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Frykter sosial dumping

Bedring i bygg
OSLO: 1 av 10 tilsyn resulterte i stansingsvedtak, viser resultatene etter den første
nasjonale storaksjonen i år mot sosial
dumping i byggebransjen. Totalt ble det
gitt 488 reaksjoner. – Arbeidstilsynet ser
en positiv utvikling. Tilsvarende tall for første aksjonsuke i 2007 viste at 7 av 10 av tilsynene resulterte i stans, sier direktør i
Arbeidstilsynet, Ingrid Finboe Svendsen.

TROMSØ: Sju av 10 i Troms mener at
østeuropeiske arbeidstakere får vesentlig dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn sine norske kolleger. Tre av
fem i Troms frykter samtidig økte
klasseforskjeller i Norge som følge av
dette, viser en ny undersøkelse utført
for Arbeidstilsynet. – Vi gjennomfører jevnlig kontroller på arbeidsplas-

ser, der det brukes arbeidskraft fra
Øst-Europa. Hovedinntrykket er at
de seriøse firmaene behandler utenlandsk arbeidskraft på samme måte
som norsk, men vi finner også enkelte virksomheter der vi må gi pålegg
om å forbedre situasjonen, sier regiondirektør Hallgerd Sjøvoll i
Arbeidstilsynet Nord-Norge
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E MER

ne våre

■ SINDRE WETTING, 28, (bildet)
er ansatt hos
iTet AS i
Tromsø. Han er
bachelor fra
Griffith
University i
Australia, og
har master i
telemedisin og
e-helse fra
Universitetet i Tromsø. Wetting
skal inngå i iTets kundeteam
innen portal og kunderelasjonssystemer.
■ AS PEDER NORBYE i Tromsø
er formelt slettet som aksjeselskap i foretaksregisteret.
PENGEDRYSS: Administrerende direktør Kay Hugo Hanssen og styreleder Helge Alfon Kræmer i Kraemer Maritime mottok sjekken på 200.000
kroner.
Foto: Eirik Linaker Berglund

Fikk 200.000,Kraemer Maritime vant næringspris.
Under Næringslivsdagene på
SAS-hotellet i Tromsø i går ble
Kraemer Maritime tildelt førstepremien
i
Sparebank1
Nord-Norges årlige næringspris.

Ledende aktør
Supplyselskapets administrerende direktør Kay Hugo
Hanssen og styreleder Helge
Alfon Kræmer mottok sjekken
på 200.000 kroner fra banksjef
Olav Karlsen.
– Juryen berømmer prisvinneren for arbeidet som har
restrukturert
Kraemer
Maritime fra lokal skipshandel
til internasjonal leverandør av
utstyr til offshore-, fiskeri- og
cruisenæringen. Satsingen på
innovative logistikkløsninger
og nye IT-system har ført selskapet opp som den ledende
aktøren innen maritim forsyning i Norge, sier banksjef Olav
Karlsen.

bygge
dagens
Kraemer
Maritime, sier Hanssen, som
samtidig takker eierne som
satser langsiktig og gir åpning
for å gå nye veier.
– Vi har gjort gull av gråstein
i det som var en nedadgående
bransje, sier Hanssen.
Berlevåg Krabbefiske og
Kystkultursenteret på Lovund i
Nordland delte andrepremien
med 50.000 hver.
Siden 2001 har Sparebank1
Nord-Norges næringsfond delt
ut priser til 20 nordnorske bedrifter for til sammen 2,3 millioner kroner. I år kom det inn
143 søkere.

■ LAUKLIA AS i Tromsø, har
skiftet revisor. Ny revisor er
Revisjon Sør AS i Kristiansand.
■ ZHILYAEVS SUPPLY er navnet på et nytt enkeltpersonsforetak i Tromsø. Formålet med virksomheten er konsulent-,
ingeniørvirksomhet, transport
samt levering av utstyr og tjenester til fiskeflåten og fiskeindustrien, samt tjenester til passasjerfartøy. Mikhail Zhilyaev er
innehaver og daglig leder.
■ ANS PARTSREDERIET
JENSEN på
Silsand i Lenvik
melder om endring av styret.
Jack Jensen
(bildet) er styreleder, Daniel
Jensen styremedlem og
Svein Bastian
Jensen er varamedlem.
■ HAMNVIK RADIO & TV AS i
Ibestad kommune har endret sitt
styre. Hans Kristian Hanssen er
styreleder, Anette Ekman styremedlem og Jon Harald Ekman
varamedlem.

Gull av gråstein
På få år har selskapet vært
med på å konsolidere og revitalisere en maritim leverandørindustri som var i en nedoverbakke, og vokst betraktelig.
Administrerende direktør Kay
Hugo Hanssen er stolt over å få
pris for arbeidet.
– Vi er utrolig takknemlig og
stolt. Det er en flott anerkjennelse til våre dyktige medarbeider som har stått på for å

■ FORSKNINGSPARKEN MØTESENTER AS i Tromsø melder
om endring av styret. Hilde
Ludvigsen er styreleder i selskapet, mens Tore Henning
Normann, Egil Magnus Pettersen
og Stein Vidar Loftås er styremedlemmer.

■ DALTECH TUNING Fagerli i
Kåfjord er formelt slettet som enkeltpersonsforetak i foretaksregisteret.
2. PLASS: Fred Martin Langøy og
Berlevåg Krabbefiske fikk andreplassen og 50.000 kroner.

Har du skiftet jobb?
Skjer det noe i din bedrift?
Send en mail til
naeringsliv@nordlys.no

en om å drive med turisme på Rødøy i Nordland. Nå har hun skapt millionbutikk i
Alle foto: Eirik Linaker Berglund

med alle som vektlegger høy
kompetanse.
– Det må ikke være sånn at
dersom du ikke har høyere utdanning, så er du ikke en ressurs. Jeg er selv en sterkt ordblind hjelpepleier som har fått
det til. Man må ikke la det
legge begrensningene.
Arntsen han mange prosjekter i tankene. Neste steg er å
satse mer på norske båtturister,

hvor hun ser et stort potensial.
– Og så gjelder det å få opp
kvaliteten på det man gjør. Er
den bedre, kan man ta en bedre
pris.

TIPS OSS!
2097
Send SMS/
MMS til

Skriv: Nordlys <din melding>

PÅ NÆRINGSLIVSDAGEN
Tekst:
Eirik Linaker Berglund
eirik.linaker.berglund@nordlys.no

Eller ring oss hele døgnet:

FULLT HUS: Omtrent 200 deltakere var i går til stede under konferansen
på SAS-hotellet i Tromsø.

776 10 500

Månedens tips får 2000 kroner!

