
Varslerprisen «Stockmanns hammer» 2019 

Juryen for varslings- og ytringsfrihetspris Stockmanns hammer har besluttet å dele ut to priser for 

2019. Prisene er tildelt elektromontør og tillitsvalgt Kristine J. Wendt og bygningsarbeider Adam 

Chylinski. De får prisen for sin modige bruk av ytringsfriheten og for å ha varsle om sterkt 

kritikkverdige forhold i byggenæringen.   

Varslings- og ytringsfrihetsprisen Stockmanns hammer er opprettet av Stiftelsen Byggfag i 2005. 

Prisen har som fremste formål å verne om og styrke ytringsfriheten for ansatte og vilkårene for dette 

i det norske arbeidslivet. Prisen ønsker å rette søkelyset på varsleres og ytringsfrihetens vilkår, 

stimulere den levende debatt og den uredde bruk av det frie ord. Prisen er på 25.000 kroner, i tillegg 

til et diplom og en gyllen hammer.  

Bransjeorganisasjonene i byggenæringen slår alarm. De forteller at de er i ferd med å tape 

konkurransen mot de useriøse firmaene. Fair Play Bygg Oslo og omegn er en organisasjon som jobber 

med å gjenreise en seriøs byggenæring med like konkurransevilkår. De kan fortelle om hendelser 

hvor utenlandske arbeidere har blitt møtt med fysisk avstraffelse når avtalefestet lønns- og 

arbeidsvilkår er blitt etterspurt. Kriminelle firmaer har fått plass i norsk bygge- og anleggsbransjen. 

Dette kan vi ikke stå å se på.  

Kristine J. Wendt og Adam Chylinski kan sies å representere to ytterpunkter i byggebransjen. Wendt 

jobber i det store og anerkjente firma Caverion, mens Chylinski jobbet i bemanningsselskapet 

Fagarbeideren AS, hvor ledelsen opererer delvis på den andre siden av lovens grenser. Wendt ble 

kraftig motarbeidet av ledelsen i Caverion når hun varslet om grove brudd på 

arbeidsbestemmelsene. Chylinski opplevde etter flere måneders arbeid å bli oppsagt og forsøkt 

sendt hjem til Bulgaria uten lønn. Begge viste stort mot og handlekraft når de varslet om forholdene 

hos sine arbeidsgivere. For dette tildeles de prisen for 2019. 

Kristine J. Wendt arbeidet på byggeplassen til det nye Nasjonalmuseet i Oslo, mens Adam Chylinski 

arbeidet blant annet på byggeplassen til Politiets nye beredskapssenter. Forholdene som ligger til 

grunn for disse to prisene viser, på to ulike vis, at useriøse arbeidsforhold, sosial dumping og direkte 

arbeidslivskriminalitet kan infiltrere selv arbeidsplasser der man skulle forvente at alt var under full 

kontroll. Slik sett dokumenterer dette viktigheten av modige ansatte som tør å si fra om uverdige 

forhold i arbeidslivet. 

Nærmere om varslerpris til Kristine J. Wendt 

Det har vært utfordrende å være tillitsvalgt for Caverion under byggingen av det nye 

Nasjonalmuseet. Det har vært et krevende prosjekt, og i perioder har Caverion hatt et stort behov for 

å øke antall ansatte på prosjektet. Når utfordringene er store er det ekstra viktig at de ansatte lyttes 

til og trekkes med i et aktivt samarbeid. Det skjedde ikke i Caverion. 22.02.18 vedtar et enstemmig 

klubbmøte i Elektromontørklubben Caverion Oslo følgende kritikk av selskapets behandling av de 

tillitsvalgte: 

Medlemmer i Elektromontørklubben Caverion Oslo ser med bekymring på bedriftens fremtreden 

vedrørende tillitsvalgtsarbeid i Caverion. Vår valgte klubbleder har over tid blitt utsatt for langvarig, 

utidig press på tillitsvalgtsarbeid fra sine avdelingsledere. 

Behandlingen av klubblederen var så graverende at han måtte fratre. Kristine J. Wendt tok over 

vervet som klubbleder. Problemene med ledelsen i Caverion fortsatte. Når de tillitsvalgte varslet om 

uønskede hendelser og uønsket kvalitet, opplevde de at de i liten grad ble lyttet til. Når Wendt, som 

tillitsvalgt, tok saker videre opp i systemet ble det av avdelingsledelsen påtalt som illojalt. 



Kristine J. Wendt og montørklubben har ved flere anledninger tatt opp forhold som de mente var 

brudd på lov- og avtaleverk. I september 2018 tok de opp forhold knyttet til ulovlig innleie av 

mekanikere/ufaglærte til elektroarbeid på Nasjonalmuseet. Etter tre måneder fikk de medhold i 

dette. Seinere tok de opp det de mente var ulovligheter knyttet til innleie fra UAB Caverion Litauen. 

Selskapet ble innleid uten samtykke fra klubben og Wendt fikk lite gehør for sitt syn om at lønns- og 

arbeidsforholdene for de innleide ikke var i henhold til lov- og avtaleverket. Det er først når LO-

koordinator Øyvind Helle varsler til Statsbygg som byggherre for Nasjonalmuseet, som i sin tur setter 

advokater på saken, at ulovlighetene kommer på bordet. Det blir avdekket omfattende og ulovlige 

brudd på arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven med forskrifter.  

Juryen i Stockmanns hammer tar ikke stilling til det materielle innholdet i de varslingene som er gitt. 

Juryen er derimot av den oppfatning at hvis vi skal lykkes med å opprettholde et sunt norsk 

arbeidsliv, må vi i det minste legge forholdene til rette slik at det er mulig å avdekke ulovligheter og 

sosial dumping. Ikke minst er det viktig at tillitsvalgtes rett til fri ytring blir respektert. Hadde ledelsen 

i Caverion lagt opp til et tett samarbeid med de tillitsvalgte og ikke motarbeidet dem, er det juryens 

oppfatning at de kunne løst saken uten at byggherren måtte gripe inn. 

Juryen ønsker å gi en håndsrekning til de som bruker ytringsfriheten og retten til å varsle om det de 

mener er uønskede og ulovlige forhold. Kristine J. Wendt har på tross av vanskelige 

arbeidsbetingelser og betydelig motstand stått på mot uverdige arbeidsforhold og brudd på lov- og 

avtaleverket. LO-koordinatoren bekrefter at det har vært store utfordringer med innleie, at de 

tillitsvalgte har gjort sitt ytterste for at det skal være en god innleiepolitikk som respekterer norsk 

lov- og avtaleverk og det er hans inntrykk at Caverion har overkjørt dem.  

Det er vårt håp at vi ved å gi prisen til Kristine J. Wendt bidrar vi til anerkjennelse av en tillitsvalgt 

som varslet og brukte ytringsfriheten, som tok utfordringen og sto opp mot urett og ulovligheter. 

 

Nærmere om varslerpris til Adam Chylinski 

Adam Chylinski var blant de første utenlandske medarbeiderne som Fair Play Bygg Oslo og omegn 

fikk kontakt med i bemanningsselskapet Fagarbeideren AS. Han fortalte om lovløse forhold i 

foretaket, og hans varselet førte til avsløring av en større svindelaffære, der en konkursrytter som var 

fradømt retten til å drive næring og inneha ledende posisjon i noe selskap, drev et 

bemanningsforetak med over 150 tilsette.  

Fagarbeideren AS utførte arbeid på flere store og prestisjetunge byggeplasser Oslo-området, men 

leide ut folk i heile landet. Varslerne, med støtte fra Fair Play Bygg, sto fram i VG med sin historie. 

Oppslaga i VG førte til at politiet startet etterforskning, kemneren slo Fagarbeideren AS konkurs, 

samt at både entreprenørene, NHO Handel og service og politikerne måtte gjennomgå rutiner og 

regelverk for å hindre at slik skjer på nytt. Adam Chylinski og en kollega har anmeldt ledelsen i 

Fagarbeideren AS for brudd på straffelova § 257 om menneskehandel og tvangsarbeid. 

Den reelle lederen for Fagarbeideren AS, ble ifølge VGs opplysninger dømt i 2002 og 2013 til 

henholdsvis to og et halvt år og to år og ti måneders fengsel for bedrageri. Han har en rekke 

konkurssaker bak seg. Han ble i 2013 fradømt retten til å drive næringsvirksomhet for alltid, 

«herunder retten til å være daglig leder eller inneha andre ledende stillinger eller til å være medlem i 

noe styre som driver næringsvirksomhet», heter det i dommen fra Frostating lagmannsrett.  

Det er verdt å merke seg at det var en advokat fra NHO Service og Handel som bisto sin 

medlemsbedrift Fagarbeideren AS i forbindelse med behandlingen av tre bulgarske arbeidere. Tre 



arbeidere i Fagarbeideren AS ble tvunget til å undertegne noe de ikke hadde visste hva var, men som 

viste seg å være en oppsigelse skrevet på norsk. De tre ble oppsagt og forsøkt sendt hjem til Bulgaria 

uten lønn. Fair Play Bygg Oslo og omegn og Hope for Justice kom i kontakt med de tre arbeiderne og 

greide å hindre at de ble hjemsendt uten lønn. Saken endte i et forlik som ikke var i de tre 

arbeidernes fordel.  

Den seriøse delen av byggenæringen må ta lærdom av denne saken, og hindre at slikt skjer i norsk 

byggebransje. Fagarbeideren AS har arbeidet for flere store norske entreprenører på større 

byggeprosjekter. Skanska benyttet blant annet Fagarbeideren AS sine tjenester en kort periode på 

byggingen av «Politiets nye beredskapssenter». Her skal de ansatte ha fått lønn for jobben som ble 

utført, men Skanska valgte likevel å avslutte samarbeidet med selskapet. 

Skanska påpekte blant annet at personvernbestemmelsene i Norge hindret dem i å avsløre 

forholdene for arbeiderne på deres byggeplasser, ved at lovreglene hindrer kontroll av om selskap 

som Fagarbeideren AS faktisk utbetaler lønn til sine arbeidere. En slik hjemmel må på plass. I dag kan 

denne personvernbestemmelsen hindre innsyn som kan avsløre kriminell aktivitet. 

Juryen ønsker å gi en håndsrekning til de som bruker ytringsfriheten og retten til å varsle om det de 

mener er uønskede og ulovlige forhold. Adam Chylinski har på tross av en kriminell arbeidsgiver og 

kanskje med fare for egen helse stått på mot uverdige arbeidsforhold og brudd på lov- og 

avtaleverket. LO gikk tungt inn i denne saken, og gjorde et unntak fra kravet om at en må være 

fagorganisert for å få hjelp fra fagbevegelsen. Trepartssamarbeidet mellom stat, arbeidsgivere og 

arbeidstakere har bidratt til ordnede forhold i norsk arbeidsliv.  

Det er vårt håp at vi ved å gi prisen til Adam Chylinski bidrar til å sette søkelyset på graverende 

forhold i norsk byggebransje, og betydning av at alle kan benytte sin varslingsrett og brukte 

ytringsfriheten for å sto opp mot urett og ulovligheter. 

 


