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i praksis lite interessert i å samarbeide med Fellesforbundet for å avsløre svart arbeid, sosial dumping og andre krimener Arbeidstilsynet burde tatt tak i.
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etter det. Er det slik vi vil ha · som i det tilsynet i mai i fjor. Vi
det? Burde vi ikke heller hjulpet kan g:jøre jobben vår helt uavhengig av Arbeidstilsynet. Men
hverandre? spør Christiansen.
- Hva betyr det i praksis for for samfunnet er det dramatisk
deg og Fellesforbundet at sam- alvorlig at Arbeidstilsynet ikke
arbeidet med Arbeidstilsynet g:jør jobben sin. Nå opplever jeg
at det useriøse arbeidslivet river
ikke fungerer?
- Ingenting, bortsett fra når i stykker det gode samfunnet vi
de spenner bein på oss, sånn har bygd opp her i Norge. Det er

umulig for seriøse bedrifter å
konkurrere med de som driver
ulovlig, og blir ikke dette stoppet, ender vi opp som Hellas. I
stedet for å motarbeide oss, burde Arbeidstilsynet samle alle
gode krefter som jobber for å
luke de useriøse aktørene ut fra
arbeidslivet, sier hau.

- Må jobbe sammen for å <<ta>>. useriøse
- Det er helt rett at det er behov for at forskjellige instanser må jobbe bedre sammen
for å «ta» de useriøse elementene, sier Aps ·arbeidspolitiske talskvinne på Stortin-get, Anette Trettebergstuen.
Thor Åge Christiansen mener
Arbeidstilsynet er tungrodd og
dårlig organisert. Mens Fellesforbundet s 114 organisasjonsarbeidere har 30.0 00 bedriftsbesøk i året, h ar Arbeidst ilsynets
350 ansatte bare 15.000 tilsyn.

Christiansen
ser ikke bort
fra at Arbeidstilsynet
kan ha mer
for- og etterarbeid knyttet til sine
t ilsyn, men
slik han ser det, virker Arbeidstilsynet lite effektivt.
H an ønsker seg et helt nytt tilsyn, der alle som jobber mot det
ulovlige og useriøse arbeidsmarkedet samarbeider, blant annet
Arbeidstilsynet, skatte-etat en,
helsetilsyn og fagorganisasjoner.

Dette har han tatt opp med flere
stortingspolitikere, blant annet
Anette Trettebergstuen i Arbeidsog sosialkomiteen.
- Arbeidstilsynet må definitivt styrkes, både med midler
men også metodemessig, skriver
hun i en e-post til Agderposten.
. - Det er helt rett at det er behov for at forskjellige instanser
(skatt, og de andre tilsynene osv.)
må jobbe bedre sammen for å
«ta» de useriøse elementene.
Her har vi mye å hente, skriver
hun, og lover at dette blir sett på
når de nå jobber med arbeidslivsmeldingen på Stortinget.
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Dette er tipslisten
fra -Fellesforbundet
Her presenteres tipslisten
til Fellesforbundet, avdeling 9 (omfatter det meste
av Aust-Agder}, slik den er
ført. Bedriftenes navn er
erstattet med tall satt i parentes. Som en da kan se,
er det enkelte bedrifter
som omfattes av flere tips.

opp på grunn av en arbeidsulykke.
27/6·11: Manglende arbeidsavtaler ved (24) - ingen oppfølging.
23/ 8-11: Manglende lønn og
arbeidsavtaler for en ansatt
et un derselskap i Oslo hos
(25) - ble bedt om mer informasjon og tilsynet ringte
p ersonen det g:jaldt og sa de
skulle ta ny kontakt, og siden
hørte han ikke noe mer - ingen oppfølging. 24/8-11: IBovlig takarbeid og
spørsmål om dette er ulovlig
eller ikke, og med spørsmål
om tilsynet har behov for å få
oversendt slike tips - ingen
oppfølging.
12/9-11: Oversender til Arbeidstilsynet kvalifikasjonskravene ved anbud i Arendal
kommune. Ingen respons.
26/9-11: Inviterer Arbeidstilsynet til å være med ut på Lekerøya. Ingen respons.
3/10-11: Purring på e-post
sendt 24/8-11 + tips om ulovlige forhold på (26) (et fagblad dekker denne saken) +
ulovlige byggearbeider (uten
å nevne firmanavn) + alvorlig
sosial dumping i (26) + enda
et alvorlig tilfelle med sosial dumping (uten å nevne firmanavn). Samtidig inviterer
vi til samarbeid - ingen re. spons borts.ett fra at det er
noen dokumenter om pålegg
om bedriftshelsetjeneste hos

Følgende tips er sendt Arbeidstilsynet i 2011 og 2012
og sjekket opp mot www.oep.
no:
25/1-11: Yrkesskade på (1) i
_Tvedestrand - muligens fulgt
opp.
28/2-11: Livsfarlig takarbeid
med bilde på (2) på Stoa i
Arendal - ikke fulgt opp.
17/3-11: Forfalskede arbeidsavtaler og manglende IDkort på (3) i Larvik (Vestfold)
- fikk svar ai den ville bli tatt
t ak i og 7 treff med etterarbeid.
22/3-11: Alvorlig sosial dumping på (4) i Grimstad - ikke
fulgt opp.
12/4-11: Alvorlig sosial dumping (5) som utfører jobb i
Arendal sentrum - ikke fulgt
opp.
12/4-11: Purret opp brev sendt
17/3 - fikk tilbakemelding på
hvem som er saksbeh andler
og h ørte ikke noe mer. Vi besluttet og varsle media i forbindelse med denne purring,
og de begynt e å undersøke (26).
20/10-11: Media har dekket
nærmere fra den 14/4-11.
14/4-11: illovlig innleie og de fortsatte lovbruddene på
mulig sosial dumping (6) inn- Lekerøya og jeg sender over
uoppfordret deler av _d en inleid til (7) - ikke fulgt opp.
14/ 4-11: Ulovlig innleie hos (8) formasjonen jeg sitter på til
og (9) - Ikke fulgt opp på an- Arbeidstilsynet. Jeg- får en
nen måte enn at det ble g:jen- t ilbakemelding om at e-posnomført t ilsyn 3/5-11 hos (9) ten er mottatt og det er et par
der de ulovlig innleide innlei- e-poster fram og tilbake i den
efirmaene nærmest ser ut til forbindelse.
å være godkjent i rapporten . 25/10-11: IBovlig takarbeid på
fra Arbeidstilsynet som hang et ikke-navngitt firma - inpå oppslagstavlen på byggele- gen oppfølging. Et par månedelsens kontor. Den ulovlige der etterpå var jeg innom der
innleien fortsetter.
og det var en bygningsarbei14/4-11: illovlig innleie og al- der som gikk på penger fra
vorlig sosial dumping i byg- NAV som bygget sitt eget hus
gefirmaer (10, 11, 12, 13, 14, istedenfor å være ute i vanlig
15, 16 og 17) som leier inn fra jobb.
(4) - ingen oppfølging med 25/10-11: Sosial dumping på
unntak av (11) som har fått (27), (28) + diverse (Arendal/
oppfølging i forbindelse med Froland), (4) - ingen oppfølnoe som ikke ser ut til å ha ging. Det finnes en tilsynsnoe med vårt tips å g:jøre: rapport om sosial dumping
(14) har også fått oppfølging på (27) fra 10/3-11.
i forbindelse med noe as- 2/11-11: Manglende ID-kort
bestspørsmål som heller (29) - ingen oppfølging.
ikke har noe med vårt tips å 9/11-11: Manglende ID-kort
g:jøre.
og alvorlig sosial dumping
14/4-11: Ulovlig innleie og al- (30) - ingen oppfølging med
vorlig sosial dumping (18,19 unntak av autosvar om at tipog 20) - ingen oppfølging.
set er mottatt.
14/4-11: illovlig innleie hos 18/11-11: Alvorlig sosial dum(21) og (22) - ingen oppføl- ping i (4) + invitasjon til
ging. Flere treff, men ingen- · samarbeid - ingen oppfølting som har med innleie å . ging m~d unntak av spørsg:jøre.
mål om navn på firmaene
11/5-11: Alvorlig sosial dum- som leier inn fra (4), noe han
ping - ingen oppfølging (fir- fikk. Kan ikke finne noen
manavnet sto ikke i tipset). oppfølging etter det heller.
Både via mail og sms.
Det er mulig at skatt jobber
20/5-11: Oppfølging av tipset med (4). Vi har nå økt trøkgitt 11/5, og denne gangen ket mot noen av de som leier
med firmanavn og medie- inn fra (4), så får vi se om det
dekning i Agderposten - in- hjelper.
gen oppfølging.
6/1-12: Alvorlig sosial dum27/6-11: illovlig takarbeid ping i (31), (32), (33) og (34)
med bilde byggmester (23) - - ingen oppfølging.
ingen oppfølging, men fikk 23/1-12: Alvorlig mobbesak av
b ekreftet mottak av tipset. I et verneombud - godt fulgt
mars 2011 har de blitt fulgt opp så langt.

