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"Lov om Norges næringssamband" og kampen mot
nyordningen innen organisasjonslivet. - Verv-
fronten - kontingentnektelsene - dødleggingen,

overgå utpantnir- en-

Om Norges næringssamband, som ble opprettet ved Næringsdeparte-

mentets beslutning av 1/5-43, er nå utstedt en egen lov, nr. 3 av

7/9 i år.

Vi skal ikke her gjennomgå loven i detalj, men nøye oss med å fes-

te oppmerksomheten ved de av dens bestemmelser som berdrer sentrale

sider av næringslivets og herunder industriens kamp mot nyordningsbe-

strebelsene innen organisasjonslivet.
Tillitsvervene.

I lovens 14 bestemmes:

"Næringsdepartementet kan pålegge medlem av næringsgruppen å ta
mot verv som tillitsmann innen næringsgruppen, undergruppe og underav-
dcling av denne."

Det sier seg selv at den nye lov ikke vil foranledige noensomhelst

forandring i den faste Loldning den helt overveiende del av norske  inr

dustrimenn hittil har vist overfor forsøkene på å overtale, true eller

tvinge dem inn som tillitsmenn i nyordnede organisasjoner. Det dreier

seg jo her om et klart personli samvittighetsspørsmål som bare kan be-

svares på n måte, uten hensyn til lover og straffetrusler.

Parolen forblir den samme. Ingen påtar seg under noen omstendigheter

verv i nyordnede organisasioner.  

Innkrevning av opplysninger.  

I den nye lovs 20 bestemmes:

uMedlem av næringsgruppe plikter å gi Norges næringssamband eller
næringsgruppe eller den som de gir fulImakt enhver opplysning som de .
krever for å kunne gjennomføre sine oppgaver etter lov eller vedtekter".

Det har hele tiden stått klart at industrien ikke ønsker noen ny-
ordnede mellomledd mellom departement og bedrifter, og at bedriftene da

ikke selv må medvirke til å skape en saklig basis for slike mellomledd

uansett hvilke lover som Ser dagens lys. Parolen er stadig den samme

som før: Ingen må besvare forespørsler eller utfIlle skjemaer av noen

art.

Kontingenten,

Før vi kommer inn  På  den nye situasjon kan det ha sin interesse å

rekapitulere kontingentspørsmålets utvikling:

I begynnelsen av januar i år utsendte industrifombundet "kontingent"



 

kravp hvoe _ aorikkene-ble etterlignet for et beløp for de tre ny-
-ordningens kvartaler av 1943, son svarte til 2 o/oo av bruttoomsetningen.
Det ble samtidig meddelt at Næringsdepartementet hadde godkjent bereg-
ningsmåte og -sats. Innbetalingen skulle skje innen 15. januomrunder
trussel om anmeldelse i henhold til gjeldende.straffebestemmelser bl.a.
innsatsloven.

Det store antall bedrifter som ikke betalte fikk en purring med
frist til 51/1 og gjentagelse av truslene --"ytterligere varsel gis ikke"
Heller ikke purringen gav etter det man har grunn til å tro, det ønskede
resultat.

Blant de ikke betaiende bedrifter, var det endel som deponerte be-
løpet i l=ges Bank for å avvente resultatet av en presess fra forbundets
side.- Bn rekke andre sendte inn kraftige, motiverte proteeter: Dels ble
konstatert at ordinær kontingent for 1943 allerede var betalt til det
frie indUatriforbund, dels ble reist sterke tvil med hensyn til hjemmelen
for kravet, det ble konstatert at bercerningsmåten  cc  den høyde beløpene
ville komme opp 1, karakteriserte utskrivningen som en skatt som trengte
-formell skattebeslutning, det ble henvist til gjeldende rrisbestemmelser
etc0 petble-ogaå konstatert at saken ikke en gang var behandlet korrekt
i forell henseende, idet kontingenten etter forbundets egne vedtekter

vært drøftet rådsmøte, og beregningsgrunnlaget skulle vært fast-
satt etter innatilling fra sentralforbundene. Noe rad eksisterte ikke
den gang mer enn nå, og bare et fåtall av de 13 planlagte centralforbund
hadde fått formenn (nazistiske).

net reelle hovedgrunnlag for protestene var at man ikke frivillig
betalte kontingent ttl et "industriforbund" som er et ledd og redskap i
det nazistiske atatsmaskineri, istedetfor å være industriens eget frie
-Organ som skal vareta næringens interesser.

I juni maned ble kravet om kontingent for 1943 frafalt, samtidig
aomidet ble utsendt krav om kontingent for 1944 med frist ttl 1. juli•
og- underbygget med trnsler0 rierved var.den innvending at kontingentnn
allerede yar betalt bortfalt, eller om man vil, tatt til Som
før:meddelt-kom man etter meget grundige undersøkelser innen de forskjel-
lige bransjer-til det resultat at bare en nazistledet og to andre be-
drifter hadda etterkommet dette krav. Ytterligere endel bedrifter de-
ponerte 'beløpet i Norges Bank.

Den nye "lov" har søkt å avhjelpe alle de juridiske o2 formelle

mangler soM heftet ved tidligero kontingentutligninger. Dtsse kontin-

gentkrav er således innrømmet å hvile på sviktende forutsetninger. Makt-

haverne har nitså for annen gnng måttet gi etter for tyngden i den argu-
mentasjon som har vært ført. Det har igjen vist seg at det nytter å

gjøre motstand.

Når de tidligere "kontingent"krav hviler på bristende forutset-.
ninger, nå konsekvensen da være at det må utsendes nye krev, n.a.o. e-akt-

haVerne har iEjen utspillet. Slike nye krav knn ventes når son helst,

men det er-ikke-sikkert at de rye krav er mere juridisk holdbare enn de

ganle var. Kravene må derfor studeres nøye. Ved de forege:ende kontin-

gentkrav har onsetningsoppgaVe ogderav følgende kontingent vmrt innkre-

vet samtidig. Da imidlertid omsetningsonngaver eller opngaver over

andre faktorer som kan danne grunnlag for kontingentbercgningen overho-

det ikke skal gis, kan man selvsagt risikers skjønnsmessig utligning.

Ingen norske industrimenn kan friyillig betale "kontingent" ttl de tvangs

organisasjener son er dannet mot deres vilje, og det eneste konsekvente  



.

er derfor  fortsatt å unnlate å betale og la seg overgå utpantningi en—

ten det gjelder det 'dele årskontingentbeløp -eller deler av dette. Denne

gang bør der i forbindelse med eventuell utpantning ikke skje noen de—

il pOnering, idet det bare kan lette inndrivningen.

Da bestemmelsen er karakteristisk for hele tidens system, vil vi
henlede oppmerksomheten på den nye lovs 18 sam gjelder klage over bl.a,
kontingentutligningen: Medlem kan klage til Norges næringssamband, og
dettes avgjøre±se kan igjen ankes inn for en nemnd på fem medlemmer,
hvorav tre oppnevnes av justitiarius i høyesterett og de to andre av
næringssambandet (hvis avgjørelse skal prøves!). Hvis noen på grunn av
en helt uhyrlig feil i forbindelse med beregningen skmlle komme på den
tanke å klage eller anke, må vedkommende derfor, være ~erksom på at
han bare blir en kasteball mellom nazistinstitUsjonene, idet jo såvel
høyesterett som næringssambandet er helt nazifisert.

000 —

Den "nnsjonale" arbeidsinnsats — nye metoder.

I vår utgave primo september gjengav vi et opprop fra Hjemmefrontens

Ledelse vedrørende arbeidskontorenes oppnevnelse av smrutvalg til gjen—

nomgåelse av bedriftene med sikte på å bringe på det rene den arbeids—

kraft som direkte kunne frigjøres for annet arbeid. I oppropet ble

nevnt nt en representant fer disse utvalg ledsaget av to hirdfolk var

begynt å oppsøke bedriftene utstyrt med fullmakt fra riksfullmektig

Astrup. Det ble i den anledning konstatert at parolen for bedriftsle—

derne var klar: De utskrevne som selv tar et nasjonalt standpunkt, må

hjelpes best mulig, og registreringsskjemaer må ikke uttzlles.  

En annen metode fremgår av nedenstående opprop hentet fra on større

oversikt:

" I disse dager har en rekke bedrifter og etater rått en meddelelse
fra Reichskommissar om at vedk. bedrift som ansees livsviktig skal fylle
ut et skjema ned navn oa data for alle sem  r ilhører arskl. 1924 forat
Reichskommissar kan sørge for at disse ikke blir utskrevet. Denne nega—
tive registrering tyder på at det forestår utskrivning av årskl. 1924—
Henvendelsai kan se besnærende ut, men den må ikke besvares da fronten
dermed kan brytes. Myndighetene kan ved disSe oppgaver skaffe seg over—
sikt over hvor mange eldre det må skaffes for-å erstatte de unge, og
dette vil lette makthavernes registreringsforsøk. Dlir endel årsklas—
ser utskilte, vanskeliggjør dette situasjonen for de andre. — Krigs— og
livsviktige bedrifter bør ikke søke å sk2ffe seg enerell fritagelse for
sine funksjonarer, men onpta arbeidet med å anke og søke  å  fa hver en—
kelt fritatt. Dette vil også gjøre fronten bredere. De mange anker vil
skaffe reaistrerngen masse arbeid. farnlen er: Ingen snersmal om regi—
strering til nasjonal arbeidsinnsats besvaresi int sk2ema fyI18su.  
T15i5T—fles Tront mot regisreringen.fl

Istedenfor å gå den positive vei ved direkte utskrivninger slo man

altså her inn på den indirekte linje: å søke å få materiale til å skille

ut de funksjonærer og arbeidere sem ikke skalle utskrives, ved å lokke

ned beganstigelser. Hencikten var lett- gjennomskuelig, og alle våkne

og ansvarsbevisste norske industriledere avviser selvsagt henvendelsene

og unnlater å meddele opplysninger eller utfylle skjemaer.
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Krav ca interne  bedriftsopplysninger.  

Ved siden av de mange bkjemaer til utfylling som utsendes av makt-
:- sor haverne og som må sees i direkte forbindelse med ntskrive.ingen til "na-
og_
all sjonal" arbeddsinnsats, bombarderes bedriftene ogsa til stadighet med

før skjemaer, dels for spesialopplysninger og dels opplysninger av aere om-
liE
drj fattende art. Et eksempel er omtalt i nedenstående nylig utsendte opproj

-Por er blitt oppterksom på at Næringsdepartementet, Avdeling for
Industriforsyning, har sendt ut "Rundskriv Jern og Stål nr. 30", hvcri
kreves en rekke onfattende oppgaver.

7,lay  Det sier seg selv at ingen nasjonalsinnet bedriftsledor gir disse
opply$ninger om sin bedrift og dens utrustning. Det bør stå klart forgen
enhver uten nærmere begrunnelse.

hav De fleste vil sikkert helt unn-,ate å svare, oz detts er forøvrig
men ogsa helt overensstemnende med de generelle retningslinjer som er trukkf

opp når det gjelder besvarelser av nye og ekstraordinære oppgaver og re-

gj, gistreringsskjemaer frå mekthaverne. Hvds enkelte finner a måtte begrul
ne at oppgaven ikke innsende, synes det, selv for en ikke fsgmann, å
være nok av reelle innvendinger. idcn har ikke rett til overfor sine ar-

nin beidere, funksjonærer og aksjonærer å gi opplysninger som ellers alltid
haV betraktes son bedriftshenneligheter.

For større bedrifter må det antas å ta meget lang tid (kanskje opp-
men til flere måneder) å skaffe til veie alle opplysninger. - Det er for ti-

den i all industri vsnskelig å få unna alt ordinært -arbeid p.g.a. nange:gam
på funksjonærer og stor sykeprosent. - Det gis sikkert også andre be-

gen grunnelser.

vet Hovedsaken er at oppgavene ikke gis. Og at nan står fast ved det,'

; and Holdningen overfor nyordningebestrebelsenc.  

det

or&

sjon, og hæringsdecartementet har oppnevnt rådsnedleneer. Samtlige
Son før nevnt er også forsøkt dannet en nyordnet gassverksorganisa-

be

orE
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Det advares cgså mot et sirkulære som Oslo Arbeidskontor nE.
har sendt ut-og som lyder således:

"Fordeling av arbeidssøkende ungdom (15 - 17 år).  

- Med den.rådende mangel på arbeidskraft, ser Oslo arbeidskonto•
Ungdonsavdeling seg nødt til å sikre en-mest mulig rettferdig og hen
nessig fordeling av den ungdom (15 - 17 år) som søker avdelingen.

For å sikre de yngre arbeidstagere den best mulige faglige opplæ-
ring, vil disse fortrinsvis bli tilført bedrifter som man idag anser
best skikket til å forestå opplæring.

På grunnlag av behovåmelding frs slike bedrifter vil den arbeids-
søkende ungdom bli fordelt. Peres bedrift antas egnet for opplæring, oE
en ber Den derfor utfylle vedlagte behovsmelding og sende den snarest
mulig tilbake til Oslo arbeidskontor, Ungdonsavdelingen. Videre skal
en anmode om å få oppgitt navn qg telefennummer til den åom fbrestår
inntak-av arbeidskraft ved Weros bedrift.

Mulige endringer i bedriftens behovsmelding kan meddeles i tif.
15 690,-app. 444."

I det nevnte skjema for "behovsmelding" kreves bl.a. o2pgave over

bedriftens antall fagarboidere, lærlinger og andre arbeidere sant opp-

lysninger com behov for lærlinger i 1944/45.

Pedriftsledelsens standpunkt må her stadig være de± sa: e, og be-

hovsoppgave eller muntlige opplysninger gis ikke.
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kinnetiltc av disse har nektet å notta vervene.

Det arbeides for tiden på å søke stablet på benene et pråd" for
den nazistiske fonaann i sentralforbundet for tekstil- dg beklednings-
industrien, og mån søker påny å trekke inn gode norske industrifolk.
Forsøkene vil sikkert ikke falle heldig ut.

Det er blitt kjent at det pån j,kke nazistisk hold innen en industri-
bransje er krefter i gjære for a  Is  dannet en ny bransjeforening, og det
er fra initiativtagernes side rettet henvendelse til Næringsdepartenen-
tet for å forhore: OM det er noe til hinder for dette (1).

Selv on tilfellet forhåpentlig er enestående, vil fl-for ordens
skyld kraftig understreke at tiden ikke nå er inne til foreningsdannel-
se. At det ikke under noen onetendighet må retteS andragende til ncen
nyndigheter herom nå.være selvsagt, idet slike andragender bare kan
brin ge ettnresultat: foreningens innlemmelse i den "nyordning" son Inadu-

t striens menn har erklært‘krig på kniven.

En av de klareste pardler i knmpen mot de nyordnede "nringsgrUp,-
per" og bransjeonganisasjoner har vært at ingen henvender seg til eller
søker noen som helst assistanse hcs diSse. Skal dødleggingen kunne
gjennonferes er dette en-absolutt nodvendighet. Vi er lnidlertid blitt
kjent med et par tilfeller hvor funksjonærer er blitt utskrevet til ar-
beidsinnsats eller bedriftslederen er blitt arrestert av tyskerne og
hvor nan har bedt den kommissariske naziformann i vedkemmende organisa-
zsion om Ternialin• o he10 - De Ureeer seg TorWentIdg Bare om unn
faF;gT:57-7:7-Thre=n-1C6m-U5i-Roizsk-innstillet utskrevet eller arrestant not
all fornedninevirkelig leanne tenkes å bifalle.st man på hans vegne  søk-
te  hjeIp hes'den'nyordnede forening eller dens naziformann„ er en slik
framgangsmåte prinsipielt utilstedelig. Rent praktisk har det dessuten
også vist seg at'Man ikke ad denne yee: openår det ringeste mer enn nan
kanne ha oppnådd yed direkt6 henvendelser til vedkoLnende utskrivende
eller arrestetende instans.

2; For kert tid siden-ble i dagspressep avertert ledig stillingen son
sekretær i en-anewn bransjeorganisasjon (bill.mrk.). Ingen god nord-

b, mann må for tiden søke administrativ stilling i neen organisasjon uten
Arj positiv sikkerhet for,at denne ikke er neordnet.

Oarydding e og  utrensking.  !=,i1
ie

I de fleste offentlige'etater og privnte bedrifter forbereder

delsen Seg nå på opprydningen og utrenskningen. Det gjelder både hvor

ledelsen fremdeles er på plass og . hvor-den er fordrevet. Liann og mann
e
!?, imellom dreftes hvordan-man skal gå fram overfor eNS-medlenmer, stripete

og andre som har-anderstpttet fienden.,:L  De som er medlem av NS eller

andre organisasjoner son hnr understøttet fienden, skal iflg. proviso-
te  risk anordning av 26.2.43 fj e7nes,  fra offeertlig tjenestd. Iflg. anord-

ning av 22.1.42 har de tapt "ulmen tillit". Heller ikke private bedrif-

et ter er forpliktet til å beholde i sin tjeneste folk son ikke nyter almen

tillit. - De må kunne settes eå porten eyeblikkelig - uten påvente av lov-

n.  mål og don, likeson man uten lovmål og dom kan avskjedige en tyv eller
underslager som gripes på fersk flerning. Når det gjelder de "stripete"
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er forholdet ikke .så opplagt, men det vil vmre høyst utilfredsstili

både for kolleger og over- og -underordnede hvis disse skal fortsette

uten videre. For disses vedkommende anbefales derfor øyeblikkelig su&

mpffinSien som en midlertidig forfeyning. - Det er mulig at dette vil ramme
noen som ikke har fortjent det. Men det forutsettes at det så raskt

som mulig blir høve for dem til å få sin sak undersøkt og i tilfelle

få full oppreisning. Det er viktig for opprettholdelse av ro og orden
på arbeidsplassen at ledelsen på forhånd cverveier disse spørsmål og

- bestenmer seg for den framgangsmåte som skal følges. - I aksjeselskaper

hvor adm. direktår eller .et av styrets-medlemmer ikke har holdt sin sti

- ren, blir.det styret son må ta affmre. Evt. må generalforsamlingen

skride inn.

Nedenstående er utsendt av Hjemmefrontens Iedelset

Folkestreik?
rPør  i tiden - i de store lønnskampers tid - var det streikevåpenet

scm var de .fsgorganiserte arbeideres viktigste våpen, pg ble situasjonen
tilspisset, var det generalstreiken son det ble truet ned.

Idag står ikke lenger klasse mot klasse. Idag står et samlet folk
i kamp hot undertrykkerne. I denno kanp har vi brukt mange slags våpen
- trass i at vi er våpenlzse.

Streikevåpenet har vi enda ikke brukt, men når tiden konner og vår
-sere son folk krever det, da skal vi vite å bruke det.

Da proklaneres folkestreik.
Folkestreik erikke en klassestreik. Det er hele folkets totale

og sofldariske krigsinnsats.Da blir-det ikke spørsmål om sjefer og
underordnede, om arbeidsgivere og arbeidere. Da blir det sjefen som
forlcter arbeidsplassen i spissen. for sine folk og låser døren. Da død-
legges all sanfunnsvirksonhet. Da skal ingen av våre naterielle resurser
tjerte fienden, da skal ingen "arbeide for tyskerne".

At skadevirkningene i en slik situasjon også ranner oss selv, er
vi klar over, men en krig kan ikke føres uten afre. Og vi proklanerer
ikke folkestreik uten at det er uomejengelig nødVendie. _Hva enten du
er kjøpmann, statsfu'nksjonær, håndverker eller kontormann, advokat eller
tannlege, så kreves din personlige innsats. Du har kanskje aldri drømt
om å skulle streike. Du er kanskje din egen arbeidsgiver  ce  mener at
du ikke kan streike mot deg selv.

Tenk on igjen.
Eele overskuddet av vår samfunnsvirksomhet etter at vare egne ab-

solutt nødtørftigste behov er dekket går  idag til fienden.
En folkestrcik er derfer en streik mot fienden, og den som lusker

unna, vil bli nerket for alltid. De få unntak scn må gjøres, vil det
bli gjort klart rede for når streiken prokl=eres.

Merk foreløpig følgende: .
1. Folkestreik vil bli proklanert av Hjennefrontens Iedelse.
2. Ordren utsendes gjennom den frie presse og over Lendon radio.
3. Ingen nå la seg rive ned i aksjoner son ikke er•satt i verk av Hjem-
nefrontens ledelse.
4. Eorbered deE on nulig på den.situasjon son oppstår når alle tilførs-
ler stanser. Også vann, gass og elektrisitet kan bli avstengt i en kri-
tisk situasjon. Hjelp hverandre med nødvendige natvarer. De sem nåtte
ha torrnelk eller boksemelk må vise sin sanfunnsånd  oe  overlate dette
til famdlier ned spebarn.

Folkestreik - Vårt bemmelige vå2en!  



industriens nenn.
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Den generelle parole i alle okkuperte land har som kjent vært at hjulene

skal holdes igang, og de nå også holdes igang hvis nan ikke skal sage

av den gren nan tross alt sitter på. Hen det er da ikke til å unngå

at den produktive virksomhot også i-større eller mindre grad konner

okkupasjonsmakten til gode.

I adskillige tilfeller, ilver produksjonen for en storre del er

skjedd fer tysk regning, har det dog vært mulig ved Dositive skritt å

stanse denne prodnksjon definitivt eller for en lengere tid, uten fer

vidtgående følger for de stere befolkningslags økonomi og ernæring.

Dette vil si kkert feresette ag har selvsogt tilslutning qiså blat de

norske bedriftsledere og industriarbeidere. -

Men somtidig med denne aktive notstand må også den passive motstand

not olt son tar sikte Då å skopt nnligheter for øket norsk innsats til

fordel for Tysklonds krigIbring, ga sin sikre gang:

Makthaverne er stadig like nldkjære sine utrøknings- og innring-

ningsfersøk overfor nmringolivets menr- On og cm igjen og på alle:ten-

kelige vis søkes folk utskrevot, skjernoer tfyllt, verv bekIedt, kontin-

genter betalt. Fonsokenes tendens kon vare ndrs:eller nindregåpenbore;

bestrebelsene kon være kortsiktdge eller  Da  lengere sikt, nen de har

allo den sanne hensikt. Tette glelder ikke minst den stadig økende strøm

av oppgaveformularer og opplysningosnjenaer sen vi overrisles med.

Vd må være like utrettelige d v 4nr rntc.nd! Situasjonen er etter-

hvert blitt helt avklaret op vl kjennor nå alle vel til hvilke tiltak

og institusjener vi bekjeurer og bverfem vi bekjemper den0 hnhver tele-

fonoopringning, ethvert brerork, enhver Dersonlig henvendelse fra disss

hold nå autonatisk ut.ese-bes hver onkælt av ess viljen til og fantasien

i metstanda Det kan ofte viere krysomt nbeh,jgelig, ja, ter=lig risika-

belt; det er et krevende ssill - og v ed den eller høyeste innsats:

NORGES OG ViR EGEW ITOPILL OG ÆRE 7  Vidtil ARSATTES SKJEENL, OG VLRE

ICOL=ERS On ØVRIGE RES-PEXT.


