgaven med å skrive referat. 
Og kanskje husker han det ekstra godt fordi han noen dager etterpå 
fikk beskjed om at referatet måtte endres. Han hadde ikke skrevet 
noe som var uriktig. Feilen var at han hadde skrevet ned et vedtak 
som ikke skulle stå i referatet. Det skulle bare gjennomføres. 

PC-vedtaket ble fjerna fra referatet 

Tommy Wedel kom til møtet på Anker hotell med ei skikkelig glad
melding: Rederiet ville bidra med 70 000 kroner til de tillitsvalg
tes arbeid. Erik Augestad, hovedtillitsvalgt fra M/S Jupiter, og hans 
vara hadde flere ideer om hva de kunne bruke pengene til. De ønska 
seg grunnleggende skoleringstiltak for alle de tillitsvalgte om bord. 
Innkjøp av Einar Gerhardsens bok Tillitsmannen var et av forslaga. 
Men slike ideer tapte da de ble stilt opp mot Tommy Wedels forslag. 
Han ville kjøpe inn en PC til hver av de hovedtillitsvalgte. På direkte 
spørsmål bekrefta han at PC-en skulle være personlig eiendom, slik 
at den hovedtillitsvalgte kunne beholde den om han slutta i vervet. 
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Wedels forslag ble vedtatt mot 2 stemmer. Referenten skrev ned 
begge forslag og stemmetallene. Han skrev hele møtereferatet på 
samme måte. Da han var vel om bord i M/S Jupiter, gikk han rett til 
gnista og fikk låne hennes elektriske skrivemaskin. Han satt på lu
garen under kveldsseilinga til Hirtshals og skrev ferdig referatet i sju 
punkter. Neste morgen leverte han 6 konvolutter til rederiets intern
post: En konvolutt til den hovedtillitsvalgte på hver båt, to kopier i 
hver konvolutt. 

Det gikk ikke lang tid før han fikk en skarp telefonrefs fra TVU
lederen. Referenten måtte da skjønne at det ikke gikk an å ta med 
dette vedtaket i referatet. PC-punktet skulle strykes. Wedel fikk det 
som han ville. Nytt referat ble laga. Det hadde bare seks punkter. 
Wedel ga den hovedtillitsvalgte fra M/S Jupiter klar beskjed om at 
han aldri mer skulle skrive referat fra et TVU-møte. 

Da Erik Augestad litt seinere ble gjenvalgt på M/S Jupiter, krevde 
TVU-leder Wedel omvalg. Han mente det hadde vært valgfusk. I 
omvalget stemte 85 prosent av medlemmene på han som skrev ned 
i referatet alt det som ble vedtatt. Han hadde 11 års fartstid da han 
slutta i Color Line like før hundreårsskiftet. 

Tillitsvalgt - men bare i to måneder. 
Tommy Wedel har siden denne «rettinga» av et TVU-referat, styrka 
posisjonen sin som den sentrale maktpersonen i Sjømannsforbundets 
tillitsvalgtapparat i Color Line. Landsmøtet i 1994 ga han en plass 
i Forbundsstyret. Tre år seinere ble han valgt som ansattes repre
sentant i Color Line ASA. Men han har ikke alltid vært tillitsvalgt i 
dette ordets enkleste og vanligste betydning. 

I tiårsperioden fra 1994 til senhøsten 2004 var Wedel bare i to 
måneder valgt til tillitsverv av de fagorganiserte på båten der han 
sjøl arbeidde. I denne korte perioden var han tillitsvalgt på restau
rantdekket på M/S Prinsesse Ragnhild. 

Dette fikk en brå slutt i mars 2001. Ved en tilfeldighet fikk kol
legene hans vite at Wedel hadde sendt et anklageskrift til rederi
ets mannskapssjef, Per Andersen. Wedel beskyldte blant annet en 
kollega for å ha forlatt arbeidsplassen sin i arbeidstida. Han anty
da at dette kunne påføre rederiet økonomisk tap. I e-posten som 
han 9. mars 2001 kl. 15.46 sendte til mannskapssjefen, skrev han 
blant annet: 
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Hei Per ... Konfidensielt 

( ... ) Hovmester [navnet er utelatt her. Forf.anm.] var trøtt og sliten 
så han gikk på strekk kl.15.12 så har servitørene restauranten for 
seg selv ..... gad vite hvordan fordelingen mellom servitør/bedrift 
erfra 15.12til k1.16.00. 

Ha en fortsatt riktig god dag. 
Hilsen Tommy. 

15 minutter seinere kom bekreftelsen: «Hei Tommy. Det er no
tert». Dette svaret sendte mannskapssjefen til feil mottaker. Kanskje 
mannskapssjefen sjøl var litt trøtt og sliten denne dagen? Det er jo 
så fort gjort å taste feil. 

- Ingen tillit til Tommy Wedel 
Den hovedtillitsvalgte om bord reagerte raskt da han fikk vite om 
angiveriet. Han praktiserte ryddighet og åpenhet og orienterte med
lemmene i Sjømannsforbundet. Han stilte også skriftlig krav om 
opprydding både overfor forbundets ledelse og styrelederen i rede
riet. Samtidig sendte han kopier både til kapteinen og til Tommy 
Wedel som på dette tidspunktet var forbundsstyremedlem, styre
medlem i rederiet og tillitsvalgt på restaurantdekket. 

Til forbundsledelsen skrev han at det var med stor skuffelse han 
og medlemmene 

( ... )oppdaget at vi har en person blant oss som har et alt for nært 
forhold til personalsjef Per Andersen. Her viser det seg at Tommy 
Wedel gir opplysninger til vår arbeidsgiver om våre medlemmer. 
Dette gjøres uten at de berørte er kjent med anklagene, og saken er 
ikke tatt opp tjenestevei om bord. 

( ... ) Det er ikke i våre medlemmers interesse at vi som har verv i 
Sjømannsforbundet skal løpe vår arbeidsgivers ærend.' 

Hovedtillitsvalgte avslutta brevet til rederiet med en like klar be
skjed: «Som styret i Color Line sikkert forstår, har vi ingen tillit til 
Tommy Wedel verken som representant i styret i Color Line eller 
som vår TVU-leder>>.2 

Det ble aldri avklart om angiveriet var et engangstilfelle. Som den 
hovedtillitsvalgte skrev til forbundet: «Dette er noe som kan ha på
gått over lengre tid og må få konsekvenser for vedkommende som 
driver med informasjon på denne måten>>. 
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Medlemmene på restaurantdekket avsatte Wedel som lokal til
litsvalgt, med 36 mot 2 stemmer.3 Da flere krevde at han ble fjer
na fra alle verv, prøvde en av TVU-medlemmene å berolige møtet 
med at Wedel nå var vingeklippet «til benet». Fra nå hadde han 
kun fullmakt til å arbeide med to oppgaver: «Flaggsaken og å lære 
opp nestlederen med tanke på at denne skal overta om to år» .4 

Sjømannsforbundets vedtekter gir hjemmel for disiplinærtiltak mot 
den som opptrer organisasjonsskadelig. Men i praksis fikk angiveri
et ingen følger for Wedels øvrige maktposisjoner. Han fortsatte som 
leder av TVU, men han var ikke lenger tillitsvalgt. 

Som allerede nevnt var Tommy Wedel i 1997 blitt valgt inn i sty
ret i Color Line ASA som representant for de sjøansatte. Til et all
møte på M/S Prinsesse Ragnhild før styrevalget, sa han i fra at han 
ville trekke seg som leder av TVU viss han ble valgt inn i selskapets 
styre. Wedel ble valgt, og siden har det aldri vært nyvalg av ansat
tes representanter til styret. Verken skipsreder Olav Nils Sunde el
ler Wedel sjøl bryr seg om at valgperioden er tidsbegrensa. Den er 
to år etter aksjeloven og fire år om man følger de særskilte reglene 
for rederier i utenriks sjøfart. I dag bør nok Tommy Wedel derfor 
betraktes som et vanlig, aksjonærvalgt styremedlem i Color Group 
ASA. Han har styremedlemmets rettigheter, plikter og honorar, men 
han er i alle fall ikke en lovlig valgt styrerepresentant for de ansatte, 
valgt etter de reglene som gjelder for slike valg. 

Sjonglering med selskapsnavn 
Olav Nils Sunde starta ei omfattende omstrukturering av selskape
ne som rederiet består av, lenge før han i 1999 ble eneeier. Selskapet 
hvor Wedel i 1997 ble innvalgt i styret, ble omdøpt til Color Group 
ASA og tømt for ansatte. Mens selskapet hadde over 2000 ansatte 
i 1997, var det bare fire på lønningslista da omstruktureringa var 
fullført. Fergevirksomheten ble flytta over til et datterselskap alle
rede høsten 1998. 

Det er ikke lett å holde oversikten når en bedriftseier sjongle
rer med selskapsnavn. Navneendringer kan også være en hersketek
nikk. Siden 2001 har de aller fleste som arbeider på rederiets ferger, 
vært ansatt i et annet selskap med navnet Color Line AS. Den som 
studerer detaljene i Olav Nils Sundes rederikonsern vil oppdage at 
tre ulike selskaper i løpet av de siste ti årene har hatt akkurat dette 
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navnet i kortere eller lenger tid. Ett av dem er slettet. Et annet heter 
nå som nevnt Color Group ASA. Det tredje er det Color Line AS som 
ved siste årsskifte hadde 3 433 ansatte. Årsomsetning i 2005 var på 
4 5 64 millioner kroner. De ansatte har ingen representant i styret. 

Sjøl om han siden 1994 flere ganger er møtt med mistillit blant 
arbeidskameratene sine, skal ingen benekte at rederiets styremed
lem Tommy Wedel har stått på for de personene og de sakene han 
ivrer for. I stortingsvalgkampen 2005 holdt han et høyt aktivitets
nivå for å samle støtte både til Arbeiderpartiet og til fortsettelse av 
ordninga med såkalt nettolønn for sjøfolk. I valgkampens hete sa 
Wedel at han både skulle bli norsk statsborger og melde seg inn i 
Arbeiderpartiet dersom nettolønnsordninga ble sikra. Da valgseier 
og nettolønn var på plass, fikk Østlandsposten klar beskjed om at 
han sto ved sine løfter:- Det skal være i orden i løpet av måneden, 
sa Wedel en av de første dagene i januar 2006.5 

Opptakt til konfrontasjon i 2005 

Mange har opp gjennom årene henvendt seg til Sjømannsforbundets 
ledelse og krevd en helt annen fagligpolitisk innsats for medlemme
ne enn det TVU-leder Tommy Wedel har stått for. Mistillitsvedtaket 
fra medlemmene på M/S Prinsesse Ragnhild i mars 2001 er ett ek
sempel blant mange. Året etter henvendte servitør og verneombud 
Jane Issa seg til internrevisjonsavdelingen i Landsorganisasjonen for 
å få dem til å granske økonomiske forhold i TVU. Hun fikk av
talt et møte og ble tatt i mot av avdelingens leder Torstein Pedersen 
og revisor Rolf Berge fra Ernst & Young. Det er de som revide
rer Sjømannsforbundets regnskaper. Issa forteller at de to ikke fant 
grunn til å sette i gang nærmere undersøkelser av virksomheten i 
TVU Color Line. De nevnte begge at TVUs vedtekter hindret en slik 
reviSJOn. 

Først tre år senere var det en som oppnådde å bli tatt på al
vor. Servitør Per Hagerup - med over 30 års fartstid både i 
Sjømannsforbundet og i Color Line - klarte å bryte gjennom for
bundsledelsens beskyttende taushet. Etter å ha sendt et detaljert 
granskingskrav til den landsmøtevalgte Kontrollkomiteen ble han 
invitert til et møte med dem i september 2005. 

Hagerup krevde fullstendig og detaljert revisjon av regnskapene 
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i TVU Co l or Line for siste 1 O år. Han presiserte at hver utbetaling 
måtte sjekkes opp mot bilag, budsjett og vedtak i TVU. 

Han ba Kontrollkomiteen tilkjennegi sitt syn på lovligheten av 
ei gavesjekkordning TVU hadde vedtatt i 2000. Vedtaket var at 
Tommy Wedel og Harry Danielsen skulle få hver sin «gavesjekk på
lydende kr. 9.999.-» som godtgjørelse for tillitsvalgtarbeid de gjorde 
på fritida. 6 

Hadde Wedel forhandlingsfullmakt? 
Han tok også opp forhold som er langt alvorligere enn eventuelle 
tvilsomme frynsegoder og regnskapsrot. Hagerup viste til en for
handlingsprotokoll som ble inngått 26. februar 2002 mellom rede
riet og Sjømannsforbundet. Underskriver fra arbeidstakersiden var 
Tommy Wedel som her brukte titelen «Hovedtillitsmann ansatte 
skip». Protokollen godkjente endringer i gjeldende kassainstruks for 
restaurantene. Slike endringer kan få dramatiske følger. Sjøl små 
instruksbrudd brukes som oppsigelsesgrunn. Slik mista som kjent 
barkeeper Anselmo Pasini jobben sin. 

Hagerup påpekte at Tommy Wedel på dette tidspunktet ikke var 
tillitsvalgt. Og så ba han kontrollkomiteen utrede om TVU i det hele 
tatt har protokollført noen godkjenning av en slik endring i kassa
instruksen. 

Dermed satte han et fagligpolitisk hovedspørsmål på kontroll
komiteens dagsorden: Har interessene til Sjømannsforbundets med
lemmer alltid blitt ivaretatt av noen som har vært lovlig valgt? Har 
den som har forhandla med Color Line hatt forhandlingsfullmakt 
fra TVU? 

Eller har rederiets administrasjon noen ganger bare forhandla 
med et styremedlem i selskapet som uformelt har tatt seg til rette? 
Kan et styremedlem, som siden 2001 i realiteten ikke var valgt av 
noen andre enn aksjonærene, ha opptrådt som om han også var fag
lig tillitsvalgt etter Hovedavtalen sjøl om TVU ikke hadde gitt han 
forhandlingsfullmakt? 

Avtalte mer fleksibilitet og lavere lønn. 
Hagerup gikk videre og satte søkelyset på en annen forhandlings
protokoll fra 19. mars 2004. Denne innførte i følge Hagerup lengre 
arbeidstid og lavere lønn for de fleste av mannskapene når de flytta 
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over til M/S Color Fantasy, rederiets nye flaggskip. Hagerup rede
gjorde for brevveksling med forbundsleder Bratvold om denne sa
ken og konkluderte med at det må være TVU-medlemmene Tommy 
Wedel og Harry Danielsen som hadde ført forhandlingene som før
te fram til den nye tariffavtalen. Og her lå nok Hagerups alvorligste 
utfordring til Kontrollkomiteen: 

Det er 1,5 timer lengre arbeidstid, inkluderende overtid og fast 
lønn. Det er avtalt fleksibel daglig arbeidstid mellom 8 og 14 timer. 
Det er også avtalt at ansatte i stillinger omfattet av denne avtale for
plikter seg til å arbeide fleksibelt i forhold til annet servicearbeid, 

relatert til kundebehandling. Dette er betydelige negative forandrin
ger. 
Ingen avtale jeg kjenner til i dag er så dårlig i noen av LOs avde
linger. LO sentralt går nå ut og forhandler om 6 timers dag. Så ser 
man her at NSF forlenger arbeidstiden og forverrer arbeidsforhol

dene. 
Jeg ber kontrollkomiteen om å rette spesiell oppmerksomhet rundt 
denne avtalen.7 

Hagerup tok opp flere saksforhold enn dette og avsluttet brevet med 
å minne om at det er 

( ... )store beløp og store konsekvenser for enkeltindivider og grup
peringer av NSFs ledere og medlemmer som står på spill. Det er 
derfor med ydmykhet jeg henvender meg til dere og ber om at rett

ferdighet må fremkomme. 

Alle saksforholdene ble gjennomgått muntlig da en fulltallig kon
trollkomite møtte Per Hagerup 8. september 2005. Hagerup retta 
fokuset mot fullmakter, protokoller og regnskap for TVU Color 
Line fra og med 1995. Kontrollkomiteen påtok seg å sikre trygg 
oppbevaring av alle TVU-dokumentene fra hele lO-årsperioden i et 
låst rom i Maritimt Hus. 

Hagerup forteller at Kontrollkomiteen i dette møtet anslo at de
res arbeid skulle være sluttført innen l. desember. Men de innså 
snart at det ikke var mulig for dem å komme til bunns. Tidlig i 
november utarbeidet komiteen en rapport til Forbundsstyret. Her 
gjøres det først rede for at kravet fra Per Hagerup ikke bare gjelder 
gjennomgang av siste 10 års TVU-regnskaper, men også krav om 
innsyn i TVU-protokollene og kontroll med hvem som kan være til-
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testert. Dette utgjorde kr 29 121. De nevner at samme mangler er 
funnet i liknende utbetalinger året før. 

De landsmøtevalgte kontrollørene fant også ut at Tommy Wedel 
hadde belasta TVU med en regning på kr 16 700.- fra Møbelringen. 
Regningen så ut til å gjelde diverse kontormøbler. Men det var bare 
tilsynelatende: 

Ved nærmere kontroll er dette to stoler og en rammeseng og noe 
annet for kr 700.-. Kontrollkomiteen savner vedtak i denne forbin
delse, og anser dette som privat belastning av TVU-en. 

Kontrollkomiteen gikk også inn på hvordan medlemmenes interes
ser og rettigheter var blitt ivaretatt i andre og større sammenhenger. 
De sa i fra at Wedel hadde undergravd de ansattes tilkjempede de
mokratiske rett til å være med i selskapets styre: 

Det vises til møte i TVU Color Line 9. mars 2000, under møterefe
ratet pkt. f, vedrørende rederistyre, hvor Tommy Wedel opplyser at 
han kan få sitte i rederistyret. Han begrunner at Color Line ikke len
ger er et aksjeselskap, og dessuten er det eier som er ansvarlig for 
eventuelt nyvalg. Det ble ikke nevnt noen innsigelser i følge refera
tet, og at han har TVU-ens konsensus. Kontrollkomiteen er av den 
formening at Color Line er et AS, og at aksjeloven fremdeles MÅ 
legges til grunn. Det er her laget et skikkelig overtramp fra Tommy 
Wedels side, samt TVU-ens tillitsvalgte, og rederiet som setter lov
givningen til side og bedriftsdemokratiet som tillitsvalgte har kjem
pet for i lange tider. Det er svært alvorlig at de ansatte utelukkes fra 
demokratiet på en slik måte. 

Nyvalg på sjøansattes representant i styret skulle vært avholdt se
nest i 2001. Wedel var jo i 1997 bare blitt valgt for en periode. 
Kontrollkomiteens lavmælte, men entydige konklusjon er «at TVU 
Color Line må driftes på en annen måte». De krever blant annet at 
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Dobbeltspill fra forbundslederen 

Denne rapporten fra Kontrollkomiteen, må ha kommet ubeleilig for 
forbundsleder Bratvold i Maritimt Hus. Nå var det jo bare drøyt 10 
måneder igjen til neste landsmøte. Forbundsstyret møttes mandag 
14. november 2005. Etter møtet sendte Kontrollkomiteen brev til 
Hagerup og sa i fra at 

( ... )forbundsstyret har vedtatt å engasjere revisjonsfirmaet Ernst 
& Young, advokat Birger Mordt samt å avkreve skriftlig forkla-
ring fra Tommy Wedel. Dette i henhold til innholdet i rapporten fra 
Kontrollkomiteen av 4. november 2005. Når dette er ferdig, vil du 
bli kjent med sakens innhold.9 

Dette kunne se lovende ut. Når forbundsstyret vedtok at revisorene 
skulle arbeide «i henhold til rapporten fra Kontrollkomiteen», burde 
vel det bety en omfattende gransking av en tiårsperiode og ikke bare 
bilagskontroll. Eller var det ikke slik likevel? 

Forbundslederen ville i alle ha det på en annen måte. Ernst & 
Young ble kun bedt om å foreta stikkprøver i bilagene, og bare fra 
de siste fem åra. Deres tilbakemelding etter at dette var gjort, var 
imidlertid så alvorlig at forbundsstyret gjorde et nytt vedtak 14. fe
bruar 2006. Nå ble revisorene bedt om å vurdere alle bilag. 

Et brev fra forbundsleder Bratvold til Per Hagerup i slutten av 
mars 2006 ga fortsatt et inntrykk utad av det ble arbeidet grundig 
og åpent for å rydde opp. Når revisorene i Ernst & Young er ferdig 
med sitt arbeid «vil det bli utarbeidet en rapport som vil bli forelagt 
de det gjelder for kommentarer. Dette vil så bli forelagt forbunds
styret». Forbundslederen forsikret videre at «dersom det dokumen
teres ureglementerte håndteringer av økonomisk art er det de an
svarlige som må svare for det, - og ikke andre medlemmer om bord 
i skipene» .10 

Det virka som han hadde glemt at Kontrollkomiteen allerede i 
november hadde dokumentert flere slike forhold. Og flere forhold 
enn dette tyda på det var noe som ikke stemte. Da et halvt år var 
gått, hadde Per Hagerup fortsatt ikke fått Kontrollkomiteens rap
port fra 4. november, sjøl om komiteen faktisk hadde stilet den både 
til Hagerup personlig og til Forbundsstyret. Og det var først da han 
tok personlig kontakt med revisorene i Ernst & Young, at han fikk 
vite at forbundslederen hadde innsnevret deres mandat i forhold 
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til det som var innholdet i Kontrollkomiteens rapport. Revisorene 
hadde heller ikke fått det materialet Hagerup hadde utarbeida for 
Kontrollkomiteen. Og bilagskontrollen var fortsatt begrensa til å 
bare gjelde 5 år i stedet for 10 år. 

Hva revisorene likevel fant 
Forbundsleder Bratvold hadde lovt at rapporten fra Ernst & Young 
skulle forelegges de den gjelder. Det var naturlig å regne med at han 
da også snakket om forbundets medlemmer og tillitsvalgte i Color 
Line. Ingen kan vel være mer berørt enn dem? 

Revisorenes rapport lå på forbundslederens bord i april. Deres 
innledende stikkord var ikke hyggelig lesning: 

-Det foreligger brudd på retningslinjene for tillitsvalgtutvalg. 
- Det foreligger for enkelte poster betydelige budsjettoverskridelser 
uten at dette synes å være behandla av vedtatte styrende organer. 

-Det er ikke fremlagt signerte referater eller vedtak fra styrende or
ganer og således vanskelig å vurdere hvilke formelle vedtak som 
finnes. Herunder hvorvidt budsjettene er godkjent i beslutningsdyk
tige organer. 
- Det foreligger brudd på merverdiavgiftsloven. 
- Det synes å foreligge leveranser til private som angivelig skal 

være levert på kaia. 
-Godtgjørelse og dekning av utgifter er ikke korrekt behandla med 
hensyn til offentlig innrapportering. 

Situasjonen var om mulig enda verre enn Kontrollkomiteen hadde rap
portert. Å ikke betale moms hadde for eksempel vært fast praksis: 

Gjennomgangen av bilagene for perioden 2001 - 2005 viser anskaf
felser som fremstår å være i strid med merverdiavgiftsloven.( ... ) 
Helt konkret foretas det anskaffelser til TVU uten at merverdiavgift 
belastes fakturaen. TVU-et er så langt vi har sett hverken fritatt eller 
unntatt merverdiavgiftlovens bestemmelser. Det har således ikke 
adgang til å foreta anskaffelser uten merverdiavgift. Dette gjelder 
uansett om varen skal benyttes på skipet eller ikke. 

Momsunndragelsene blir oppsummert til 237 662 kroner. Reviso
rene skriver videre at det i TVU -et sine regnskaper foreligger bilag 
som ikke er belastet merverdiavgift og hvor leveringsadressen er an
gitt å være en privat adresse. Den konkrete adressen som nevnes er: 
Tommy Wedel, Kongeveien 24D, 3188 Horten. 

Ernst & Young kontrollerte bare bilag for de TYV-utgiftene som 
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ble betalt med medlemskontingent. Tommy Wedel har nå i 2006 
forklart at ordninga i Color Line har vært at «det i hovedsak har 
vært rederiet som har dekket kostnadene til datatutstyr, mobiltele
fon og annet utstyr, pluss det meste av telefonkostnadene» i den pe
rioden revisorene granska. 11 

Samme regning betalt to ganger 
Etter at Tommy Wedel hadde vært ute og reist eller spist om bord 
hos konkurrenten DFDS, tok han ut dekning av utgiftene to ganger. 
Revisorene beskriver hvordan han gjorde det. I Wedels reiseregning 
datert 16. mars 2005 inngår et uspesifisert underbilag som er en 
kvittering fra DFDS for at han har betalt 2.354.- medregna 100 kr i 
tips. I ei ei ny reiseregning av 19. mai 2005 er en spesifisert faktura 
fra DFDS vedlagt som underbilag med kr 2.254,-. 

Han har altså først fått utbetalt hele summen, medregna l 00 kro
ner i tips, på grunnlag av ei uspesifisert kvittering. To måneder se
nere har han sendt inn en spesifisert faktura fra DFDS og fått samme 
utgift dekka en gang til, men denne gangen uten tips. Det revisorene 
beskriver, kan sammenliknes med å stjele kr 2 254.- fra kontingen
ten som arbeidskameratene betaler. 

Når det gjelder møtegodtgjørelser, har revisorene flere påpekin
ger. De nevner ett eksempel på at en person i 2001 fikk dobbel mø
tegodtgjørelse for to møter på samme dag. Bilag 8407 viser at han 
fikk 2 000 kroner for hvert møte. 

Nærmere 300 møtedager i året? 
Revisorene spør også om betalte møter virkelig er avholdt: 

Videre er det for enkelte personer mottatt betydelige møtegodtgjø
relser. Eksempelvis ble det i 2002 gitt møtegodtgjørelse for Tommy 
Wedel for 87 dager. l og med at dokumentasjonen av møtegodtgjø
relse ikke er tilfredsstillende kan det stilles spørsmål om et slikt om
fang av møter er reelt. 

På dette punktet har Tommy Wedel gitt revisorene svar på tiltale: 

For egen del anser jeg faktisk 87 dager med møtevirksomhet i 2002 
som meget lavt i forhold til antall møtedager som faktisk ble av
holdt. Det mest sannsynlige å anta er at det riktige antall er nærme
re 300. 

Han påstår dermed at han har deltatt i møter på så mange dager at 
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han har mista retten til sjømannsfradrag i inntekta. Vilkåret for å få 
dette fradraget er minst 130 arbeidsdager om bord i løpet av året. 

Revisorene setter også spørsmålstegn ved realitetene i kostnadene 
og disponering av midler når det ikke foreligger vedtak eller skrift
lige notater: «Over en del av kostnadene kan en i tillegg stille spørs
målstegn ved om anskaffelsen helt eller delvis er en privat fordel». 
De påpeker at eventuelle private fordeler så langt ikke er innrappor
tert til skattemyndighetene. 

Hvorfor skal TVU betale? 
Revisorene konstaterer at sjølve bilagene generelt er av god kvalitet, 
men at mange likevel har en viktig svakhet. Det er ikke gitt noen 
god grunn for at det er TVU som skal betale: 

Spesifikasjon på bilag som informerer om hvorfor kostnadene skal 
belastes TVU Co l or Line er mangelfull eller fraværende for en stor 
del av bilagene. 

Gjeldende retningslinjer i Sjømannsforbundet stiller flere krav til ut
giftsføring og bilag. Når kontingentpengene brukes til å kjøpe alko
hol, kreves det at «mengden av alkoholholdige drikkevarer skal stå 
i forhold til det som ellers er servert av mat». Revisorene påpeker at 
«det fremkommer tilfeller av bilag som kun inneholder alkohol, noe 
som således antas å ikke være i tråd med retningslinjene». 

Skal tillitsforhold og ryddighet bevares i en organisasjon, må at
testasjonsreglene følges. I all regnskapsføring er det en stående regel 
at ingen skal attestere utbetalinger til seg sjøl. I Sjømannsforbundets 
TVU er det dessuten et krav at to personer attesterer hver regning. 

Revisorene påpeker at det syndes mot dette, og ikke bare av og 
til. Både i 2003 og 2004 er et stort antall kostnadsbilag attestert av 
Tommy Wedel alene, og dette gjelder også hans «egne reiseregninger 
og kostnadsrefusjoner». Revisorene sier at dette «er svært uheldig 
og i ettertid gjør det svært vanskelig å vurdere om kostnadene tilhø
rer virksomheten eller ikke>>. 

Reiseregningene 
Revisorene fant mange reiseregninger der det var umulig å finne ut 
hvilke bilag som hørte til hvilken reise. Ofte mangla både angivelse 
av formål, dato og klokkeslett for reisen og det «fremkommer også 
at det kreves refundert reisekostnader uten at reiseregninger er fylt 
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ut». De konkluderte med at dette «er ikke en akspetabel løsning, 
hverken i forhold til retningslinjene, lignings- eller skattelovgiving 
eller ut fra kontrollhensyn». 

PC- og inventaranskaffelser er et annet kapitel. Her er det ikke 
bare uoverensstemmelser mellom inventarliste og dokumenterte 
innkjøp. Revisorene fant «ytterligere bilag fra leverandører av IT
utstyr hvor det ikke fremgår hva som er anskaffet på fakturaen». 
En av de store IT-utbetalingene er på 50 000 kroner. Her var det 
verken faktura eller kvittering som viste hva pengene var brukt til. 
Sjømannsforbundet opplyste imidlertid at pengene var betalt til en 
bankkonto som tilhører Tommy Wedel. 

Men TVU-lederen hadde også her svar på rede hand. Han opp
lyste til Forbundsstyret at han betalte de 50 000 videre til en navn
gitt person som arbeidet med TVUs nettside: 

Hvis jeg ikke husker feil, så var dette som en godtgjørelse for ekstra 
arbeid med nettsiden. Mener å erindre at det muligens var to slike 
overføringer til papirkoordinatoren- nettsiden som er i en gråsone 
og som vi aldri fikk bilag på. 

Om mottakeren sier Wedel at han var en samarbeidspartner som 
«plutselig bare ble borte i opptil et halvt år før vi fikk kontakt med 
han igjen». Revisorenes lakoniske kommentar til denne forklaringa 
er at «vi har ikke blitt forelagt et slikt bilag». Og de har heller «ikke 
sett dokumentasjon på at det er innberettet honorar for ovennevnte 
beløp overført til selvstendig næringsdrivende». 

Drev rederiets styremedlem «butikk i butikken»? 
Det er ikke lett å få oversikt over Tommy Wedels mangslungne virk
somheter. Han ser ut til å fly både høyt og ofte. Viss han hadde nær
mere 300 møtedager som tillitsvalgt i 2002, kan han ikke ha fått tid 
til så mye annet. 

Ernst & Youngs omtale av funnene de har gjort i TVU-bilagene 
fra de siste fem årene, synes å styrke mistanken om at Tommy Wedel 
har drevet en slags uformell privat «butikk». Det kan se ut som om 
han har vent seg til å handtere omsetning av PC-er like uformelt eller 
formløst som han forholder seg til tillitsverv, referater og forhand
lingsprotokoller. Det starta kanskje med at han endra et møtereferat 
for å skjule at TVU vedtok forslaget hans om å kjøpe personlige PC
er til sju hovedtillitsvalgte for penger som var ment til lokalt faglig 
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arbeid. Så har det gjennom åra utvikla seg til en særegen variant av 
privat «butikk». I denne «butikken» har mange slags varer blitt om
satt. Når ei seng fra Møbelringen blir til «diverse kontormøbler» for 
kr 16 700.- på fakturaen og IT-leveranser betales uten at fakturaen 
angir hva som er levert, kan vareutvalget ha vært stort. Det er heller 
ikke betryggende når 50 000 kroner som er betalt til Wedels konto, 
bare oppgis å være betalt videre til en person som «plutselig bare ble 
borte i opptil et halvt år før vi fikk kontakt med han igjen». 

«Tommys Nærkjøp» for venner og utvalgte 
Foreløpig er bare noen fliker av virksomheten avdekka. Den hoved
tillitsvalgte på M/S Peter Wessel, som også er forbundsstyremed
lem, beklaga på et medlemsmøte i mai 2006 at han sjøl har to PC-er 
heime som er innkjøpt momsfritt gjennom denne «butikken». 12 

Det er ikke avklart hva slags «butikk>> dette er. Omfanget er 
ukjent. Det er framsatt påstander om en slags «vennebutikk>>, nær
mest et slags «Tommys Nærkjøp for venner og utvalgte>>. Enkle et
terforskingstiltak vil kunne avklare om det for eksempel har vært 
mulig å foreta slike innkjøp og betale med private midler, eller om 
påstandene om slik handel bare er rykter som har oppstått rundt de 
momsfrie innkjøpene som er betalt av Sjømannsforbundet. 

Om omfanget er ukjent, synes det ut fra revisjonsrapporten klart 
at «butikken>> i minst fem år har bedrevet smugling, momsunndra
gelser, skatteunndragelser og det som i dagligtale kalles underslag 
av fagforeningskontingent for å berike seg sjøl. Det er ikke sannsyn
lig at alt dette kan være utført av en person alene. Sagt på en annen 
måte: Det som så langt er dokumentert, har umiskjennelige likhets
tegn med virksomhet som gjerne kalles organisert økonomisk kri
minalitet. 

Det er ingen grunn til moralisering eller fordømming fordi be
trodde personer i en organisasjon gjør store feil og svikter den til
liten de er vist. Det vesentlige spørsmålet- sjølve lakmustesten- er 
hvordan den øverste ledelsen i organisasjonen reagerer når mistanke 
om slike feil blir varsla og når slike feil blir påvist. Med andre ord: 
Hvordan har Erik Bratvold og hans nærmeste opptrådt siden de før
ste gang ble varsla om at det kunne være slike tilstander i TVU Color 
Line? Gjorde forbundsledelsen noe som helst før Kontrollkomiteen 
leverte raporten sin i november 2005? Og hva har de gjort etterpå? 
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Med vennlig hilsen 
Norsk Sjømannsforbund13 

Dette er hele tilbakemeldinga til varsleren som hadde klart å løs
ne snøballen slik at den begynte å rulle. Det som Hagerup hadde 
rapportert, det er nå «brakt i orden>>. Det eneste som gjenstår, fem 
måneder før landsmøtet, er «noen uklarheter i forhold til offent
lige myndigheter>>. Og disse skal «avklares og avsluttes ved hjelp av 
nevnte revisorfirma>>. En kan jo undres hvordan et seriøst revisjons
firma reagerer på å bli tildelt en slik rolle. 

Flere spørsmål melder seg: Hvorfor sier ikke Bratvold noe om 
hvorvidt Sjømannsforbundet har krevd at Tommy Wedel betaler til
bake blant annet det Kontrollkomiteen beskrev som «privat belast
ning av TVU>>? Og hvordan skal vi forstå påstanden om at Color 
Line «forbereder opprettelse av Rederistyre>>. Alle selskapene i re
deriet Color Line har jo hatt hvert sitt styre hver dag siden rederiet 
ble oppretta i 1990. Valg av representanter for ansatte ble avholdt 
regelmessig fram til1997. Problemet er at Sjømannsforbundet siden 
Wedels valgperiode utløp, har forsømt å kreve at de sjøansatte skal 
få velge styrerepresentant til Color Group ASA. 14 Dessuten har ikke 
ansatte noen representant i styret for Color Line AS som har over 
3400 ansatte. 

Kan tillitsvalgte velge seg sjøl ? 
Og hva mente Bratvold med <<nye valgregler>>? Dette ble avklart ei 
drøy uke seinere. Redaktøren i Loggen, Sjømannsforbundets med
lemsblad, skrev en artikkel til LOs nettavis frifagbevegelse.no. Den 
var like avklarende som den var oppsiktsvekkende: 

Fram til nå har valgene på hovedtillitsvalgt og varahovedtillitsvalgt 
skjedd ved at de tillitsvalgte på de ulike båtene har konstituert seg 
selv. Heretter skal valgene på ledelsen i TVU Color Line skje direkte 
ved at samtlige medlemmer kan stemme på hvem de vil ha som 
sine topp-tillitsvalgteY 

Ja, du leser riktig. Her opplyses det at valg til de viktigste tillitsver
vene har skjedd ved at de som allerede var i disse vervene «har kon
stituert seg selv>>. Dette ser ut som en beskrivelse av valgordninga til 
Det øverste Sovjet i den tida da en aldrende Leonid Bresjnev styrte 
det gamle Sovetunionen mot sammenbrudd. 

Kontrollkomiteen hadde allerede 4. november 2005 påvist brudd 
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på vedtektene. De sa da i fra at «valg (skal) avholdes på hvert skip og 
må kunngjøres slik at alle kan ta del i dette». Dette hadde ofte ikke 
blitt gjort. Innbyrdes blant de som da blir hovedtillitsvalgte, skal 
det så blant annet velges en leder av TVU. Forbundsleder Bratvold 
kunne ha sørga for ei rask opprydding i dette da Kontrollkomiteen 
sa i fra. Mange spør seg både hvorfor han ikke gjorde det og hvorfor 
ikke Tommy Wedel straks ble suspendert etter at Kontrollkomiteen 
påviste at han også belastet TVU med private utgifter. 

- Håper på et svar fra deg. 

Forbundslederen kombinerte sine utsagn om «nye valgregler» og 
opprettelse av rederistyre med hemmelighold av revisorrapporten. 
Verken tillitsvalgte eller medlemmer fikk kopi av den. Den første 
tida fikk de ikke en gang lese alt det revisorene hadde skrevet. Dette 
var som å tømme bensin på ulmende glør. Tross kravene om inn
syn, fikk et medlemsmøte om bord i M/S Peter Wessel 6. juni bare 
forevist noen powerpoint-glimt av punkter i revisorrapporten. Etter 
møtet ga de avdelingstillitsvalgte forbundslederen ei tilbakemelding 
om Ernst & Young-rapporten som burde være forståelig: 

På møtet ble det bestemt at rapporten må offentliggjøres for med
lemmene. Rapporten må være oss i hende innen 10. juni 2006. 
Denne dato er satt fordi det er utlyst nyvalg på hoved- og varatil
litsvalgte på alle Color Lines skip. 

Dette for at det ikke skal få konsekvenser for valgutfallet. 
Stemningen blant medlemmene er mildt sagt opprørsk. Nå må alt 
grumset opp på bordet og få rensket opp i all ukultur som har fore
kommet. Det ble også slått fast: Ligger ikke rapporten på vårt bord 
innen 10. juni 2006, så vurderer samtlige avdelingstillitsvalgte våre 
verv, med den konsekvensen dette måtte få. 

Håper på et svar fra deg. 
Med hilsen de avd. tillitsvalgte på M/S Peter Wessel. 

Sammen med brevet som var undertegnet av seks tillitsvalgte, fulgte 
omtrent 100 underskrifter på et opprop som krevde handling: 

At Tommy Wedel har stilt sitt verv til disposisjon er ikke godt nok. 
Vi mener som Per Hagerup at han må suspenderes. Vi vil virkelig 
takke Per Hagerup for at han har tatt det skrittet og forlangt dette. 

Denne typen press førte til at rapporten ble sendt til de hovedtil
litsvalgte og at medlemmer kunne be om å få lese den, men bare un-
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der oppsyn og tilsyn. Ingen fikk kopi slik at de kunne sette seg skik
kelig inn i rapportens innhold. 

Hva bør en forbundsledelse gjøre i en slik situasjon? 
Økonomiske uregelmessigheter forekommer. Alle forbundene i LO 
har vedtekter som sier hvordan både den slags og andre former for 
uakseptable handlinger skal handteres. 

Når det gjelder mistanke om kriminelle handlinger, har Tommy 
Wedel i likhet med andre som mistenkes for lovbrudd, rett til å bli 
behandla som uskyldige inntil de eventuelt blir dømt i retten eller 
blir ilagt tilleggsskatt eller annen økonomisk straffereaksjon. 

Det fagligpolitiske spørsmålet om hva Forbundets ledelse bør 
gjøre, er noe helt annet enn sakas eventuelle strafferettslige sider. 
Dette handler om årelange forsømmelser av medlemmers rettighe
ter. Det handler også om grove overtramp i forhold til demokra
tiske spilleregler og om å opptre som tillitsvalgt uten å være det. 
Eksklusjonsparagrafen (§26) i forbundets vedtekter, som også er der 
for å beskytte medlemmene mot overgrep, sier blant annet: 

Enkeltmedlemmer kan ekskluderes etter vedtak av forbundsstyret, 
når et medlem: 

a) gjennom uredelig fremferd har tilegnet seg urettmessig stønad 
eller annen økonomisk vinning av forbundet. 
b) har opptrådt som streike-, blokadebryter eller på annen måte or
ganisasjonsskadelig. 

En mildere reaksjon er suspensjon mens forhold blir avklart. En sus
pensjon vedtas av forbundsstyret og legges fram for første lands
styremøte til foreløpig godkjenning. Landsmøtet tar endelig avgjø
relse.16 

Hva har forbundslederen vært med på? 
De medlemmene som har krevd suspensjon av Tommy Wedel fra 
tillitsverv og eksklusjon fra medlemsskap, finner en rekke konkrete 
argumenter i rapporten fra Ernst & Young. Eller mer korrekt: De 
hadde raskt funnet slike argumenter viss ikke Erik Bratvold straks 
hadde stempla rapporten hemmelig, med henvisning til personvern
hensyn. Dette var en tvilsom begrunnelse. Ytterst få får personlig 
kritikk i rapporten. På grunn av hemmeligholdet ble mistanken au-
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Sjømannsforbundets ledelse noen i årevis har hatt kunnskap om 
momssvindel og andre lov- og regelbrudd, uten å gripe inn. 

Color Line bør legge alle kort på bordet 
Rederiet driver ferger i utenriksfart og har rett til momsfritt innkjøp 
av utstyr og varer som brukes om bord. Momsfritaket gjelder golv
tepper og gardiner likesåvel som PC-er og TV-apparater eller kjøtt 
og grønnsaker til restaurantene. Men reglene er strenge: For hver 
slik momsfri levering skal en ansvarshavende person på skipet kvit
tere på at akkurat denne varen er innkjøpt til bruk om bord i uten
riksfart. Leverandørfirmaet er pålagt å oppbevare regnskapsbilaget 
med personlig underskrift i l O år. 

I denne saken har ikke moms blitt unndratt bare i ett tilfelle. Det 
skjedde gang på gang i alle de fem årene som er undersøkt. Da er 
det knapt mulig at en gjerningsmann har operert alene. Noen må ha 
hjulpet til. Noen må ha visst. Alle innkjøp til fergene i Color Line 
må også passere rederiets mottak og lager på Hjortnes. Og rederiets 
egen kvalitetssikring og kontrollrutiner forbedres jo kontinuerlig, 
om vi skal tro de siste ti årenes årsberetninger. 

Momsinnkreving er bygd på tillit til hvert enkelt firma. Systemet 
bygger på at firmaet rapporterer sin egen omsetning uten å bli av
krevd dokumentasjon. Etter det som så langt er avslørt av økono
misk kriminalitet knyttet til TVU Co l or Line, er det naturlig at Color 
Line nå viser åpenhet. Rederiet bør legge alle kort på bordet, med 
billedsiden opp. Selskapets interne regler fastslår at «det overord
nede mål er alltid å opprettholde sikker, effektiv og kosteffektiv drift 
av skipene og at relevante lover og regler skal etterkommes». 18 

Color Lines og Olav Nils Sundes omdømme er neppe tjent med 
at det oppstår tvil om hvorvidt de regner momsregler og tollbestem
melser med blant de relevante lover og regler som alltid skal etter
kommes. 

Revisorenes siste hilsen 
Revisorene avsluttet sin rapport til Forbundsstyret med å framheve 
at mye er uavklart: 
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rer dette at vi vanskelig kan uttale oss om hvorvidt betydelige deler 
av TVUs kostnader vedrører virksomheten eller ikke. 

Om denne setningen er lang, så er innholdet tindrende klart: 
Revisorene har ikke funnet ut hvorvidt« betydelige deler» av et årsbud
sjett på 1,2 millioner i det hele tatt har noe med Tillitsvalgtutvalgets 
virksomhet å gjøre. 

Noen få måneder før det 25. landsmøtet samles i Sandefjord, av
slutta forbundsleder Erik Bratvold en av sine kommentarer slik på 
Sjømannsforbundets nettside: 

Vi håper ikke minst at landsmøtet skal bli den store muligheten 
for medlemmene til å sette sitt preg på organisasjonen, ikke bare i 
nærmeste landsmøteperiode, men for flere tiår framover. 

Forbundets medlemmer og tillitsvalgte i Color Line har de siste åra 
stilt utallige spørsmål. Hemmeligstemplinga av revisorrapporten har 
hittil vært forbundslederens tydeligste svar. Etter hardt presse ned
enfra, måtte han lempe litt på hemmeligholdet. Men nå bør svarene 
gis i full åpenhet. Alle de det gjelder bør få fullt innsyn, slik Bratvold 
tidligere har lova. Og det er noe mer enn å få lese i full fart under til
syn. Viss ikke forbundsleder Erik Bratvold går inn for en slik åpen
het, påfører han både seg sjøl og Sjømannsforbundet en mistanke 
om at det finnes en uryddighetskultur. Ja, om ikke medlemmene og 
offentligheten får fullt innsyn, er det lett å mistenke at Bratvold sjøl 
er del av en ukultur som kan omfatte langt mer enn underslag av 
237 662 momskroner i de siste fem årene. 

Noter 
1 Brev av 13. mars 2001 fra hovedtillitsmannen på M/S Prinsesse Ragnhild til 

Norsk Sjømannsforbund. 
2 Brev av 13. mars 200 l fra hovedtillitsmannen på M/S Prinsesse Ragnhild til Color 

Line v/styreformannen. 
3 Referat fra servitørmøte på M/S Prinsesse Ragnhild 23. mars 2001. Tre av de 41 

frammøtte stemte ikke. 
4 Referat fra servitørmøte på M/S Prinsesse Ragnhild 23. mars 2001. 
5 Østlandsposten 6. januar 2006. 
6 Vedtaket er gjengitt på side 5 i et dokument med overskrifta Referant fra TVU/ 

CL-møte 15.-17. nov. 2000. 
7 side 7 i Per Hagerups brev av 4. juni 2005 til Kontrollkomiteen i Norsk 

Sjømannsforbund. 
8 Alle sitater er fra Notat datert 4. november 2005 fra Kontrollkomiteen og stilet til 
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Forbundsstyret, Per Hagerup, TVU Color Line og TVU-leder Color Line Tommy 
Wedel. 

9 Epost til Per Hagerup 20. november 2005 fra Kontrollkomiteens leder Odd 
Rønning. 

10 Brev datert 24. mars 2006 fra forbundsleder Erik Bratvold ttil Per Hagerup. 
11 Side l i to-siders notat fra Tommy Wedel med overskrift: Forklaring på kritikken 

fra Revisor og Per Hagerup. 
12 Referat fra ekstraordinært medlemsmøte 29. mai 2006 i NSF om bord i M/S 

Peter Wessel. 
13 Brev til Per Hagerup 28. april2006 fra Norsk Sjømannsforbund. Undertegnet av 

forbundsleder Erik Bratvold og første nestleder Rigmond Storøy. 
14 Wedels valgperiode utløp i 1999, viss man følger aksjelovens regler, slik rederiet 

Fjordline gjør. Om man følger de særskilte reglene for utenriks sjøfart, utløp 
Wedels valgperiode i 2001. Men om disse reglene skulle legges til grunn, krever 
det også at saksbehandlingen i styret i Color Group ASA følger de særskilte 
reglene som er fastsatt for rederistyrer i utenriks sjøfart. 

15 Hele artikkelen finner du her: http://www.frifagbevegelse.no/fagbevegelsen/ 
norge/article2083190.ece 

16 Saksbehandlingsreglene ved suspensjon står i vedtektenes paragrafer 11 og 27. 
17 Side 2 i to siders notat fra Tommy Wedel med overskrift: Forklaring på kritikken 

fra Revisor og Per Hagerup. 
18 Fra Administrasjonsmanual for Color Line Marine AS. Pkt. 6.16 Ressurser og 

personell i Selskapet (CLM). Sist revidert 2. juni 2006. 
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l Color Line kan det koste dyrt å ikke 
være til salgs 
5. september 1994 gikk servitør Jane Issa og 12 andre nye beset
ningsmedlemmer om bord til sin første arbeidsdag på danskeferga 
M/S Color Festival. Refusjonsordninga for norske sjøansatte gjorde 
at rederiet fant det fordelaktig å fase ut portugisisk mannskap til 
fordel for norske. Jane Issa visste ikke hva hun gikk til. Men et lite 
innblikk i bare noen få av hennes opplevelser de 12 følgende åra, 
kan gi en antydning om underordna arbeidsfolks vilkår i Norges 
største cruisefergerederi. 

Issa var en av mange som søkte jobb til sjøs uten å ha noen erfaring 
eller faglig forutsetning for å fylle de særskilte krav som følger med 
å arbeide på et skip. Men innen hotell- og restaurantfag hadde hun 

erfaring nok. Hun gikk læretida si og tok fagbrevet som 
servitør ved Park Hotel i Drammen. Der var hun hov
mester før hun i 1973 fikk samme stilling ved Grand 
Hotel i Oslo. I tida 1976-78 gikk hun Hotellfagskolen på 
Ullandhaug i Stavanger. Etterpå ble det fem år som ansatt 
og partner i en bedrift i Vest-Agder. En av de andre part
nerne var Ingvald Rørnes, som da var president i arbeids
giverorganisasjonen Hotel- og Restaurantforbundet. 
Issa videreutdannet seg i merkantile fag og deltok litt i 
lokalpolitikken for Høyre, blant annet som nestleder i 
Nærings- og sysselsettingsstyret i fylket. 

I 1985 tok Engerdal kommune og Engerdal 
Reiselivslag kontakt med Jane Issa. Det resulterte i at 
hun oppretta et aksjeselskap og kjøpte en liten overnat
tingsbedrift i kommunen. Hun beskriver sjøl de følgende 
åra som småbedriftsleder som de mest givende og spen

nende hun hadde opplevd til da. Men denne bedrifta mista eksis
tensgrunnlaget, blant annet på grunn av ei hurtigavvikling av asyl
mottaket som hadde gitt det meste av driftsinntektene. 

Hun og mannen bodde fortsatt i Engerdal da hun fant ei ledig 
stilling på M/S Color Festival. Mannen hennes ukependla da til 
Oslo. Jane Issa sier i dag at gunstig vaktordning med 14 dagers fri-
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Jane Issa syntes dette var merkelig. Hun hadde jo ikke gjennom
ført noe kurs med det innholdet som ble beskrevet. Senere bekreftet 
ambulansesjefen og klinikksjefen ved Legevakta i Oslo at «de har 
ikke og har aldri hatt noe oppdrag for Color Line NS». 2 

Halvannen måned seinere fikk hun et nytt kursbevis som sa at 
hun hadde gjennomført «Beredskapskurs for Cateringpersonell på 
passasjerskip i henhold til fagplan ... osv». Hun hadde ikke vært på 
dette kurset heller. Men sikkerhetsoffiseren kom snart rundt med et 
skjema hvor alle måtte undertegne på at kursbeviset var mottatt. Da 
hun sa i fra at dette var kurs hun ikke hadde deltatt på, fikk hun klar 
beskjed: Skriv under på at du har mottatt kursbevis, eller gå på land. 
Hun og mange andre skrev under og holdt munn. 

Nyansatt mer enn 20 ganger 

Sommeren etter hun mønstra på ble hun satt opp som leder på en 
flåtestasjon. Hun hadde aldri satt ut en flåte og visste at hun ikke 
hadde sjanse til å mestre jobben om det ble alvor. Da hun sa fra til 
sikkerhetsoffiseren og ba om opplæring, fikk hun beskjed om at det 
ikke var tid til den slags i høysesongen. Men noe seinere ga han hen
ne litt veiledning. 

På denne tida var hun midlertidig ansatt. I løpet av første hal
vannet år i full servitørjobb på M/S Color Festival ble hun ansatt på 
nytt mer enn 20 ganger. I begynnelsen av januar 1996 mottok hun 
en evalueringsrapport der hennes nærmeste overordna, restaurant
sjefen og kapteinen på hennes skift, anbefalte henne til videre tje
neste om bord.3 Vel to måneder seinere kom enda en evalueringsrap
port. Nå var konklusjonen at hun ikke skulle tilbys videre tjeneste. 
Og «evalueringa» var løfta opp på et høyere nivå. Restaurantsjefen, 
som var den av sjefene som var nærmest arbeidsstedet hennes, var 
ikke med. Men hotellsjef og kaptein hadde skrevet under. For riktig 
å understreke alvoret hadde også kapteinen og hotellsjefen på det 
andre skiftet skrevet seg på. Det likna mer på en liten underskrifts
kampanje enn på en evaluering fra overordna. Et profesjonelt, gjen
nomtenkt brev fra mannskapssjef Per Andersen fulgte med: 

Evalueringen konkluderer med at man ikke vil anbefale Dem til vi
dere tjeneste i rederiet. Vi beklager derfor med dette å måtte med
dele at De ikke vil få tilbud om ytterligere vikariater i vårt rederi.4 
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Oppsigelse ved reisens slutt 
Da Jane Issa påberopte seg vern mot både usakligheter og usaklig 
oppsigelse, fikk hun et nytt brev som presiserte at hennes reise med 
Color Line var slutt: 

Vi stiller oss undrende til Deres påstand om at man har å gjøre med 
en oppsigelse. Det som er forholdet er at De har hatt midlertidige 
ansettelser og ikke noe ordinært ansettelsesforhold. Ved midlerti
dige ansettelseer avsluttes arbeidsforholdet ved tidsrommets ut
løp, når det bestemte arbeid er avsluttet eller den bestemte reise er 
endt, jfr. sjømannslovens § 5 nr. 3 Avslutningen av ansettelsen som 
nevnt er således ingen oppsigelse og De har dermed ikke noe vern 
mot usaklig oppsigelse.( ... ) Saken anses med dette som avsluttet 
fra vår side.5 

Fra rederiledelsens side var dette utvilsomt et takk for sist etter ak
sjonen til forsvar for fem oppsagte sjøfolk høsten 1995. De så på Jane 
Issa som et problem. Og nå mente de at de hadde funnet problemets 
endelige løsning. Men det endte i stedet med et nederlag for rederiet. 
Mot mange odds, og fordi det også i Sjømannsforbundets sentrale 
apparat var noen som støtta henne, klarte Issa å få løfta saka opp 
på toppnivå i forbundet. 8. mai bekrefta Arbeidsgiverforeningen for 
skip og offshorefartøyer i brev til Sjømannsforbundets advokat «at 
Color Line AS er villige til å gjeninsette Jane B. Issa i hennes tidli
gere arbeidsforhold i rederiet». 6 

Fredag 10. mai 1996 ringte Jane Issa til mannskapssjef Per 
Andersen og spurte om han hadde noe i mot at hun gikk om bord i 
Festival under landligge i Oslo tre dager seinere. Hun ønska å del
ta på et medlemsmøte og hilse på kolleger. Andersen var hyggelig 
og imøtekommende og sa at sjølsagt var hun velkommen om bord. 
Hun fortalte ingen andre om dette. Derfor fikk hun sjokk da hun 
kom til landgangen på Hjortnes mandag 13. mai. 

Der var det satt ut en vaktmann med bind på armen og en «pro
tokoll>> i handa. Han ba henne om unnskyldning og forklarte at han 
var beordret. «Protokollen>> som nekta henne adgang (se faksimile) 
var undertegna av Sjømannsforbundets TVU-leder Tommy Wedel. 

Jane Issa dro rett til Sjømannsforbundets kontor. Dit kom også 
Tommy Wedel etter en stund. Issa forklarte situasjonen for tre av de 
fem sentralt tillitsvalgte i NSF. De ga på sin side beskjed til Tommy 
Wedel om at utestenginga var en ulovlig aksjon. 
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Da hun avslo, truet han med at hun måtte opp til kapteinen. Hun 
foretrakk den løsninga. Kaptein Bjønnes var på vakt og båten lå i 
Hirtshals. Issa skjønte at han var fortvila og at han hadde så veldig 
bruk for den underskrifta fra henne. Men hun sa nei. Da ble han 
sint og spurte om hun ville at han skulle legge båten til kai. -Jeg 
svarte ikke, men gikk stille ut av kontoret hans, sier Jane Issa.- For 
egentlig hadde jeg litt vondt av han. Den eneste sikkerhetsopplæ
ringa hun hadde etter snart to års arbeid ombord, var et to dagers 
kurs ved Croftholmen Sikkerhetssenter. Kursavgifta hadde hun be
talt sjøl.8 Dette kurset var god hjelp, men ga bare en liten del av de 
kunnskapene som er nødvendig. 

Da hun lørdag 8. juni 1996 begynte på jobb i 12-tida, fikk hun en 
følelse av at ett eller annet var galt. En kollega fortalte at noe hadde 
foregått om natta og formiddagen. Han virka redd for at noen skul
le se at han snakka med Jane Issa. Kl. 17.00 kom hovmesteren med 
beskjed: Møt hos kapteinen kl. 18.40. Ankomst Oslo var 18.30. Før 
dette møtet rakk hun å ringe fra lugaren til en kollega og fikk høre 
hva som var på gang. I løpet av natta og formiddagen hadde avde
lingsledere, hovedverneombud og en tillitsvalgt avvikla avdelings
vise møter. De hadde forklart at Jane Issa var en farlig person for 
arbeidsplassene deres, og at alle måtte skrive seg på ei liste for å få 
henne fjerna, viss de sjøl ønska å beholde jobbene sine. 

Hun stålsatte seg før hun gikk til kapteinens kontor. Kaptein 
Erling B. Hansen, som hadde tatt over roret dagen før, virka nervøs 
sjøl om regien var grundig lagt før han gikk ombord. Han hadde 
Sjømannsloven oppslått og sa han skulle lese rettighetene hennes. 
Men han begynte å lese fra feil side. Innimellom brukte han VHF
sambandet for å instruere offiserer og avdelingsledere til å få med 
seg sine underordna ned på bildekk til en demonstrasjon mot Jane 
Issa. Slik bekrefta kapteinen at han sjøl var med i aksjonsledelsen. 
Etter aksjonen kom offiserer, hovedverneombud og tillitsvalgt opp 
til kapteinens kontor. Jane Issa satt aleine i en sofa, foran kaptein 
Hansen og et titalls offiserer. 

Kapteinen forklarte at hun var avskjediga etter mannskapets øn
ske. Hun ba om å få papirene sine og avskjedsvedtaket. Men sjøl det 
fikk hun ikke. Da hun gikk ut av rommet, var hun iskald. Hun av
slutta med en replikk som hun - ulikt henne - ikke hadde dekning 
for: «Og dessuten har jeg tatt opp hele dette møtet på tape».9 
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Da hun to dager seinere henta avskjedsvedtaket hos mannskaps
sjef Andersen, beklaga han dypt både denne hendelsen og at hun 
ikke fikk hjelp fra Sjømannsforbundet. Han sa ikke hvem som had
de gitt han den informasjonen. 

Krevde forhandlinger 
Jane Issa krevde med en gang forhandlinger med rederiet. Kaptein og 
aksjonskoordinator fra 8. juni, Erling B. Hansen, deltok i det første 
forhandlingsmøtet 20. juni med Jane Issa og Sjømannsforbundets 
advokat. Ifølge protokollen meddelte rederiet 

( ... )at man føler behov for å gjøre nærmere undersøkelser for bl.a. 
å kartlegge bakgrunnen for oppropet fra 105 av besetningsmedlem
mene på MS Color Festival. 10 

Rederiet nekta å gi Issa kopi av underskriftene. Partene ble bare eni
ge om at de skulle forhandle videre. 

Rederiet ga seg i neste forhandlingsmøte. Forlik ble inngått 13. 
august 1996, handskrevet av Rederiforbundets erfarne advokat 
Viggo Bondi. Mens han skrev gjorde han vennlig oppmerksom på at 
spissen på kulepenna hans var av 18 karat gull. Rederiet måtte be
tale ut sin første erstatning til Jane Issa, med 30 000 kroner. Hun ble 
så omplassert til M/S Prinsesse Ragnhild. 

Kvelden før Issa skulle mønstre på nytt skip, ble hun oppringt av 
en mellomleder som ba om ikke å bli navngitt. Slik fikk hun høre 
at kaptein Halvorsen hadde sammenkalt mannskapet for å fortel
le dem at et nytt besetningsmedlem skulle mønstre på neste dag. 
Halvorsen ga klar beskjed om at de som hadde noe med Jane Issa 
å gjøre, for eksempel ved å sette seg ved samme bord som henne i 
messa, de skulle også få med kapteinen å gjøre. På sin velformulerte 
måte omtalte han henne som ei «jævla kjerrring» og som «ei fitte». 
Det gikk så langt at den hovedtillitsvalgte grep inn og stappa kap
teinen. Issa forteller at den hovedtillitsvalgte seinere bekrefta dette 
overfor henne. Men da han noen år etterpå var vitne i rettssaken 
Issa anla mot rederiet, kunne han ikke huske episoden. Han had
de i mellomtida blitt ansatt i en ettertraktet saksbehandlerstilling i 
Sjømannsforbundet. 

I januar 1997 ble Issa valgt til tillitsvalgt for et 20-talls servitø
rer og barkeepere på skift A på M/S Prinsesse Ragnhild. Samtidig 
hjalp hun en servitør som var avskjediga og var vitne for han i ret-
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ten. (Se side XX) Dette resulterte i en hetskampanje mot henne. En 
avisartikkel ble kopiert opp sammen med en anonym påstand om 
at hennes vitneprov ville føre til at en annen kom til å miste job
ben. Kampanjen hadde imidlertid en avsender. Bunkene med fer
dige kopier ble sendt til tre båter fra rederiets internpostavdeling på 
Hjortnes og fordelt i messene om bord. 

Verne- og miljøutvalget på M/S Prinsesse Ragnhild avholdt ek-
straordinært møte og diskuterte aksjonen. Utvalget 

( ... ) kom fram til at servitør Jane Issa har grunn til å føle seg tra
kassert» og konkluderte med at «Verne- og miljøutvalget tar 
sterk avstand fra det famøse oppslaget! Vi minner igjen om 
Sjømannslovens § 43, 1. ledd: Alle skal følge de ordensregler som 
blir gitt. Enhver skal behandle sine medarbeidere om bord på en 
sømmelig måte. (Utheving og understreking som i protokollen. 
Forf. anm.) 11 

Et tilbud om 500 000 kroner 

Hun var tillitsvalgt på M/S Prinsesse Ragnhild i tre år. Som tillits
valgt fikk hun en sentral rolle i etterarbeidet etter brannen på dette 
skipet i juli 1999. (Se side xx) Dagen før M/S Prinsesse Ragnhild 
skulle settes i trafikk igjen etter brannen, ble Issa oppringt heime av 
en av de tidligere hovedtillitsvalgte i rederiet som nå var blitt saksbe
handler i Sjømannsforbundet. Det var han som tre år tidligere had
de stoppa kaptein Halvorsens sjikanering av henne rett før hennes 
første arbeidsdag ombord. Nå spør han henne først om hun sitter 
godt. Så sier han at han vet hva svaret hennes vil bli, men at han har 
valgt å ringe henne likevel. Tommy Wedel har bedt han snakke med 
henne «fordi du kommuniserer så godt med Jane Issa». Og spørs
målet er om hun vil ta imot 500 000 kroner fra rederiet. Det er litt 
uklart om det er for å slutte i jobben eller bare for å holde munn om 
ting hun nå har kunnskap om. Svaret hennes er slik saksbehandle
ren forventer. 

Tidlig neste morgen møter Issa opp om bord. Hun er fortsatt 
forbanna og konfronterer kapteinen med «tilbudet» hun har fått. 
Han kjenner ikke til saken og stiller seg helt uforstående, men lover 
å straks undersøke hos direktør Kleivdal. Litt seinere kommer kap
teinen tilbake og sier at direktøren har forklart at dette må være en 
misforståelse. Jane Issa forteller også kollegene sine om bord hva 
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hun er tilbudt. Samme dag deltar direktør Kleivdal på et møte om 
bord i forbindelse med at M/S Prinsesse Ragnhild skal settes i trafikk 
på Kiel-ruta igjen. Jane Issa, som fortsatt er opprørt over tilbudet fra 
kvelden før, ber direktøren om å bli igjen i møtelokalet etterpå slik 
at de kan snakke om saken, med kollegene som vitner. Direktøren 
blir sittende og hører på det hun har å si, men kommenterer ikke. 

I januar 2000 fikk Jane Issa avløsning som tillitsvalgt og ble i 
stedet valgt til verneombud på restaurantdekket på M/S Prinsesse 
Ragnhild. Dette vervet hadde hun i to år. 

Underskrifter på blanke ark 
En drøy måned etter at hun i januar 2002 trakk seg fra vervet som 
verneombud, oppstod det igjen brann i maskinen på M/S Prinsesse 
Ragnhild. Denne brannen natt til l. mars ble raskt slokt. Skipet 
kunne gå til Kiel for egen maskin og ble liggende der i 12 dager for 
reparasjon. Dette var i Jane Issas friperiode og hun hørte første gang 
om brannen på TV2s morgennyheter i åttetida. Seint på ettermid
dagen ble hun oppringt av Kjartan Rørslett i NRK. Han sa han 
kontakta henne fordi NRK hadde fått en henvendelse som gjaldt 
brannen. Issa forklarte at hun ikke var om bord på M/S Prinsesse 
Ragnhild. Ettersom journalisten ville snakke med en talsmann for 
mannskapet, oppga hun telefonnummeret til Tommy Wedel. Hun 
nevnte samtidig at Wedel ikke var tillitsvalgt ombord. Hun ringte 
umiddelbart til Wedel og refererte det hun hadde sagt til NRK-jour
nalisten, slik at Wedel skulle være forberedt om NRK tok kontakt. 
Det Issa ikke visste, var at en kvinnelig NRK-journalist hadde snak
ket med Wedel tidligere på dagen. NRK tok ikke ny kontakt med 
Wedel og fulgte heller ikke opp med flere innslag om brannen. 

Konsekvensene ble likevel store. På allmøtet for de 160 om bord 
samme kveld, orienterte Tommy Wedel om at Jane Issa hadde gitt 
usanne opplysninger til NRK om brannen og om forholda ombord. 
Wedel forlot båten i Kiel samme kveld, og en omfattende kampanje 
mot Jane Issa ble satt i gang. I avdelingene ble det sirkulert under
skriftlister uten tekst. En av de butikkansatte forteller fire år etterpå 
at hun fikk beskjed fra butikksjefen at dette gjaldt et krav om at den 
som hadde løyet, måtte stilles til ansvar. Hun hørte ikke et ord som 
tyda på at det var en underskriftskampanje mot Jane Issa, og skrev 
derfor under. Det ble likevel ikke mer enn 85 underskrifter fordelt 
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på tre blanke ark, det vil si drøyt halvparten av besetningen. Så ble 
arka med navnetrekka kopla sammen med en oppropstekst som var 
skrevet på to adskilte ark. Ordrett gjengitt lød denne teksten slik: 12 

90 

Til adm. Trond Kleivdal 

Kapteinen på m/s Prinsesse Ragnhild har avholdt et allmannamøte 
om bord der han redegjorde for omfanget av skadene i maskinrom
met. 

Etter kapteinen var ferdig tok lederen av Tvu Co l or Line; Tommy 
Wedel ordet: 

Han fortalte at han var blitt kontaktet av en reporter fra NRK som 
kunne fortelle at hun var blitt kontaktet av en ansatt som hadde gitt 
uttrykk for at mannskapet var dypt bekymret over sikkerheten og 
hendelsesforløpet under brannen i maskinrommet natt til fredag. 
Hun ba om Wedels syn på hendelsen, der han forklarte at det var 
en usedvanlig rolig og avslappet stemning blant gjester og mann
skap. Han ga også denne kvinnelige reporteren en innføring i hvilke 
slukningsmidler og rutiner som ble iverksatt, slik at brannen slik at 
brannen hele tiden var under full kontroll og ble slukket usedvanlig 
raskt. 

Wedel fikk et sterkt inntrykk av at noen hadde kontaktet media for 
å undergrave rederiets sikkerhetsrutiner, og ved dette å neglisjere 
den flotte innsatsen som mannskapet sto for under hendelsen. 

Jane Issa ringte Tommy Wedel rett før allmannamøtet om bord 
skulle starte for å gjøre han oppmerksom på at hun hadde vært i 
kontakt med NRK og fortalt dem at han ikke var tillitsvalgt og p.g.a. 
det ikke noen som helst tillit blant mannskapet om bord på ski
pet. Derfor hadde han heller ingen rett til å uttale seg på vegne av 
mannskapet angående hendelsesforløpet. Hun var også irritert på 
Wedel fordi han etter hennes syn bagatelliserte hendelsen brann
natten. Da hun tydeligvis var av den oppfatning at mannskapet var 
meget bekymret over sikkerheten og rutinene på skipet. 

Mannskapet ombord har nå sett seg lei på at Jane Issa gjentatte 
ganger har undergravet arbeidsplassene ved å gå til media med 
direkte usanne opplysninger som skader rederiets sikkerhet og re
nomme utad. Noe som igjen kan føre til at vi mister en del av våre 
gjester grunnet usikkerhet til sikkerhetsrutinene i Color Line sine 
skip. 

Besetningen forventer et svar fra rederiledelsen på hva som vil bli 
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gjort i denne saken, om å fjerne Jane Issa fra Color Line. Da vi ikke 
ønsker å arbeide sammen med personer som har gjort det som sin 
livsoppgave å sverte rederiet, samt undergrave arbeidsmiljøet om
bord og med dette sette våre arbeidsplasser i fare for fremtiden. 

Vi vil gjøre oppmerksom på at vi vil forlate skipet og våre arbeids
plasser dersom ikke rederiet tar affære og fjerne denne illojale ar
beidskollegaen. 

Vi markerer avsky mot slike kollegaer ved å gå på land innen kl. 
12.00 på tirsdag, 05.03.02. 

Med hilsen bestningen på m/s Prinsesse Ragnhild 
Ved kai i Kiel. 13 

Kaptein i særklasse 
En av underskriverne var Reidar Jensen. Alle visste at han var ski
pets kaptein, men på lista stod han bare som underskriver blant li
kemenn. Kapteinens navnetrekk styrka mobiliseringa til en ulovlig 
aksjon den femte dagen med landligge i Kiel. 

I 12-tida tirsdag 5. mars satt Jane Issa på hytta si heime i Norge 
og snakka i telefonen med en av kollegene om bord. Da hørte hun 
følgende beskjed bli lest opp over skipets høyttaleranlegg: 

l anledning av pågående aksjon bes alt mannskap møte på kaien 
kl. 12.30. Det vil bli avholdt allmøte kl. 13.00. 

Hun skrev ned hvert ord. 
På kaien fikk aksjonist og underskriver kaptein Reidar Jensen as

sistanse av kapteinkollega Erling B. Hansen. Rederidirektør Knut C. 
Hals var der også, sammen med rederiets inspektør for skipet, Jan 
Sten Gustavsen. Mange av mannskapet fulgte med. Å ikke adlyde 
beordring er ingen spøk. Servitører og en del andre ble likevel væ
rende om bord. 

Kaptein Reidar Jensen må denne dagen ha satt en rekord i frekk 
loggføring. Etter fullføring av aksjonen han sjøl hadde oppfordra til 
og sjøl hadde deltatt i, skrev kapteinen i skipsdagboka: 

Mottok skriv fra besetningen på 'P.R.' og videresendte det pr fax til 
Adm. dir. Trond Kleivdal. Det var en mistillitserklæring mot en an
satt om bord. 

Reidar Jensen, som noen år tidligere seilte M/S Kronprins Harald 
på grunn i indre Oslofjord, markerte seg med dette som en kaptein 
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i særklasse. Det er neppe noen annen norsk skipskaptein som har 
oppfordra sin egen besetningen til både å aksjonere ulovlig og for
late skipet i utenlandsk havn. 

Viss det virkelig var en konflikt mellom en gruppe ansatte og en 
enkeltperson, burde kapteinen ha grepet inn for å løse konflikten. 
Da han fikk vite at noen planla en ulovlig aksjon med å forlate ski
pet i fremmed havn, burde han gitt pålegg om å stanse aksjonen. 
Han burde også slått alarm overfor rederiledelsen. Om dette ikke var 
nok, burde han fulgt sjømannsloven og kontakta det norske konsu
latet.14 Men kaptein Jensen valgte linja med ulovlig aksjon isteden
for lovens vei. Fordi aksjonen var planlagt av rederiet sammen med 
noen få tillitsvalgte, brøt kapteinen alle spilleregler. 

Både brannen og aksjonen foregikk som nevnt mens Jane Issa 
hadde en friperiode. Hun ble i praksis avskjediga fra skipet uten å 
være om bord og uten anledning til å forklare seg. Ingen av aksjo
nistene ble innkalt til skipsavhør for å få lest opp sine rettigheter. 
Kaptein Reidar Jensen fant ingen grunn til å fatte et eneste vedtak 
etter sjømannslovens § 16, en paragraf som ellers brukes mot mann
skap som har brutt regler og instrukser. 

- Hvor er rettssikkerheten for Jane Issa? 

Mange ansatte på M/S Prinsesse Ragnhild reagerte sterkt da de ble 
klar over at underskriftene på de blanke ar ka ble kopla sammen med 
ei avskyerklæring som mange ikke hadde sett. De reagerte også på at 
kapteinen sjøl deltok i aksjonen for å sparke Jane Issa. Tillitsmannen 
blant servitørene og barkeeperne sendte sammen med 25 andre et 
brev til kapteinen og rederiets personaldirektør. De spurte hvor Jane 
Issas rettssikkerhet var blitt av, og fortsatte: 

Vi fordømmer aksjoner hvor mannskap blir brukt mot mannskap, 
og i alle høyeste grad når det er total mangel på bevis. Vi håper vi 
ikke er medlemmer av noen form for Big Brother hvor sentrale per
soner kan gå sammen om å stemme ut mindre sentrale personer. 

Kan ikke finne dette noe sted i våres arbeidskontrakt. 

De ønska ikke å være dommere, men sa klart ifra at viss rederiet 
ikke hadde dokumentasjon for at Jane Issa var skyldig, så «ønsker vi 
henne hjertelig velkommen tilbake». 15 Et annet støtteopprop to uker 
seinere fikk også brei støtte. Underskriverne sa ifra til personaldi
rektøren at 
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( ... ) hele aksjonen i Kiel etter brannen og alt det som fulgte med 

den er så primitiv, så avskyelig og så vond for den det gjelder at 
vårt håp med denne protesten er at dette aldri mer får skje. 16 

Disse henvendelsene prella av som vann på gåsa. Da starta noen 
av de ansatte ei innsamling av underskrifter blant dem som hadde 
skrevet seg på de blanke arka uten å vite hva de ble tatt til inntekt 
for. Flere av dem som deltok i dette arbeidet, forteller at responsen 
var god. Flere titalls skrev seg på, og trakk dermed tilbake sin støt
te til avskybrevet fra 5. mars. Men disse underskriftene ble borte. 
Initiativtakerne fant ikke ut hva som skjedde. 

Rederiet avviste alle forsøk på en minnelig løsning. Personal
direktør Lasse Winge Kristensen forklarte Jane Issa at hun måtte 
forstå at Tommy Wedel, som var styremedlem i Color Line, for
bundsstyremedlem og leder av TVU, veide mye tyngre for rederiet 
enn hun gjorde. 

For å forklare poenget, tegnet personaldirektøren en vektstang om
trent som den over, hvor den lille prikken skulle illustrere Issa, og 

den store ballen viser Wedel. 

Nå skulle rederiet tydeligvis kvitte seg med Jane Issa for godt. Fra 
Sjømannsforbundets ledelse var det ikke mye hjelp å få for Issa, sjøl 
om hun hadde brei støtte blant medlemmer og tillitsvalgte om bord. 
Issa innså at hun måtte skaffe seg annen advokathjelp. 

Ny tvangsflytting og rettssak 
Etter påtrykk fra advokat Geir Hovland erklærte Sjømannsforbundet 
at aksjonen i Kiel var i strid med hovedavtalen. 17 Forbundet reiste et
ter hvert også krav om forhandlinger. Rederiet, som nå ville tvangs
flytte Issa til ny båt enda en gang, hevdet at omplasseringen var 

( ... )et utslag av rederiets styringsrett og er en av mange overflyt
tinger rederiet foretar som ledd i best mulig tilrettelegging for og 
utnyttelse av de ressurser rederiet har til disposisjon. 18 

Jane Issa ble enda en gang tvangsflytta til et annet skip. Fra 11. no-
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vember 2002 arbeidde hun som servitør på M/S Kronprins Harald. 
Mens drakampen om dette pågikk, var hun og mange kolleger fra 
Color Line delegater på Sjømannsforbundets landsmøte i Tromsø. 
Her fikk de nye kontakter blant forbundets tillitsvalgte. De konsta
terte med tilfredshet at verken landsmøtets valgkomite eller noen 
annen foreslo å gjenvelge Color Lines styremedlem Tommy Wedel 
til forbundsstyret. 

For sin egen del kom Jane Issa til at nok var nok. Hun vil
le ha slutt på den årelange, vedvarende trakasseringa som rederi
ets ledelse organiserte i tett samspill med innflytelsesrike perso
ner i Sjømannsforbundet. I januar 2003 tok hun ut stevning mot 
Color Line og Tommy Wedel med to krav: At overflyttinga til M/S 
Kronprins Harald skulle kjennes ugyldig og at rederiet og Tommy 
Wedel skulle dømmes til å betale henne erstatning og oppreisning 
fastsatt etter rettens skjønn. 19 

To rettssaker med motsatt utfall 
Første runde i rettsapparatet ble en fullstendig og knusende seier for 
rederiet og TVU-leder Tommy Wedel. Sjøl om dette i alt vesentlig 
var en arbeidsrettssak, ble tingretten satt med en fagdommer og to 
pensjonerte sjøkapteiner som meddommere. Oslo tingrett opplyste 
like før rettssaken skulle begynne at den ene av meddommerne «har 
tidligere vært tillitsvalgt i Sjømannsforbundet>>.20 Med dette skulle 
liksom begge sider på en måte være representert. Men dette var en 
uriktig opplysning. Pensjonert sjøkaptein Knut Berger var riktignok 
i en periode på 1950-tallet tillitsmann for underordna mannskap 
om bord, men han var aldri tillitsvalgt i Norsk Sjømannsforbund. 
Derimot var han på 1970- og 1980-tallet representantskapsmed
lem i Norsk Skibsførerforbund i fire perioder. 21 Han var en markant 
skipsførerrepresentant på flere av forbundets landsmøter. Jane Issa 
ble altså fratatt muligheten til å få sin sak vurdert av en rett der også 
en fagkyndig fra hennes side var meddommer. Hun tapte saken så 
fullstendig som det var mulig. 19. mai 2004 ble rederiet og Wedel 
frifunnet og Jane Issa ble dømt til å betale kr 392 783.- til dekning 
av deres saksomkostninger. 

Hun bestemte seg for å anke, sjøl om hun var klar over at fall
høyden da kunne bli enda større. I de siste ukene før saken halvan
net år seinere skulle opp i Borgarting lagmannsrett kom det flere 
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forliksinnspill fra rederiet. Noen kom formelt gjennom rederiets ad
vokat. Noe kom også helt uformelt gjennom personlige kontakter. 
Uformelt ble store pengesummer antyda, men rederiet viste ingen 
vilje til å innrømme feil. 

Denne nye runden i rettsapparatet ble den rake motsetningen 
til Oslo tingrett. Dommeren i lagmannsretten grep inn allerede før 
vitneførselen skulle begynne og anbefalte at saken skulle forlikes. 
Resultatet av dette ble et rettsforlik som opphevet hele tingretts
dommen. Forliket fastslår at aksjonen mot Jane Issa ikke bare var 
uheldig men også tariffstridig. Rederiet skal betale henne en erstat
ning på 40 000 kroner. Tommy Wedel måtte i tillegg forplikte seg til 
å fjerne tingretts-dommen fra TVUs nettsider.22 Fordi M/S Prinsesse 
Ragnhild nå var tatt ut av trafikken på Kiel-ruta hadde Issa frafalt 
kravet om å få beordringa oppheva. Det eneste kravet hun ikke fikk 
innfridd, var dekning av sine egne advokatutgifter. På det punktet 
hadde hun bare fått litt støtte fra Sjømannsforbundet fram til tin
gretten. Rederiets styremedlem Tommy Wedel fikk til sammenlik
ning alle sine saksomkostninger dekka av Norsk Sjømannsforbund. 

Tommy Wedel var svært lite lysten på forlik. Mens tautrekkinga 
mellom partene pågikk, fikk Jane Issa vite at det var mulig å få en 
løsning som økonomisk ville være meget lønnsom for hennes del. 
Om hun bare trakk saken mot Wedel, slik at han slapp å undertegne 
forliket, ville hun få en gjenytelse i penger. Det var klart at det ikke 
var Tommy Wedel som skulle betale. Men Issa sa nei takk, slik hun 
hadde gjort flere ganger før. 

Hva er oppnådd? 

Color Line har gjennom 12 år brukt store ressurser for å bli kvitt 
servitør Jane Issa. I tett samarbeid med Sjømannsforbundets TVU
leder Tommy Wedel har rederiledelsen gjennom sine mellomledere 
spilt på et stort register av metoder: Allsidig trakassering og utskjel
ling, uformelle tilbud om oppkjøp, ulovlige aksjoner og oppsigelser. 
Det fins nesten ikke det skitne trikset som ikke er brukt i løpet av 
disse åra. Rederiledelsen vet knapt sjøl hvor mye dette har kosta 
dem i kroner. Men de bør vite at de menneskelige kostnadene er 
uendelig mye større, også på deres side. En bedriftsledelse som bru
ker slike metoder mot egne medarbeidere, ødelegger den trivselen og 
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det samhandlingsklimaet som også et rederi trenger for å få til gode 
driftsforhold. 

Jane Issa og hennes mange venner og kampfeller blant ansatte og 
tillitsvalgte har vist at de ikke lar seg knekke. Issa har hjulpet man
ge, som tillitsvalgt, som verneombud og som kollega. Mange som 
ellers ville blitt arbeidsløse, er fortsatt i arbeid om bord. Andre har, 
takket være bistand fra Color Lines mest utskjelte servitør, fått en 
viss erstatning.- Takk for den 'forbannede kjerringen', som en ut
trykte det etter at Color Line og Pegasus Kontroll hadde erklært han 
som pengetyv. 

Noter 
1 Om du finleser, vil du se at teksten på kursbeviset også språklig er noe mangelfull. 
2 Muntlige opplysninger fra ambulansesjefen i 1996 som ble bekreftet i brev 21. 

aprill997 fra klinikksjef Jan-Henrik Pederstad. 
3 Evalueringsrapporten er datert 2. januar 1996 og signert av kaptein Bjønnes på 

MIS Color Festival. 
4 Brev fra mannskapssjefPer Andersen datert 13. mars 1996. 
5 Brev fra mannskapssjef Per Andersen datert 25. mars 1996. 
6 Brev datert 8. mai 1996 fra Arbeidsgiverforeningen for skip og offshorefartøyer til 

Advokat Sigmund Z. Berg. 
7 Utskrift fra lydbåndopptak fra møte ledet av Tommy Wedel i mai 1996 på M/S 

Co l or Festival. 
8 Flere år seinere fikk hun kursavgifta etterbetalt fra rederiet. 
9 Det er lovlig å gjøre opptak av samtaler man sjøl deltar i. Issa ønska å gjøre det 

for å beskytte sine egne rettigheter, men opptaket på en dårlig kassettopptaker var 

mislykka. 
10 Protokoll fra forhandlingsmøte 20. juni 1996 mellom Norsk Sjømannsforbund og 

Arbeidsgiverforeningen for skip og offshorefartøyer. 
11 Protokoll fra ekstraordinært møte i Verne- og miljøutvalget på M/S Color Festival 

7. februar 1997. 
12 Også ufullstendige setninger og gjentakelser er gjengitt i samsvar med 

originalteksten. 
13 Teksten er gjengitt ordrett. Kaptein Jensen sendte oppropet og de tre arkene med 

underskrifter til rederiet 5. mars 2002 kl. 13.24. 
14 Sjømannslovens § 50 sier at saken skal forelegges for norsk utenriksstasjon 

dersom det mens skipet er i utlandet oppstår tvist mellom skipsføreren og noen av 
mannskapet. 

15 Brev datert 16. mars 2002 til kaptein Hansen og Lasse Winge Kristensen i Color 

Line, underskrevet av tillitsmann Christian Aarsten og 25 andre ansatte på M/S 
Prinsesse Ragnhild. 

16 Brev datert 3. april 2002 til Lasse Winge Kristensen i Color Line fra tillitsvalgt 
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Ingvild Lewkowicz på skift A på restaurantdekket, underskrevet av minst 19 
ansatte. 

17 Brev datert 23. april2002 til TVU l Tillitsvalgte Color Line AS fra Norsk 
Sjømannsforbund. 

18 Brev datert 24. mai 2002 fra personaldirektør Lasse Winge Kristensen i Color 
Line til tillitsmann Christian Aarsten på M/S Prinsesse Ragnhild. 

19 Stevning til Oslo tingrett datert 21. januar 2003 fra advokat Geir Hovland. 
20 Brev datert 6. april 2004 fra Oslo tingrett til partenes advokater. 
21 Norsk Skibsførerforbund gikk i 1995 inn i Norsk Sjøoffisersforbund. 
22 Hele teksten i rettsforliket er: «Rettsforlik. Partene er blitt enige om å forlike 

saken. Dette innebærer at tingrettens dom ikke blir rettskraftig og at anken er 
trukket. Partene er enige om at de ikke skal ha tingrettens dom på sine nettsteder. 
Rederiet er enige i at aksjonen i 2002 var uheldig og at partene bemerker at 
Sjømannsforbundet har karakterisert den som tariffstridig. Jane Issa har hatt et 
økonomisk tap pga sykefraværet etter aksjonen. Uten å erkjenne noen forpliktelse 
til å dekke dette tapet, betaler Color Line kr. 40 000 til Jane Issa innen 14 dager 
fra dags dato. Partene er enige om å dekke egne saksomkostninger for tingrett 
og lagmannsrett. Partene er enige om at forliket kan gjøres kjent for andre, men 
at saken for øvrig ikke skal kommenteres. Partene begjærer saken hevet som 
forlikt». Forliket ble undertegna 6. desember 2005 av personaldirektør Lasse W. 
Kristensen på vegne av Color Line, Tommy Wedel og Jane Issa. 

97 
www.pdf-arkivet.no/folkvord  2019



www.pdf-arkivet.no/folkvord  2019



DEL IV 

Hva hjelper det med lover og 
regler når staten ikke griper 
inn mot rederier som følger 
reglene bare i ord? 

Color Lines regelbrudd er 
påvist til det kjedsommelige. 
Statsråder og toppbyråkrater 
har hittil svart med samrørets 
lammende taushet. 

Kan det fortsette slik? 

www.pdf-arkivet.no/folkvord  2019



URENT FARVANN! 

Angiveravtalen med Tollvesenet var 
nyttig - helt til den ble offentlig kjent 
4. juni 1996 ble en av servitørene i Color Line tatt i tollkontroll 
da han gikk i land på Hjortnes etter ei fritidsreise med M/S Color 
Festival. Sjølve tollovertredelsen var klar nok, sjøl om mengdene var 
små. Han hadde med seg to flasker for mye da han tok peiling på 
tollkontrollens grønne sone. For å være lovlydig skulle han ha gått 
på rød sone og betalt ca. kr 450.- i toll og avgifter. Tilbud om foren
kla forelegg var rutinen for smuglingsforsøk verdt under kr 3000. 

Servitøren var berusa og gjorde sin egen sak verre ved å skjelle ut 
tollerne. Resultatet ble politianmeldelse. Han angra bittert da han 
ble edru, betalte det som skulle betales og lovte seg sjøl at han ikke 
skulle gjenta den slags. Og fordi han reiste som vanlig passasjer og 
hadde vært på tur til Hirtshals sammen med venner i sin egen fri
tid, regnet han med at dette var en sak mellom han sjøl, tollvese
net og politiet. Tollvesenets taushetsplikt er jo omtrent like streng 
som Likningskontorets. Han tok for gitt at han var underlagt Color 
Lines arbeidsreglement og disiplinærregler bare i de periodene han 
var om bord som mannskap. 

Til politiet - med kopi til rederiet 

Han kunne ikke tatt mer feil. Han visste ikke at tollvesenet hadde en 
muntlig angiveravtale med arbeidsgiveren hans. Denne avtalen ga 
rederiet rett til å kontrollere fritida hans også. Brevet fra Color Line 
kom drøyt to uker seinere: 

Avskjed. 

De avskjediges herved fra Deres stilling i Color Line ASA med øye
blikkelig virkning. 
Årsaken til avskjeden er at De av Tolldistriktssjefen i Oslo er 
politianmeldt for tollovertredelse ved landstigning fra M/S Color 
Festival 4. juni 1996. Henviser i den sammenheng til rederiets 
PERSONALHÅNDBOK FOR SEILENDE, Kapitel 2.1 0.2. 1 

Tolldistriktssjefen i Oslo hadde nemlig sendt kopi til personalav
delingen i Color Line av både tollernes rapport og anmeldelsen.2 

Rederiet fikk dermed også navn og fullt personnummer på en per
son som reiste sammen med servitøren, men som ikke sjøl ble an-
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meldt. Color Lines personalavdeling sørga for at innholdet i disse 
dokumentene fra tollvesenet ble bekjentgjort til ansatte om bord. 

- Uproblematisk, sa forbundsleder Bratvold 
Både avskjedigelsen og angiveravtalen ble omtalt i media. Advokat 
Philip Blom ved LOs juridiske kontor og jusprofessor Carl August 
Fleischer var blant de som uttalte seg kritisk. Det var i grunnen bare 
en person som gikk ut offentlig med full støtte til rederiet: 

Leder i LO-forbundet Norsk Sjømannsforbund Erik Bratvold uttryk
ker en varmere støtte til angiveravtalen mellom tollvesenet og re
deriene enn noen annen som har kommentert saken, inkludert re
presentanter for rederinæringen, skrev Klassekampen, og fortsatte: 
Lederen i Sjømannsforbundet gjør det klart at han støtter rederiets 
håndtering av saken og at han oppfatter den som uproblematisk.3 

Andre var opptatt av at denne hendelsen reiste prinsippielle pro
blemstillinger som har å gjøre med enkeltindividets borgerligdemo
kratiske rettigheter. Aftenposten skrev på lederplass at 

( ... )i alle tilfeller er det betenkelig at tollvesenet avgir rapport til ar
beidsgiver om relativt bagatellmessige mellomværender mellom 
privatpersoner og offentlig myndighet.4 

Forbundslederens uttalelser vakte også sterke reaksjoner blant fag
organiserte sjøfolk. Forbundets ledelse snudde. De vedtok å gå til 
sak mot rederiet. Etter hvert kom det også opplysninger om at angi
veravtalen ikke ble praktisert konsekvent. Sjøfolk fortalte om episo
der der Color Line-ansatte - som angivelig nøt godt av rederens tillit 
-var blitt tatt for smugling uten at det fikk negative konsekvenser. 

Seier i byretten 
Jeg var den gangen medlem av finanskomiteen i Stortinget. Etter å 
ha fått informasjon fra ansatte i Color Line, oppfordra jeg finansmi
nister Sigbjørn Johnsen til å gripe inn. Jeg mente utleveringa av do
kumenter til rederiet var et brudd på tolloven som pålegger tollvese
nets ansatte å hindre at «uvedkommende får adgang til eller kjenn
skap til det han i sitt arbeid har fått vite om noens ( ... ) personlige 
forhold». 5 I et omstendelig og ordrikt svar sa finansministeren seg 
enig i at loven var brutt. Han slo fast «at opplysninger om vedkom
mendes identitet ikke burde vært gitt til arbeidsgiver i dette tilfel-
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let». 6 Datatilsynet engasjerte seg også og ga saken bred omtale i sin 
årsmelding for 1996. 

Servitøren fikk fullt medhold da saken kom opp i Oslo byrett. 
For å si det enkelt: Retten slo fast at sjøl Color Line ikke kan sparke 
en ansatt fra jobben på grunn av feil vedkommende gjør i en fripe
riode. Det var ikke grunnlag for avskjed. Deretter gikk retten inn på 
rederiets argumenter for at det i alle fall var grunnlag for oppsigelse: 
«Rettens konklusjon blir etter dette at Color Lines avskjed av NN 
kjennes ugyldig, også som oppsigelse».7 Den enstemmige dommen 
var knusende for rederiet og en stygg flekk på Tollvesenets omdøm
me og troverdighet. Rederiet ble også dømt til å betale erstatning 
med kr 15 000 kroner og saksomkostninger med kr 35 146.-

Tillitsvalgt satte dommen til side 
Seier i byretten betydde ikke at saken var slutt. Rederiet anka. 
Servitøren som hadde vunnet i retten, ble gående uten jobb og uten 
inntekt. Tida arbeider for rederiet i slike saker, fordi sjøfolk ikke 
har rett til å stå i jobben til endelig dom er falt. Denne saken kom 
aldri til lagmannsretten. Rederiet inviterte heller ikke servitøren og 
advokaten hans til forliksforhandlinger. Men en dag ringte Tommy 
Wedel, lederen i tillitsvalgtutvalget (TVU). Wedel ba servitøren 
komme ned på terminalen på Hjortnes. Det gjaldt å finne en ord
ning så han kunne få igjen jobben sin, slik arbeidskameratene hans 
også krevde. Da de møttes på Hjortnes, ba Wedel servitøren skrive 
under noen ferdige dokumenter han hadde med seg. Servitøren for
teller at det stod i papirene at han sa fra seg retten til den erstatninga 
på 15 000 kroner som Color Line var dømt til å betale. Men han 
kunne ikke få kopi. Wedel forsikra at det var bare han sjøl som skul
le ha dette ene eksemplaret. Han skulle oppbevare det innelåst. Og 
så skulle Sjømannsforbundet betale saksomkostningene som byret
ten hadde dømt rederiet til å betale. 8 Servitøren følte seg presset til å 
skrive under. Color Line slapp å gjennomføre den økonomiske delen 
av byrettsdommen og sparte drøyt 50 000 kroner. 

Noter 
1 Brev av 20. juni 1996 fra Co l or Line til servitør NN. Her sitert fra side fem i dom 

fra Oslo byrett av 27. januar 1997 i sak 96-6036 A/25. 
2 Brevet fra Tolldistriktssjefen i Oslo er datert 12. junii 1996. Referanse nr. 2338/96 

adm. 
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3 side 7 i Klassekampen 29. juni 1996. Intervju med blant andre Erik Bratvold. 
4 Leder i Aftenpostens morgennummer 25. juli 1996. 
5 Brev av 25. juni 1996 fra RVs stortingsgruppe til finansministeren. 
6 Brev av 15. august 1996 fra finansminister Sigbjørn Johnsen til RVs 

stortingsgruppe. 
7 side 14 i dom fra Oslo byrett av 27. januar 1997 i sak 96-6036 A/25. 
8 Framstillinga her bygger på en erklæring fra servitøren der han beskriver møtet 

med Tommy Wedel på landgangen. 
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Tollvesenets angiveri fortsetter 
- i smidigere innpakning 
Medieoppmerksomheten rundt angiveravtalen ble for ti år siden en 
belastning for både Oslo tolldistrikt og Color Line. Tollvesenet slut
ta med rutinemessig utlevering av taushetsbelagte dokumenter. Men 
rederiet får fortsatt den informasjonen de trenger. Partene fant fram 
til en samarbeidsform som er smidigere. 

40 sigaretter er nå den eneste kvoten som en sjøansatt kan ta med 
tollfritt i land når hun mønstrer av. Det såkalte slappsalget til mann
skapet på Color Line-fergene er begrensa til at hver sjøansatt kan 
kjøpe inntil tre kartonger sigaretter hver måned. Å røyke om bord 
er lovlig, men tollreglene må følges viss sigarettene skal tas med i 
land. 

På et allmøte for tre år siden beskrev kapteinen på et av skipene 
de gjeldende rutiner slik: Dersom en ansatt blir tatt i tollkontroll 
med noe som helst over 40 sigaretter, vil tollerne følge vedkommen
de tilbake til skipet for deretter å tilkalle sikkerhetsoffiser eller kap
tein. Lugaren skal da ransakes. Rederiet vil da bli kjent med forseel
sen uten at Tollvesenet har brutt taushetsplikten. Og dette vil igjen 
medføre avskjed. -La meg slippe dette, sa kapteinen på allmøtet i 
august 2003. 

En ikke-røykende sjømann på en av de andre Color Line-fergene 
tok med seg to kartonger da han ei stund før jul 2005 skulle på fri 
etter 14 arbeidsdager om bord. Tollerne oppdaga smuglingsforsøket 
og varsla Color Line. To tollere ble med om bord og ransaka luga
ren under oppsyn av skipets sikkerhetsoffiser og rederiets driftsdi
rektør. En kollega på samme ferge led samme skjebne den dagen. To 
andre ble tatt for liknende forhold noen dager seinere. 

Et godt råd: Si opp sjøl! 

Etter 14 fridager hjemme og en lang arbeidsdag om bord blir sjø
mannen oppsøkt av hotellsjefen som bebuder skipsavhør dagen et
ter i Kiel. Han gir sjømannen et godt råd om å si opp sjøl. Ikke lenge 
etter kommer restaurantsjefen med samme beskjed til alle som var 
blitt tatt i tollen to uker tidligere. 

Dagen etter ledet kaptein Erling B. Hansen skipsavhør i Kiel i sam-
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svar med reglene i Sjømannslovens paragraf 16. Sjømannsforbundets 
varahovedtillitsvalgte hadde ikke anledning til å møte. Ei ung jente 
som ikke hadde erfaring fra slike saker tidligere, fikk oppgaven med 
å ivareta interessene til Sjømannsforbundets medlemmer. Da kaptei
nens avskjedsvedtak var et faktum, spurte sjømannen om hun had
de noen synspunkter på saken. Han spurte blant annet fordi ingen 
tillitsvalgt hadde bedt om å få vite hans mening, verken før eller un
der skipsavhøret. Hun svarte at dette var en helt klar avskjed. Det 
hadde Sjømannsforbundets varahovedtillitsvalgte, Harry Danielsen, 
forklart henne på forhånd. 

Det kom kanskje som et sjokk for både kapteinen og andre 
da denne sjømannen opplyste at han ikke var medlem i Norsk 
Sjømannsforbund lenger. For et års tid sia hadde han meldt seg inn 
i et annet forbund, Fellesforbundet for Sjøfolk. Han hadde betalt 
kontingenten direkte, uten å blande inn lønnskontoret. 

Rettssikkerhet? 
Han ba kapteinen om forståelse for at han ikke kunne underskrive 
eller godta en avskjed før han hadde samrådd seg med sitt eget for
bund neste dag i Oslo. Kapteinen godtok dette uten innsigelser. De 
andre som hadde fått avskjed samtidig, hadde ingen slike innvendin
ger. Bare to timer seinere ble han som er medlem av Fellesforbundet 
for sjøfolk, kalt opp til nytt møte hos kapteinen. Han fikk ny be
skjed: Alle avskjedigelsene var trukket. 

Denne hendelsen, som for så vidt fikk et lykkelig utfall, rei
ser flere rettssikkerhetsspørsmål. Dette burde bekymre både kon
trollsjefen i Oslo tolldistrikt, Color Line og de som ønsker at også 
Sjømannsforbundet skal stå på medlemmenes side. 

I utgangspunktet er vel ingen uenig i at det bør være et godt og 
saklig samarbeid mellom tollvesenet og et fergerederi som daglig 
frakter tusentalls passasjerer og store godsmengder over lande
grensene. Men er det akseptabelt at tollvesenet varsler rederiet om 
en så vidt beskjeden forseelse som det er å ha med seg en eller to 
sigarettkartonger for mye ved tollpassering? Bør ikke en slik sak 
være avslutta når straffetollen er betalt? Rammes ikke dette av det 
Aftenpostens lederskribent påpekte for ti år siden? Da skrev avisen 
at «i alle tilfeller er det betenkelig at tollvesenet avgir rapport til ar
beidsgiver om relativt bagatellmessige mellomværender mellom pri-
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vatpersoner og offentlig myndighet». 1 Og skal rederiet ha rett til å 
foreta ransaking der den ansatte bor, bare fordi hun eller han er tatt 
på grønn sone i tollen med et par sigarettkartonger for mye? Bør 
ikke lugaren betraktes på samme måte som for eksempel ei pendler
brakke på en arbeidsplass på land? Der kreves det rettslig kjennelse 
før husransaking. 

Og hvor er kvalitetssikringa på saksbehandlinga i Color Line? 
Skal det ikke mer til for å oppheve tre-fire avskjedigelser som en 
kaptein har vedtatt i høytidelig skipsavhør? Kan det være nok at en 
av de avskjedigete sjøfolka sier, etter at dommen er falt, at han er 
medlem i et annet fagforbund enn Sjømannsforbundet? Denne av
skjedssaken tyder jo på at rederiet kalkulerte med at dårlig saksbe
handling ville gå bra, fordi Sjømannsforbundet ikke kom til å stille 
spørsmål. 

- Ta matrosen, kokken, servitøren! 
Og sist men ikke minst: Kan Sjømannsforbundet i lengden leve med 
at tillitsvalgte unnlater å stille opp til forsvar for fagorganiserte sjø
folk som blir sparka fra jobben på grunn av bagatellmessige forse
elser? 

For en utenforstående ser det ut som om Color Line misbruker 
sitt smidige samarbeid med Tollvesenet og Sjømannsforbundet til 
å <<ta» sjøfolk som har med seg noen røykpakker for mye på land. 
Metoden er akkurat den samme som da rederiet for ti år siden mis
brukte angiveravtalen for å <<ta» noen av de som smugla alkohol. I 
et spissformulert leserinnlegg beskriver en frustrert sjøansatt i Color 
Line sin opplevelse av dagens situasjon slik: 

Ved å stadig ofre litt mannskap til tollerne får lederne og 'gode for
retningsforbindelser' gå i fred. Ta den svakeste part som synde
bukk! Ta matrosen, kokken, servitøren! Ta de vanlige sjøfolkene slik 
at rederiledelsen fritt kan seile med sine styremøter om bord og 

smugle med seg varer for slappris hjem.2 

Noter 
1 Leder i Aftenpostens morgennummer 25. juli 1996. 
2 Leserinnlegg på side 22 i nr. 4/2005 av Dråpen, medlemsblad for 
Fellesforbundet for sjøfolk. 
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Smøring av skipskontrollen føres på 
konto 7007 
Smøring er et utydelig begrep. Sjølve fenomenet trives best i halv
grått tusmørke. Både smøreren og den smurte syns det er best. 
Smøring omtales åpent bare i lukkete miljøer der det er en naturlig 
del av hverdagen. 

Offentlig ansatte som utfører tilsyns- eller kontrollarbeid for staten, 
har lønn av sin arbeidsgiver. Staten betaler billetten viss tilsynsopp
gavene medfører reising. Utgifter til mat og drikke dekkes etter re
gulativ. Det blir uryddig viss kontrolløren mottar personlige ytelser 
eller får deler av utgiftene direkte dekket fra den som skal kontrolle
res. Eventuell betaling fra den kontrollerte bedriften skal skje åpent 
til offentlig myndighet og bokføres etter fastsatte regnskapsregler. 

- Ikke whisky. Jeg vil ha blå Smirnoff! 
Statlige kontrollører på utenriksfergene i Skagerak har etter tollbe
stemmelsene ikke rett til tollfri kvote når de går i land. Dette gjel
der alle som er på tjenestereise. Et par hverdagsepisoder fra M/S 
Christian IV forteller om et lukket miljø med en annen virkelighet. 
Butikkekspeditør A ble forundret under en livbåtøvelse i Hirtshals. 
Han gjenkjente en mann som kvelden før hadde vært innom i tax
free-butikken og byttet en flaske whisky. 

-Jeg har fått denne av kapteinen, men jeg drikker ikke whisky og 
vil gjerne bytte den til Blå Smirnoff, hadde passasjeren sagt. - Og si
den whisky er dyrere enn Blå Smirnoff, sa kapteinen at det skulle gå 
greit å bytte den i taxfree-butikken! Butikkekspeditør A byttet flasken 
etter vanlig prosedyre og mannen kontrasignerte på kassalappen! 

Dette skjedde i butikken om kvelden på turen fra Kristiansand til 
Hirtshals. Under landligge i Hirtshals neste dag var det livbåtøvel
se. Slike øvelser skal alle passasjerbåter gjennomføre minst hver 14. 
dag. Denne gangen hadde mannskapet ved oppslag fått beskjed om 
at Skipskontrollen skulle observere øvelsen. Kapteinen hadde bedt 
alle gjøre sitt aller beste slik at øvelsen ble godkjent. 

Under øvelsen gjenkjente butikkekspeditør A mannen som 
kvelden før hadde byttet til seg en flaske Blå Smirnoff i stedet for 
whiskyflaska han sa han hadde fått av kapteinen. Nå var han iført 
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Skipskontrollens kjeledress og skulle avgjøre om øvelsen kunne god
kjennes. 

- Og to portvin til kona hans 

Skipskontrollen er ofte om bord på inspeksjoner. Butikkekspeditøren 
hadde nesten glemt episoden da kapteinen ringte noen uker seinere 
mens han sjøl satt i den eneste betjente kassen i butikken. - Hei A, 
det er kaptein B1• Vi får Skipskontrollen om bord i Hirtshals på re
turen i morgen, så jeg tenkte du kunne ta ut to kvoter med det han 
liker. Du vet jo hva det er. Jeg vet at kona hans liker portvin, så ta 
med to av dem også. Ring meg når du har det klart, så sender jeg 
ned en av matrosene til å hente varene. Og så kommer han ned igjen 
til deg med rekvisisjonen signert av meg, ok? Ok! 

Butikkekspeditør A fant fram de varene kapteinen hadde bestilt, 
slo dem inn på vanlig måte for representasjon. Så ringte han til kap
teinen og sa fra at det var ordna. Etter en stund kom en av matro
sene og henta posen med flasker. Han returnerte like etterpå med 
en rekvisisjon der det stod: Representasjon ved Skipskontrollen, og 
navnetrekket til kapteinen 

Dette var en hverdagslig episode blant mange av samme slag. 
Kapteinen opptrådte avslappet. Han fulgte jo bare en innarbeidet 
praksis på M/S Christian IV. Kontrollørens opptreden ved tollpas
sering er ikke noe poeng her. Episoden viser at en rederilojal kaptein 
fant det naturlig å gi to kvoter alkohol som gave til en statlig kon
trollør som hadde ansvar for skipets og de reisendes sikkerhet, men 
som ikke hadde rett til å ta med seg en dråpe tollfri alkohol i land. 

Butikkekspeditøren som opplevde disse hendelsene, slutta i Color 
Line i 1998. Andre har seinere beskrevet liknende praksis. Det fram
går av referat fra møter under forberedelser til en rettssak, at en av
delingssjef på ei av de andre fergene beskrev hvordan gaver til skips
kontrollen betales og bokføres. Avdelingssjefen skulle kontere med K
sted 1260 og konto 7007 (representasjon teknisk avdeling). På kasse
bilaget til regnskapsavdelinga skulle det gis en tilleggsopplysning om 
at det gjaldt Skipskontrollen. Detaljene må stemme for at regnskapet 
skal bli korrekt. Men ordet smøring skulle ikke forekomme. 

Noter 
1 Den tidligere taxfree-ekspeditøren heter Erik Augestad. 
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Hadde Sjøfartsdirektoratet rett i 
at rednings- og slokkingsarbeidet 
var «et lærebokeksempel» da M/S 
Prinsesse Ragnhild brant 8. juli 1999? 
Natt til torsdag 8. juli 1999 skjedde det sjøfolk og redningsmann
skap frykter mest av alt. Kl. 02.14 ba kapteinen på M/S Prinsesse 
Ragnhild om hjelp. 1 Maskinrommet sto i brann. Noe tid var allerede 
gått siden brannen ble oppdaga. Skipet befant seg vest for Gøteborg. 
1167 passasjerer, et mannskap på 158 og 14 andre var om bord.2 

Sommernatta var lys. Det var en vakker, nesten trolsk stemning. 
Redningsmannskap huska at været var like rolig da Scandinavian 
Star brant, 9 år tidligere. Den natta mista 158 mennesker livet. 

Større skip - samme motor 
170 meter lange M/S Prinsesse Ragnhild ble levert til Jahre Line 31. 
januar 1981 og ble satt i trafikk på strekningen Oslo -Kiel. Etter 
nesten 10 års drift var skuta blitt for liten. Et skipsverft i Cadiz i 
Spania fikk oppdraget med ombygging for å øke passasjerkapasite
ten. Den «nye» M/S Prinsesse Ragnhild, som ble satt inn på Kiel
ruta igjen 15. juni 1992, var forlenga med vel 30 meter. Sjøl om det 
nå var bruk for mer motorkraft, var ikke de to hovedmotorene skif
ta ut. De var borra opp slik at de kunne yte mer enn før. På streknin
gen Oslo-Kiel måtte M/S Prinsesse Ragnhild ha full ytelse på begge 
hovedmotorene for å holde ruta. Dette ga mindre tid og rom for 
jevnlig vedlikehold enn på de kortere strekningene der det av og til 
er nok å ha en motor i drift. Et eksempel på dette er nattseiling fra 
Hirtshals til Kristiansand. Da kan den ene motoren vedlikeholdes 
uten at skipet får driftsavbrudd. 

I dag går M/S Prinsesse Ragnhild i trafikk på Color Lines nye 
rute Bergen- Stavanger- Hirtshals. Der har hun vært siden våren 
2005. 

- Et lærebokeksempel 
Brann i et passasjerskip utløser kamp på flere arenaer. Besetningen 
om bord som skulle hindre tap av menneskeliv og begrense skadene, 
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ble varsla av kapteinen kl. 02.20. Rederiledelsen som skulle slåss for 
å få en positiv profilering i media, og især i fjernsynsdekninga, fikk 
kapteinens katastrofevarsel 20 minutter tidligere. 3 

I skipsdagboka for brannatta i 1999 skrev kapteinen at han kl. 
04.15 mottok rapport fra skipets slokkingsleder om at brannen var 
under kontroll. Tre kvarter seinere kom Gøteborg brannvesen fram 
til havaristen, tett fulgt av brannfolk fra Fredrikshavn og Larvik. Og 
så kl. 05.17: «Brannen er konstatert slukket». Alt dette i følge skips
dagboka, hvor vi også kan lese at det kl. 04.00, etter gjentatte kon
troller, ble «konstatert at alle passasjerer er evakuert fra skipet». De 
fem siste passasjerene ble ikke regna med. De var om bord til skipet 
ble taua inn til kai. 

Allerede på NRKs ekstra morgensendinger fastslo avdelingsdirek
tør Konrad M. Havig i Sjøfartsdirektoratet at «denne ulykken har 
blitt håndtert akkurat slik som man ønsker det. Det er et lærebok
eksempel på hvordan dette skal skje». Statssekretær Berg i Nærings
og handelsdepartementet møtte fram i studio og forsikret at «de for
holdsregler og de krav og regelverk man har, er blitt fulgt>>. 4 Disse 
slutningene fra statlig tilsyn og politisk ledelse ble kringkasta før det 
brannherja skipet i 12.30-tida var taua inn til Gøteborg. 

Mannskapet løste oppgaven med å berge liv. Mange gjorde en 
innsats ut over det som er rimelig å forvente. Rederiet vant kampen 
om medieprofileringa. En takknemlig linjedirektør Trond Kleivdal 
oppsummerte i brev til sine ansatte at media betegnet evakueringa 
av passasjerene som «et skoleeksempel på en redningsaksjon>>.5 

«Alle>> var enige om dette. - Det gikk greit, som også 
Sjømannsforbundets sikkerhetsekspert Harald Særstein uttrykte det 
litt mer lavmælt i sikkerhetsinnledninga si på Sjømannsforbundets 
landsmøte tre år seinere. Han karakteriserte Color Lines gode hand
tering av denne skipsbrannen som «den eneste skikkelig realistiske 
øvelsen vi har hatt i Norge>>.6 

Skipsreder Olav Nils Sunde, som eier Color Line, har seinere om
talt 1999 som et anno horribilis\ et forferdelig år. En av rederiets 
andre ferger grunnstøtte jo i Oslo-fjorden bare ei uke etter bran
nen. Men også det gikk bra. Prinsesse Ragnhild kunne allerede 3. 
september gjenoppta trafikken Oslo- Kiel. Blohm & Voss-verftet i 
Hamburg klarte alt reparasjonsarbeidet på halvannen måned. 

Men er det nå helt sikkert at alt gikk så greit denne natta da bran-
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nen herja? La oss se på opplysninger fra de som stod midt oppe i 
det. Mye tyder på at det var mot og snarrådighet fra enkeltpersoner 
i tillegg til ikke så rent lite flaks som gjorde at brannen ikke utvikla 
seg til en katastrofe. 

«Tilfredsstillende» viste seg å bli nær katastrofalt 
Utgangspunktet var ikke det beste. Prinsesse Ragnhild fikk ikke 
bedre enn karakteren «tilfredsstillende» i en undersøkelse Norsk 
Brannvernforening gjorde av brannsikkerhet på ni passasjerferger 
tre måneder tidligere. 8 Bare ei av fergene i testen fikk dårligere ka
rakter. Et av ankepunkta var at det ikke var overrislingsanlegg i hele 
skipet. 

Brannen starta da et drivstoffrør røyk i maskinrommet. Nøyaktig 
tidspunkt er ikke klarlagt. Men brannen utvikla seg raskt da den 
først fikk tak. Mannskap som satt og prata på Dekk 4 etter at natt
klubben stengte i ett-tida, kjente ei uforklarlig lukt. Flere av dem så 
svart røyk velte ut fra ventiler i skutesida da de gikk ut på dekk. En 
av dem mente noe var galt i maskinen. Kanskje ei vifterem var rø
ket? Dette var ca. kl. 01.30. Ei oppringing til brua om dette er ikke 
nevnt i skipsdagboka. Den forteller bare at vakthavende styrmann 
fikk beskjed kl. 01.55 etter at en brannalarm var utløst i maskin
rommet. 

Skipet har et alarmsignal som kalles «first strike». Det er en til
synelatende udramatisk beskjed over høyttaleranlegget. Om det for 
eksempel er et mindre branntilløp på bildekk, går denne beskjeden 
ut: «Mr. Skylight til bildekk. Mr. Skylight til bildekk». For mann
skap som tilhører den brannstasjonen som omfatter bildekk, er dette 
varsel om å rykke ut for å stanse branntilløpet uten å sette hele skipet 
på hodet. For resten av mannskapet er det beskjed om å være i ekstra 
beredskap. Denne natta ble «first strike» ikke benytta. En av mann
skapet tok imidlertid initiativet sjøl og begynte å vekke kollegene. 
Først kl. 02.25 utløste kapteinen brannalarmen for hele skipet. 

C02-anlegget låste seg 
M/S Prinsesse Ragnhild var utstyrt med et C02-anlegg som var 
konstruert for å kvele brann i maskinen. Framgangsmåten skulle 
være enkel: C02-alarmen - et varslingssignal med ekstrem inten
sitet - utløses. Maskinrommet evakueres og stenges. Alle ventiler 
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stenges. Så utløses gassen med noen handgrep i C02-rommet på 
Dekk 6. Dermed fylles maskinrommet med gass som utsletter enhver 
brann. Men det som skjedde, var alt annet enn et lærebokeksem
pel. Skipsdagboka forteller at C02-anlegget først ble utløst en og en 
halv time etter at meldinga om brannalarmen er registrert mottatt 
på brua. Hvorfor lot kapteinen brannen utvikle seg så lenge? 

Ei uke etter brannen meldte VG at «maskinsjefen, som febrilsk 
hadde forsøkt å åpne ventilen til C02-anlegget, hadde brukt så mye 
kraft at håndtaket til ventilen brakk>>.9 Noen dypere forklaring på 
dette ble ikke gitt. For en uvitende leser så det ut som om maskin
sjefen hadde vært uvøren og tatt for hardt i. En uuttalt mistanke om 
det som gjerne kalles «menneskelig svikt>> ble hengende i lufta. 

Maskinsjefen var i tvil, men bestemte seg for å følge den instruk
sen i tre punkter som stod oppslått på et gult plastskilt på veggen 
i C02-rommet. Han visste nok ikke at instruksen var feil. De tre 
punktene som viste hvordan C02 anlegget utløses, hadde feil rek
kefølge. Fordi maskinsjefen fulgte den uriktige instruksen, ble an
leggets hovedventil satt under trykk slik at den kilte seg fast. Ikke 
så mye som en kubikkcentimeter C02 kom fram til det brennende 
maskinrommet. Men den usynlige gassen begynte å sive ut rundt 
maskinsjefen som strevde fortvila med den fastlåste ventilen. Mens 
han sleit med dette, røyk ventilhandtaket tvers av. Men maskinsje
fen gjorde ingen personlig feil ved å bruke for mye kraft, slik VG-re
portasjen antydet. Den store feilen var at maskinsjefen ikke visste at 
instruksen som hadde hengt på veggen i sju år, ikke stemte med den 
bruksansvisningen som fulgte med da anlegget ble levert. 

Tungt og gammeldags utstyr 
Mens maskinsjefen strevde i C02-rommet, der lammende gass lek
ket ut rundt han, gjorde kelnere og annet mannskap en heroisk inn
sats for å slokke brannen med vann. De lot seg ikke stoppe av at de 
hadde gammeldags og til dels dårlig utstyr. Røykdykkerne måtte 
for eksempel slite med gammeldagse og tunge stålflasker med oksy
gen. Utstyret var 4-5 ganger tyngre enn moderne komposittflasker 
(lette surstofflasker) 10 • Brannmannskapene var ikke en gang utstyrt 
med ulltøy nærmest kroppen under drakten, slik brannfolk på land 
har. Flere fikk etterpå vite at de var blitt utsatt for ekstrem varme 
opptil tre ganger lenger enn det som gjelder for brannmannskaper 
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på land. Noen av brannslangene var uhandterlige fordi de hadde 
slik dimensjon at de var umulig å bøye når de ble satt under trykk. 
Mannskapet lot seg ikke stoppe av slike mangler. De begrensa bran
nen og evakuerte passasjerene så bra at det ikke oppstod panikk. 

I skipsdagboka står det ikke ett ord om når og i hvilken grad 
drivstofftilførselen til maskinen ble stoppa. Hurtiglukkerne for driv
stofftilførselen befant seg i et skap i passasjerkorridoren på Dekk 3. 
De ble ikke brukt. I maskinfolkas oppsummering etter brannen rei
ste de krav om at «hurtiglukkerne bør også kunne betjenes fra kon
trollrommet». 11 

Låst ventil hindra lensing 
Brannslokking med vann hindra ikke at varmen fra brannen slo igjen
nom det ene dekket etter det andre. Store vannmengder samla seg i 
bunnen av skipet. Da slo feil nummer to til for fullt. Lensepumpene 
i bunnen av båten var ubrukbare, ganske enkelt fordi ventilen der 
vannet skulle pumpes ut, var låst. Ei forklaring på dette som seinere 
verserte om bord, var at ventilen ble satt i låst stilling for å hindre 
forurensing før skipet gikk i dokk i januar 1999. Og så kan den 
ha blitt stående slik. Fordi brannen herja, var det umulig å komme 
fram dit denne ventilen kunne åpnes. Når denne ventilen står i låst 
stilling, går det på sjødyktigheta løs. Maskinbesetningens oppsum
mering etterpå er enkel og kort, men nådeløs: «Overbordventil for 
stempellensepumpen må stå i åpen stilling». 12 

Men det var med dette akkurat som med instruksen i C02-rom
met. Når det ikke er rutine å teste at alt er i orden, så er det ingen 
som merker feilen- før det blir alvor. Kaptein Halvorsen kan ikke 
ha bekymra seg om hvorvidt lensepumpene kom til å fungere om 
det ble bruk for dem. Hadde han vært bekymra, så hadde han nok 
før avreise fra Kiel undersøkt om ventilen var i åpen stilling, slik den 
skulle være. 

Etter hvert som mer og mer vann samla seg i bunnen av skipet, 
begynte Prinsesse Ragnhild å krenge. Passasjerer og mannskap opp
levde neppe denne krenginga som farlig der og da. Men kapteinen 
reagerte på det som var i ferd med å skje. Når et skip av denne ty
pen ligger stille, helt uten motorkraft, skal det ikke så mye kren
ging til før situasjonen plutselig blir dramatisk. Når krenginga når 
et visst punkt, sørger de fysiske lovene sjøl for at situasjonen brått 

113 
www.pdf-arkivet.no/folkvord  2019



URENT FARVANN! 

blir ukontrollerbar og irreversibel. Det er umulig å rette opp ei pas
sasjerferge når den først har begynt å kantre. Men i skipsdagboka 
som skipets controller førte, tilsynelatende fra minutt til minutt, er 
verken lenseproblemene eller krenginga nevnt. 

Fare for krenging 
-Bjørn! Bjørn! Nå passerer vi 14 grader! Redningsmannskap hørte 
kapteinens rop til maskinsjefen over VHF-en, det sambandssyste
met som brukes om bord. Han hørtes skremt og glemte å innlede 
med den vanlige tiltaleforma på VHF-en: «Kapteinen til chiefen ... 
osv. « Det kom ikke noe svar. Maskinsjefen befant seg i C02-rom
met. Den lammende gassen spredde seg i rommet der han hadde 
strevd forgjeves med den fastslåste ventilen. Maskinsjefen ble berga 
fordi andre av mannskapet - som var utstyrt med riktig verneutstyr 
- kom til og fikk dratt han ut av det gassfylte rommet. 

De fortsatte så strevet med den fastlåste ventilen, mens brannen 
raste videre. Brannen slo seg nådeløst oppover og gjennom dekkene. 
Til slutt lyktes de som strevde i C02-rommet. Ifølge skipsdagboka 
var klokka da blitt 03.25. Flere forteller at de på dette tidspunktet 
ikke hørte noen C02-alarm. Halvannen time var gått siden vaktha
vende i maskinen varsla brann, og C02-alarmen kan ha blitt øde
lagt av brannen i mellomtida. Men nå var det ingen som tenkte på 
det. Hovedsaken var at det brølende flammeinfernoet stilna av da 
maskinrommet ble fylt med gass. Det ble mulig å slokke brannen 
i resten av skipet. 50 minutter seinere var den under kontroll. En 
brannkatastrofe var avverga. 

Mens brannen raste krenga M/S Prinsesse Ragnhild mer og mer. 
I denne situasjonen var det en erfaren sjømann som berga situasjo
nen. Han oppfatta krenginga og skjønte hva som var i ferd med å 
skje da lensepumpene ikke virka. Plassen hans var i brannlaget på 
bildekk som blant annet hadde til oppgave å pøse på vann slik at 
ikke varmen skulle antenne bilene også. Likevel forlot han den til
delte plassen sin på brannlaget. Han sleit seg fram og forbi eller over 
de låste flood-portene 13

, og kom fram til nødlensepumperommet. På 
denne måten fikk han satt i gang lensing. Etter hvert som vannet nå 
ble pumpa ut, stansa krenginga. M/S Prinsesse Ragnhild retta seg 
gradvis opp igjen. Et av TV-teamene som var tidligst ute, fanga opp 
situasjonen fra helikopter, men de ante neppe hvor dramatisk situa-
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sjonen var. De hadde kamera retta mot skutesida da utpumpinga av 
oljeblanda vann kom i gang. Reporterne kommenterte oljesølet som 
bredte seg på den blikkstille havflata. Dette oljeflaket ble også mye 
omtalt av journalister som ankom flere timer seinere. 

Mannskapets evaluering 
Dette gir grunnlag for noen slutninger: For det første: Om instruk
sen på veggen i C02-rommet hadde vært korrekt, er det sannsynlig 
at brannen i maskinrommet ville blitt slokt mye raskere. Skadene 
ville blitt mindre. For det andre: Hadde ikke den snarrådige man
nen i brannlaget på bildekk på eget initiativ tatt seg fram til nød
lensepumpa, er det fare for at krenginga hadde utvikla seg videre. I 
verste fall til det punktet da skipet brått kantrer. 

Verken Sjøforklaringa i Gøteborg eller Sjøfartsdirektoratets ek
spertgruppe under ledelse av avdelingsdirektør Magnus K. Havig 
retta fokus mot den toppledelsen som var ansvarlig for at det svikta 
på to så alvorlige punkter. Deler av dette- og andre forhold som vi
ser mangler i sikkerhetsopplegget- er beskrevet i mannskapets egen 
evaluering av situasjonen. Den ble nedskrevet etter at mannskapet 
var samla for å gjennomgå sine egne erfaringer fra den dramatiske 
brannatta. De møttes ombord mens skipet var til reparasjon hos 
Blohm & Voss i Hamburg. 

Sjøfartsdirektoratet som kalte slokkingsarbeidet «et lærebokek
sempel» allerede klokka ni på ulykkesdagen, satte hemmeligstem
pel på mannskapets egen evalueringsrapport. Dette skjedde ved at 
direktør Havig på slutten av et møte med rederi og tillitsvalgte 30. 
august 1999 sa at mannskapets evalueringsrapport skulle behandles 
fortrolig. Den tillitsvalgte kommenterte at poenget fra mannskapets 
side var at de erfaringene som er beskrevet i rapporten, skal tas på 
alvor. Nå, sju år seinere, kan det se ut som fortroligheten har gått 
svært langt. Sjøfartsdirektoratet opplyser i juli 2006 at de ikke er i 
stand til å finne mannskapets evalueringsrapport i sine arkiver. 14 

Hvor var kontrollører og tilsyn? 
Det er grunn til å spørre hvordan Color Line kunne la den ombygde 
M/S Prinsesse Ragnhild seile i sju år uten å teste instruksen i C02-
rommet. Den kunne blitt prøvd i praksis når skipet lå i dokk. I det 
minste kunne rederiets ansvarlige ha sammenlikna instruksen med 
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leverandørens bruksanvisning. En nøye gjennomlesing ville ikke tatt 
mange minutter og ville vært nok til å oppdage at de tre punktene på 
det gule skiltet i C02-rommet hadde feil innbyrdes rekkefølge. De 
sikkerhetsansvarlige i Color Line kan kanskje skyve litt av skylda 
over på firmaet som år etter år siden ombygginga i Cadiz fikk betalt 
for å sertifisere C02-anlegget. Men hvordan kunne Skipskontrollen 
i sju år unngå å oppdage uoverenstemmelsen? 

Ansvaret for at skipet seilte med en låst ventil som gjorde lense
pumpene ubrukbare, må ligge om bord. Det er kapteinens ansvar 
at skipet er sjødyktig før det legger fra kai. Men når så mye svikter 
samtidig, er det også grunn til å rette et kritisk blikk oppover i re
deriet. Ansvaret for helheta i sikkerhetsopplegget ligger hos topple
delsen. Feilene handler om manglende ledelse, manglende kontroll 
og manglende opplæring. Det vil si systemsvikt. Mye skal skje i rik
tig rekkefølge når alle skal evakueres fra ei passasjerferge i rom sjø. 
Rederiledelsen har ansvaret for at alle til enhver tid både har den 
opplæringa som trengs og er godt drilla på både detaljer og helhet. 
Olav Nils Sunde var rederiets styreleder og satt med det øverste an
svaret. 

En episode er illustrerende for hvor dramatiske følger også en 
«liten» systemfeil kan få: Ei oppblåst flåte kantra da de første passa
sjerene ble ført om bord fra Dekk 7. Passasjerene klarte med nød og 
neppe å holde seg fast i stroppene, men en av mannskapet forsvant i 
havet fra 17 meters høyde. Han hadde god kroppskontroll og dess
uten flaks. Mobbåten var tilfeldigvis bare noen meter unna da han 
kom opp til overflata igjen. 

Maritime Evacuation System (MES), er en del av evakueringsut
styret. MESen på M/S Prinsesse Ragnhild bestod av flere deler. Den 
ene var to oppblåsbare «sklier» fra Dekk 3. Etter utløsning blåser 
de seg opp automatisk og ender i en plattform som blir liggende på 
havflata. Bare den på babord side ble brukt. På Dekk 7 ligger de 
store MES-flåtene i svære og tunge metalltromler. Også disse åpner 
seg og blåses opp automatisk når de treffer havflata. Hver av disse 
flåtene- som ikke hadde egen motor- kunne romme opp til 50 per
soner. 

Da MES-tromlene på Dekk 7 ble utløst, var en svært nær ei al
vorlig ulykke. Fra ca.l7 meters høyde traff fire flåtetromler på flere 
hundre kilo, havflata med voldsom kraft, bare et par meter fra en 
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mindre flåte med et tjuetalls personer om bord. Flåten ble fylt med 
vann. Hadde den blitt truffet direkte, kunne menneskeliv gått tapt. 

Brannatta kommer tilbake 
Her er det ikke snakk om personlige feil. Mannskapet gjorde en he
roisk innsats hele tida. Hadde organiseringa vært riktig, ville de på 
forhånd ha vært drilla på å sette ut de ulike redningsmidlene i riktig 
rekkefølge. Som en av mannskapet sa om de ansvarlige for organi
seringa av sikkerhetsarbeidet, etter at alle var evakuert: - Det så ut 
som de forsøkte å oppheve tyngdekrafta. 

En slik brannopplevelse - der mange ikke er stort mer enn en 
hårsbredde fra total katastrofe - setter spor i sjel og sinn. En av 
mannskapet forteller at legen hennes sa det var god egenterapi i å 
skrive ned tankene som stadig vendte tilbake. Hun skrev og skrev. 

For henne korn brannattas helvete tilbake i nattlige mareritt også 
da den sjuende årsdagen nærma seg- i juli 2006. Da henta hun fram 
dagboknotatene og leste dem på nytt. 

Noter 
1 Dette er ifølge skipsdagboka. 
2 De 14 var blant annet musikere som hadde arbeid om bord uten å ha status som 

mannskap under vanlig drift. I rapporten etter brannen ble de inkludert slik at 

mannskapet da var 172. 
3 Direkter Sigerset i Color Line opplyste i NRKs ekstrasending 07.00 at 

rederiledelsen fikk beskjed klokka to. 
4 Disse utsagnene er fra NRKs ekstra nyhetssendinger fra 07.00 og tillO.OO på 

ulykkesdagen 8. juli 1999. 
5 I brev datert 14. juli 1999 til hver ansatt på M/S Prinsesse Ragnhild. 
6 Side 40 i Referat onsdag 25. september 2002 fra NSFs 24. ordinære landsmøte. 
7 I tale til inviterte gjester i kinosalen på Color Fantasy 9. desember 2004. 
8 Forbrukerrapporten nr. 5 1999. 
9 VGs nettavis 15.juli 1999. 
10 side 17 i Rapport avgitt i september 1999 fra Sjøfartsdirektørens ekspertgruppe. 

Røykdykkerne hadde gammelt utstyr som veide 23 kg, mens moderne utstyr veide 

5 kg. 
11 Avsnittet Fra maskin besetningen på side 5 i Mannskapets evaluering etter 

brannen. 
12 Samme kilde som note 10. 
13 Etter Estonia-ulykka i 1994 ble ftood-porter påbudt på bildekk for å begrense 

krengingsfare ved eventuell innstrømming av vann. 
14 Brev datert 17. juli 2006 fra Sjøfartsdirektoratet til forfatteren. 
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M/S Kronprins Haralds «grunnberøring» 
i 1999: En styrmann som svikta, 
et hendelig uhell, eller et maritimt 
justismord? 

15. juli 1999 seilte kaptein Reidar Jensen skuta på grunn- med 1 
2 72 passasjerer om bord. Men M/S Kronprins Harald ble heldigvis 
ikke stående fast på Torpene-grunnen i indre Oslofjord. Rederiets 
informasjonssjef kalte derfor ulykken en «grunnberøring». Han sa 
til Norsk Telegrambyrå at den skyldtes at skipet måtte foreta en 
skarp manøver på grunn av et container-skip. Skipet kunne fortsette 
til kai for egen maskin sjøl om «vann pipler inn i skipet gjennom en 
liten rift i skroget». 1 

M/S Kronprins Haralds avgang fra Oslo var forsinka. For å hente 
inn tapt tid ga kaptein Jensen ordre til 2. styrmannen om å passere 
et annet skip- Regina J- i det trange farvannet. Da et tredje skip 
kom på motgående kurs, oppstod den farlige situasjonen som resul
terte i ulykka. 

Et uavhengig ekspertutvalg som har granska hendelsen, påviser 
at rederiets forklaring- med all vekt på en ytre ulykkesårsak - er 
misvisende. Før vi ser på utvalgets konklusjoner er det verdt å si 
litt om forbedringene i sjøfartens sikkerhetsregler. Hvordan forde
les ansvaret etter gjeldende rett mellom rederiet, kapteinen og hans 
underordnede? 

1993: Fokus på lederansvar i rederiet 

Store skipsulykker på 1980- og tidlig 1990-tall tok mange men
neskeliv og medførte store miljøødeleggelser. Undersøkelser påviste 
svære mangler både i administrasjonen om bord og i rederiene på 
land. Situasjonen var uholdbar og uakseptabel. Et britisk initiativ 
for å lage et sikkerhetsstyringssystem for passasjerskip ble fulgt opp 
og konkretisert i IMO (FNs skipsfartsorganisasjon). 4. november 
1993 vedtok IMO det internasjonale regelverket som nå bare kal
les ISM-koden (International Safety Management Code).2 De 13 
korte punktene er blitt en internasjonal norm for sikkerhetsstyring 
for drift av skip og for hindring av forurensing. Hovedansvaret for 
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at hvert skip har et oppdatert system med riktig utstyr og kvalifi
sert personell i alle funksjoner, plasseres hos toppledelsen i selskapet 
som driver skipet. ISM-kodens punkt 5 innebærer for eksempel at 
«rederiets ledelse har ansvaret for at sikkerhetssystemet blir forstått 
av alle det angår og at det fungerer effektivt». 3 Viss en kaptein er gitt 
kommandoen over et skip uten å ha nødvendige kvalifikasjoner, er 
det ikke bare snakk om personlig svikt. ISM-koden sier det er re
deriledelsens ansvar. Det samme gjelder viss utstyret på brua eller i 
maskinen ikke oppfyller lovbestemte krav. Ved ulykkesetterforsking 
etter ISM-kodens regler, skal man alltid avklare om det foreligger 
systemsvikt fra rederiets side. ISM-koden ble en del av norsk regel
verk i 1996 gjennom ei forskrift som er hjemla i Sjødyktighetsloven.4 

Men sertifisering etter ISM-koden kan også gi falsk trygghet, der
som Sjøfartsdirektoratet legger lista for lavt. Sertifikater på veggen 
gir ingen sikkerhet i seg sjøl. Sjøfartsdirektoratet må kontrollere om 
rederiledelsen gjennomfører ISM-kodens krav i praksis. 

Som å gå rett på en lyktestolpe 

Skipsleia ut fra Oslo er trang. Trafikken kan være tett. Men erfarne 
sjøfolk som kjenner fjorden og grunnene, sørger for at det ikke skjer 
uhell. Det var derfor mer enn oppsiktsvekkende at ei av de store pas
sasjerfergene kunne bomme så grovt som M/S Kronprins Harald 
gjorde denne solblanke, stille julidagen for sju år sia. Torpene-grun
nen er såpass kjent at en kaptein som kjører Kiel-ferga på grunn der, 
kan sammenliknes med en fotgjenger som går rett på en lyktestolpe 
ved et fotgjengerfelt han er vant til å krysse daglig. 

Hva var det som skjedde? Hadde ikke skipet nødvendig naviga
sjonsutstyr? Var ikke kapteinen på brua? Hadde ikke rederiet ut
styrt M/S Kronprins Harald i samsvar med ISM-koden og øvrige 
regler som skal gjøre sjøfarten trygg? Hadde rederiet unnlatt å gi 
nødvendig opplæring? Ulykka skjedde jo flere år etter at ISM-koden 
var innført i norsk rett. 

Rederiet slapp lett unna. Ingen gravende journalister etterprøvde 
den første forklaringa fra informasjonssjefen. Sjøfartsinspektøren 
og politiet brydde seg ikke om å leite etter mulig systemfeil eller 
systemsvikt. De ga kapteinen ei berettiga bot for dårlig navigering. 
I tillegg tok de ut tiltale mot 2. styrmannen. Han nektet å vedta bot 
og ble dømt i Ytre Follo herredsrett. Da tok fire erfarne og sjøretts-
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kyndige personer et personlig initiativ for sjøfolks rettssikkerhet. De 
bestemte seg for å granske det som ansvarlige myndigheter ikke ville 
se på. 

Et uvanlig granskingsutvalg 
Før vi ser på resultatet av granskinga, bør noen ord sies om bak
grunnen til de fire: 

Moritz Askildt ( 67 år) er pensjonert fra Sjøforsvaret siden 1999 
med kommandørs grad. Han har høy internasjonal spesialkompe
tanse innen navigasjon. 11 års sjøtjeneste i Sjøforsvaret med ansvar 
for fartøyenes navigasjon har gitt inngående erfaring med alle slags 
elektroniske systemer beregnet for maritim navigering. Fra 1989 var 
han i seks år stabssjef i det statlige Aksjonsutvalget for ulykker på 
kontinentalsokkelen (AKU). Fra 1993 til 1999 ledet han NATOs 
hovedgruppe for navigasjon. 

Kaare Andre Kopperud (85 år) har sjørett som spesialfag fra 
Universitetet i Oslo. Han har arbeidet sju år som etterforsker i 
Oslopolitiet, har undervist ved Politihøgskolen og arbeidet 43 år i 
ulike avdelinger under Utenriksdepartementet. Kopperud har vært 
rettsformann i omkring 150 saker i forbindelse med etterforsking av 
ulykker til sjøs (sjøforklaringer) og var medlem av Sjølovkomiteen 
som i 1999 foreslo nye regler for undersøkelse av sjøulykker. Fra 
1990 til2000 var han spesialrådgiver for Norsk Sjøoffisersforbund. 

Arne Sagen (73 år) var forskningssjef ved Norsk Skipsforsknings
institutt fra 1976 til1980. I de neste 18 årene var han overingeniør 
i Det Norske Veritas. Her hadde han ansvar for stabs- og prosjekt
oppgaver innen maritim satelittkommunikasjon, drift av skip, skips
forskning, introduksjon av avansert computertekninkk innen drift 
av skip og utvikling av sertifisering av rederidrift og skipsledelse. 

Jan Ørner (82 år) startet med radiolinjen ved Gøteborgs 
Navigationsskola og seilte som telegrafist, først i handelsflåten og 
seinere i Marinen under krigen. Han gjennomgikk Sjøkrigsskolen i 
Storbritannia og i Oslo. Etter å ha studert psykologi ved Universitet 
i Oslo ble han i 1952 ansatt som Marinens første psykolog. Med 
denne utdannelsen og 25 års fartstid i Marinen, er han en av de me
get få i Norge som kombinerer maritim utdannelse og erfaring med 
utdannelse og praksis i psykologi. Han fulgte de åpne forhandlinge-

120 

l • 
De fire bestemte seg 
for å granske det som 
ansvarlige myndighe
ter ikke ville se på. 

www.pdf-arkivet.no/folkvord  2019



l • 
Sikkerhet er avhengig 

av en sikkerhetskul
tur basert på tillitsfor

hold. 

URENT FARVANN! 

ne i Sleipner-saken i Bergen og straffesaken i Ytre Follo herredsrett 
etter M/S Kronprins Haralds grunnberøring. 

Møtt med samrørets lammende taushet 
Disse fire utgjør en sjelden samling av teoretisk kunnskap og prak
tisk erfaring innen alt som har med navigasjon og sjøsikkerhet å 
gjøre. De tok ansvar. Som uavhengig utvalg granska de både sjølve 
hendelsen med M/S Kronsprins Harald den 15. juli 1999 og bak
grunnen. Ingen har trukket deres samlede faglige kompetanse i tvil. 
De fire understreker at de arbeidet fritt og at de ikke var oppnevnt 
eller betalt av noen for å utføre arbeidet. De skriver om seg sjøl at 
de står for en «anerkjent og moderne sikkerhetsfilosofi - at sikker
het er avhengig av en sikkerhetskultur basert på tillitsforhold - og 
ikke på en straffekultur, hvor man søker etter syndebukker som skal 
straffes». 5 

I mai 2001 sendte de granskingsrapporten til rederi
et, Sjøfartsdirektoratet, Justisdepartementet og andre berørte. 
Rapporten som er på 90 sider, går detaljert gjennom hendelsen med 
henvisninger til norske og internasjonale regler og rettskilder. Til 
dags dato har verken rederi, sjøfartsmyndigheter eller rikspolitike
re tatt fatt i konklusjonene. De fire har heller ikke blitt imøtegått. 
Istedenfor dialog for å lære og forbedre, satsa rederi, toppbyråkra
ter og skipsfartspolitikere alt på ett kort:. Samrørets lammende taus
het. 

Ulykkesårsakene 
Her kan vi bare - i forenkla og forkorta form - gjengi noen av po
engene i rapporten. Utvalget skrev at den direkte, utløsende årsak til 
grunnberøringen var at skipet seilte lengre vest enn vanlig på grunn 
av passeringen av REGINA J, samt at et motgående skip, BULK 
TRADER, kom forstyrrende inn i situasjonsbildet. Dette resulterte i 
at KRONPRINS HARALD ikke kom inn i korrekt løp i tide. 

I tråd med ISM-kodens regler undersøkte utvalget om rederiet 
hadde oppfylt sine plikter. Det de fant, var nedslående: 

Bruinstruksen på M/S Kronprins Harald, hadde ikke blitt fornya 
siden 1985, dvs. ti år før ISM-koden ble innført i norsk rett. På brua 
fant de en elektronisk kartmaskin som ikke var godkjent for bruk i 
norsk kystområde. Rederiet hadde heller ikke sørga for å gi 2. styr-
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mannen opplæring i bruk av denne kartmaskinen. Ja, leverandøren 
fortalte at Color Line var det eneste rederiet om hadde kjøpt maski
nen uten å kreve at leverandøren ga opplæring i bruken. På brua var 
bordet med papirkartet plassert i et eget avlukke sju meter vekk fra 
setet hvor 2. styrmannen satt. Han kunne ikke følge gjeldende regler 
om også å bruke papirkartet uten å bli borte i minst to minutter fra 
den faste plassen som ga nødvendig utsyn over skipsleia. Rederiet 
hadde på et eller annet tidspunkt endra bruarrangementet og tatt 
bort utstyr som trengs for å kunne foreta optisk peiling. Moderne 
passasjerskip har utstyr som kan varsle viss skipet kommer inn i så 
grunt farvann at avstanden blir for kort mellom skipskjølen og sjø
bunnen. Dette systemet var ikke tilkopla. 

Color Line opererte på ulovlig vis 
ISM -koden krever at kapteinen utfører reiseplanlegging før hver 
skipsavgang. Kaptein Jensen hadde ikke gjort det. Han arbeidet i 
et rederi som ikke stilte slike krav. Det er ikke plass her til å gjengi 
alle mangler som ble påvist. I 12 punkter konkluderte utvalget med 
at Color Line på ulykkesdagen opererte M/S Kronprins Harald på 
ulovlig vis. De fleste av punktene var hver for seg et brudd på ISM
koden. Rederiet hadde ikke foretatt en helhetsvurdering av driften 
med tanke på optimal sikkerhet. Det var for mye gammel rutine. 
Color Line praktiserte på den gamle måten og tok ikke hensyn til 
nye organisatoriske og tekniske forhold som i dag er en sjølsagt del 
av sikker og moderne skipsdrift. 

Utvalget fant det på denne bakgrunnen helt uforståelig at verken 
Sjøfartsinspektørens eller politiets etterforsking hadde satt søkely
set på organisasjonsfaktorer. De stilte også spørsmålet om hvordan 
Skipskontrollen gjennom sine inspeksjoner i så mange år hadde 
unngått å oppdage både at skipet seilte med en forelda bruinstruks 
og øvrige ulovlige forhold ved bruarrangementet. 

Utvalget beskrev systemsvikten i Color Line som bakenforliggende 
årsak til grunnberøringen og mente det derfor var helt feil å bøte
legge 2. styrmannen. De mente at han hele tiden var aktpågivende 
og gjorde så godt som han etter omstendighetene kunne. 

Kaptein Reidar Jensen hadde kommandoen om bord. En kaptein 
kan delegere oppgaver men ikke ansvaret. Han utførte ikke reise
planlegging før avgang. Han ga ordren om å passere REGINA J, 
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men under den vanskelige passeringa stod setet hans ved siden av 
2. styrmannen tomt. Kapteinen var ute på bruvingen sammen med 
kona som var med han på tur. Ved ikke å gripe inn ga kapteinen sin 
aksept for måten 2. styrmannen navigerte på. Når kaptein Jensen 
vedtok den bota han fikk for disse forholdene, mente utvalget man 
burde være ferdig med straffereaksjoner mot besetninga på brua. 
Utvalget skrev at så langt de hadde kunnet bringe på det rene «had
de ikke kapteinen fått den opplæring som ble krevet i henhold til 
Sjømannslovens § 40».6 ISM-kodens punkt 6 gjelder ressurser og 
personell og sier helt spesifikt at rederiet «skal sikre at skipsføreren 
er behørig kvalifisert til å ha kommandoen».7 

Etter å ha beskrevet rederiets svikt, påpekte utvalget at det 
som da stod igjen å vurdere, var den rolle og det ansvar som 
Sjøfartsinspektøren, Sjøfartsdirektoratet og Trafikksentralene i Oslo 
og Horten hadde. Dette sjøloppnevnte, uavhengige utvalget av sak
kyndige er de eneste i skipsfartsnasjonen Norge som har foretatt en 
slik vurdering etter et nestenhavari der 1272 mennesker var i fare. 
En må spørre seg om statens etterforskingsorganer er passivisert av 
samrørets sløvsinn. 

Sjøfartsinspektøren 
Utvalget karakteriserte sjøfartsinspektørens opptreden som upro
fesjonell og klanderverdig og et klart brudd mot rettssikkerheten 
til sjøs. I henhold til påtaleinstruksen skulle Sjøfartsinspektøren 
ha forelagt saken for Kystdirektoratet før han ga sin innstilling8

• 

Utvalget kunne ikke se at det var gjort. Sjøfartsinspektøren unnlot å 
informere politimesteren i Follo om vesentlige forhold som utvalget 
anser kan ha påvirket politiets videre arbeid med saken. Seinere mis
ledet han medlemmene av Ytre Follo herredsrett. 

Utvalget fant det sterkt kritikkverdig at Sjøfartsinspektøren ikke 
gjennomførte en grundig etterforsking. Spesielt savna de forhold 
som kunne tale til de tiltaltes fordel og som loven spesielt påpeker 
skal klarlegges. Det var en grov unnlatelsessynd å ikke gi politi og 
rettsmyndighet en fullstendig belysning av en så vidt viktig sak som 
grunnberøring i Oslofjorden med et passasjerskip. Utvalget mente 
det ble enda grovere når dette førte til at påtalemyndigheten utstedte 
forelegg mot en 2. styrmann, uten at Sjøfartsdirektoratets og rede
riets viktige rolle i saken ble behørig behandla. Utvalget stilte også 

123 
www.pdf-arkivet.no/folkvord  2019



URENT FARVANN! 

spørsmål ved om en sjøfartsinspektør kan forutsettes å ha godt nok 
kjennskap til strafferett til å vurdere disse forholdene. 

Granskingsrapportens tittel er Et maritimt justismord. Det uav
hengige utvalget overveide om de skulle bruke et så sterkt ord som 
mord - justismord. På grunn av den betydelige mangel på kompe
tanse og den likegyldighet som spesielt Sjøfartsinspektøren i Oslo, 
Skipskontrollen og klassifiseringsselskapet hadde utvist, fant de det 
riktig å ordlegge seg på denne måten. Likegyldighet og kompetan
sesvikt hos tingrettens medlemmer, Kontrollsentralen i Horten og 
rederiet bidro også til at ordbruken ble slik. Utvalget frykter at de 
samme latente forhold som forårsaket grunnberøringen, fortsatt er 
til stede for passasjerskip som trafikkerer i Oslofjorden. 

De som i dag stoler på informasjonen som gis fra Color Line, vil 
neppe dele en slik frykt. I rederiets administrasjonsmanual som er i 
bruk sommeren 2006, opplyses det nemlig at sikkerhetsstyringssys
temet som er bygd på ISM-koden «ble innført om bord i skipene og 
i selskapet i 1992-1993».9 Det vil si at rederiet hevder at ISM-koden 
med tilhørende regelverk var innført i Color Line allerede 6 år før 
den hendelsen som er beskrevet i Et maritimt justismord. 

Hvem hadde ansvaret? 
ISM-koden, som siden 1996 er en del av gjeldende norsk rett, plas
serer ansvaret hos rederiets toppledelse. Når det svikter der, vil like
gyldighet med sikkerhetsreglene lett spre seg nedover i organisasjo
nen. Rederiets toppledelse i 1999 var Olav Nils Sunde. Han var kon
sernsjef og styremedlem i Color Group ASA og styreleder i Color 
Line AS der sjøfolka var ansatt. 

Etter ISM-kodens definisjon av rederiets og toppledelsens ansvar, 
lot Sunde, som leder i styret og dermed med høyeste ansvar, skipet 
seile med forelda bruinstruks, ulovlig elektronisk kartmaskin og en 
rekke andre brudd på ISM-koden. Granskingsrapporten Et mari
timt justismord dokumenterer en allsidig likegyldighet med gjelden
de sikkerhetsregler. Toppledelsens holdning var denne likegyldighe
tens årsak og kilde. Det vil si Olav Nils Sunde. 

Utvalget påpekte at påtalemyndigheten ikke vurderte foretaks
straff mot rederiet til tross for at Color Line <<må ha forbrutt seg i 
forhold til en rekke bestemmelser som er straffe belagte». Utvalget 
viste til straffelovens regler om at foretaksstraff kan ilegges når lo-
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ven «er overtrådt av noen som har handlet på vegne av et foretak». 
Dette gjelder også «selv om ingen enkeltperson kan straffes for 
overtredelsen». Vanlig straff er bøter. Et foretak kan også fradøm
mes «retten til å utøve virksomheten eller forbys å utøve den i visse 
former». 10 

Mye tyder på at uryddighetskulturen mellom Sundes Color Line 
og ansvarlige myndigheter er den egentlige grunnen til at rederiet 
slapp å bli stilt strafferettslig til ansvar. 

Noter 
1 NTB-melding gjengitt i Dagbladets nettutgave 15. juli 1999. 
2 ISM-koden er en del av Resolusjon A 741 (18) som International Maritime 

Organization (IMO) vedtok 4. november 1993. IMO er en del av FN-systemet. 
Resolusjonen er seinere innarbeidet i norske forskrifter. Den forskriften som 
gjelder i dag er Forskrift om sikkerhetsstyringssystem for passasjerskip av 23. 
desember 1999. 

3 Kommentar til Regel5 på side 15 i Temahefte ISM-koden. Sikkerhetsstyring 
for drift av skip og hindring av forurensing med kommentarer. Utgitt av Norsk 
Sjøoffisersforbund i 1999. 

4 Forskrift av 24. oktober 1995 om sikkerhetsstyringssystem for passasjerskip ble 
fastsatt med hjemmel i Sjødyktighetslovens § 9 A. Forskrifta er senere endra i takt 
med ISM-koden. 

5 Side 19 i Et maritimt justismord. M/S Kronprins Haralds grunn berøring i 
Oslofjorden 15.juli 1999. En utredning med særlig vekt på rettssikkerhet og 
sikkerhet til sjøs utarbeidet av en uavhengig og ulønnet gruppe på eget initiativ 
og bestående av Moritz Askildt, Kaare Andre Kopperud, Arne Sagen , Jan Ørner. 
Rapporten kan bestilles fra kommandør Moritz Askildt, Løkkebergveien 19, 3014 
Drammen. 

6 Dette er lovpålagt, grunnleggende sikkerhetsopplæring. Forskrift om verne- og 
miljøarbeid på skip av 3. februar 1986 nr. 238. Se§ 12om opplæring og§ 29om 
straff. 

7 Side 13 i Temahefte ISM-koden. Se note 3. 
8 Påtaleinstruksens kap. 32 handler om sjøfartsforhold. § 32-4 gjelder 

gjennomføringen av sjøfartsinspektørens undersøkelser. 
9 Sitert fra gjeldende Administrasjonsmanual i Color Line. Sist revidert 19.1 0.05. 
10 Straffelovens § 48a, jf§ 48 b. 
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Hvor er de statsrådene som tar 
ansvar for sjøsikkerhet og sjøfolks 
rettigheter? 
På tross av- eller for alt jeg vet, kanskje på grunn av- sin rolle som 
skipsfartsnasjon, har Norge stadig mangla statsråder som handhe
ver tilsyn og kontroll med rederiene. Det uavhengige utvalget som 
granska ei av ulykkene i Color Line sendte rapporten Et maritimt 
justismord til flere departementer våren 2001. Ingen av dem svarte. 
Det er grunn til å spørre om norske statsråder er døvblinde i slike 
saker. Eller har de bare en svært selektiv oppfattelsesevne? 

Statsråders handlemåter i skipsfartssaker bør sees i sammenheng for 
alle årene siden rederiet Color Line ble oppretta i 1990. De sam
me statsrådene og de samme kontrollorganene har ansvar for all 
skipsfart i norske farvann. Bare 25 dager etter at den amerikansk
eide ferja Scandinavian Star kom i brann under overfarten fra Oslo 
til Fredrikshavn, fikk vi et særdeles grovt eksempel på en statsråds 
evne til å kombinere likegyldighet og tillit. Likegyldighet overfor 
passasjerer og sjøfolk gikk hand i hand med tillit til rederstandens 
budbringere og lobbyister. 

2. mai 1990 gikk statsråd Karin Cecilie Kullmann Five (H) på 
Stortingets talerstol og fortalte at Scandinavian Star «ble nylig 
overtatt av danske interesser, men har beholdt navnet og forblitt 
i Bahamas-registeret».1 Skipets eiere, amerikanske finansfolk i sel
skapet Sea Escape, hadde stor nytte av den usannheten som stats
råd Five framførte på en så troverdig måte. Påstanden om at skipet 
hadde danske eiere, var noe de virkelige eierne trengte for å slippe 
unna eieransvar etter amerikansk lov. De engasjerte sjøl en tidlige
re Høyrerepresentant i Stortinget, advokat Morten Steenstrup. Han 
fikk oppdraget med å forklare deres synspunkter for norske myn
digheter. Scandinavian Stars amerikanske eier kunne raskt oppsum
mere at de fikk meget god uttelling for de 50 000 kronene de betalte 
til den tidligere Høyrepolitikeren som bare noen måneder tidligere 
hadde gjenopptatt advokatyrket. 
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- Den informasjonen vi hadde fått 
15 år seinere innrømmet Five at hennes departement ikke under
søkte hvem som var registrert eier av Scandinavian Star før hun 
i Stortinget besvarte spørsmålet som alle stilte seg: Hvem er det 
som eier katastrofeskipet? Fra Stortingets talerstol henviste hun til 
Bahamas-registeret på en slik måte at tilhørerne ble invitert til å 
tro at hun hadde undersøkt det. Statsråden sjøl og departementet 
stolte på uriktige opplysninger som noen hadde gitt dem, uten å gjø
re egne, nøytrale undersøkelser. I Aftenposten hevdet hun 18. juni 
2005 at hun likevel ikke hadde snakka usant: 

Departementet har nå gjennomgått papirene fra den gang for meg, 
og finner ingen annen informasjon om eierforholdene enn hva jeg 
sa i Stortinget; 'skipet ble nylig overtatt av danske interesser'. Dette 
var den informasjonen vi hadde fått.2 

Departementet kontrollerte altså ikke den informasjonen de hadde 
fått i 1990. Five opplyste heller ikke i 2005 hvem de fikk den fra. 
Hadde noen i Fives stab i departementet tatt så mye som en telefon til 
skipsregisteret i Bahamas i april 1990, ville de fått opplyst at selska
pet Sea Escape fortsatt var registrert eier av Scandinavian Star. Det 
var så visst ingen hemmelighet. Men når den norske sjøfartsstatsrå
den la all sin autoritet i å påstå det motsatte i Stortinget, og til og 
med henviste til Bahamasregisteret i samme setning, da ble jo hen
nes feilinformasjon stående som sjøfartsnasjonens offisielle sannhet. 
Denne «sannheten» ble endelig punktert i en dom i Oslo Tingrett 
våren 2005. «Ny dom: Feil reder ble dømt», var Aftenpostens over
skrift 15 år etter katastrofen som krevde 158 menneskeliv natt til 7. 
april1990.3 

Det beste som kan sies om tidligere statsråd Kullman Five i denne 
saken, er at hun stolte på opplysninger myndighetene fikk fra en av 
hennes partifeller som ikke lenger var politiker. Som advokat hadde 
han et betalt oppdrag fra amerikanske finansfolk. Ut over dette sør
get statsråden for å være uinformert. 

Sannsynligvis opptrådte statsråden i samsvar med departemen
tal skikk og bruk. Jeg påstår heller ikke at hun handla mer uetter
rettelig enn forgjengere eller etterkommere i statsrådsstolen. Men 
jeg mener det er nyttig å ha denne statsrådens forhold til sannheten 
i Scandinavian Star-saken som et bakteppe når vi vurderer hvor-
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dan norske statsråder og statlige kontrollorganer siden den gang har 
opptrådt overfor Color Lines fergedrift i Skagerak. 

Sløvsinn eller tverrpolitisk redervennlighet? 
Regjeringer har siden 1990 flyttet ansvar for ulike sider av sjøfarts
spørsmålene fram og tilbake mellom departementene. Men i alle år si
den Color Line kjøpte tre ferger fra Kristiansand Dampskipsselskab, 
har to-tre statsråder til enhver tid hatt ansvar for tollvesen, skips
kontroll, sjøsikkerhet og skatteinnkreving. 

Nærings- og handelsminister Odd Eriksen har i dag ansvaret for 
Sjøfartsdirektorat. Dette direktoratet er sjøfartens arbeidstilyn. De er 
også garantister for passasjerenes sikkerhet. Inspeksjonsavdelingen 
sørger blant annet for 15M-revisjoner av norske skip. Men en for
mell revisjon er i seg sjøl ikke så mye mer verdt enn sosialt samvær 
og et papir. Det avgjørende er om inspektøren kontrollerer at rede
riet oppfyller ISM-kodens strenge regler i den daglige drifta av ski
pet. Direktoratet har ansvar både for at sikkerhetsreglene er ajour 
og at de blir etterlevd i hvert enkelt rederi og på hvert enkelt skip. 
Sjøfartsdirektoratets opptreden i tilknytning til de to Color Line
ulykkene i 1999 viser at veien er lang fram til en akseptabel handhe
ving av for eksempel ISM-koden. Med erfaring fra sine fire år som 
hovedtillitsvalgt ved Elkem Aluminium i Mosjøen burde jo statsråd 
Odd Eriksen ha forutsetninger for å skjære igjennom. 

Finansminister Kristin Halvorsen skal sørge for at tollvesenet 
handhever de lover og regler som er fastsatt for innførsel og utførsel 
av tollpliktige varer. Tollvesenet skal ikke drive forskjellsbehandling 
eller godta at et rederi har en annen taxfree-praksis enn det som er 
politisk vedtatt. Dagens praksis med rapportering til arbeidsgiver og 
ransaking av lugar også etter bagatellmessige forseelser, hører inn 
under hennes ansvarsområde. Skattemyndighetene er også finans
ministerens ansvar. De skulle jo sjølsagt ikke ha laga seg ordninger 
med utvalgte skipsredere som fratok skattytere en del av deres bor
gerrettigheter. Men det var akkurat det som skjedde da Color Line 
i en årrekke åpna posten til portugisiske sjøfolk og beslagla skatte
pengene de fikk tilbakebetalt. 

Statsråders sløvsinn- eller kanskje det er mer riktig å si statsrå
ders tverrpolitiske redervennlighet - går som en blå tråd gjennom 
alle de sakene der sjøansatte i Color Line har blitt svikta av de som 
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skulle være statens oppsynsmenn og passasjersikkerhetens voktere. 
Statsråd Fives handtering av Scandinavian Star i 1990 ga ett grelt 
eksempel på hvor langt redervennligheten kan gå. Color Lines his
torie siden den gangen er full av hverdagseksempler på det som ut
vikler seg i ly av slike redervennlige holdninger i den politiske topp
ledelsen. Dagens statsråder har bevisbyrden viss de mener at de står 
for noe annet enn forgjengerne. Ingen ting er bedre enn om de trår 
til og beviser akkurat det. 

Justisminister Knut Storberget 
Brannen på M/S Prinsesse Ragnhild og grunnstøtinga med M/S 
Kronprins Harald skjedde noen få måneder før Sjølovkomiteen la 
fram forslagene sine i 1999. Komiteen leverte blant annet et ferdig 
forslag om en Havarikommisjon for sjøulykker i stedet for den til
slørende ordninga med sjøforklaring. 4 Den gangen mente erfarne 
personer som både var opptatt av å forbedre sjøsikkerheten og kjen
te til det norske systemets innebygde treghet, at det ville ta et par år 
å få vedtatt og innført den nye ordninga. Siden den gang har årene 
gått. 

Justisminister Knut Storberget har dessverre bestemt at den nå 
stortingsvedtatte ordninga med en havarikommisjonen for sjøulyk
ker ikke skal innføres før i 2008. Protestene mot Storbergets utha
ling har foreløpig ikke ført fram. 5 

Noter 
1 Redegjørelse i Stortinget 2. mai 1990. 
2 Kaci Kullmann Fives innlegg i Aftenposten 18. juni 2005: Jeg forsøkte ikke å 

skjule noe. 
3 Aftenposten 9. juni 2005. Samlet dødstall er 159 fordi en skadet passasjer døde 

senere. 
4 Komiteen som ble oppnevnt i 1998la frem sin utredning (NOU 1999:30) om 

Undersøkelse av sjøulykker i november 1999. 
5 Sjømannsforeningenes Landsforbund krevde i brev til justisministeren datert 4. 

juli 2006 at ordninga må iverksettes seinest l. januar 2007. 
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Er Color Line et statsrederi med privat 
eier? 
I løpet av de siste 10 åra har Color Line fått en drøy milliard kroner 
i direkte statsstøtte. Det er et rent lønnstilskudd som i 2005 utgjorde 
270 millioner. I gjennomsnitt utgjør dette 100 000 kroner for hver 
sjøansatt. Men statens samla økonomiske velvilje stopper ikke der. 
Rederiet nyter godt av særregler både for taxfree-salg og pengespill. 
Det er grunn til å spørre om Skageraktriangelet har skapt et norsk 
statsrederi med privat eier. 

Statens direkte støtte starta med hyrerefusjonsordninga i 
1994, som utgjorde en viss prosent av lønnskostnadene. 
Rederiets årsregnskaper viser at det var en ustabil inn
tekt. Etter at den såkalte nettolønnsordninga ble innført i 
2002, har statens bidrag hatt en jevn og pen økning, som 
tabellen til høyre og figuren nedenfor viser. Og framtida 
er lys. Olav Nils Sunde sier sjøl at: 

Regjeringserklæringen fra den nyvalgte regjeringen i 
2005 gav en etterlengtet langsiktighet og forutsigbarhet 
i rammevilkårene for Color Line. 1 

1996: 
1997: 
1998: 
1999: 
2000: 
2001: 
2002: 
2003: 
2004: 
2005: 

Sum: 

Statlige bidrag til reduksjon av Color Lines lønnsutgifter 1996-2005. 

300 000 000 

250 000 000 

200 000 000 r--

150 000 000 r--

100 000 000 -

[l r-- r-- r-- -

Ll r-- La • • r-- r--

50 000 000 

o 

55 112 000 
77 242 000 
39 871 000 
20 671 000 
18 036 000 
18 424 000 

109 571 000 
207 885 000 
220 245 000 
269 723 000 

1 036 780 000 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Kilde: Rederiets årsberetninger. 
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Nettolønn er å betale skatt til rederiet, ikke til staten. 
Nettolønnsordninga endrer ikke lønna til den sjøansatte, sjøl om 
ordet nettolønn kan gi et slikt inntrykk. Sjøfolk lønnes som før og 
betaler skatt slik som lønnstakere på land. Forskjellen er at den sjø
ansatte betaler skatt og trygdeavgift til rederiet, mens den landan
satte betaler det samme til kommune- og statskassa. Sjømannens 
skatt blir et bidrag til rederiets overskudd, mens den landansattes 
skatt er et bidrag til å dekke samfunnets fellesutgifter. I tillegg får 
rederiene tilbakebetalt arbeidsgiveravgifta. 

Denne direkte statsstøtten til Skagerak-fergene fikk et eget avsnitt 
i Soria Moria-erklæringa.2 Regjeringspartiene sa at nettolønnsord
ninga for framtida skal omfatte nesten alle sjøansatte i Color Line 
og i Fjord Line.3 Og fra 2006 er dette ikke lenger en ordning bare for 
sjøfolk bosatt i Norge. Nå omfatter denne støtteordninga sjøansatte 
fra Norge, Island, Liechtenstein og de 25 EU-landene. 

Taxfree-salg som sikrer sikkerheten 
Fordi Norge ikke er medlem i Europaunionen (EU), ble ikke Color 
Line ramma da EU i 1999 avvikla taxfree-salget innenfor egne 
grenser. I utredninga fra Rederiskattutvalget kan vi lese at statens 
inntektstap i 2005 var 1 300 millioner på grunn av taxfree-salget 
på utenriksfergene. Dette tallet er bare en skrivebordsberegning fra 
finansdepartementet. Det sier ingenting om hva rederiene tjener på 
ordninga. 

Color Line avslår å oppgi hva de tjener på taxfree-salget, men 
dette bidrar åpenbart mer enn nettolønnsordninga. Mange ville jo 
ikke reist viss det ikke var for taxfree-salget. Når det i 2006 koster 
85 kroner å reise tur-retur Sandefjord-Strømstad, sier det sitt om 
at det ikke er billettinntektene som skaper overskudd i Color Line. 
Taxfree-salget på den korte strekninga Sandefjord-Strømstad er mu
lig fordi staten har gitt et særskilt unntak fra noen av tollreglene og 
i tillegg ser gjennom fingrene med at Color Line selger taxfree i strid 
med 24-timersregelen. 

Olav Nils Sunde skrev en redegjørelse om taxfree-salgets betyd
ning i 1999, tre måneder før M/S Prinsesse Ragnhild brant og M/S 
Kronprins Harald gikk på grunn. Han påpekte da at taxfree-salget 
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fergene, bekrefter nå at Color Line heller ikke blir berørt av at regje
ringa forbyr enarma banditter i Norge fra 1. juli 2007.7 

Både Danmark og Sverige har strengere regler enn Norge på det
te området. Enarma banditter og andre pengespill er ikke tillatt på 
svenske skip i rute mellom Sverige og andre land. Stena Line har 

. derfor satsa aggressivt på pengespill mellom Fredrikshavn og Oslo. 
På danske skip er casinospill ikke tillatt. Enarma banditter er ikke 
forbudt, men DFDS trafikkerer København Oslo uten noen form for 
pengespill8

• 

Litt samarbeid på regjeringsnivå burde være nok til å fjerne de 
enarma bandittene fra Skagerak. 

Da Sunde ble kåret til Oslos nest største skatteyter. 

Den som vil ha oversikt over redernes skatteforhold, skal enten stå 
tidlig opp om morran og holde tunga beint i munnen hele dagen, 
eller gjøre som rederne og betale høy timelønn til en skatteplanleg
ger. 

Rederiene betaler i dag en nærmest symbolsk skatt. Dette omta
les som «den særskilte rederibeskatningen». I 2005 utgjorde dette et 
skattetap på l 480 mill. kroner for det offentlige, sammenlikna med 
det bedrifter i andre bransjer betaler.9 For Color Line så vel som for 
andre rederier, er dette en betydelig besparelse. 

Høsten 2003 fikk avislesere vite at eieren av Color Line ikke er 
som andre skipsredere. Han sluntrer ikke unna med skattebetalin
ga. Olav Nils Sunde ble en god nummer to da Aftenpostens øko-
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sparepenger i aksjer, så må han betale skatt av noe av det utbyttet 
han mottar. Men hele utbyttet blir skattefritt dersom han oppret
ter Peder As AS og overfører aksjene sine dit. Dette fikk omtenk
somme aksjeeiere til å opprett flere tusen nye AS-er på slutten av 
2005. Mens Peder Ås og andre småsparere som eier noen aksjer, 
trolig betaler skatten sin uten innvendinger. 

Før lovendringa trådte i kraft sa professor Terje Hansen ved 
Handelshøyskolen i Bergen at 

( ... ) alle med formuer over hundre millioner har tilpasset seg det 
varslete skattesystemet, og jeg har vanskelig for å tro at noen av 
disse vil komme til å betale noe særlig utbytteskatt. 13 

Denne velviljen overfor de aller rikeste i Norge har i flere år vært 
heva over partikrangelen i Stortinget. Finansminister Per Kristian 
Foss (H) i regjeringa Bondevik foreslo nyordninga. Både Ap, SV og 
Sp. stemte for forslaget i Stortinget. 14 

Nyordninga betyr at de rikeste må ta litt flere skattetekniske grep 
enn før for å unngå skatt. Vi skal se litt på hvordan eieren av Color 
Line forberedte seg på dette de siste månedene før ordninga med 
skattelettebidrag ble erstatta av loven om skatteplikt for aksjeut
bytte. 

Generalforsamling i et familieselskap 15 

Generalforsamlinga er det høyeste organet i ethvert aksjeselskap. 
Slik er det også i O.N. Sunde AS, selskapet som blant annet eier 
rederiet Color Line med over 3 800 arbeidsplasser. Innkalling og 
gjennomføring av en generalforsamling følger aksjelovens detaljerte 
regler. Loven skal sikre at alle aksjonærers interesser blir ivaretatt. 

2. desember 2005 var aksjonærene kalt sammen til den andre av 
høstens tre ekstraordinære generalforsamlinger. Møtestedet var som 
vanlig selskapets lokaler i Bryggegaten 3 på Aker brygge. Store be
slutninger, med vidtrekkende følger stod nå på dagsordenen. 

Protokollen forteller at alle var der. Hele aksjekapitalen var repre
sentert. Olav Nils Sunde var tilstede med sine 4 510 420 aksjer. De 
øvrige 5 5 84 702 aksjene var representert, ved Olav Nils Sunde i hen
hold til fullmakt. I tillegg var det to nye aktører: Aksjeseselskapene 
CAS l AS og ONS l AS. 

I protokollen kan vi se at «det var ingen innvendinger til innkal
ling eller dagsorden. Generalforsamlingen ble således erklært lovlig 

137 
www.pdf-arkivet.no/folkvord  2019



URENT FARVANN! 

innkalt og satt». Valg av møteleder var neste sak: «Olav Nils Sunde 
ble valgt til møteleder». I tillegg ble Bjørn Paulsen, en av Sundes 
ansatte medhjelpere, «valgt til å med undertegne protokollen». Han 
var der sjøl om han ikke var aksjonær. Loven krever at minst en an
nen enn møteleder skal undertegne protokollen. 

1, 9 milliarder på rundtur i rederens lommer 
Så gikk forsamlingen løs på hovedpunktet på dagsordenen, det 
som var årsaken til at Olav Nils Sunde hadde innkalt seg sjøl: 
«Kapitalforhøyelse ved gjeldskonvertering». Selskapets to største 
långivere hadde sagt seg villige til å la sine tilgodehavender bli om
gjort til aksjekapital. 

Dette er en form for gjeldssletting. Metoden brukes gjerne når et 
aksjeselskap har stor gjeld og ikke klarer å betale renter og avdrag. 
De som har lånt ut penger til selskapet, innser at de ikke får penge
ne sine tilbake. Men de syns det er bedre å holde 
selskapet gående enn å slå det konkurs. Dersom 
alle långiverne godtar at lånene omgjøres til ak
sjekapital, er selskapet sikra fortsatt liv. De som 
før var långivere, blir aksjonærer. Og så kan de 
jo håpe at selskapet skal gå bedre i framtida, 
slik at de kan få tilbake noe av pengene de en 
gang lånte ut. 

Det var ikke småpenger det var snakk om. 
Selskapet O.N. Sunde AS hadde ved begyn
nelsen av året hatt en samlet egenkapital på 
l 921 millioner kr, altså mer enn 1,9 milliar
der. Men i sin store velvilje hadde selskapet på 
ekstraordinær generalforsamling 22. septem
ber vedtatt å utdele til sine aksjonærer l 871 
millioner kr, så det bare ble igjen en egenka
pital på 50 millioner kr. Olav Nils Sunde og 
hans barn hadde likevel så stor omtanke for selskapet at de lot være 
å kreve pengene utbetalt straks. Det meste ble stående som fordring 
på selskapet. Som de aktive mennesker de er, ville Olav Nils Sunde 
og hans barn gjerne putte pengene sine inn i noen andre aksjeselska
per de eide: CAS l AS og ONS l AS. Derfor utvidet de aksjekapi
talen i disse to selskapene, og så puttet de l 568 millioner kr inn i 
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dem. I sin beskjedenhet beholdt de «bare» 303 millioner i egen lom
me. De 1 568 millioner kr som gikk til CAS 1 AS og ONS 1 AS, ble 
ikke innbetalt kontant. I stedet fikk CAS 1 AS og ONS 1 AS over
ta fordringer på 1 568 millioner kr som Olav Nils Sunde og barna 
hadde på O.N. Sunde AS. Det var bakgrunnen for at de to nye ak
tørene CAS 1 AS og O NS 1 AS var på banen i den ekstraordinære 
generalforsamlingen 2. desember 2005. De var blitt svære långivere 
til selskapet. Og de 1 568 millionene som de hadde i fordring på sel
skapet, var altså egentlig selskapets egne penger, som hadde gått en 
liten rundgang til Olav Nils Sunde og hans barn og tilbake igjen. 

De to långiverne var lutter velvilje og hjelpsomhet. CAS 1 AS 
og ONS 1 AS erklærte seg i generalforsamlingen villig til å gå inn i 
O.N. Sunde AS med ny kapital «ved konvertering av de fordringer 
de har på selskapet». De sa altså ja til å slette sin del av selskapets 
gjeld. Der og da kjøpte de til sammen 8 209 303 nye aksjer som 
hver var pålydende beskjedne 10 øre. De to nye aksjonærene sa seg 
villige til å betale en nøye utregnet overkurs på kr 191,0339 per ak
sje. Resultatet ble, som det oppsummeres i protokollen, at «totalt 
tilføres selskapet ved kapitalforhøyelsen 1 568 255 168 kroner». 
Storparten ble i første omgang plassert i overkursfondet. 

Når så store verdier er i spill, må alle papirene være i orden. 
Generalforsamlingen fikk seg forelagt et dokument som alle styre
medlemmene hadde undertegnet samme dag. Bjørn Petter Paulsen, 
Olav Nils Sunde og styreleder Morten Garmann bekreftet der at 
«pålydende av gjelden i O.N. Sunde AS til CAS 1 AS og ONS 1 AS 
tilsvarer aksjeinnskuddet på de aksjer som utstedes av O.N. Sunde 
AS som vederlag». For at de nye aksjonærene ikke skulle være i den 
minste tvil, ble enda et dokument lagt på generalforsamlingens bord: 
Statsautorisert revisor Bernhard Lyngstad i Deloitte Statsutoriserte 
revisorer AS bekreftet riktigheten av opplysningene i styrets rede
gjørelse. 

Nå kunne en tro at det likevel kunne bli vanskelig å slippe inn 
nye aksjonærer. O.N. Sunde AS er et familieselskap der blodsbånd 
har stor betydning. Det hadde i flere år stått i vedtektene at aksjer 
bare kan eies av «Olav Nils Sunde, hans barn og barnebarn, samt 
nye generasjoner barn av disse i rett nedstigende linje». Protokollen 
forklarer kursendringa og åpninga for nye eiere: 
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Forslaget om å fravike eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett er be
grunnet med at styret ser det som ønskelig at CAS 1 AS og ONS 1 
AS trer inn som aksjeeiere i selskapet. 

Det er ikke vanskelig å forstå at styret ønska seg dette når en vet at 
selskapet på denne måten ble kvitt en gjeldspost på mer enn halvan
nen milliard kroner. 

Milliardgjeld slettes 
På denne bakgrunnen fattet generalforsamlingen, dvs. Olav Nils 
Sunde, et enstemmig vedtak om kapitalforhøyelse og om å ønske 
de to nye aksjonærene velkommen til å ta sete med fulle rettighe
ter på neste generalforsamling. Med noen tastetrykk og personlig 
underskrift fra de to långiverne som ble aksjonærer, ble selskapets 
gjeld redusert med 1 568 millioner. Egenkapitalen økte like mye. 
Ingen skal undres over at det ble skrevet i protokollen at «de nyteg
nede aksjene gis fulle eierrettigheter i selskapet fra og med datoen 
for generalforsamlingens vedtak, dvs. 2. desember 2005». Dermed 
var høstens andre ekstraordinære generalforsamling i O.N. Sunde 
AS slutt. 

1 568 millioner er ingen liten sum, sjøl ikke blant de rikeste på 
Aker Brygge eller i nabolaget aller øverst i Holmenkollåsen der Olav 
Nils Sunde bor. Men denne gjeldsslettinga i selskapet som eier Color 
Line, landets største cruisefergerederi, fikk ingen medieoppmerk
somhet. Alt gikk stille for seg. 

To uker senere var det på'n igjen med høstens tredje ekstraor
dinære generalforsamling. Man møttes igjen like fulltallig i selska
pets lokaler i Bryggegaten 3. Olav Nils Sunde var tilstede. Siden sist 
hadde han solgt aksjer i bøtter og spann og satt nå igjen med bare 
33 634 aksjer. Mannen som stiftet selskapet og lenge var eneeier, 
satt nå igjen med mindre enn 0,2 prosent av aksjene i O.N. Sunde 
AS. 

Men Olav Nils Sunde var like blid da han erklærte generalfor
samlingen for lovlig innkalt og foreslo seg sjøl som møteleder. Han 
ble enstemmig valgt, ettersom han i henhold til fullmakt også repre
senterte eierne av de øvrige vel 99,8 prosent av aksjene. De to store 
aksjonærene som kom inn for bare to uker siden og reduserte sel
skapets gjeld med 1 568 millioner, stolte også helt og fullt på Olav 
Nils Sunde. 
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Hovedsaken denne gangen var å flytte store tall mellom ulike 
regnskapsposter. Overkursfondet ble redusert med 1 446 millioner 
kroner. 498 millioner ble til aksjekapital mens 948 ble omgjort til 
annen egenkapital. Olav Nils Sunde fattet begge vedtak enstemmig. 

Det er ikke rart om du syns dette virker forvirrende. Sannheta er 
nemlig at alle vedtakene på de tre ekstraordinære generalforsamlin
gene høsten 2005 ikke endra noe som helst på at Olav Nils Sunde 
hadde full kontroll som eier av selskapet O.N. Sunde AS, selv om 
han personlig eide mindre enn 0,2 prosent av aksjene. Omgjøringa 
av milliardgjeld til aksjekapital og de to nye storaksjonærenes inn
treden i løpet av høsten 2005, var papirtransaksjoner som Olav Nils 
Sunde dels gjorde med seg selv og dels med de to barna, Alexander 
og Camilla Sunde. De tre eide og eier både ONS 1 AS og CAS 1 AS, 
de to store långiverne som ble aksjonærer. Den kortvarige gjelden på 
vel halvannen milliard skyldtes at Sunde og barna «lånte» penger av 
seg selv og flyttet store tall fram og tilbake mellom ulike selskaper. 
Seinere overførte han og barna også resten av aksjene sine til andre 
aksjeselskaper som de eide. Dermed var målet nådd: I dag eies alle 
Sunde-familiens aksjer i O.N. Sunde AS via andre aksjeselskaper. 

Formål: Skattefrihet på ubestemt tid 
Egentlig er alt dette et avansert narrespill. I dagens Norge er spillet 
lovlig. Et begrenset antall jurister og revisorer kan spillereglene. De 
tre ekstraordinære generalforsamlingene hadde ett formål, som ikke 
er nevnt med et eneste ord i noen protokoll: Olav Nils, Alexander og 
Camilla Sunde skulle sikres skattefri inntekt på ubestemt tid. 

En detaljert liste over innholdet i hver etappe i alle generalfor
samlingsvedtakene og papirtransaksjonene ville bli helt ubegripe
lig. Skulle den bli fullstendig måtte vi også tatt med tilsvarende be
slutninger i flere andre av Sundes aksjeselskaper. Men siviløkonom 
Torstein Dahle har summert opp det skattemessige resultatet av året 
2005 for de tre medlemmene av familien. Da Olav Nils Sunde av
slutta høstens tredje generalforsamling med seg sjøl som eneste del
taker i selskapets lokaler i Bryggegaten 3, var det oppnådde resulta
tet slik: 

For det første hadde Olav Nils, Alexander og Camilla Sunde i 
2005 tatt ut til sammen 303 skattefrie millioner som ekstraordinært 
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utbytte før den nye loven om 28 prosent utbytteskatt trådte i kraft 
fra 1. januar 2006. 17 

For det andre kan de tre medlemmene i Sunde-familien i årene som 
kommer ta ut mer enn 1,8 milliarder skattefritt fra O.N. Sunde AS og 
de andre aksjeselskapene som de har brukt som redskap i narrespillet 
sitt. Når og viss de tar ut dette personlig, blir det ikke som utbytte, for 
det er jo nå skattepliktig. Nei, de tre kan som aksjeeiere bestemme at 
selskapene skal tilbakebetale den egenkapitalen som aksjonærene har 
innbetalt. Dette er jo enhver eiers rett og beskattes ikke. 

Resultat: Nettolønn blir ren netto. 

Den skattemessige fasiten er enkel: Olav Nils, Alexander og Camilla 
Sunde er fritatt for inntektsskatt på ubestemt tid. Det er dessuten 
slik at aksjeutbytte som omtrent tilsvarer vanlig rente, fortsatt er 
skattefritt. I skatteloven kalles det skjermingsfradrag. Om dette fra
draget blir på to prosent, kan Sundefamiliens tre medlemmer hvert 
år framover dele et skattefritt utbytte på mer enn 30 millioner, før 
de gjør bruk av de uttaksmulighetene som ble ordna høsten 2005. 

Det er ikke mulig å si hvor mye av de drøyt 1,8 milliardene de tre 
kommer til å ta ut, hvor raskt de vil gjøre det eller hvordan de hvert 
år vil dele ulike former for skattefrie uttak mellom seg. Alle slike de
taljer kan de hvert år tilpasse slik de sjøl syns er best. 

Den enorme, skattefrie kapitalsummen står der på papiret. De 
skattetekniske formalitetene er lagt til rette. Men 1,8 milliarder er 
sjølsagt ikke tilgjengelig i kontante penger. Noe av det viktigste som 
gjenstår, er å få sjøfolka i Color Line, og ansatte i andre deler av 
Sunde-konsernet, til å jobbe hardere, løpe raskere og arbeide litt 
mer fleksibelt, slik at enda større deler av verdiene de arbeider inn, 
kan flyttes oppover i selskapsstrukturen og så bli omgjort til skatte
fri rikdom for de tre på toppen av Sundes selskapspyramide. 

Det utbyttet som de tre tok ut skattefritt i 2005, var jo bare litt 
mer enn de 2 70 mill. kroner rederiet Color Line mottok gjennom 
den såkalte nettolønnsordninga. Olav Nils, Alexander og Camilla 
Sunde kan med full rett si at det ble ren netto. 

Gode skatteråd er dyre 

Skatteplanlegging - eller skattesniking - på dette nivået er verken 
enkelt eller gratis. Det trengs spesialisthjelp for å få det til. Sunde-
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familien har skaffet seg slik hjelp blant annet ved å betale revisorene 
sine for å utføre ekstraoppgaver i tillegg til det lovpålagte revisjons
arbeidet. De fire siste årene har de betalt betalt revisorene sine 9,4 
mill. kr. for det som kalles «revisjonsrelaterte tjenester» og «skatte
rådgiving». 2,7 av disse millionene er brukt i familieselskapet O.N. 
Sunde AS. Resten er fordelt på mange selskaper i konsernet. 18 Det 
er mye som skal passes på. Gode skatteråd er dyre, men Olav Nils 
Sunde vet at det er mye billigere enn å betale skatt. 

Totalsummen til statsrederen er ukjent 
Både formuesoppbygginga og de skattefrie inntektene som kommer 
Olav Nils, Camilla og Alexander Sunde til gode, skriver seg i det ve
sentlige fra statlig velvilje overfor Color Line på tre områder: Direkte 
statstilskudd, taxfree-salg og enarmede banditter. Det er ikke mulig 
å beregne hvor mye staten til sammen gir Sunde-familien. Staten gir 
dette uten å stille og handheve krav den andre veien, for eksempel 
når det gjelder helse, miljø og sikkerhet for sjøansatte. Det er ikke 
bare rederiet som er statsfinansiert. Rederen sjøl og de to barna le
ver også høyt på statens milde gaver. 

Da regjeringa Stoltenberg laga ny arbeidsmiljølov, bestemte de at 
loven fortsatt ikke skulle gjelde sjøansatte i rederiene. 19 Det skyldes 
neppe ond vilje. Særbehandling av skipsredere og diskriminering av 
sjøfolk har blitt en innarbeida vane i stortingsmiljøet. Dette fører til 
at sjøfolk står svakere enn andre arbeidstakere også i oppsigelsessa
ker. Color Line har mer enn en gang utnytta at den oppsagte ikke har 
rett til å stå i jobben mens saken behandles i rettsapparatet. Om bare 
innføring og etterlevelse av arbeidsmiljølovens regler i framtida kun
ne bli satt som et vilkår for at fergerederiene skal få beholde det di
rekte statstilskuddet, ville de sjøansatte i det minste bli likestilt med 
arbeidsfolk på land på flere områder der de i dag blir diskriminert. 

Ei slik endring kunne være en start for å få debatten om dis
se spørsmåla ned på jorda. De påståtte samfunnsmessige fordelene 
med vilkårsløs statsstøtte til Color Line, kan ikke vurderes konkret 
uten at vi også ser på hvem som får fordelene og hvem som rammes 
av de mange ulempene. 

Noter 
1 I styrets årsberetning for 2005 fra Color Line. Sunde tar litt feil. Det er i 
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Soria Moria-erklæringen utenriksfergerederiene er nevnt helt konkret, ikke i 
regjeringserklæringen som Jens Stoltenberg leste opp i Stortinget 19. oktober 
2005. 

2 De som omfattes av ordninga er alle utenriksferger som er registrert i NOR 
(Norsk Ordinært Skipsregister). I praksis er de to rederiene Color Line og 
Fjordline helt dominerende. 

3 På side 22 i Politisk plattform for en flertallsregjering utgått fra Ap, SV og Sp. 
Soria Moria 13. oktober 2005, sies det at nettolønn i framtida skal «omfatte 
sikkerhetsbemanningen i henhold til skipenes alarminstruks». Endringa ble 
innført l. juli 2006. Dette er en liten innskrenking fordi nettolønn i 2005 omfatta 
alle sjøansatte bosatt i Norge. Men dette motvirkes ved at nettolønn nå gjelder 
ansatte bosatt i alle EØS-land. Rederiet opplyser at det først ved utgangen av 2006 
vil være klart hvor mange sjøansatte som ikke omfattes av nettolønn i 2006. 

4 Tallene er henta fra rederiets årsregnskaper om omfatter hyrerefusjon fram til 30. 
juni 2002 og såkalt nettolønn fra og med l. juli 2002. 

5 Konsernsjefens redegjørelse fra 24. mars 1999, trykt på side 4 i Årsrapport 1998 
fra Color Gro up ASA. 

6 Opplysningene om omfanget av pengespill hos Co l or Line i 2005 er hentet fra 
rederiets egen rapportering til Lotteritilsynet. 

7 Aftenpostens morgennummer 20. august 2001. 
8 Opplysningene om svensk og dansk lovgiving er fra Ot.pr. m. 44 (2003-2003). En 

avtale mellom Sverige og Finland gjør at fergeruter mellom svensk og finsk havn 
er unntatt fra forbudet. 

9 Side 125 i Rederiskattutvalgets innstilling, NOU 2006:4. 
10 Reportasje i Aftenposten 10. oktober 2003. 
11 232 mill. kr. er godtgjørelsen for det utbyttet på 829 mill. kr. som han tok 

ut fra O.N. Sunde AS. Utbyttet som han fikk fra andre aksjer ga også rett til 
godtgjørelse. 

12 § 10-12 pkt. l i Lov om skatt av formueinntekt, slik den var til og med 2004. 
13 Intervju i Bergens Tidende 24. desember 2004. 
14 Ordninga er beskrevet i pkt. 6.1.2 i Innst. O.m. 10 (2004-2005) Innstilling fra 

finanskomiteen om skatte- og avgiftsopplegget 2005 -lovendringer. 
15 Opplysningene i de neste avsnittene er hentet fra protokoller og protokoll vedlegg 

fra de ekstraordinære generalforsamlingene i O.N. Sunde AS 22. september, 2. 
desember og 14. desember 2005. 

16 Side 12 i Dagsavisen 3. august 2005. 
17 Bokført utbytte i O.N. Sunde for 2005 er l 368 mill. kroner, men her har vi bare 

tatt med den delen som ikke er blitt skutt inn igjen via omveier i 2005. 
18 Opplysningene er fra notene til årsregnskapene 2002-2005 for O.N. Sunde AS. 
19 § 1-2 i den nye arbeidsmiljøloven:« Unntatt fra loven er: a) sjøfart, 

fangst og fiske, herunder bearbeiding av fangsten ombord i skip». Deler av 
arbeidsmiljøloven er gjort gjeldende til sjøs gjennom forskrift om helse, miljø og 
sikkerhet. 
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Hvem bestemmer hva sjøfolk og 
andre arbeidsfolk er verdt? 
Ei sammenlikning av fagforeninger 
som har gått ulike veier 
Bedriftseiere og ansatte har oftest ulike oppfatninger om hva som 
er rimelige lønns- og arbeidsvilkår. Norges Rederiforbund som er 
en av de mektigste organisasjonene på bedriftseiersida, var med da 
Color Line tidlig i 2004 innleda første etappe i et langt tariffløp. 
Målet deres er lengre arbeidsdager, færre ansatte og lavere lønnsut
gifter på de norskeide fergene i Skagerak. 

Norsk Sjømannsforbund (NSF), som er tilslutta Landsorganisasjonen 
i Norge (LO) er den største arbeidstakerorganisasjonen for norske 
sjøfolk. I juni 2006 var medlemstallet 12 900. Spørsmålet er om 
forbundet er - eller kan bli - i stand til å stanse offensiven fra skips
reder Olav Nils Sunde og hans kampfeller i Rederiforbundet. 

Sosial dumping er et av fagbevegelsens viktigste kampområder. 
Bedriftseiere bruker andre lands lavere lønn som brekkstang for å 
få ned lønningene i Norge. Det kan bety lavere timelønn, lengre ar
beidsdag eller enda mer fleksibel arbeidstid. Utslagene er ulike fra 
bransje til bransje. Men det er samme problemstilling enten du ar
beider til sjøs og eller på landjorda. Derfor kan det være nyttig å 
sammenlikne to fagforeninger som i 2004 møtte bedriftseiernes of
fensiv på svært ulikt vis. 

112 fagorganiserte i streik mot sosial dumping 
24. august 2004 tok Heismontørenes fagforening ut 112 av med
lemmene sine i en streik mot sosial dumping. De krevde ikke høy
ere lønn, men en tariffestet garanti for at norske lønns- og arbeids
vilkår skal gjelde også for utenlandsk arbeidskraft på heisoppdrag 
i Norge. Det var en lovlig «føre var»-streik. I løpet av høsten svarte 
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med utestenging av 355 
heismontører. Heismontørene satte kampen mot sosial dumping på 
hele samfunnets dagsorden på en måte som ingen fagforening før 
hadde klart. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) tapte den of
fentlige debatten, og de var nær ved å tape konflikten også. I januar 
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2005 ønska nemlig både flere av bedriftseierne og sammenslutnin
gen av heisbedrifter en løsning. NHO nektet dem å bøye av. 

Etter fem måneders konflikt grep statsråd Dagfinn Høybråten 
(Krf.) inn og berget NHO fra et sannsynlig nederlag. 24. januar 2005 
kunngjorde han at regjeringa ville bruke tvungen lønnsnemnd. På 
heimesida si skrev EL & IT Forbundet at «Regjeringens beslutning 
om lønnsnemnd er et direkte angrep på streikeretten og et partisk 
inngrep som favoriserer NHO». Nestlederen i forbundet, Hans Olav 
Felix sa til forbundets fagblad Nettverk at partene på dette tidspunk
tet var nær en løsning: «Jeg har selv vært med på å utarbeide en tekst 
for å få partene sammen rundt forhandlingsbordet. Hadde dette ar
beidet fått fortsette, ville vi hatt en snarlig løsning på konflikten». 

Stortinget berga NHO fra nederlag 
Da loven om lønnsnemnd mot Heismontørene ble vedtatt 10. fe
bruar 2005, holdt LOs nestleder Finn Thoresen appell utenfor 
Stortinget, foran et 40-talls fagforeningsfaner. Stortingets partier
fra Arbeiderpartiet til Fremskrittspartiet - stemte for lønnsnemnd. 
De var på kollisjonskurs med fagbevegelsen. Ved stemmegivinga si 
godtok de at Stortingets oppgave var å berge NHO fra nederlag. Nå 
i 2006 er dette en felles rolleoppfatning hos alle partier i Stortinget, 
men på slutten av Heismontørenes streik var SV fortsatt et opposi
sjonsparti og stemte mot lønnsnemnd. 1 

Heismontørenes fagforening og EL og IT Forbundet vant mer 
enn kampen om folkeopinionen. I ei spørreundersøkelse i august 
2005 svarte et flertall av de stortingskandidatene som lå an til å bli 
valgt, at de er for at alle som arbeider i Norge skal ha norsk tariff
lønn.2 Det gjenstår å se om de følger opp med politisk handling. 
Men ingen benekter at den fem måneder lange streiken skapte nye 
og bedre vilkår for alle som vil slåss mot sosial dumping. 

TVU Color Line valgte stille forhandlinger 
Arbeidstida på Color Lines ferger er ordna slik at mannskap har 
to uker på jobb og to uker fri. Friperiodene på land «betales» med 
14 lange arbeidsdager når du er ute. Det er variasjoner fra skip til 
skip og mellom yrkesgruppene. De ytre rammene er fastsatt i avtaler 
mellom Rederiforbundet og Norsk Sjømannsforbund (NSF). I lang 
tid har arbeidsdagen for de fleste vært på 10,5 timer. 
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Rederiet mener dette blir for dyrt og vil ha lengre arbeidsdager og 
større fleksibilitet. I siste årsrapport snakker de om «kostnadseffek
tivitet og optimalisering av driften». Det meste skal «kostnadsopti
meres>>. Det betyr det at færre sjøfolk skal løpe raskere, arbeide flere 
timer og ha ei enda mer oppstykka og uforutsigbar arbeidstid. 

Rederiet tok opp slike krav med Norsk Sjømannsforbund i god 
tid før den nye Kiel-ferga M/S Color Fantasy var ferdigbygd. Dette 
ryktes og forbundsleder Bratvold fikk i januar 2004 flere henven
delser fra medlemmer som dels ba om å få åpenhet rundt forhand
lingene og dels sa fra at de ikke kunne godta en dårligere avtale enn 
den de hadde. 

Forbundslederen beroliger 
Forbundsleder Erik Bratvold sendte beroligende svar til alle. Han 
opplyste at «vi er kjent med at det har vært diskutert å innføre et 
fast provisjonsbeløp for servitører og hvorfor». Men noen andre for
andringer var det ikke snakk om. Bratvolds svar til bekymra med
lemmer var entydig: 

Ut over dette er det ukjent for oss at det skal utarbeides noen 'ny' 
tariffavtale for Color Fantasy. Eksisterende tariffavtaler vil også gjel
de Color Fantasy.3 

Forbundslederen lovte også at «TVU vil bli rådført>>. 4 Forhandlingene 
gikk svært stille for seg. Medlemmer fikk ikke vite mer enn disse 
klare løftene fra Erik Bratvold. Verken Sjømannsforbundet sentralt 
eller TVU Color Line sendte ut informasjon etter at protokollen ble 
underskrevet 19. mars. 

Da protokollen ble kjent noen måneder seinere, viste det seg at 
Erik Bratvold, Tommy Wedel og Harry Danielsen hadde forhandla 
fram et omfattende tillegg til den gjeldende fergeoverenskomsten. 
Den hovedtillitsvalgte på M/S Prinsesse Ragnhild- som trafikkerte 
den ruta M/S Color Fantasy skulle overta- svarte på spørsmål fra 
medlemmer at han ikke visste noe om forhandlingene som var ført. 
Ettersom han var medlem av TVU, tydet det på at TVU ikke var 
tatt med på råd slik Bratvold hadde lovt. Mannskapets vilkår på 
Fantasy ble på tre viktige områder dårligere enn det som var gjel
dende på de andre båtene. 

For det første fikk rederiet rett til å organisere alt arbeid «innen
for en fleksibel daglig arbeidstid mellom 8 og 14 timer». Det betyr 
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opp til 14 timers arbeid i døgnet uten rett til overtid. For det andre 
heter det at «ansatte i stillingene omfattet av denne avtalen forplik
ter seg til arbeide fleksibelt i forhold til annet servicearbeid relatert 
til kundebehandling om bord». I utgangspunktet gjaldt dette servi
tører og kokker, men partene var enige om at den nye avtalen også 
kunne gjelde andre mannskapsgrupper «dersom det er nødvendig 
for å sikre optimal drift av skipet. Dette avtales lokalt med de tillits
valgte». For det tredje ble den daglige arbeidstida økt fra 10,5 timer 
til 11,5 eller 12 timer. Dette tredje punktet stod ikke i protokollen, 
men er en del av den ordninga som ble innført. Det er fortsatt ulik
heter mellom yrkesgruppene. 

Mange ble forbanna over det som var avtalt i det skjulte og uten 
noen form for medlemsmedvirkning. Et av medlemmene etterlyste i 
brev til forbundslederen demokratiske prinsipper i behandlinga av en 
så omfattende avtale. Han etterlyste opprettelse av forhandlingsutvalg, 
høringer og avstemminger. Han mente avtalen omfattet langt mer enn 
det som står i overskrifta, nemlig «lønnsplassering for servitører og 
kokker», og påpekte at daglig arbeidstid øker med 1,5 timer: 

Dagens avtale på 10,5 timer er blitt til12 timer. l tillegg er det inn
ført en ensidig fleksitid som rederiet styrer. Dvs at man kan påleg
ges å arbeide mellom 8 og 14 timer med et snitt på 12. 

l tillegg til det igjen skal man kunne beordres til å jobbe i alle mu
lige andre arbeidsområder bare med den klausul at de er kundere
latert. Nesten alle yrkeskategorier ombord er rettet mot kundebe
handling. 

Det må være første gang i Sjømannsforbundets historie at man har 
inngått en avtale som innebærer at fagutdannet personale kan bli 
beordret til å arbeide i andre fagområder. 

( ... )For meg virker det som om Sjømannsforbundet har byttet side. 
Istedet for å arbeide for medlemmene som betaler forbundsansat
tes lønn (mer eller mindre frivillig) løper NSF rederens ærend. Om 
Sjømannsforbundet har benyttet utro tjenere som rådgivere, burde 
en så erfaren mann som forbundslederen er, forstått at dette er ikke 
i medlemmenes interesser og tatt nødvendige skritt for å opprett
holde respekten for forbundet. Og forhandlet for medlemmenes 
interesser. 
Som medlem av Sjømannsforbundet forventer man at forbundet 
forhandler for fremskritt og ikke tilbakeskritt.5 
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Dersom 1,5 timer lenger arbeidsdag blir gjennomført, betyr det at 
sjøfolk arbeider 273 flere timer i året for samme lønn. Dette brevet 
er datert 23. august, dvs. dagen før 112 heismontører gikk ut i streik 
mot sosial dumping. LO-leder Gerd-Liv Valla fikk kopi med spørs
mål om hun kunne «si seg tilfreds med Norsk Sjømannsforbunds 
saks behandling». 

For Olav Nils Sunde er Fantasyprotokollen et gullkanta papir. 
Med de nye vilkåra innført på alle skip blir regnestykket enkelt: 

Lengre arbeidsdag for sjøfolk 
+ Lavere timelønn for sjøfolk 

+ Større fleksibiltet for sjøfolk 
= Større overskudd for rederiets aksjonærer. 

Noen uker etter at M/S Color Fantasy var satt inn på Kielruta, kun
ne Sjømannsforbundets medlemmer lese i medlemsbladet Loggen at 
dette skipet «setter en ny standard for passasjerskip i fast rute til og 
fra Norge». 6 Formuleringa kunne ikke vært mer presis. Men Loggen 
fortalte ikke hvor mye rederen ville forlenge arbeidstida. Det stod 
heller ikke et ord om at forbundslederen hadde undertegna en ny 
avtale om enda mer fleksibel arbeidstid og plikt til å jobbe innenfor 
andre fagområder enn sitt eget. 

Fleksibilitet til strikken ryker 
Arbeidsmiljøloven gjelder ikke til sjøs. Rederne kan derfor i større 
grad enn bedriftseiere på land, ta seg til rette uten å ta helsemes
sige hensyn. Stortinget har vedtatt en særskilt lov om arbeids- og 
hviletiden på skip. Sjøfartsdirektoratet har fastsatt en forskrift om 
arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for arbeidstakere på skip. Begge er 
dårligere enn reglene som gjelder på land. Tillitsvalgte på norske 
skip og fagforbundene deres står derfor uten flere av de hjelpemid
lene som brukes i faglig forsvarskamp på land. 

Det er særskilte forhold på et skip som gjør at noen få av be
stemmelsene i arbeidsmiljøloven ikke passer. Men det er ikke derfor 
arbeidsmiljøloven ikke gjelder. Dette er en del av Stortingets særbe
handling av rederstanden. Stortinget har utvida arbeidsgivers sty
ringsrett og gitt rederiene større makt enn bedriftseiere på land har 
i forhold til de ansatte og fagforeningene deres. Color Line, som på 
mange vis er en del av hotell- og restaurantbransjen, får dermed en 
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stor konkurransefordel i forhold til landbaserte konkurrenter. Det 
er fritt fram for bruk og kast når det gjelder ansatte og deres helse. 

Ett av de grelleste eksemplene gjelder rettigheter for arbeidstaker 
som mener hun er blitt usaklig oppsagt. Hun har, med noen unntak, 
rett til å stå i jobben inntil saken er avgjort i rettsapparatet. Dette er 
en innarbeidet rettighet på land, men ikke på skip. Når Color Line, 
eller et annet rederi, taper en oppsigelsessak fullstendig i tingretten 
og blir dømt til å betale ei stor erstatning, kan rederiet straffe den 
oppsagte økonomisk ved å anke dommen. Det koster ikke rederiet 
stort å få Rederiforbundets advokatkontor til å skrive en ankeerklæ
ring. Anke betyr at den usaklig oppsagte blir gående uten inntekt i 
nye måneder og år. En arbeidstaker som har vunnet i tingretten, kan 
slik bli tvunget til å inngå et dårlig forlik med rederiet, ganske enkelt 
fordi hun ikke har råd til å vente på en ny rettsrunde. 

Høyt sykefravær - kort hviletid 

Retten til regelmessig hvile er grunnleggende for å unngå helseskade 
gjennom jobben. Arbeidsmiljøloven sier at en arbeidstaker på land 
«skal ha minst 11 timer sammenhengende arbeidsfri i løpet av 24 ti
mer». I bedrifter med tariffavtale kan fagforening og bedrift avtale 
unntak. Det vil si at loven gir fagforeninga vetorett. Og den daglige 
arbeidsfrie perioden kan ikke i noe tilfelle avtales kortere enn 8 ti
mer og den ukentlige arbeidsfrie perioden kan ikke avtales kortere 
enn 28 timer.7 

For de fleste sjøansatte i Color Line finnes det ingen ukentlig ar
beidsfri periode. Arbeidsperioden er 14 arbeidsdager etter hveran
dre. Loven om arbeidstid og hviletid på skip, sier at den sjøansatte 
bare har rett til l O timers hvil i døgnet. Og disse timene kan deles 
i to perioder, «hvorav en skal være minst seks timer lang». 14 ar
beidsdager etter hverandre og aldri mer enn 6 timer sammenheng
ende fri er en lovlig arbeidstidsordning. På dette punktet er den nå
værende fergeoverenskomsten like dårlig som loven. 8 

Dette gir rederiet mulighet til en lovlig rovdrift på ansattes hel
se som ikke er mulig i hotellbedrifter på land. En servitør forteller 
at hun over en lengre periode måtte stille på jobb 5 ganger hvert 
døgn. 
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slik at faren for slitasjeskader økte. Korrigering av dette ville vært en 
opplagt sak for bedriftshelsetjenesten, om den hadde eksistert andre 
steder enn i brosjyrene som ble sendt til tilsynsmyndighetene. Color 
Line sender sine fritakssøknader til trygdekontorer over hele landet. 
Hittil har ingen instans ført noen samla oversikt for å følge med på 
om det er bedrifter som på en urimelig måte søker fritak fra plikta til 
å betale sykelønn i arbeidsgiverperioden. 

Fantasystandard på alle skip? 
Både fergeoverenskomsten og Fantasyavtalen fra 19. mars 2004, 
gjelder til og med 31. oktober 2006. For Color Lines del kommer 
nok forhandlingene blant annet til å handle om hvorvidt den nye 
Fantasystandarden skal bli ei varig ordning på alle skip. Den første 
Fantasyavtalen ble innført på de andre skipene fra 1. januar 2006. 
Dette betyr blant annet at det ikke utbetales overtid før du har job
ba mer enn 84 timer i løpet av sju dager. Etter seks arbeidsdager 
a 14 timer, kan du bli pålagt å avspasere den sjuende dagen om 
bord i stedet for å få overtidsbetalt. Flere medlemmer har krevd at 
Fantasyprotokollen sies opp. Et av de innsendte krava er at ansatte 
skal ha rett til minimum ni timer sammenhengende hvile. 

Det er i dag variasjoner mellom skipene i måten Fantasyavtalen 
er gjennomført på. Viss rederiet lykkes med å få til ei varig forlen
ging av den daglige arbeidstida, med for eksempel 1,5 timer, for de 
fleste av 2 700 sjøansatte, betyr det at skipene kan driftes med færre 
ansatte. Arbeidsplasser blir borte. Færre sjøfolk skal løpe fortere, 
være mer fleksible, slites ut tidligere og kastes på land når de er ut
brukt. 

Rovdrift får konsekvenser. Styrets årsrapport forteller at det re
gistrerte sykefraværet for sjøansatte økte fra 7,4 prosent i 2004 til 
rundt 9 prosent i 2005. Dette er gjennomsnittstall. Etter innføringa 
av Fantasyavtalen har korttidssykemeldingene økt. 115 av 560 an
satte var sykmeldt da flaggskipet M/S Color Fantasy seilte fra Kiel 
26. juli i år. Rederiledelsen ser nå faren for at den kalkulerte ekstra
profitten fra arbeidstidsforlenging og mer fleksibil arbeidsorganise
ring renner ut igjen som økte utgifter til sykelønn. 

Fagorganiserte til sjøs og tillands møter arbeidsgivere som har 
samme offensive mål. Om vi sammenlikner EL & IT Forbundets 
streik mot sosial dumping i 2004 med Sjømannsforbundets stille 
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forhandlinger om nye vilkår på M/S Color Fantasy, så ser vi at for
bundene valgte helt ulik metode mot arbeidsgivere som har felles 
mål. EL & IT Forbundet mobiliserte medlemmene og var offensi
ve. De var nær ved å vinne. Sjømannsforbundet hemmeligholdt ar
beidsgiverens krav for sine egne medlemmer, forhandlet i det stille 
og led nederlag uten å organisere noen motstand. 

Medlemmer og tillitsvalgte må avgjøre om Sjømannsforbundet 
skal fortsette videre på samrørets og nederlagets vei. Det handler 
om hvor mye sjøfolk egentlig er verdt. Er det noen grunn til at de 
skal være mindre verdt enn heismontører? 

Noter 
1 Siden den gangen er SV blitt regjeringsparti og stemmer nå rutinemessig for for 

tvungen lønnsnemnd. Sist det skjedde var 13. juni 2006 da Stortinget enstemmig 
og uten debatt vedtok lønnsnemnd for tvisten mellom Finansforbundet og 
Finansnæringens Arbeidsgiverforening i forbindelse med tariffrevisjonen 2006. 

2 Spørreundersøkelsen ble gjennomført for Nei til EU. 
3 Brev datert 27. januar 2004 fra forbundsleder Erik Bratvold til Per Hagerup og de 

ca. 50 som skrev under et opprop. 
4 Brev datert 16. januar 2004 fra forbundsleder Erik Bratvold til Per Hagerup. 
5 Brev datert 23. august 2004 fra Jørgen Nødsel til forbundsleder Erik Bratvold med 

kopi til LO-leder Gerd Liv V alla. 
6 Loggen nr. l- 2005, side 16. 
7 § 10-8 i Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvem mv. (Arbeidsmiljøloven). 
8 Punkt 3.6 Hviletid i Overenskomst mellom Rederiforbundet og LO l Norsk 

Sjømannsforbund for ansatte på NOR registrerte ferger i Nord- og Østersjøfart 
gjeldende fra l. november 2004 til 31. oktober 2006. 

9 Forskrift av 8. juni 1989 om hvilke virksomheter som skal ha knyttet til seg verne
og helsepersonale (bedriftshelsetjeneste). 

10 side 7 i Velkommen til Color Line. Medarbeiderhåndbok for sjøansatte. Utgitt 
sommeren 1997. 
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Til slutt: Hva slags vilkår bør gjelde 
i framtida? Ei framtid med frie 
og uavhengige fagforeninger og 
samarbeid i stedet for samrøre? 
De eksemplene som er nevnt, kunne lett blitt utvida med mange flere 
om ikke denne bokas sidetall satte begrensninger. Det er likevel grunn 
til å spørre seg om disse uheldige hendelsene kan være tilfeldige. Kan 
det være en lang rekke av tilfeldigheter som bare har det fellestrekket 
at de rammer underordna ansatte? 

Color Line er jo et stort rederi med mange selskaper og over 3 800 
ansatte. Kanskje det som kritikerne gjentar, er gamle ting som da
gens moderne rederiledelse har lagt bak seg? 

Det er 10 år siden rederiets diskriminerende ordning med å åpne 
posten fra skattemyndighetene til portugisiske sjøfolk ble avslørt og 
avvikla. Men i en oppsigelsessak fra 2005 opplevde vi at Bergen 
tingrett dømte samme rederi til å betale erstatning til en mørkhu
det medarbeider fordi en oppsigelse «ble begrunnet med karakter
trekk», i stedet for med saklige forhold. 

Det er snart åtte år siden flere servitører på M/S Prinsesse Ragnhild 
ble tyvbeskyldt for å ha stjålet mer enn kr 10 000 under et nyttårs
cruise. De slapp å få sparken fordi de dokumenterte at pengene var 
innbetalt og at tyveribeskyldningen skyldtes systemfeil som Color 
Line for øvrig var kjent med. Likevel ble en av dem på nytt utsatt for 
akkurat det samme høsten 2005, denne gangen på M/S Kronprins 
Harald. 

Rederisamrøre for 1 O år siden og i dag 
Det er 10 år siden avsløringa av Color Lines angiveravtale med toll
vesenet. Men praksisen er ikke mye forandra. Man har bare blitt litt 

smidigere slik at Oslo Tolldistrikt unngår å utlevere taushetsbelagte 
dokumenter til rederiet. 

De svært få som er Olav Nils Sundes beste medspillere i 
Sjømannsforbundet, ser ikke ut til å ha endret stil. Det ser på noen 
områder heller ut til å ha vært en gradvis forverring over tid. TVU
lederen som for mer enn 15 år siden krevde at et flertallsvedtak om 
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innkjøp av sju PC-er til enkeltpersoner skulle fjernes fra møterefe
ratet, er nå i søkelyset for å ha drevet egen «butikk» med salg av 
momsfrie PC-er, flatskjermer og andre smuglervarer. 

Rederiet har brukt hundretusener på så opplagte tapssaker mot 
ansatte at de aldri burde vært bragt inn for retten. Gang på gang har 
det handla om straffetiltak som har vært gjennomført med støtte fra 
Sjømannsforbundets representanter. 

Som vi har sett: En person som Jane Issa har helt fram til desem
ber 2005 fått tilbud om betydelige pengesummer, viss hun bare ville 
slutte å bry seg om sjøfolks rettigheter eller slutte å kritisere tillits
valgte som går rederens ærend. 

Jeg får meg ikke til å tro at dette er tilfeldigheter. Color Line er et 
profesjonelt ledet selskap. Eieren, Olav Nils Sunde, er en av landets 
rikeste og en hardstlående investor. Han er ikke kjent for å satse på 
tilfeldigheter. Sunde har også kvalifiserte medarbeidere med seg i 
toppledelsen. Advokat Morten Garmann er en av dem. Mange sam
funnsstøtter har hatt bruk for hans bistand. «Når Kjell Inge Røkke 
trenger en juridisk 'cowboy', ringer han Morten Garmann»,1 skrev 
VG en gang det blåste hardt rundt Røkke. For Olav Nils Sunde er 
det enklere. Han behøver ikke å ringe hver gang. Morten Garmann 
er styreleder i fem av Sundes viktigste selskaper og styremedlem i ni 
andre. Han er ikke kjent for å la tilfeldighetene styre. 

Rederens rolle i triangelet anno 2006 

Fordi Color Line i årevis har utnytta den særegne posisjonen som 
rederistyrets medlem Tommy Wedel har i Norsk Sjømannsforbund, 
stilles rederiledelsen nå overfor vanskelige spørsmål. Per Hagerup, 
som fikk i gang revisjonsgranskinga av TVU Color Line, påpeker i 
et brev til personaldirektøren den ekstremt lave terskel rederiet har 
hatt for å avskjedige ansatte som har smuglet for nærmest mikro
skopiske beløp: «Jeg tror alle parter er tjent med at rederiet synlig
gjør sin holdning til underslag og stor smugling i organisert form», 
skriver han og uttrykker håp om «at vi kan lykkes med en felles 
storrengjøring ». 2 

I svaret sitt går rederiets personaldirektør utenom i stedet for å 
ta denne utfordringa. Han prøver nå å framstå som en forsvarer av 
fagbevegelsens uavhenighet og integritet og sier at: 

De indre forhold i en fagforening, det være seg mellom de tillits-
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valgte og deres medlemmer, medlemmer i mellom, tillitsvalgte og 
forbund etc. er forhold vi av prinsipp ikke skal legge oss opp i.3 

Dette er ansvarsfraskriving. Men det er grunn til å lytte når en av 
samrørets ivrige yppersteprester ordlegger seg slik i brev til en av de 
som vil ha ryddighet. Dette kan være tegn på at rederen sjøl, Olav 
Nils Sunde, har behov for å distansere seg fra sporene etter egne 
gjerninger. Og det vil være bra for sjøansatte i alle fagforbunda om 
rederiet også i handling begynner å leve opp til denne prinsippielle 
erklæringa. 

Men et av de ubesvarte spørsmåla er om Color Lines eier og le
delse er i stand til å stå på egne bein, viss de ikke lenger kan bruke 
samrøret som krykke. 

Statens rolle i Skageraktriangelet 
Vi har alle bruk for at sjøveis gods- og persontransport mellom 
Norge og kontinentet blir drevet på en effektiv måte. Det er også 
trivelig å kunne kople av på restauranter til sjøs. Mange syns at en 
Kiel-tur eller et minicruise med ei av fergene til Danmark er et ålreit 
avbrekk i hverdagen. Derfor trengs det ferger og erfarne sjøfolk til å 
bemanne dem, i maskinrommet, i forpleininga og på brua. 

Men finnes det noen akseptabel grunn til at arbeidsfolk på de fly
tende hotellene skal ha færre rettigheter og dårligere vilkår enn kol
legene deres på land? Og er det noen grunn til at staten skal bruke 
mange hundre millioner hvert år på å subsidiere de flytende hotel
lene? Og sist men ikke minst: Hvorfor skal vi finne oss i at statens 
subsidiemillioner brukes til å bygge opp en ufattelig rikdom hos tre 
medlemmer av familien Sunde? 

Statens hjørne i Skageraktriangelet er viktig. Jens Stoltenbergs, 
Kristin Halvorsens og Åslaug Hagas stat er ikke en nøytral part som 
ivaretar samfunnets felles interesser. Vi ser det samme på punkt et
ter punkt, enten det gjelder sinnrike skatteregler, direkte statsstøt
te, praktisering av tollregler, handheving av sikkerhetskrav eller sjø
folks rettigheter etter arbeidsmiljøloven. Statens representanter opp
trer som redernes stat, som Olav Nils Sundes stat. Sjøfolk som vil 
forsvare rettighetene sine, erfarer gang på gang at staten ikke er på 
deres side. Dette er ikke en kritikk av funksjonærer i Tollvesenet el
ler i Skipskontrollen. De opptrer i tråd med de signaler de får fra sta
tens ledelse. Akkurat slik som Heismontørenes Fagforening og EL 
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& IT Forbundet i januar 2005 opplevde at statens høyeste organer, 
regjeringa og Stortinget, grep inn og berga NHO fra nederlag i strei
ken mot sosial dumping. 

Sjømannsforbundets nøkkelrolle 
Sjømannsforbundet, som er det tredje hjørnet i Skageraktriangelet, 
har en nøkkelrolle. Det er ikke uten grunn at Color Line har brukt 
ressurser på å utvikle et særlig nært forhold til Sjømannsforbundets 
mangeårige TVU-leder Tommy Wedel. Oppkjøp av faglige tillits
valgte er en arbeidsgiverstrategi som er like gammel som fagbeve
gelsen sjøl. Men Wedel ville trolig vært til liten nytte for rederiet 
om han ikke hadde hatt Sjømannsforbundets mektige leder Erik 
Bratvold i ryggen. 

Forbundet kan bryte Erik Bratvolds linje med hemmelighold og 
uryddighetsbeskyttelse. Forbundet kan gå i bresjen for ei fullsten
dig opprydding i de lovløse forholdene som har prega mer enn øko
nomien i TVU Color Line i den tida det har vært ledet av rederiets 
styremedlem Tommy Wedel. Ei slik fullstendig opprydding vil være 
ubehagelig bare for noen få. Den vil avklare hvorvidt rederiet har 
medvirka til momssvindel og smugling av varer og gi svar på om 
noe av det er videresolgt. Ei fullstendig opprydding vil rense lufta og 
gjenreise respekten for Sjømannsforbundet. 

Forbundet kan også velge å ta opp kampen mot Olav Nils Sundes 
krav om mer fleksibilitet og lengre arbeidsdager. Forbundet kan slut
te med stille forhandlinger bak medlemmenes rygg og i stedet satse 
på åpenhet og mobilisering nedenfra. Fordi Color Line er det rede
riet hvorforbundet har flest medlemmer og fordi fergene i Skagerak 
er store arbeidsplasser med god mulighet til innbyrdes kontakt, kan 
ei slik kursendring få stor betydning. 

En slik framgangsmåte vil gi et helt annet spillerom for alle de 
tillitsvalgte som ønsker å drive ordinært fagforeningsarbeid og for
svare medlemmenes interesser mot en bedriftseier som er på offensi
ven. Da kan det også i Sjømannsforbundet bli plass for demokratisk 
medlemsaktivitet i frie fagforeninger på Skagerak-fergene. 

Om Sjømannsforbundet velger det motsatte, vil det neppe hindre 
opprydding. Forbundet vil da bare gjøre oppryddinga vanskeligere. 
Demokratisk fagforeningsarbeid vil nok vokse fram da også. Men 
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da tar det lengre tid og det skjer sannsynligvis utafor LO og Norsk 
Sjømannsforbund. 

Noter 
1 VGs nettutgave 14. juli 2000. 
2 Brev datert 19. juni 2006 fra Per Hagerup til personaldirektør Lasse Winge 

Kristensen. 
3 Brev datert 21. juli 2006 fra personaldirektør Lasse Winge Kristensen til Per 

Hagerup. 
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Noen nettsider om sjøsikkerhet og faglige rettigheter 

Oppdatert versjon av Sjømannsloven og alle andre lover finner du 
her: http://www.lovdata.no/all/alfab.html 

Oppdatert versjon av forskrifter finner du her: 
http:/ /www.lovdata.no/for/ sflindex.html 

LOs nettsted: http://www.frifagbevegelse.no/ 

Solidaritetsstiftelsen Tverrfaglig Samhold: 
http:/ /www. tverrfaglig. no/ 

Norsk Sjømannsforbund: http://www.sjomannsunion.no/ 

Loggen, medlemsbladet til Norsk Sjømannsforbund: 
http:/ /www.frifagbevegelse.no/pdf/ article15 3357 5 .ece 

Fellesforbundet For Sjøfolk: http://www.sof.no/ 

Dråpen, medlemsbladet til Fellesforbundet For Sjøfolk: 
http:/ /www.sof.no/ dra apen/ 

Sjøfartsdirektoratet: http:/ /www.sjofartsdir.no/no/ 

Sjøfartsdirektoratets organisasjonskart: 
http:/1193.214.204.179/organisasjonskart.html 

Sjøfartsdirektoratets rundskriv: 
http:/1193.214.204.179/rundskriv.html 

De som har laga denne boka, vil gjerne ha tilbakemeldinger. 
Send dine kommentarer til urent.farvann@gmail.com 

www.pdf-arkivet.no/folkvord  2019



www.pdf-arkivet.no/folkvord  2019



www.pdf-arkivet.no/folkvord  2019



Les mer om tidsskriftet Rødt! på 
www.akp.no/roedt 

Du får tilsendt et prøveeksemplar av tidsskriftet 
ved å sende en epost til 

roedt@online.no. 

Du får et tilbudsabonnement ved å sende 
kr. 150.- til kto 6276.05.28108. 

www.pdf-arkivet.no/folkvord  2019



www.pdf-arkivet.no/folkvord  2019



Erling Folkvord: · 

Urent farvann! 
Ei bok om triangelet Color Line, Sjømannsforbundet og Staten 

Med << Urent Farvann! >> setter Erling Folkvord søkelyset på samrøret rundt en 
suksessrik finansmann som ble skipsreder. Milliardstøtte fra staten og sløvsinn fra 
statens kontrollører har gitt god lønnsomhet i Color Line. 
Olav Nils Sunde og hans to barn er blitt rike på de manges slit, svært rike . 

. ,Sjøfolks arbeidsvilkår og passasjerenes sikkerhet kommer i andre rekke. 
gjømannsforbundet har alt for ofte spilt rederens spill. 

<deg håper denne skammelige periode i Color Line og Norsk 
Sjømannsforbund snart er over, slik at jeg med flere kan melde oss inn 
igjen». Tidligere medlem i brev til Sjømannsforbundets landsmøte 2002. 

Om personene på tegninga: Erik 
Bratvold (til venstre) har i 12 år vært 
leder av Norsk Sjømannsforbund. Olav 
Nils Sunde (til høyre) med familie har 
siden 1999 vært eneste eier i Color Line. 

Pris: 100 kr 

Boka kan besti lles fra: Rødt!, Postboks 124 

Sentrum, 2351 Larvik. 
Eller via e-post fra roedt@online no 

Ikke lest tidsskriftet? Prøveeksemplar av Rødtl kan bestilles fra adressen over. 

ISBN 82-91778-44-2 Utgitt av Tidsskriftet Rødt 
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