
NKT østarbejdere

Stor aktionsdag på bygge-
pladser afslører skumle 
forhold med udenlandske
virksomheder i byggebran-
chen. Femårig registreret
som polsk virksomhedsejer.

Østfirmaer 
fusker i Danmark

E n stor gruppe østeuropæiske firma-
er i Danmark slipper uden om de
danske regler og har problemer

med løn- og arbejdsforhold.
Det konkluderer byggefagforeninger-

nes organisation, BAT-kartellet, på bag-
grund af en stor aktionsdag i sidste uge,
hvor 1.000 tillidsfolk var frikøbt til at be-
søge byggepladser med udenlandske fir-
maer i hele landet.

Resultat: Under halvdelen af virksom-
hederne var registreret i RUT-registret,
der er oprettet for at kontrollere netop de
udenlandske firmaer. På over 50 procent
af byggepladserne kunne tillidsfolkene
ikke få svar på lønniveauet. Og på næsten
en tredjedel af pladserne var der proble-
mer med arbejdsmiljøet.

»Det viser et billede af en underklasse i
den danske byggebranche. De har et dår-
ligt arbejdsmiljø og meget dårlige løn- og
arbejdsvilkår. Vi prøver derfor at overens-
komstdække og organisere så mange
som muligt, og så vil vi have myndighe-
derne til at træde i karakter«, siger Gunde
Odgaard, sekretariatschef i BAT.

Han peger på, at mange af virksomhe-
derne slet ikke er registreret af myndighe-
derne: »Bagefter aktionen tjekkede vi 244
virksomheder fra Polen, og omkring 10
procent eksisterede slet ikke. Det er fuld-
stændig pløk! Og vi ved ikke, om de øvri-
ge lever op til deres forpligtelser som ind-
betaling til obligatoriske sikringsordnin-
ger i Polen. 10 procent af dem findes altså
slet ikke i hverken Danmark eller Polen.
Virksomhederne går på byggepladser og
laver opgaver, mens vi ikke aner noget om
dem. Overhovedet«, siger Gunde Od-
gaard.

Lucas på fem år
Han nævner et eksempel på et virksom-
hedsbesøg omkring Aabenraa. Ifølge
RUT-registret var der en udenlandsk virk-
somhed med en Lucas som ejer.

»Da vi kommer frem, er der et parcel-
hus på adressen. Det viser sig, at Lucas er
fem år gammel, i børnehave, og hans for-
ældre havde intet med hverken bygge-
branchen eller polske virksomheder at
gøre. Nu står Lucas i RUT-registret! Hvis
det ikke var så galgenhumoristisk, var det
til at græde over«, fortæller Gunde Od-
gaard.

Fagforeningernes aktionsdag fik en del
medieomtale i dagene op til, og da de
1.000 tillidsfolk dukkede op, var omkring
halvdelen af byggepladserne tomme.

»Det vidner om, at ingen vil stå på mål
for, hvad der foregår. Folk har fået besked
på at blive hjemme«, forklarer Gunde Od-
gaard.

Fra Christiansborg lover politikerne fra
venstrefløjen til de borgerlige at gøre en
ekstra indsats over for problemerne med
udenlandske virksomheder.

SF’s formand, Villy Søvndal, deltog selv
på aktionsdagen i Odense og brugte da-
gen til at lancere et valgløfte om 60 milli-
oner kroner til oplysning og en ny kon-
trolenhed, der skal stoppe skattefusk og
underbetaling af udenlandske arbejdere.

»Aktionen har vist, at der er store pro-
blemer med løndumping på danske ar-
bejdspladser. Det bliver en hovedopgave
for en ny regering med SF at give fagbevæ-
gelsen, Arbejdstilsynet og Skat bedre mu-
ligheder for kontrol, så vi kan få stoppet
platuglerne«, siger han.

Støjberg åbner for forhandling
Regeringen har tidligere afvist, at der var
brug for nye midler, men beskæftigelses-
minister Inger Støjberg (V) åbner op for at
forhandle om emnet efter folketingsvalg-
et.

»Man skal opfylde reglerne i Danmark –
uanset om man er en dansk eller uden-
landsk virksomhed. Tallene fra aktionen
viser, at vi skal have øjnene skarpt rettet
mod det her, og jeg vil ikke afvise, at der

kommer til at ske
mere. Hvis jeg er
beskæftigelsesmi-
nister efter valget,
vil jeg indkalde
RUT-forligskredsen
til et møde inden
ret længe«, siger
hun.

I fagbevægelsen mener man, at regerin-
gen har en del af skylden for problemerne
i byggebranchen.

»Regeringen har siddet på hænderne i
ti år og har fyret i Skat og skåret ned i Ar-
bejdstilsynet. Skat er ingen kontrolenhed
i dag. Det er ikke, fordi Skat og Arbejdstil-
synet er dovne eller uduelige, men politi-
kerne har gjort det modsatte af at give
dem ordentlige rammer«, siger Gunde
Odgaard fra BAT-kartellet.

Inger Støjberg giver dog ikke meget for
den kritik.

»Arbejdstilsynet fik en ekstra bevilling
til det psykiske arbejdsmiljø. Når de bevil-
linger ryger væk, forsvinder der også
medarbejdere, men det har ikke noget
med RUT at gøre. I en valgkamp har fagbe-
vægelsen også en interesse i at sammen-
ligne ting, man ikke kan sammenligne.
Om der skal flere ressourcer til at kontrol-
lere RUT, er en anden snak«, siger hun.
jens.klinken@pol.dk

JENS ANTON TINGSTRØM KLINKEN

Ingen vil stå på
mål for, hvad
der foregår
Gunde Odgaard

FAKTA
JAGT EFTER UNDERBETALING

4. september gik 1.000 tillidsfolk fra
byggebranchen i aktion over hele lan-
det. De besøgte 732 byggepladser,
hvor der kun var arbejde på halvdelen af
pladserne. Der var flest polske arbejds-
tagere og virksomheder, efterfulgt af ty-
skere og litauere.

Kilde: BAT-kartellet

Vi har flyttet produktion ud ... 
Men vi har også investeret i Danmark
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Fremtidens investerin-
ger vil ligge dér, hvor
væksten er, siger NKT’s
administrerende direk-
tør, Thomas Hofman-
Bang. Og Danmark er 
ikke et vækstmarked.

F remtidens investeringer vil komme
til at ligge dér, hvor væksten er. Men
det er ikke alt, vi vil flytte ud til de

lande, hvor væksten er. Der vil med inve-
steringer i forskning og udvikling fortsat
være meget at gøre i Danmark«, siger Tho-
mas Hofman-Bang, administrerende di-
rektør i den store danske industrisucces
NKT. 

Og han er ikke nervøs for, om der bliver
noget for danskerne at leve af i fremtiden. 

Netop NKT har i disse år stor succes på
de globale markeder, ikke mindst i de så-
kaldte Brik-lande, det vil sige Brasilien,
Rusland, Indien og Kina, men også i lande
som Tyrkiet og Mexico.

»Det er dér, væksten er«, siger Thomas
Hofman-Bang, »og det er også i disse lan-
de, vi har foretaget en stor del af de sene-
ste års investeringer for at styrke vores
konkurrenceevne netop dér«.

Betyder det, at NKT lige så stille er ved at
flytte fra Danmark og ud i verden?

»Investeringerne vil generelt komme
til at ligge der, hvor væksten findes. Men
vi er samtidig påpasselige med at fasthol-
de nøgleteknologier i Vesteuropa, når det
handler om forskning og udvikling. Vi
har ikke forsømt at investere i Danmark,
og derfor har vi fortsat i NKT omkring
1.500 arbejdspladser i Danmark ud af et
samlet medarbejdertal på cirka 9.000«.

Hvad har NKT’s globale succes betydet for
antallet af danske arbejdspladser?

»Jeg tror, at antallet af medarbejdere i
Danmark står stille. Det er i udlandet, vort
medarbejderantal vokser. Vi har flyttet
produktion, som tidligere var i Danmark,
ud i verden. Men vi har også investeret i
Danmark, bl.a. har vi udbygget fabrikken
i Kalundborg«. 

Kæmpeordre med betingelser
NKT’s øjeblikkelige succes skyldes bl.a. en
kæmpeordre til en værdi på op imod 10 mil-
liarder kroner til det brasilianske olie- og
gasselskab Petrobras?

»Netop ordren til Brasilien betyder, at
fabrikken i Kalundborg skal producere til
Brasilien i de første to år«.

Men det er kun midlertidigt?
»Ja, om to år vil den produktion flytte til

Brasilien, for i Brasilien fokuserer man på,
at der skal være et lokalt indhold i en så-
dan ordre. Netop for at løbe landets øko-
nomi i gang. Så det har været en betingel-
se for at få ordren. Det er et scenarium, vi
ser flere steder i den globale verden, hvor

vi er aktive. Vi har oplevet det samme i Ki-
na, fordi kineserne på områder, der er
strategisk vigtige for dem, gerne ser, at
man placerer produktionen og teknolo-
gien lokalt i deres land og i øvrigt indgår
joint ventures med kinesiske virksomhe-
der, så udviklingen kommer til at foregå
hos dem og ikke i andre lande«.

Fremtid i Kalundborg
Hvad skal der ske med NKT-virksomheden
og dens arbejdspladser i Kalundborg, når
produktionen til Brasilien-ordren forsvin-
der?

»Vi er ret sikre på, at der også bliver no-
get at lave på fabrikken i Kalundborg efter
to år, for vi forventer et højt aktivitets-
niveau for netop sådan en produktion an-
dre steder i verden. Ellers havde vi ikke
udvidet i Kalundborg«. 

Når det i stigende grad er et krav, at pro-
duktionen flytter derhen, hvor væksten er,
hvad skal danskerne så leve af i fremtiden?

»Det handler om forskning, udvikling
og uddannelse. Produktion af produkter,
der skal produceres billigst muligt har ik-
ke meget fremtid i Danmark«. 

Er der også noget, der trækker virksomhe-
der og dermed arbejdspladser til Danmark?

»Der er et højt vidensniveau i Danmark.
Det er derfor, at mantraet er og har været,
at vi skal have et højt uddannelsesniveau
og fokusere på forskning, teknologi og in-
novation. Og der er masser af muligheder
i Danmark for at fokusere på områder,

hvor vi har en styrkeposition. Vindenergi
er et godt eksempel – og i det hele taget
hele den alternative energiproduktion,
den såkaldte cleantech. Høreapparatin-
dustrien er et andet område. På sådanne
områder oplever vi, at udlændinge søger
til Danmark, fordi det er her, der er viden
og knowhow. Og derfor værd at være. Vi
har bestemt nogle områder, hvor vi er i
front, og det er for tidligt at flage Dan-
mark ud af globaliseringen«.

Men lige nu har vi en stigende arbejdsløs-
hed, pensionsalderen ønskes forhøjet, og ef-
terlønsmodtagerne må vente nogle år på de-
res efterløn. Er det de mennesker, der der-
med bliver en del af arbejdsmarkedet, NKT
eller andre industrier har brug for?

»Overordnet har
vi brug for at styrke
økonomien. Der-
for er sådanne re-
former efter min
opfattelse nødven-
dige«.

Men giver vækst-
scenariet i NKT
plads til de ældre, de
arbejdsløse og til

folk, der egentlig helst ville have været på ef-
terløn?

»Ja, dem er der brug for. Det kan godt
være, at de kan finde plads i NKT. Det er for
kortsigtet at fokusere på den øjeblikkeli-
ge arbejdsløshed. For vi ved, at der på
grund af flere og flere ældre bliver man-
gel på arbejdskraft, når vi kommer nogle
år frem«.

Bliver der også brug for de halvgamle og
for dem, der hellere ville have været på efter-
løn?

»Selvfølgelig«. 
Har du fra politikerne fået noget bud på,

hvor arbejdspladserne til de ældste på ar-
bejdsmarkedet, de arbejdsløse og de, der
gerne vil på efterløn, skal finde job?

»Hvis de er veluddannede, er der også
brug for dem«.

Så er det vel typisk ikke udpræget de ar-
bejdsløse, der er brug for?

»Tingene svinger jo op og ned, og vi har
i et internationalt perspektiv ikke noget
højt arbejdsløshedstal i Danmark. Så jeg
ser det ikke som noget stort problem. For
mig handler det mere om de muligheder,
vi har foran os for at sikre et stærkt og vel-
fungerende arbejdsmarked med rigelig
arbejdskraft til rådighed for virksomhe-
derne«.

»Vi aldersdiskriminerer ikke«
Har du undret dig over politikernes indsats
for at få det til at gå op i en højere enhed?

»Der er jo en politisk virkelighed, og der
skal 90 mandater til at gennemføre politi-
ske beslutninger i Folketinget. Den tilba-
getrækningsreform, der nu ligger, har ik-
ke været nem at skabe flertal for, men jeg
håber, den bliver gennemført. For den in-
deholder rigtige ting«.

Men helt konkret: De mennesker, som har
nået pensionsalderen, eller som havde
tænkt sig at gå på efterløn, er de attraktive
for NKT?

»Det kan de godt være. Vi aldersdiskri-
minerer ikke, og vi har det princip, at hvis
man kan udføre sit job, så er der intet til
hinder for at fortsætte til en given alder«. 

En 64-årig, der egentlig havde tænkt sig at
gå på efterløn, er vel ikke så attraktiv som ar-
bejdskraft som en frisk 35-årig?

»Sådan kan man ikke konkludere. Tidli-
gere var man gammel, når man var 64,
men det er man jo ikke i dag«.
erhverv@pol.dk

BOOST. En kæmpeordre til en værdi 
på op imod 10 milliarder kroner til det
brasilianske olie- og gasselskab
Petrobras har været med til at sætte
ekstra gang i hjulene hos NKT. 
Arkivfoto: Lærke Posselt

STIG ANDERSEN

Det handler 
om forskning,
udvikling 
og uddannelse
Thomas Hof-
man-Bang, NKT

Interview

økonomi i samarbejde 
med Financial Times 
Hver onsdag i Politiken

Glarmesteren Per Hebsgaard har gennem sit 25 år lange samarbejde 
med en lang række markante kunstnere haft en kolossal betydning for 
glaskunsten, Det er kunstneriske værker fra navne som Peter Brandes, 
Olafur Eliasson, Niels Erik Gjerdevik, Arne Haugen Sørensen, Bjørn Nør-
gaard, Lise Malinovsky, Carl-Henning Pedersen og Tróndur Patursson, 
som Hebsgaard har været med til at gøre til virkelighed. 
I en 25-års jubilæumsudstilling viser Kastrupgårdsamlingen nu en lang 
række af de værker, han har været involveret i. Det er både de helt store - 
som Erik A. Frandsens glasmosaik ’Boksehandsker’, Peter Stuhr står bag 
en stor, farvestrålende lysekrone, og i den religiøse afdeling vises Peter 
Brandes glasruder fra forskellige kirkeudsmykninger. Der vises også 
værker, modeller og forarbejder til udsmykningsopgaver af bl.a. Olafur 
Eliasson, Superflex og Malene Landgreen.

Tirsdag 20. september kl. 18 Kastrupgårdsamlingen, Kastrup.
Pluspris 100 kr. + gebyr 10 kr. Pris for andre 140 kr. + gebyr 10 kr.
Prisen inkluderer to snitter og et glas vin.

GLARMESTEREN 
PER HEBSGAARDS 
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Gennemført udstyr, f.eks. lynlås
ved slidser og ærmer, str. 36-50
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Kr. 1995

Holte Stationsvej 16, tlf. 4542 1074
www.parisiholte.dk
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Fri og nem parkering
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Dansk Aktiemesse 2011
tirsdag den 20. september kl. 12-19

INVESTÉR  
MED INDSIGT 
Mød erhvervsledere fra blandt andre Pandora, Novozymes, 
Tryg og FLSmidth, når Dansk Aktionærforening slår dørene 
op til årets største investorbegivenhed.

Få tips og tricks til dine investeringer hos de flere end 40 
deltagende virksomheder og rådgivere.

Hør hvad Danmarks største investor - Henrik Gade Jepsen 
fra ATP - kan give dig af gode råd til din formuepleje.

Få viden i Danmarks største netværk af 15.000 private 
investorer.

Dansk
Aktionærforening

SCANDIC COPENHAGEN - VESTER SØGADE 6 - KØBENHAVN
Pris 150 kr - billetreservation: aktiemesse.dk
Gratis for medlemmer af Dansk Aktionærforening.

Gratis for medlemmer af Politiken Plus.
Pladsbestilling nødvendig: politiken.dk/plus

Kære kunde!
På grund af omlægning af vores abonnementssystem 
er det ikke muligt at komme i kontakt med vores 
Kundecenter fra lørdag 17. september 2011 kl. 14 
til mandag 19. september kl. 7. Du kan heller ikke 
benytte vores hjemmeside eller Tast-Selv-Service.

Hvis du skal på ferie, eller der skal foretages andre 
ændringer på abonnementet, vil vi anbefale, at du 
kontakter os i god tid og senest fredag 16. september 
inden kl. 12.

Med venlig hilsen
Kundecenter Politiken

Opdaterer  Kundecenter ...


