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Fellesforbundet i Aust-Ag
der har skrevet e-post til 
Arbeidstilsynet og «ak
septert et 
. endelig brudd» mellom 
de to organisasjonene 
lokalt. 

INGER STAVELIN 
inger.stavelin@agderposten.no 916 48 412 

I fjor sommer gikk Fellesfor
bundet ut i media og varslet om 
at de opplever at Arbeidstilsynet 
ikke tar tipsene deres alvorlig. 
Etter det har samarbeidet mel
lom de to organisasjonene brutt 
helt sammen lokalt, slik organi
sasjonsarbeider Thor Åge Chris
tiansen i Fellesforbundets avde
ling 9. opplever det. Avdelingen 
omfatter de fleste kommuner i 
Aust-Agder. 

Får ikke svar 
- Jeg tipser om sosial dumping 
og andre alvorlige, ulovlig for
hold, men får ikke svar. Jeg spør 

~ 

er 
lom Fellesforbundet sentralt og 
Arbeidstilsynets direktør Ingrid 
Finboe Svensen. I sitt referat fra 
møtet, skriver Christiansen at 
de var enige om at Arbeidstilsy
net skulle ta initiativ overfor lo
kale avdelinger i Fellesforbundet 
for å få på plass møtearenaer. 
Det har ifølge han ikke skjedd. 

Han viser Agderposten mai
ler der han har invitert Arbeids
tilsynet til samarbeid flere gan
ger, og på flere nivåer, både før 
og etter medieoppslagene i fjor. 
15. februar gikk han helt til 
topps, og skriver blant annet til 
Arbeidstilsynets direktør Ingrid 
Finboe Svendsen at han, i sam
arbeid med sin avdelingsleder, 
har informert Arbeidstilsynet 
lokalt om at Fellesforbundets 
avdeling 9 har akseptert et en
delig brudd mellom de to orga
nisasjonene. Han tilføyer at Fel
lesforbundet holder døren åpen 
for fremtidig samarbeid i for
melle former. 

Ikke et lokalt problem 
- 9. februar var Arbeidstilsynets 
direktør på et møte med Felles- · 

forbundet og . 
snakket om hvor 

hva slags type 
tips de vil ha, 
men får ikke 
svar. Det skjer 
heller ingenting <~Jeg tipser om 

viktig samarbei
det mellom Fel
lesforbundet og 
Arbeidstilsynet 
er. Jeg merker 
ingenting til det 
her lokalt og fø-

. når jeg tipser, 
bortsett fra i no
en få tilfeller, si-

sosial dumping, 
og får ikke 

er han. svar» 
Han besøker 

mellom 200 og 
300 bedrifter årlig i Grimstad,
Arendal, Froland, 1\redestrand, 
Risør, Gjerstad, Vegårshei og 
Åmli. Mens han er på besøk for 
å verve og holde kontakt med 
medlemmer, spør han hvordan 
arbeidsforholdene er. Han sier 
han stadig får vite om ulovlighe
ter som svart arbeid, manglende 
kontrakter, luselønninger til 
innleide utlendinger og brudd 
på sikkerhetsforskrifter. 

- Hvordan vet du at det ikke 
skjer noe i Arbeidstilsynet når . 
du har varslet? 

- Jeg ser at det ikke får noen 
oppfølging i den elektroniske 
journalen (oep.no), og jeg har 
kontakter på bedriftene som 
ville gitt meg beskjed hvis det 
skjedde noe, sier Christiansen. · 

Enige om møtearenaer 
Etter medieoppstusset i fjor 
sommer, ble Christiansen og to 
kolleger invitert til et møte mel-

ler meg egentlig 
bare trakassert 

av Arbeidstilsynet, sier Christi
ansen, noe han også har skrevet 
til Finboe Svendsen. 

Han understreker at det ikke 
er Arbeidstilsynets lokale repre
sentanter han kritiserer, men 
måten Arbeidstilsynet generelt 
jobber på. · 

Det er heller ikke et spesifikt 
lokalt problem, slik Thor Åge 
Christiansen ser det. P4 hadde 
et oppslag om dette i temaet i 
mai i fjor, der ni andre organisa
sjonsarbeidere fra Fellesforbun
det andre steder .i Norge deler 
Christiansens erfaring: Det 
skjer lite når de tipser Arbeids
tilsynet. 

«Godkjentstempel» 
Christiansen bruker et eksempel 
fra en byggeplass i Arendal. Den 
14. april i fjor tipset han Arbeids
tilsynet om en entreprenør som 
brukte ulovlige firmaer til inn
leie av arbeidere. Den 3. mai 
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KRITISERER: Organisasjonsarbeider Thor Age Christiansen i Fellesforbundet mener Arbeidstilsynet er lite effektivt 
mine Ile forhold i arbeidslivet. Selv er han rundt på mellom 200 og 300 arbeidsplasser i året, og får vite mye som ha 

hadde Arbeidstilsynet tilsyn på 
bedriften. Men ifølge rapporten 
bare for å sjekke HMS-forholde
ne (helse, miljø og sikkerhet). I 
rapporten skriver Arbeidstilsy
net at de •fikk vite fra entreprenø
ren at utenlandske arbeidstakere 
var innleid gjennom to navngitte 
firmaer. 
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.! Men siden formålet med be
søket var HMS, ser det ikke ut 
til at Arbeidstilsynet spør om 
lovligheten av den innleide ar
beidskraften. De avslutter rap
porten slik: «Arbeidstilsynet'vil 
berømme ledelsen og verneom
bud på byggeplassen for at det 
er gode rutiner, god oversikt og 

et velfungerende HMS-arbeid.» 
· For bedriften blir det et god
kjentstempel: Arbeidstilsynet · 
har vært der og skryter a,v for
holdene. Og så vet jeg at det job
bet massevis av folk ulovlig på 
den samme byggeplassen. De 
tillitsvalgte kommer ingen vei 
når de krever skikkelige avtaler 

Arbeidstilsynet fornøyd med samarbeidet 
Konstituert regiondirektør i 
Arbeidstilsynet. Jørn Fougner 
er godt fornøyd med samar
beidet med Fellesforbundet. 

Fougner skriver i en e-post til Ag
derposten ai det i fjor høst ble 
enighet om at «vi gjennom råds
møtene, der Fellesforb:undet re
presenterer 2 ganger pr. år, ivare
tar ønskede møte/kontaktpunktet 
for Fellesforbundet i vår region». 

- Arbeidstilsynet ønsker å 
bemerke at det er en god, aktiv 
og konstruktiv dialog med Fel
lesforbundet i de rådsmøtene 

som gjennomføres, og Ar
beidstilsynet er således godt 
fornøyd med samarbeidet. Ut
over rådsmøtet, der flere ·an
dre av partene også er repre
sentert to ganger pr. år, har 
ikke Arbeidstilsynet noe sam
arbeidsfora med Fellesforbun
det i regionen, skriver Jørn 
Fougner til Agderposten. 

På spørsmål om hvorfor så få 
av Fellesforbundets tips som blir 
fulgt opp, svarer han at det mes
te av Arbeidstilsynets arbeid er 
planlagt på forhånd. 

- Aksjonering på bakgrunn av 
tips gjøres i de tilfellene det vur-
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deres at dette er mer nødvendig 
enn å gjennomføre det som for 
øvrig er planlagt, skriver han, og 
avslutter mailen slik: 

- Vi er i ferd med å se på de 
konkrete sakene som Fellesfor
bundet har meldt inn, og vi har 
nå en dialog med Fellesforbun
dets representant i rådet for Ar
beidstilsynet der vi med bak
grunn i innspillene fra Thor Åge 
skal se på hvordan samarbeidet 
kan sikres med god tillit fra beg
ge parter. 

Thor Åge Christiansen påpe
ker at rådsmøtene er mellom 
Arbeid~tilsynet og LO, og at det 

er tilfeldig at Fellesforbundet 
for tiden sitter i dette rådet. 

- På møtet med Arbeidstilsy
nets direktør 1. juni i fjor, ble vi 
enige om at Arbeidstilsynet skul
let ta kontakt med Fellesforun
dets lokale avdelinger. Hvis råds
møtet med LO har bestemt at 
det skal være eneste kontakt
punkt mellom Arbeidstilsynet og 
Fellesforundet, så bryter det med 
hva Fellesforbundet sentralt og 
Arbeidstilsynets direktør er eni
ge om, sier Christiansen. 

Agderposten har spurt Riks
revisjonen hvordan de ser på 
Arbeidstilsynet med hensyn til 

oppfølging av tips. - Vi har ikke 
hatt noen anmerkninger til det
te de siste åra, svarer seniorråd
giver Håvar.d Dalheim. 

TIPSO: Fellesforbundet tipset om 
sosial dumping på Lekerøya i Risør 
i fjor høst. 


