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AD. VEIRENO AS   

Det vises til oppslag i Tønsberg Blad den 3. og 5.november, der forbundssekretær i 
NTF, Ole Einar Adamsrød, sammen med tidligere ansatte i RenoNorden AS 
kommer med udokumenterte påstander om begåtte straffbare forhold hos vår 
medlemsbedrift Veireno AS. Det vises også til oppslag på NTFs hjemmeside, 
publisert 6. november. Vi er også gjort kjent med at det skal være fremsatt 
påstander om straffbare forhold direkte overfor oppdragsgiver, Vesar AS. I tillegg 
registrerer vi at tilsvarende opplysninger er gitt til et bestemt politisk parti som 
igjen fremmer disse gjennom lokale medier.  

Adamsrød har gjentatte ganger fremsatt påstander om straffbare forhold, uten at 
påstandene så langt er dokumentert. Som eksempel er det hevdet at arbeidstakere 
arbeider inntil 18 timer pr døgn. I tillegg har Adamsrød hatt oppfatninger om at 
nye måter å organisere driften på ikke er forsvarlig, og uttalt at de ansatte ikke har 
tariffavtale.  

NLF legger til grunn at partene er enige om at Hovedavtalen gjelder mellom 
partene, fra da kravet om tariffavtale ble fremsatt. NLF er innforstått med at NTF 
ønsker innført Miljøoverenskomsten mellom NTF og NHO Transport med NLF. 
Dette er en avtale som NLF ikke er part i, og vi mener at Godsoverenskomstens 
virkeområde også omfatter transport av husholdningsavfall. Ved slik uenighet, 
følger det av Hovedavtalen som begge parter er bundet av, at Tvistenemda mellom 
NLF og NTF skal avgjøre om Godsoverenskomsten kan anvendes, eller om det må 
forhandles frem en helt ny avtale for Veireno AS. 

Vi har fått opplyst av Veireno AS at rutene nå, etter kun drøyt 5 ukers drift, er i ferd 
med å normalisere seg. Behovet for overtid er redusert betraktelig sett i forhold til 
oppstarten. NLF reagerer på de uttalelsene som forbundssekretæren i NTF har 
kommet med før og etter oppstarten av kontrakten, der hensikten synes å 
fremstille Veireno AS i dårligst mulig lys. Vi er forundret over at Adamsrød gjentar 
disse påstandene offentlig, spesielt også etter forhandlingsmøter 14. oktober der 
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disse forholdene ble drøftet og det var enighet om at forhold NTF mener er 
kritikkverdig først skal tas opp med bedriften og/eller NLF.  Det er derfor av 
interesse for oss og få avklart om opptreden og uttalelser i denne saken er noe som 
også forbundsleder i NTF stiller seg bak.  

På denne bakgrunn ber vi om et snarlig møte, der vi vil be om at det fremlegges 
dokumentasjon på påstandene om straffbare forhold som er fremsatt mot vår 
medlemsbedrift. I tillegg ønsker vi en forklaring på bakgrunnen for at en 
medlemsbedrift som har akseptert inngåelse av tariffavtale, skal bli utsatt for det 
medlemsbedriften oppfatter som nærmest forfølgelse og trakassering fra en av 
deres forbundssekretærer.  

Vi ber om at møtet gjennomføres så snart det er praktisk mulig. Vi foreslår 
følgende datoer; 19 november kl. 1300, 23 november kl. 1000 eller 24. november 
kl. 1200, og håper at dette kan passe for deg.  

Fra NLF møter undertegnede sammen med representanter fra Veireno AS og 
Robert Aksnes fra NLF Advokatene.  

Brevet sendes kun elektronisk.  
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