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VOLDSOM NEDGANG: Fellesforbundets organisasjonsarbeider i østre Agder, Thor Åge Christiansen, mener
korona-pandemien har ført til langt mindre arbeidslivs-kriminalitet. Foto: Privat

Korona-konsekvenser: – Voldsom nedgang i svart

arbeid

 De strenge grensekontrollene som myndighetene har etablert for å hindre

importsmitte har resultert i en voldsom nedgang i omfanget av svart arbeid.
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Dette fastslår organisasjonsarbeider Thor

Åge Christiansen i Fellesforbundet Østre

Agder overfor Agderposten.

Han har 12 års erfaring med å saumfare

byggeplasser i jakten på useriøse aktører

og samtidig fremme arbeidstakeres

lønns- og arbeidsvilkår.

Nå opplever han, midt under en pandemi, at

lovlydigheten har nådd helt nye nivåer. Selv

om byggeaktiviteten fortsatt er betydelig,

mener han det er et mye sunnere arbeidsliv

nå enn før.

– Jeg besøkte 40 byggeplasser i østre Agder

nylig. Kun på to steder var det sannsynlig at

det foregikk sosial dumping og sannsynlig

svart arbeid. Dette er veldig lite i forhold til

hva jeg er vant til. Nedgangen er dramatisk

stor, og svært gledelig, sier Christiansen.

Vil ha strenge grensekontroller

Han er kategorisk på at årsaken er de strenge

grensekontrollene i anledning pandemien.

– Det er det ingen tvil om. Myndigheten er

veldig mye nøyere med grensekontrollen nå

enn tidligere. Vi får også tilbakemeldinger på

at det stoppes mange. De vi snakker med

forteller at det er mye vanskeligere å komme

inn over landegrensene, utdyper han.

Organisasjonsarbeideren forteller at de

opplevde et stort fall i antall useriøse
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aktører kort tid etter at pandemien brøt

ut i fjor.

– Deretter vokst det igjen fra sommeren og

fram mot jul. Etter nyttår har det falt

voldsomt igjen. Den alvorlige

arbeidslivskriminaliteten, der hele eller deler

av omsetningen er svart, er det mye mindre

av nå, konstaterer Christiansen.

Politiførstebetjent Jan Kåre Eriksen i Akrim-

gruppa på Agder opplyser at

kontrollvirksomheten deres på grunn av

pandemien er gått ned i forhold til en

normalsituasjon. Men han er likevel enig

med Christiansen.

– Vi har påtruffet langt færre utlendinger.

Så sånn sett stemmer det. Men det vil nok

ta seg opp igjen med en gang det åpnes

opp, tror politiførstebetjenten.

Fellesforbundets mann vil derfor fortsette

med strenge grensekontroller også etter

pandemien for å ivareta den bedrede

situasjonen på arbeidsmarkedet.

– Snekrer på Nav-ytelser

– Det er all mulig grunn til å fortsette med så

strenge grensekontroller. Det vil avhjelpe

problemet med svart arbeid og sosial

dumping noe helt enormt. I det øyeblikk

grensene åpnes vil det svømme over oss

igjen. Vi må derfor enten fortsette som i dag,

eller innføre kontroller på anleggsplasser i en

helt annen grad enn tidligere, forfekter

Fellesforbundets Thor Åge Christiansen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.
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Det er en annen utvikling som bekymrer

politiførstebetjent Eriksen, noe Akrim-

gruppa erfarte under deres ferske aksjon

på Hovden.

– Det er en tendens at påfallende mange på

byggeplassene som har en eller annen ytelse

fra Nav. Noen har riktignok tillatelse til å

jobbe litt ekstra, eller kommer inn under en

av særreglene. Men slett ikke alle. Dette gjør

det også vanskeligere for oss å kontrollere,

sier Jan Kåre Eriksen.

Emner

Næringsliv

Arbeidsliv  Arbeidsmarked  Arendal
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