VARDATO

VARREFERANSE

19.09.2014

2014179005 15695512014

DERESDATO

DERESREFERANSE
14/4721

23.082014

Arbeidstileynet

VARSAKSBEHAMLER
Pla Strand,Lovog regelverktif992 32 791

Mariult
SPberg,D0kumentasjon
og analyse
Hame Kristiansen,
Styringog SEunordning
BerltBøe, Arbeldstlisynet
Oslo

Tariffnemnda
Arbeids-og sosialdepartementet
Postboks8019Dep
0030 OSLO

ARBEIDSTILSYNETSSVAR PÅ HØRINGAV FORSLAGT1LNYE
ALLMENNGJØRINGSFORSKRIFTEROG 1NNHENTINGAV DOKUMENTASJON
Arbeidstilsynetvisertil Tariffnemndasseks brevav 20.juni2014, medhøringav forskriftom
allmenngjøringav landsoverenskomsten
for elektrofageneog utkasttil forskriftom
allmenngjøringav overenskomstforfiskeindustribedrifter,
og horingav forslagtil fortsatt
allmenngjøringav tariffavtaleforrenholdsbedrifter,
industrioverenskomsten
forskips-og
verftsindustrien,
tariffavtaleforbyggeplasserog tariffavtaleforjordbruks-og
gartnerimeringene.
Vi viserogsåtil Taxiffnemndas
brevav 23. juni 2014, hvornemndaberom
Arbeidstilsynetsoppsummeringav forholdenei de ulikebransjene.Henvendelsenehengermert
sammen,og Arbeidstilsynetvelgerå svarepå de syv brevenesamlet,og i to deler.
Arbeidstilsynetstøtterforslagenetil fortsattallmenngjøringog forslageneom allmenngjøring
landsoverenskomsten
forelektrofageneog overenskomstforfiskeindustribedrifter.
Den
etterspurtebeskrivelsenav bransjeneog Arbeidstilsynetsvurderingavbehovetfor
allmenn&jøring
ellerfortsattallmenngjøringutgjørførstedel av detvedlagtenotatet.
Arbeidstilsynetsinnspilltil utformingenav og detkonkreteinnholdeti forskriftenekommeri
del to.
Medhilsen
Direktoratetforarbeidstilsynet

IngridFinboeSvendsen
Direktør
(sign.)

GrySingsaas
avdelingsdirektør,
Lov og regelverk
(sign.)

Dette brevet er godkjentelekironiski Arbeidstiksynetog hardepforingensignatur.

53
2-

583533

POSTADRESSE

E-POST

TELEFON

Postboks4720 Sluppen
7488 TrOridheIrri
Norge

postaarbeldstilsynetno

815 48 222

INTERNETr

TELEFAKS

www.arbeldstilsynet.no

73 19 97 01

ORGANSASJONSNR
974761211

.
I

III

I

• I

I å I

';'91F

1.0

LO

1.halvår2014 På 'obbfor et
—

t arbekisliv

Innholdsfortegnelse
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Innledning
økonomistatus per 30. juni
Avvik fra mål og oppgavergitt i tildelingsbrevetfor 2014
Useriøsitetog sosial dumping
Status for godkjenningsordningog renhold
Erfaringermed tilsyn rettet mot renholdsmerIngen
Status for samarbeidetmed partene 1bransjeprogrammetfor renbokl

1
2
4
5
12
14
17

1. Innledning
Atbeidstilsynetsrapportper 1. halvår2014 ervurderingav størreforsinkelseri
fremdriftenknyttettil oppgaversomertillagtetatengjennomtildelingsbrevetog
eventuelleandrestorehendelsersompåvirkerressursdisponeringen.
Det erogsårapportert
på økonomistatus.I tilleggerdetrapportert
på enkelteaktiviteterselv om detikkeer
avvik.Forrapporteringskrav
fraArbeids-og sosialdepartementet
vises dettil
tildelingsbrevfor2014.
Atbeidstilsynetharper 1. halvår2014 ingenavvikframålog oppgavergitti tildelingsbrev
for2014. Av en samlettildelingpå 525 mill, kronerer 270 mill kronerbenyttetper30.
juni.
Atbeidstilsynetarbeidermedå utvikle sitt styringssystem, og deter naturfig å se
halvårsrapporten
i sammenhengmedendringeri kravtil årsrapportering
for2014,jamfør
statensøkonomireglement.
Arbeidstilsynetharlikevelvalgtå gjennomføre
halvårsrapporteringen
somtidligereårdadetvil værehensiktsmessigå ha gjennomført en
årsrapport
mednye tabelloppsettog ny strukturførvi tilpasserdettetil
halvårsrapporteringen. Dette gjelder særskiltrapportering
på økonomistatus.I tillegger
Atbeidstilsynetsutviklingav ny styringsmodellknyttettil budsjettåret2015,
halvårsrapporteringen
vil ogsåbli vurdertsomen del av dette.
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2. økonomistatus per 30. juni
UnderfølgerArbeidstilsynetsøkonomistatusper30.juni 2014.
Tabe111:Økonomistatus er 30. 'uni2014
Kapitel
640

Post

1000
TildelingsSomletper Regnskep
Samlet
Tlileggsdidding
Ref. mot 01
Nettoforbrak
brev
30.06
30.06
31.12
510 600
1
510 600
264 733
-7 722
257 011
510 600

640

21

10600

10600

4 542

4 542

10000

640

45

4 500

4 500

1 272

I 272

4 500

525 700

525 700

270 547

262 825

525 100

Sum

Refusjonermotpost01 omfatterkonto3640006- refusjoner,36401511- refusjonav
arbeidsmarkedstiltak,
36401611—refusjonav lønnved svangerskaps-/adopsjonspermisjon,
3640017Arbeidstilsynetrefusjonlærlingtilskudd
og 36401811—refusjonsykepenger,jamfør
tabellenunder.
Arbeidstilsynethari tilleggfåttfullmakttil å belastestatsbudsjettets
kapittel649,post 21 med
inntil6,2 mill kroneri 2014 til oppfølgingav trepartsbransjeprogrammer.
Arbeidstilsynet
harper30.juni ikkebelastetkapittelet.
Tabell2: Inntektskontoermedinntektsmdl

30. 'uni2014

1000
Regosksp per
30.06

Kapltel

Til defmgabrev

364006

Arboidstilsynetrefusjoner

-2 138

- 2 500

364015

Albeidstilsynetrefinjonarbeidsmarkedsdltak

-178

- 350

-915

-1 800

364016

Arbeidstilsynetrefinjonfødselspenger/adopsjonspenger

364017

ArbeidstilsynetrefusjonIndingtilskudd

364018

Arbeidstils

refus"ons

er

Sam

Forventetper 31.12

-60

-120

-4 431

-9 000

-7 722

-13 770

Inntektper30.junipå kontoermedinntektsmålframgårav tabellenunder.
Tabell3: Inntelaskontoermed inntektsmdl er 30. uni2014
Kspitel

Tildelingsbrev

364001

Arbeidstilsynet- diverseinntekter

364004

Kjenulealickontroll

364005

TvangsmuIkt

1000
Regosksp
per 30.06

Forventet per
31.12

Inntektsmål

-992

-1 300

-1 240

0

-6 110

-6 110

-2 128

-3 000

-2 200

364007

Byggesaksbehandling
gebyrer

-7 285

-16 000

-19 791

364008

Refusjonutgifterregionaleverneontiud

-2 251

-10 600

-10 000

0

35

0

-10 528

-37 045

-39 341

364009

Overtredelses

Sam

Kap.640Arbeidstilsynet
Post 01 Dnfisutgifler

Forkapitel640 Arbeidstilsynet,post01, erdetper30.juniregnskapsførtkostnaderpå om lag
264,7 mill. kroner.Det erviderebokførtrefusjonertilsvarende7,7 mill. kroner.Samletblir
detteet nettoforbruk
på 257 mill. kroner.
Arbeidstilsynetestimereret forbruksomvil værei samsvarmedtildelmgved åretsslutt.
583533-4-53
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lagtinn,menArbeidstilsynet
I tabell1 er ikkeforventetkompensasjonforlønnsopp&jøret
forutsetteri dennerapportenatkompensasjonener i samsvarmedøkteutgifterfra
lønnsoppgjøretArbeidstilsynetharberegnetat effektenav lønnsoppgjøretvil beløpeseg til
om lag 5,8 mill kroner.
Post 21 Spaielle dnftsutgifter,regionaleverneombud

Post21 erbelastetmed4,5 mill, kronerper30.06.2014. Det forventeset forbrukoppmot 10
mill, kroneri løpetav året.
Post 45 Større utstyrsanskaffelser

Det forventeset forbrukpåpostensomer i samsvarmedtildelingenpå 4,5 mill,kroneri
2014.
Kapitel 3640
Post OlDiverseinntekter

fraArbeidervern.
Dennepostenerknyttettil abonnement-og annonseinntekter
krevesinni førsteha1vdelav året,og inntekteneharderfori storgrad
Abonnementsavgiften
kommetinnpå denneposten.Det forventesatinntektenevil samsvaremedinntektsmåletved
sluttenav året.
Post 04.1qemikaliekontroll

forestårinnkrevingav inntektenepå denneposten.Det er ikkeinnhentet
Miljødirektoratet
informasjonom inntekterså langt,mendetforventesen inntekti samsvarmed inntektsmålet.
Post 05 Tvangsmulkt

harinnberetteten inntektpå Arbeidstilsynetkapittel3640 post 05
Statensinnkrevingssennnl
på 2,1 mill kronerper30.06. Inntektsmåleter2,2 mill. kroner.Det erusikkerhetknyttettil
videreinntekterda detteavhengeravpå1eggsomblirgitt.Det er derforildceutarbeideten
prognoseutoverinntektsmålet.
Post 07 Byggesaksbehandling,gebyrer

Påkapitel3640 post07 byggesaksgebyrharArbeidstilsyneten inntektpå 7,2 mill kronerper
for2014 erpå 19,8mill. kroner.Arbeidstilsynetestimerermed
30.juni. Inntektsmålet
grunnlagi erfaringfratidligereårog utviklingi 2014 en samletinntektpå postenpå 16 mill.
kroner.
Post 08 Rifusjonutgifterregionaleverneombud

Fordennepostenskalinntekteneværei samsvarmed utgiftenepå kapittel640 post 21, dvs.
om lag 10 mill kroner.
Post 09 (N39Overtredelsesgebyr

Detteerenny posthvordetfickeerknyttetinntektskravtilposten.Aibeidstasynetharså langt
men detteerfremdelesikke
ikkehattinntekterpåposten,deterilagtettovertredelsesgebyr,
innkrevd.
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3. Avvik fra mål og oppgavergitt I tildelingsbrevetfor 2014
Somen deIav etatensstyringssystemharArbeidstilsynetvurdertom detper30.junier
avvikframå1og oppgavergitti tildelingsbrevetfor 2014.
Figur1:Hvilkevurderinger
somergjorti de ulikestyringsfasene
]ffileal>

Arbeidstilsynet
hargiennomført
ristikovurderinger
somgrunnlag
forvurdering
avhensiktsmessige
målogoppgaverforetaten.
Arbeidstilsynet
harvedinnspiltiltildelingsbrev
ogproposisjon
viert
premissgiver
foretatensmålogoppgaver,
og determellometatog
departementet
enighetomferingenegitti tildelingsbrevet.
Arbeidstilsynet
harkonkretisett
målogoppgaver
i interne
styringssystemer
somvirksomhetssplaner
ogmål-og
disponeringssktiv,
disseplandokumentene
erutgangspunktet
for
giennomfering
avtilsyn.Detteinnebatrer
blantanneten
konkretisering
avrisikobildet
somutgangspunkt
foråvurdere
hensiktsmessig
tilsynsmetodikk,
brukavvirkemidler
ogvalgav
tilsynsobjekter.
Gjennomføringen
avtilsyneneblirvunlertved
atinspektørenes
registreringer
i
tilsynsverktøyet
Betzygenererer
informasjon
til styringsverktayet
Exieshl atmålog
oppgaverkanblivurdert.
Itillegger
måloppnåelse
ogoppgavelesning
dreftetmed
regiondirekterer
i Arbeidstilsynets
ledergruppe
(ATL)ogi egnetertialtneter
med
reffiondirektørene.
I forbirukIse
med
rappottering
per1.halvårer
ansvarlige
formålog
oppgaversterskikbedtomå
vurdereeventuelleavvik.
Arbeidstilsynetharper1. halvår2014 ikkestørreforsinkelseri fremdriftenknyttettil
oppgaversom ertillagtetatengjennomtildelingsbrevetog hellerikkeandrestore
hendelsersompåvirkerressursdisponeringen.
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4. Useriositetog sosial dumping
4.1

Arbeidstilsynetsinnsatsmotsosial dumpingog useriesitet

Innsatsenmotsosialdumpingog useriøsiteter høytprioriterti Atbeidstilsynet.Tilsyner
detviktigstevirkemidletog i førstehalvårerdetgjennomført3 543 tilsynmedsosial
dumpingog useriøsitetsom tema.Av detteer 633 tilsyngjennomførti renholdssatsingen,
og 2 910 gjennomførti andrenæringer,entensom egne sosial dumpingtilsynellersom
tilsynhvorsosialdumpinginngårsomettav fleretemaer.
Samarbeidetmellomflere etaterforå motvirkedenøkendearbeidsmarkedskriminaliteten
NAV
eri positivutvikling.Det operativesamarbeidmellomAtbeidstilsynet,Skatteetaten,
motuseriøseog kriminelle
og Politieterøkende.Tettereog mermålrettetetatssamarbeid
delerav arbeidsliveter et nyttigbidragforå motvirkeutfordringenesom eri arbeidslivet,
Vi oppleverogså at
jamførArbeidstilsynetsstrategiskeplanog arbeidslivsmeldingen.
erpositiv.
samarbeidetmedarbeidslivetsparterog ulikebransjeorganisasjoner
4.2

Samarbeidmellometater

Det sisteåretharflereetatersettat situasjonenmedøkendeomfangav svartaktivitet,
og annenkriminalitetutgjøren trusselmot
sosialdumping,skatte-og avgiftsunndragelser
sine
detnorskesamfunnetog at utviklingenbarekanstoppesvedat flereetatersamordner
barforpliktetseg til
virkemidler,etterretningog operativaktivitet.Flereetatsdirektører
tetteresamarbeid.
Arbeidstilsymtog Politiharøktsamarbeidet.Enrekkestatligeetaterer i gangmedå lage
underledelseav KRIPOS.Atbeidstilsynetdeltari dettearbeidet
felles trusselvurdering
vil dannegrunnlagetforutviklingav
somvil pågåutoverhøsten.Trusselvurderingen
Arbeidstilsyneter ogsåny somdeltageri detsentrale
etterretnings-og kontrollsamarbeid.
motkriminalitethvorPoliti/økokrim,Riksadvokaten,Skatteetatenog
samarbeidsforumet
NAV hittilharsamarbeidetom strategierog tiltak.Arbeidstilsynetdeltarogså i
nettverkmotmenneskehandelsammenmed flereandremyndigheter,
Politidirektoratets
arbeidslivetsparterog frivilligeorganisasjoner.
SamarbeidetmedSkatteetatenerforbedretmangestederi landet.Etateneeri dialogom
tetteresamarbeidog gjennomførerfleresamordnedetilsynrettetmotuseriøseog
i BergenhvormedatbeiderefraSkatteetaten,
kriminelle.Etableringenav pllotprosjektet
Kemnerenog Atbeidstilsyneter samlokaliserti felles lokaler,harbidratttil å styrke
i piloten
interessenforpraktisksamhandlingflerestederi landet.Tilsynsaktiviteten
angestedergodt
m
amarbeider
s
rbeidstilsynet
omtalesnmmereunderpunktom tilsyn.A
medpolitietom tilsyni utsattenæringer.I de flestestørrebyererdet samatbeidmed
Politi,eventueltogså Skatteetaten,NAV-kontrollog andreetaterom tilsynmed
utelivsnæringen.Mangestedergjennomførestilsynrettetmotbilpleiesammenmed
mangestederi landet.
politiet.Steinleggereer et anneteksempelpåtilsynssamarbeid
Utvildingenav øktsamarbeidmedpolitietersærligrettetmotkrimineltbelastededelerav
arbeidslivet.Enbieffektav dettesamarbeidethvorpolitideltarpå tilsyneneerbedre
sikkerhetforArbeidstilsynetsegneinspektører.
medNAV og oppleverøkendeinteressefraNAVAtbeidstilsynetharsamtubeidsavtale
kontrollom tilsynssamarbeiliTilsynsammenmedNAV gjennomføresofte somdel av et
samarbeidmellomflereetateri de deleneav atbeidslivetsomharmye svartaktivitet.
- 5-
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Atbeidstilsynet,Skatteetaten,
PODog UDI samarbeider
godtom driftenog
videreutviklingav servicesentrenefor utenlandskearbeidstakere
(SUA).
Etatensamatbeiderregionaltog lokaltmedmangemyndigheter.Detteomfatter
Mattilsynet,StatensVegvesen,Tollvesenet,de kommunalekemnere,Brannog
redningsetaten,
plan-og bygningsetatenog Kystvakta.Samarbeidetvariereretternæting
og sted,samtdenforventedegevinstenforde involverteetater.
4.3.

rdsyn og reaksjonsbrukmotsosial dumping

Atbeidstilsynethari førstehalvår2014 samletsettgjennomført3 543 tilsynrettetmot
sosialdumpingog useriøsitet,av disse tilsyneneer 2 910 rettetmotandrenæringerenn
renholdsnæringen.
Av disseer detgitt3 098 reaksjonerknyttettil bruddpå regelverket.
De øvrige633 tilsynenerettetmotrenholdsnæringen
omtalesi egetpunkt.Underdetæ
punktetomtalestilsynrettetmøtøvrigenæringerennrenholdsnæringen.
I 1 912 av tilsyneneeruseriøsitetog sosialdumpingkontrollertsomet av fleretema.
Dettegjelderen rekkeulykkesforebyggende
tilsyni bygg- og anleggog landbruket,samt
deleravtilsynetrettetmotinnleieog utleie.998 tilsynerutførtmedsosia1dumpingsom
enesteutløsendegrunnog tema.
Tabell4: Ti

o reaks oner motuserinsiteto sosial d

Aktivitet

Illsyn

in

Illsyn med reaksjon

Reaksjoner

Reaksjonsprosent

Tilsynmedfleretema*

1912

683

764

36%

Tilsynmedkunsosialdumpingsom
tema
Snin

998

695

2334

70%

2910

1378

3098

47 %

*Sosialdumpingerikkehovedbegrunnelse
i risficobaseringen
av tilsynsaktiviteten

Somtabellenvisererdetfortilsynmotuseriøsitetog sosialdumpingsettunderettgitt
reaksjoneri 47 prosentav tilsynene.Samtidiggårdet framattilsynenesomermåliettet
motsosialdumpingfortsattharhøy treffsikkerhet
og atreaksjonerblirbenytteti 7 av 10
tilsyn.Mangeav disseergjennomførtettertipsog meldinger.Ikkeuventethartilsynet
hvorkontrollav sosialdumpingblirtattmedsom ettav fleretema,laveretreffsikkerhet
foruseriøsitetog sosialdumpingmedenreaksjonsprosent
på 36. Fordelenemedå
integreresosialdumpingi tilsynsom harannenHMS-problematikk
somhovedtemaer at
flerevirksomheterblirkontrollertforsosialdumping.
Det målrettedetilsynetmotsosialdumpingblirprioritertinnmotnæringersombruker
mye utenlandskarbeidskraft,
og hvordet samtidiger dokumentert
risikoforuseriøsitetog
sosialdumping.Detteomfattersærligbygg-og anleggsnæringen,utelivsnæringen,
bilpleie,verftog delerav industrien.I tillegggjennomførestilsynmedtemainnleie/utleie,
samttilsynmedoppdragsgiveres
plikter.Forlandbruketblirtilsynmotsosialdumping
gjennomførtunderinnhøstingsperioden
sompågårmidtenavjuni-september.Dette
tilsynetblirderforførstoppsummerti årsrapporten
2014.

-6-
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Tabell5: Nøkkeltall or '

t arbeidsrtv

rettet motsosial dum in

Forebyggesosial dumping:
Utefivsnatringen

219

Bygg. og anlegg

576

390

1027

68 %

114

6

5

14

83 %

2

Verft- underlevorandører

12

10

30

83 %

8

Bransjerutenallmenngjøring*

145

104

643

72 %

32

1

1

2

100%

6

3

7

50 %

5

5

14

100 %

13

6

19

46 %

15

11

18

73 %

10

998

695

2334

70 %

279

Lønns-og atbeidwilkåri offentlige
kontrakter- statligevirksomheter
Lønns-og arbeidsvilkåriofTentlige
kontrakter- kommunaleog
fyikeskommunalevirksomheter
Tilsynspakkemedinnleier
Tilsynspakkemedutleier
Tilsynspakkemedsteinleggere
Totaleum

Reaksjoner
560

Reakajonst
73 %

Krav otn
er
113

Illayn med
rea on
160

Verft- hovedleverandør

Ilibyn

2

* Tilsyneti bransjerutenallmenngjøringomfatterblantanneten rekketilsyni bilpleie,fiskeindustri,hoteller,små
butikker,massasjeinstitutter.

Somtabellenviserertreffsikkerheten
i tilsynetmot sosialdumpinghøy.De ileste
reaksjonerer hjemleti arbeidsmiljøloven
og densforskrifter.De mestbruktehjemleneer
ID-korti bygg- og anleggsbransjen,
kapittel10om arbeidstidog kapittel14 om
tubeidskontrakter,
samten rekkeHMS-relaterte
hjemler.Allmenngjøringsloven
og dens
forskrifterbrukesforreaksjonerknyttettil lønnog ytelser,samtpåsepliktfor
oppdragsgiver.Hjemlenei utlendingslovenknytterseg til personersomhar
oppholdstillatelseforarbeid,og hvorvidtarbeidsgiveretterlevervilkåreneom lønns-og
arbeidsvilkårgitti vedtaketFordelingenav reaksjonerpå de ulikeregelverkvises i
tabellenunder.
Tabell 6: Brukav h emler5
Reaks oner
1746

Hjemmeli arbeidsmiljøloven
Hjetnmeli allmenngjøringsloven

146

Hjemmeli utlendingsloven

18

Hjemmeli forskrift

1342
*TabellenviserdetviktigsteNenilenei hhv.lov og forskriftDet registrerestypiskmerennen hjemmelperreaksjon.
Antallhjemlererdetforstørreennantallreaksjoner

Bruddpå allmenngjøringsforskriftenes
bestemmelserom lønnsnivåerofte komplisertå
avdekkedersomingenav arbeidstakerne
stårfram.Det erikkeusannsynligat de reelle
forholdeneikkebliravdekketi alletilsyn.Av dengrunner samarbeidmedandreetater
også viktig.Omfangetav reaksjonerhjemleti allmenngjøringslov
og forskrifterer derfor
lavereenndetsituasjonenforutenlandskearbeidstakere
skulletilsi. Stansingerbruktsom
pressmiddeli 195sakeri førstehalvår,primærtsomleddi begjæringerom utleveringav
dokumentasjon
pålønns-og arbeidsvillar,påleggom etableringav ID-kortgitttil
utenlandskevhicsomheterpå midlertidigeoppdragi Norge,samtforenkeltandrepålegg
gitttil sammemålgruppe.
I sommerharArbeidstilsynetilagten virksomhetovertredelsesgebyr
forførstegang.
Bakgrunnenvararbeidsulykkemedpersonskadehos utenlandskarbeidstaker.
Virksomhetenble ilagtkroner35 000.- i overtredelsesgebyr
grunnetmanglendesertifisert
sikkerhetsopplæring
forarbeidstakeren
sombruktetrucken,samtbruddpå bestemmelsen
om sakkyndigkontrollav trucken.
-7-
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Tilsyni bygg- og anleggsnæringen

Tilsyni bygg—og anleggsnæringenerfortsatthøytprioritertsomen del av innsatsen
rettetmotsosialdumpingog arbeidsmarkedskriminalitet.
Vi harogså i førstehalvår2014
avdekketsakermedsystematiskeog alvorligebruddpå allmenngjøringsforskrifter
og
arbeidsmiljølov.Dettegjelderogsåbyggeprosjekter
innenden godtorganisertedelenav
næringen.Det er i slikesakerofte indikasjoner
på mersystematiskog organisertskatte-og
avgiftsunndragelser,
eventueltogsåannenøkonomiskkriminalitet.Blantannetoppfatter
etatenatbyggeprosjekter
knyttettil utbyggingsprosjekter
for oppføringav boligerog
hytter(modulmarkedet)
som sværtutsatt.Endel av virksomheteneunndrarseg ulikekrav
og pålegg,blantannetom ID-kort,samtidigsomde harrelativtomfattendeaktiviteti
Norgeog fleremobilearbeidslagspredtrundtom i landet.
Byggevirksomheti detprivatemarkedeterogsåprioritertfortilsynmotsosialdumping.
Husunderrenoveringog oppføringav enkeltståendehytterog hus,eret segmentmed
mangebruddpå regelverketog medmye antattsvartaktivitet.Dettemarkedetvar
målgruppenfor en felles aksjonsomi sluttenav maible gjennomførti samarbeidmellom
Arbeidstilsynet,Kystvakta,Skatteetaten,Politiog økokrimlangskystenav Vestfold,
Telemarkog Agderfylkene.Nærmere50 tilsynavdekketatutenlandskearbeidstakere
på
byggeoppdragi skjærgården
tilbysvesentligdårligeretubeidsforholdennnonnalti Norge,
særlignårdetgjeldersikkerhet,bo- og sanitærforhold.
Innsatsenrettetmotsteinleggereeren annendel av Arbeidstilsynetstilsynsomretterseg
innmotaktørenei privatmarkedet.
Ogsåi 2014gjennomførestilsyneti samarbeidmed
Skatteetatenog politiet.Per30.junierdetregistrert15 utførtetilsynmedsteinleggere,
menhovedtyngdenav aktivitetenvil pågåi løpetav sommerog høst.
Enindikasjonpå useriøsitetog sosialdumpingermanglendeID-kort.Per30.junierdet
gitt639påleggom å skaffeID-korttil arbeidstakeme.
Detteernoe høyereenntidligereår
og styrkerinntrykketav at useriøsitetog sosialdumpingeret økendeproblemfor
næringen.Vi inndrarflerekortsomerutgåttpå datoellersomerfratidligerearbeidsgiver.
Det er ogsåfleretilfellerhvorarbeidstakere
delerpå 11)-kort.
Msyn i utelivsnæringen

Arbeidstilsynethari førstehalvårgjennomført219 tilsyni utelivsnæringen.I 73 prosent
av tilsyneneerdetgitten ellerflerereaksjoner.I mangeav tilsyneneer detavdekket
manglendeetterleveLse
av arbeidstidsbestemmelsene.
Mangelfullearbeidskontrakter
og
manglendeutbetalingav overtiderandreproblemstillinger.
I tilsyneterdet ogsåen del
tilfellermedbrukav arbeidstakere
somikkeerregistrertsom arbeidstakere
ellerer uten
lovlig oppholdi Norge.Endel av tilsyneneharikkeværtspesifiktrettetmotvirksomheter
medantattsosialdumping,menerrettetmotvirksomhetersomharrisikoforbruddpå
andreHMS-regler.IkkegodtnoksystematiskHMS-arbeidog manglendetilknyiningtil
bedriftshelsetjeneste
erproblemstillinger
somer avdekketi tilleggtil mangebruddpå
arbeidstidsbestemmelsene.
Disse erfaringeneblirtattmed somen del av
risikovurderingene
til detnyebransjeprosjektet
forovemattings-og serveringsnæringen
i
2015.
rilsyn i verj?

53
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Det erhittili årgjennomført18tilsyni verftfordeltpå 6 hovedbedrifterog 12
underleverandører.
I 15av tilsyneneer detgitttil sammen44 reaksjoner.I 8 av tilsynene
ble det avdekketbruddpå allmenngjøringsforskriftens
bestemmelserom lønnog
ytelser/dekningav utgiftertil reise,kostog losji.De øvrigereaksjonenedekkerarbeidstid,
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knyttettil innleielutleie,påsepliktforoppdmgsgiverog ulikehelse-og
problemstillinger
Erfaringenefratilsyneneerikkeferdigvurdert.
sikkerhetsbestemmelser.
111syni meringerutenallmenngioring

Tilsynsinnsatsenrettetmotbilpleieervidereførti 2014. Virksomhetenesomdrivermed
mangeav demerasylsøkere
bilpleieharnestenutelukkendeutenlandskearbeidstakere,
ellererutenlovlig oppholdi Norge.Nyttfor2014 erat det er størreandeløsteuropeiske
enntidligere.Vårerfaringeratvirksomhetersomtilbyrbillige
arbeidstakere
krav.Forholdene
bilpleietjenesteroftemanglerdetmestei forholdtil arbeidsmiljølovens
forarbeidstakemeer atlige med langearbeidsdager,manglendearbeidskontrakter,
bor
manglendevemetiltakog opplæring.I en del tilfellererdetavdekketatarbeidstakerne
og leverundersværtuhygieniske
på arbeidsplassen,inkluderti vaske/verkstedshallen,
forhold.Vi serogsåat de harveldiglave lønningersammenlignetmednormaltnorsk
lavtlønnsnivå.Mangeav tilsynenei bilpleieergjennomførti samarbeidmedpolitiet,noen
også
Arbeidstilsyneterfareratfiereog flerebilpleievirksomheter
ogsåmed Skatteetaten.
startermedoppgavertillagtbilverkstederog somkreversterskiltgodkjenning.
ofte innleidfrautenlandske
brukeri storgradutenlandskarbeidskraft,
Fiskeindustrien
erogså skadeutsattmed
somerinnrettetmotnæringen.Næringen
bemanningsforetak
perår.Tidligereårstilsynhargitteksemplerpå ulovlige
mangeinnmeldtearbeidsskader
I 2014 harArbeidstilsynetgjennomført29
forutenlandskearbeidstakere.
arbeidsforhold
tilsynunderåretsvinterfiske,detteresultertei at24 virksomheterfikk 100reaksjoner.En
tredjedeloppfylteikkekravenetil systematiskearbeidfor et sikkertog godtarbeidsmiljø.
noenmedgrovebmdd.Arbeidstilsynet
Enlike storandelbrøtarbeidstidsbestemmelsene,
motkriminaliteti bransjeni regiav
analysenettverk
deltari Fiskeriforvaltningens
blantannet
og medbreddeltagelsefraetaterog organisasjoner,
Fiskeridirektoratet
og Mattilsynet.
Skattedirektoratet
Politidirektoratet,
som i hovedsak
Andrenæringersomharfåtttilsynersmåbutikkerog massasjeinstitutter
brukerutenlandskatbeidskraft.Det er i noentilsynavdekketdårligeforholdfor
arbeidstakeme.Noen tilsyn er gjennomført sammen med Skatteetaten,Politiog/eller
eventueltogså andre
NAV-kontrollgrunnetmistankerom arbeidsmarkedskriminalitet,
erprimærtrettetmotbilerpåmer
formerforkriminalitetNoentilsyni transportnæringen
lokaleoppdrag.Erfaringenefratilsynetde sisteåreneblirbenytteti forberedelsenetil det
som starteroppi 2015.
størretransportprosjektet
271synmed oppdragsgivere—offentligeogprivate

Ansvarliggjøringav oppdragsgivereer en viktigstrategii innsatsen mot
useriøsitetog sosialdumping.Arbeidstilsynetharså langti
arbeidsmarkedskriminalitet,
heravettstatligog seks
2014 gjennomførtsyv tilsynmedoppdragsgivere,
forkontrollav etterlevelsenav forskriftom lønns-og
kommunale/fylkeskommunale
i offentligekontrakter.Fireav virksomhetene,inkludertdenene statlige,
arbeidsvilkår
fikkreaksjoneri formav påleggom å etableretiltaksom sikreretterlevelseav forskriftens
krav.Arbeidstilsynethari tillegggittinformasjonog veiledningtil en rekke
Blantannetble deti Stavangeravholdtet halvdagsseminar
kommuner/fylkeskommuner.
i Rogaland.Seminaretresultertei enighetom å etablere
forkommunene/fylkeskommunen
mellomkommuneneslikat de somer godti gangkanfungeresom
erfaringsoverføring
veilederefor særligde mindrekommunene.
I tilleggerdet i førstehalvårgitt46 reaksjonergrunnetmanglendeetterlevelseav
de fieste i byggenæringen,
påsepliktenforoppdrags&erehjemleti allmenngjøringsloven,
menogsånoeni verft.
- 9-
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Tilsynutførtav samarbeidspiloteni Bergen

Pilotprosjektetharsommålå dekkebreddeni arbeidsmarkedskriminaliteten
i Bergen.
Bygg og bilverkstedervalgtsomhovedprioritet
fortilsyn,supplertmednoentilsyni andre
næringeretterbehov.I byggenæringenerdeti Bergenutfordringer
med
arbeidsmarkedskriminalitet
og spesielti privatmarkedet.
Utfordringenefinnesogsåi
bilverksteder,menherharprosjekteten mulighettil å driveforebyggendevirksomhetfor
hindreen lignendeutviklingsomi byggenceringen.
Konsentrasjonen
girmulighettil å få testetuteffektenavpilotenovenforto ulikebransjer
medto ulikeutgangspunkt.Pilotengjennomførtei periodenjanuar-mai(junierikke
ferdigstilt)86 tilsyn.ForArbeidstilsyneterreaksjonsprosenten
i tilsynene80 pst,for
Kemner71 pst.og for Skatteetaten49 pst.Fortilsynsomer gjorti felleskapligger
reaksjonsprosenten
på rundt80. Så langtkanfunni 67 pst. av de gjennomførtetilsynene
karakteriseres
somgtov arbeidsmarkedskriminalitet.
Arbeidsformeni piloteninnebærerat etateneutveksleropplysningerforå følge opp
useriøseforetak.FunnfraArbeidstilsynetkandermedkoblesmedopplysningerfra
Skatteetatenog Kemnerompengestrømmer
og aktører.Pilotenharogså startetmedå
testeut samordnedeøkonomiskesanksjonerovenforvirksomheter.Kravfratreetater
samtidiggrunnetlovbruddgirmeromfattendesanksjonerenndet somkangis frahver
etatalene.Det erogsåstartetoppet samarbeidmedNamsmannenforå testeut en ordning
hvorNamsmannenpå vegneav statensinnkrevingssentral
kreverinnmanglende
innbetalingtvangsmulkter
og bøterved å tapanti utstyrog dengjenståencle
betalingfra
oppdragsgiver.
4.4

Regionale Verneombud

De 12regionaleverneombudene
hari førstehalvårgjennomført750 virksomhetsbesøk.
De flestebesøkeneergjennomførti serveringsnæringen.
Underbesøkeneharbedrifterfått
rådog veiledningom verneombud,vemetjenestenog HMS. Sakermeldesogsåvideretil
Arbeidstilsynetforoppfølgningmedtilsyn.Samarbeidetmed deregionale
vemeombudenei bygg-og anleggsnæringen
ervidereførtog vemeombudenebidrarmed
viktiginformasjonsombidragtil Arbeidstilsynetsrisikovurderinger.
4.5

Servicesentrenefor utenlandskearbeidstakere(SUA)

Pågangenav arbeidstakere
til de treservicesentrene(SUA) i Oslo, Stavangerog Kirkenes
er stor.Per31. maivardetregistrert50 230 henvendelsertil de txeSUA'ene.De fleste
oppsøkerSkatteetatenfor skattekort,D-nummer,registreringi folkeregisterellerPolitiet
foroppholdstillatelse.
Antallethenvendelsertil Arbeidstilsyneti sammeperiodevar1 568.
Av disseer 1 016 ved sentereti Oslo,439 i Stavangerog 33 i Kirkenes.Detteer omtrent
på sammenivåsomi 2013.
Henvendelsenetil Arbeidstilsyneter ofte sammensatte.Mangekommermed
privatrettslige
problemersommanglendeutbetalingav lønnog feriepenger,samt
oppsigelser.Mangefortellerom sværtdårligearbeidsforhold.
Polskeog litauiske
albeidstakereutgjørfortsattde størstegruppene.I 2014 harhenvendelsenetil
Aibeidstilsynetøktforarbeidstakere
fradetsørligeog sør-østligeEuropa.Dettegjelder
særligarbeidstakere
fraSpaniaog Romania.
53
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Skatteetatener i gangmedå etablereettnyttkontornærmeresvenskegrenseni Østfold
medformålå få flerearbeidsinnvandrere
til å brukedettekontorettil avlastningfor

- 10-

1. halvir2014- PA"obbfot et

dtarbeidsliv

skatteetatensvirksomhetved SUA i Oslo.Arbeidstilsynet,UDI og politietermedi
prosjektetforå sikrehensiktsmessigsamarbeid.
4.6.

Andreinformasjonstiltak

Den polskesvattelefonenog mailtjenestenharsidenetableringeni 2008hattstorpågang
av henvendelserfraarbeidsinnvandrere
somoppleverproblemeri arbeidsforholdet.
Den
ordinæresvartjenesteniBodømottarogsåmangetelefonerfraarbeidsinnvandrere.
Mange
av henvendelseneomhandlerprivatrettslige
problemstillinger
på sammemåtesom
henvendelsenetil servicesentrene.
Samarbeidetom dennye nettveiviseren—workinnorway.no
—somNAV, Arbeidstilsynet,
politiet,Skatteetatenog UDI lansertei 2013, ervidereførti 2014. Veiviserengirlett
tilgangtil enkelinfonnasjonforutenlandskevirksomheterog arbeidstakere.
Det er fortsattstormedieinteressefor sakerog spørsmålknyttettil sosialdumpingbådei
nasjonaleog lokalemedier.I førstehalvår2014 harmediasærligsattsøkelyspå
arbeidsmarkedskriminalitet
og samarbeidetmellometater.Arbeidstilsynets
tilsynsaktiviteter
motuseriøsitetog sosialdumpingharogsåblittgjenstandfor
medieomtalei nasjonaleog lokalemedier,blantannetfelles aksjonenmedmange
myndigheteri skjærgården
fraArbeidstilsynetSør-Norge,tilsynetmedvinterfisketi
ArbeidstilsynetNord-Norge,samarbeidmedpolitietom tilsyni bilpleiei Arbeidstilsynet
Oslo.
4.7.

Samarbeidmedandre land

Arbeidstilsynetsbenytterdetelektroniskekommunikasjonssystemet
IMIforinnhentingav
opplysningerfraArbeidstilsyneti andreEØS-land.Hittili årerdet sendtnoen
henvendelsertil Arbeidstilsyneti Polenog debaltiskelandmedforespørselom
informasjonom virksomhetertil bruki pågåendetilsynssaker.Arbeidstilsynetforetoki
mars2014 en gjenvisitttil Arbeidstilsyneti Gdansksomtidligereharværtpå studiebesøk
i Oslo. Etatenmøterrepresentanter
for deøst-og søreunveiske
landene
i defasteEUmøteneom implementeringav utstasjoneringsdirektivet
og i jevnlige SLICmøter.
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5. Statusforgodkjenningsordning
og renhold
Nedenforfølgeren orienteringom statusforgodIcjenningsordningen
forrenhold.Det vises i
tilleggtil innmeldteproblemstillinger
og behovforforskriftsendringerl.
Godkjenningsordningen
behandlerførstegangs-og gjentattesøknaderom godkjenning,
kontrollav «årligmelding»fragodkjentevirksomheterog sakerom tilbakekallav
godkjenningsomkommerinnfratilsyn2.
5.1.

Søknadsbehandling-tallfra saksproduksjon

Omtrent4 200 renholdsvirksomheter
harfraoppstarten1.9.2012og fremtil 30.6.2014søkt
om godkjenning.Virksomheteneharentenfåttvedtakom godkjenning,vedtakom avslag
ellerde holderpå medkortbestilling.Det er ikkelengerrestanser,jamførtidligererapporter
på tall forsaksproduksjon.
Perførstehalvår2014 eromtrent2 700 renholdsvirksomheter
godkjent.Det erutstedtomtrent
29 000 renholdskort
Saksbehandlingstiden
på komplette søknaderernå nedei 1-4uker.Mangevirksomheter
senderfortsattinnsøknadmedmangelfulldokumentasjon
og dokumentasjon
somviserat de
ikkeoppfyllervilkårforgodkjenning.I stedetforå avslå sakeneraskt,forså å få inngjentatt
søknadmedsammeellermarginaltforbedretdokumentasjon,
så gis virksomhetenefortsatt
tilstrekkeligsvarfristslikat dekanretteavvikmv.3Det er igangsattIT-utviklingfor
oppdatering/forbedringav nyttAltinnskjemafor«søknadom godkjenning»
Mangevirksomheterbrukerlangtidpå å bestille11)-kort.Dettepåvirkerdentotale
saksbehandlingstiden
davedtakom godkjenningførstfattesetterat virksomhetenharfullført
kortbestillingenforallerenholdere.Det ernå særliginnehaverav enkeltpersonforetak
(som
iltIcesysselsetterarbeidstakere),
somikkefullfører11)-kortbestillingenpåtrossav purrebrev.
Godkjenningsordningen
ernoe forsinketmedå forhåndsvarsleog fattevedtakom avslagi
disse sakene.Årsakeneri hovedsakressursprioritering
oppmotsaksbehandling
av søknader
og årligmelding,samtforsinkelserav web-tjenestenmellomkortutstederog UDI. Dettevil
bli prioriterthøsten2014.
Årlig melding2014for godkjentevirksomheter- .Nysaksprosessog skenta i A1tinn

Alle godkjentevirksomheterskalhvertårper31.januarsendeinn«årligmelding»som
bekrefteratvirksomhetenfortsattfyllerkravenetil godkjenning.Det ermuligå sendeinn
meldingenved elektroniskskjemai Altinnellerperpost.
Skjemaethardetaljertespørsmålknyttettil vilkårforgodkjenning.Svatenesomvirksomheten
giri skjemablirgjennomgåttog kontrollertoppmotinformasjoni offentligeregistreog
renholdskort.no.
Virksomhetersomved årskontrollen
haravvik,ellersom heltunnlaterå sendeinnårlig
melding,fårforhåndsvarsel
jf. forvaltningsloven§ 16 og derettervedtakom tilbakekallav
godkjenningjf. forskriften§ 7 annetledd.Virksomhetersom ikkeharavvikmottarbrevfra
Arbeidstilsynetom atårligmeldingerferdigbehandlet,
samtorienteringom atvirksomheten
fortsattvil ståoppførti registeretsom«godkjent».
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1 1£brev2014/73405- 95257/2014fraDirektoratet
forarbeidstilsynet
til ASD av 19.5.2014- «utkasttil børingsbrevforskriftom offentliggodkjenningav renholdsvirksombeter
og omkjøpav renholdstjenester».
2 Pr.31.06.14 hardetikkekommetinnsakerfratilsynmedanmodningom tilbakekalletter§ 19
3

Enkekevittsomhetermedrettedeavvikregistmesi tilsynsdatabasen
«tips»forviderevurdering
avoppfølgningstilsynl

kontrollobjekttilsyn.
583533
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erfaringså langter atårskontrollener et effektivtvirkemiddelfor
Godkjenningsordningens
forvaltningog kontrollav godkjentevirksomheter,og da szerligoppmothvorvidt
kravom
ellerikke,ID-kort,pålagteregisterplikter,
virksomhetensysselsetterarbeidstakere
allmenngjortlønn,mv.
tilknytningtil godkjentbedriftshelsetjeneste,
«årligmelding»2014:
Nedenforfølgernoenoppsummertetall4for saksproduksjon
Godkente virkomheter somplikter å sendemelding:2 300 godkjentevirksomheterfikki
fraAtbeidstilsynetmedpåminnelseom pliktentil å sendeinn
januar2014 informasjonsbrev
«årligmelding».Omtrent1 950 virksomheterlevert«årligmelding»innenfristen.
Manglendeinnsendingav årlig melding:Omtrent350 virksomhetersendteikkeinnmeldingen
om «tilbakekallav godkjenninggrunnet
innenfristen.I februarble det sendtutforhåndsvarsel
manglendeinnsendingav årligmelding»i alledisse sakene.Omtrent250 virksomhetersendte
av godkjenning.
harfåttvedtakom ti1bakekall
dainnmeldingen.Resterende100virksomheter
sendeinnny søknad
Disse virksomhetenemå, forog fortsattå kunnetilbyrenholdstjenester,
av allevilkåri forskriften.Dersomvirksomhetenikke
om godkjenningmeddokumentasjon
søkerpå ny innenrimeligtid, legges deni «tipsregisteret»forvidereoppfølgningavtilsyn.
Kontrollav innsendtårlig melding:Omtrent600 virksomheterharsendtinnårlig
meldingsskjemahvordetved vårkontrolloppdagesulficetyperavvik.Det ersendtut
om tilbakekallav godkjenningog detanslåsat omtrent2-300 vhksomhetervil
forhåndsvarsel
få vedtakom tilbakekallav godkjenningsommer/tidlighøst2014.

As
StatuskortprodusentOberthurTechnologies
Arbeidstilsyneteri dialogmedOberthurTechnologiesAS om å få på plassløpende
Dettesammenmed
på avslåtte13)-kortforgodkjenterenholdsvirksomheter.
rapporteringer
etterbehov,vurderesnå somtilfredsstillende
Arbeidstilsynetsmulighetfor å bestillerapporter
§ 11 (2)
forå kunneivaretakravi forskriftom offentliggodkjenningav renholdsvirksomheter
Nårdettepunkteteravklartmedkortutsteder,kanSLA-avtalen
om rapportering.
Arbeidstilsynetvil i dialogenmedkortutstederogså fremoverha fokuspå
ferdigforhandles.
ogsåfor 11)-korttil bygg- og anleggsektoren,samtandre
kortsikkerhetsomdublikatsperre
forslagsomkommeroppi dialogenmedpolitiet.Etav disse foreslåttetiltakeneer forslaget
om navneendringav kortenesomble oversendtdepartementeti20.06.14.

IJDIhari juli lagtfremforslagtil løsningsbeskrivelsefordenautomatiskespørringfra
hararbeidsgangi trådmed forslaiftens§ 5 (2).
kortutstedertil UDI om 3-landsborgere
Aibeidstilsynetholderpå å gjennomgådenneog vil fortsettearbeidetmedå få på plassen slik
web-serviceså snartsomUDIklareå gjennomføredette.

4

Alle tall tkasakspeaduksjoaen anslag
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6. Erfaringermed tilsyn rettet mot renholdsmeringen
Renholdsnæringen
skalprioriteresi strategiskplanperiode2013-2016.Målgruppenfor
satsingenervirksomhetersomdrivermedrenholdog bestillere/innkjøpere
av
renholdstjenester
someromfattetav de nye virkemidleneallmenngjøring,
godkjenningsordning
og regionaleverneombud.
Satsingenstartetoppi 2013 og tilsynerprosjektetsviktigstevirkemiddel.Det ertotalt
gjennomført2 209 tilsynog detergitttotalt4 262 reaksjonerfordeltpå 1 652 tilsyn,og
deteren reaksjonsprosent
på 75. Tilsynenefordelerseg på 321 tilsynmedgodkjente
renholdsvirksomheter,
1 821 tilsynmedinnkjøpere/bestillere
avrenholdstjenester
og 48
tilsynmedikkegodkjentevirksomheter.Av dissetilsyneneer633 tilsyngjennomført
førstehalvåri 2014.
Tabell 7: Statia Satsin Renholdsamlet—tom. 'uni2014
Bestillerev renholdstjenester

1821

Ifisyn med
reaks on
1376

Godkjenterenholdsvfikomheter

321

241

1097

75 %

Ikkegodkjenterenholdsvirkomheter

67

50

73

75 %

2209

1652

4262

75 %

Satsing renhold

Totalsom

Tabell 8:

ri

Illsyn

Reaksjoner

Reakifonsprosent

3092

75 %

n 'anuar—*uni2014

Bestilleravrenholdstjenester

369

'Tfisynmed
on
270

SatsIngrenhold

Tilsyn

652

Reakdonsrosent
73 %

Reaksjoner

Godkjenterenholdsvirkomheter

198

154

695

78 °A

Ikkegodkjenterenholdsvirkomheter

66

50

73

75 %

Totalsum

633

459

1 435

73 %

Godkente renholdsvirksomheter

I førstehalvår2014hartilsynmedgodkjentevirksomheterværtprioritert,1/3 av tilsynene
i år(198)harværtgjennomførti godkjentevirksomheter.Detteeromfattendetilsynhvor
etatengjennomfører
kontrollbådehos arbeidsgiverog på oppdragsstedene.
Det innhentes
dokumentasjon
omblantannetaMeidstidsordninger,
lønn,arbeidsavtaler,
opplæring,
verneombud,BHTog virksomhetenssystematiskeHMS-arbeid.Dokumentasjonen
sammenmeddetvi haravdekketi selve tilsynetblirlagttil grunnforeventuellreaksjon.
Det harværtgitt695 reaksjonerfordeltpå 154tilsyn.Det eren reaksjonsprosent
på 75.
Hovedvektenavreaksjoneneblirgitti forholdtil avvik/mangleri virksomhetens
systematiskeHMS-arbeidog eri hovedsakhjemleti AML§ 3-1 og 4-1 samt
Intemkontrollforskriften
§ 5 og forskriftomorganisering,ledelseog medvirkning.Etaten
harhittilerfartat de flestegodkjentevirksomheterhardetmesteav kriterieneforå være
en godkjentvirksomhetpåplass.Dettevurderervi sompositivt.Virksomhetenehar
imidlertidstoreutfordringer
i forholdtil å oppfyllede lov- og forskriftskrav
somgjelder
organisering,ledelseog medvirkningsamtsystematiskHMS-arbeid.
Bestillereav renholds#enester
53
10
-

583533

Det harværtgjennomført369 tilsynmedinnkjøpere/bestillere
av renholdstjenester
i 2014.
I dissetilsynenekontrolleresdetom virksomhetenkjøpertjenesterav godkjent
renholdsvirksomhet,
om deteropprettetrutineforå ivaretainformasjons-og påseplikten
- 14 -
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knyttettil allmenngjøring,samtom virksomhetenhargjennomførttiltakforå ivareta
samordningsansvaret
i forholdtil HMS.
Hensiktenmeddissetilsyneneerå gjøre virksomheterkjentmedregelverketsplikterog
silae atde oppretterrutinerforog etterleverregelverket.Dettevil medvirketil at
markedetforde useriøserenholdsvirksomhetene
blirredusert.Erfaringeneså langter at
mangevirksomhetererkjentmedatde nåmåkjøpetjenesterav en godkjent
rengjøringsvirksomhet.
Det erimidlertidfortsattmangevirksomhetersom ikkehar
kunnskapom informasjons-og påseplikten,samtplikteni forholdtil å samordneHMSog
hvadisseplikteneinnebæreri praksis.Reaksjonsprosenten
erpå 73. Hovedvektenav
reaksjoneneerknyttettil etterlevelseav informasjons-og påsepliktenetter
allmenngjøringsloven.
Vi erfareratde flestevirksomhetersomharfåttpålegghariverksatttiltakforå håndtere
innkjøpavrenholdstjenester
i trådmedregelverket.Somgrafeneunderviserservi en
Irendsomviserøkningi antallvirksomhetervi møteri tilsynetsomerkjentmed
regelverketog somhariverksatttiltakforå etterlevedette.Detteerpositivt,mendeter
fortsattmangeinnkjøpere/bestillere
som ikkeetterleverdelerav regelverketsomgjelder
kjøpav renholdstjenester.
Spørsmålfra Betzy:Har bestillerav renhold*nester i kontraktenmed renholdsvirbomheten,informertom
at renholdsvirksomheten
arbeidstakereminstskal ha de lønns-og arbeidsvilkdrsomfølger av
allmenngløringsforsknfien
for renholdsbedn'fler?Aridelia

Spørsmdlfra Betzy:Har bestillerav renholdstjenestersystemerog rutinerfor dpdse at lønns-og
arbeidsvilkdrhos renholdsvirksomheten
de iløper enesterfra, er i overensstemmelsemedgjeldende
allmennljøringsforsknifor renholdsvirksomheten?
AndelJa

Spørsmålfra Betzy:Har bestillerav renholdsøenestersørgetfor d samordnevirksomheteneshelse-,miNYog siklcerhetsarbeidslik at de som ufflperrenholdsoppdrag,sikres etfulltforsvarlig arbeidsmiljøunder
utførelseav oppdraget?AndelJa

- 15-

rt

1.balvir2014—På'obbforet

dt arbeidsliv

.5:154

:
::
„
:
i

i
i

l'
:
I„
::
...
i„
.
1:

..s

..'

..,:,.
,,,

-,,t
,-- ',. -

f'--

k9-

,:4.`.

.,,,..
- ,d''''
--.:;-,i_-..'› „:„,- 0.-...
,..,.-,

.,-.

4"-

I.

:s,

' '" -

.6,-'
s# 1'

,:r!'

..s.

.*'..,n.

:,,a$'1.

-:•"'

.

:

Ikkegodijenterenholdsvirksomheter

Det er i 2014 gjennomført66 tilsynmedikkegodkjentevirksomheterfordeltpå 47 fysiske
tilsynog 19postaletilsyn.Disse tilsyneneeri storgradbasertpå tipsfraregionale
vemeombudog fagforeninger.Vi skali høstgjennomføreen tilsynsaksjoninnmotde
av godkjenningfra
virksomhetenesomikkeer godkjentetteravslag/tilbakekalling
Detteforå verifisereatde ikkelengertilbyrrenholdstjenester
Godkjenningsordningen.
Det er ikke
ellersikreat de søkerpå nytthvis de fortsattskaldriverenholdsvirksomhet.
gjennomførttilbakekallingav godkjenningpå bakgrunnav manglendeoppfyllelseav
påleggettertilsynmedgodkjentevirksomheter.

583533-11-53
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7. Status for samarbeidetmed partene i bransjeprogrammetfor
renhold
Bransjeprogrammet
i renholdsbransjen
ble etablertmellompartenei arbeidslivetog
myndighetenehøsten2010 somen langsiktigsatsingmedmålsetningom varigeforbedringeri
bransjen.Renholdsbransjens
spesielleutfordringer
nårdetgjelderlønns-og arbeidsvilkår,
HMS-standarder
og svartarbeid,erbransjeprogrammets
hovedanliggende.Bransjenerpreget
av lav organisasjonsgrad,
uoversiktligorganisering,utstraktbrukav underleverandører
og
høytinnslagav utenlandskarbeidskraft.
Den 27. januar2012 ble detbesluttetå oppretteen arbeidsgruppe
under
og
pensjonspolitiskråd.Arbeidsgruppen
ledes vekselvisav NorskAibeidsmandsforbund,
NHO
Serviceog Arbeidstilsynet.Øvrigedeltagerei gruppeneren representant
frahenholdsvis
Virke,Spekter,KS, YS og Arbeids-og sosialdepartementet.
Videreåpnermandatetfor å
invitereSkattedirektoratet,
Politidirektoratet
og Utlendingsdirektoratet
ved behov.
Arbeidsgruppens
arbeidsutvalgharbeståttavrepresentant
fradenstørsteorganisasjonen
på
arbeidstakersiden
(NorskArbeidsmandsforbund),
den størsteorganisasjonenpå
arbeidsgiversiden
(NHOService)og Arbeidstilsynet.
Arbeidsgruppen
haravholdtmøtervedbehovvekselvisi Arbeidsdepartementet
og
organisasjonene.Til og med februar2013 ble arbeidsgruppen
ledetav forbundssekretær
Lise
Myrvoldi NorskAibeidsmandsforbund.
Fraog medfebruar2013 harviseadministrerende
direktørAnneJensen,NHOServiceledetarbeidet.
Renholdssatsingen
og godkjenningsordningen
haddefrastartenegneaktiviteterhvorpartene
ble inviterttil samarbeidog til å ta ansvarforbedringav standardenirenholdsbransjen.
I
løpetav 2013ble disseaktivitetenekobletdirekteoppmotbransjeprogrammet.
Imidlertidhar
detværtlite aktiviteti arbeidsgruppen
og deteri litengradgjennomførttiltakutoverde
Arbeidstilsynetharansvaretfor.Det ble uke33 gjennomførtet nyttmøtei arbeidsgruppen
medsiktepå å igangsetteny aktivitet

- 17 -
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Vedlegg2Arbeidstilsynetslikestillingsrapport

Innledning
Arbeidstilsynets
praksisfor likestillingsamsvarermed de kravsom er gitt gjennomføringer,lov- og
avtaleverk:
Lov av 1978-06-09om likestilling (likestillingsloven).
Loven forbyrdiskriminering
på grunnav
kjønn.
Lov av2005-06-03om forbudmotdiskriminering
på grunnavetnisitet,religionmedvidere.Loven
forbyrdisktiminering
på grunnav etnisitet,nasjonalopprinnelse,avstamming,hudfarge,språk,
religionog livssyn.
Lov av 2008-06-20 om forbud av diskrimineringpå grunn av nedsatt funksjonsevne
(diskrimineringsog tilgjengelighetsloven)
Lov av 2005-06-17om arbeidsmiljø,arbeidstidog stillingsvernmed videre.(arbeidsmiljøloven)
kapitel13 (vernmotdiskriminering)
Hovedavtaleni staten, kap.6 (personalpolitikki virksomhetene)med Tilpasningsavtalefor
arbeidstilsynet
Rekruttering § 20 i hovedavtalen

med Tilpasningsavtale

for arbeidstilsynet

I allestillingsutlysninger
skaleventueltunderrepresenterte
grupperoppfordrestilå søke.Kvinnerog menn
regnessom underrepresenterte
dersomde er representert
med mindreenn 40 prosenti stillingsgruppen
i
enheten,det vil si i henholdsvisregtoner/direktoratet
Funksjonshemmede
og yrkeshemmedeskalalltid
oppfordrestilå søke.I Arbeidstilsynet
gjelderhovedavtalen§ 20 2. leddallestillingsgrupper.
Likestilling

§ 21 punkt 2 1hovedavtalen

mcd Tilpasningsavtale

for arbeidstilsynet

Den gruppesom er underrepresentert
skalsærligoppfordrestil å søke derde er representert
medmindre
enn 40 prosenti stillingsgruppen
i enheten.Ved vurderingav søkerneskvaliftkasjoner
ved tilsettingi
kontorstillinger,
skalerfatingfraomsorgsarbeid
tilleggesvekt
583533-13-53

Stillingsgrupper
delesi administrativt
personale,personellmedutadrettede
oppgaverog ledere.
KompetanseutvildingS 22 i hovedavtalenmed Tilpasningsavtaleforarbeidstilsynet
Den enkeltemedarbeider
skalfølgesopp medhensyntil kompetanseutvikling
gjennomutviklingssamtaler.
Det erutarbeidet
egneretningslinjer
fordissesamtalene,ihenholdtilansvar,frekvensog innhold.
Lønnspolitiskdokument
Nytt lønnspolitiskdokumentble reviderti 2012 i samarbeidmed primærorganisasjonene
i etaten.
Dokumentet ivaretarde føringer for likestillingsom er nedfelt i diskriminetingsloven
og sikter
kjønnsnerralekriterierforlønnsfastsettelse.
Rapportering
I den følgenderapporteringen
har Arbeidstilsynet
valgt å benytteveiledendemal for rapporteringfor
statligevirksomheter
somer anbefalti veiledningenStatligevirksombeters
likestillingsmdegiorolser
etteraktivitets-og
r6ppotteringplikten,
utgittav Fomyings-,administrasjonsog kirkedepartementet
I tillegger det utarbeidet
tabellersomArbeidstilsynet
menererrelevante.
TabellenerefererettiltallhentetfraArbeidstilsynets
lønns-og personaldatasystem
per31.122013.

Faktiskeforhold
Tabell 1. Registreringsskjemafortilstandsrapportering(kjønn)
Post ansatte, vikorer og midlerticlig ansatte

„

Totalt i virksomheten

2013

39

61

615

63

59

41-94

33-94

ReFfmndirektører/
avde
• ktører
*2) Mellomledete

2013

50

50

12

90

89

87-94

87-94

2013

54

46

37

74

74

70-82

71-81

2013

100

2013

43

57

97

66

66

59-78

59-85

2013

36

64

80

59

58

53-67

47-66

2013

50

50

6

76

76

70-79

75-79

2013

58

42

24

61

60

55-68

57-67

2013

54

46

46

64

66

57-79

59-74

2013

41

59

32

58

57

53-60

51-61

2013

41

59

185

60

59

50-67

52-68

100

12

Proajektleder
Seniorddgivere
Ridgivere
Leger
Overingenbr
Sjefsingenimr/Senioringeniør
Inspektør
Senionnspektør
Seniorkonsulent
Førstekonsulent
Konsulent

2013

1

2013

19

81

57

2013

5

95

19

2

56
52

50
46

51-60
45-57

43-57
39-51

Førstesekretter
Førstefullmektig
Renholdsbetientfrenholder

2013
2013

100

100
100

2013

*1)Direktøren
erpålederlønnsavtale
og erikkemedi denneberegningen- direktøreneren kvinne.Tremannligeansattemed
pensjonistavlønning
og to lærlinger,
en kvinneog en mann,erhellerikkemedi denneberegningen.
*2)Mellomledere
=
Kontorsjef/seksjonssjef/avdelingsleder.
Gjelderogsåto personersomhartittelenavdelingsdirektører
per31.12.2013,men
somikkefungertei sullingenavdelingsdirektør.
Detteharsinbakgrunniomstillingeni2005.
I de nifellerdeterfempersonerellerfterrei en stillingskategori
ellerantallkvinnerellermenn,erlønnsopplysningene
ikke
oppgitti tabellen.

Tabell1 viseratdeterstorgradavlikheti lønnmellomkvinnerog menni Arbeidstilsynet
Det eren positiv
utviklingnår det gjelderkjønnsbalansenpå ledernivået,både på direktør-og mellomledernivå.I
administrative
stillingererdeten skjevkjønnsbalanse
nårvi sergruppeneseniorkonsulent,
førstekonsulent,
konsulent,førstesekretær
og førstefullmektig
samlet.Dette omfatteri storgradstillingerved sentralbord,
resepsjon og dokumentsentersom er tradisjonellekvinneyrker.Etaten har fokus på dette i
rekrutteringssituasjonen
og i utlysningstekstene
oppfordrervi nå spesieltmenn til å søke slikestillinger.
Lønnsmessigerdetingenvesentligskjevhetmellommennog kvinneri gruppenadministrativt
ansatte.
Tabell 2. Deltid, midlerddigansettelse,foreldrepermisjonog timelønte

Totalti
8
48
24
4
22*4
12 1 6 0 3
virksomheten 2013 7
0,8
7
5
Totalt
24*4
3,2 3,3
26
3,2 4,4
20 1,6 0,3
5
virksomheten 2012 2,0 5 7
Prosentandelen
erberegnetut fratotaltantallmennog totaltantallkvinneri etatenTotal(N) = antalldeltidsansatte.
Prosentandelen
er beregnetut fratotaltantallmennog totaltantallkvinneri etaten.Total(N) = antallmidlertidige
ansatte.
Prosentandelen
erberegnetutfratotaltantallmennog totaltantallkvinneri etaten.Total(N) = antallmedforeldrepennisjon.
Inkluderer
to lærlinger
og trepersonermidlertidig
ansattgjennompensionistavlønning.

Medarbeidere
som jobberdeltidgjørdet etteregetønskeellerpå grunnav delvisuførhet Etatenharen
positivholdningtilå imøtekommebehovforredusertstilling i ulikelivsfaserhos ansatte.Antallmidlertidige
ansattemåi storgradseesi forholdtilansattesomeri foreldrepennisjon.
Tabell 3. Oppsummeringantallansatte
Antall

2013
Direktøren
Pensjonsavlønning
Lærlinger
Totalt ansatt2013

615
1
3
2
621

2012
Direktøren
Pensjonsavlønning
Lærlinger
Totak ansatt2012

611
1
3
2
617

583533-14-53
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Ledere
Tabell 4. Antallledere og lønnsplasseringfordeltmellom direktørnivåog mellomledernivå,samt
fordelingpå kjønn
Fast ansatte,vikarerog midlerddigeansatte

*1)Kontorsjef/seksjonssjef/avdelingsleder
/avdelin ' ektør
Re 'ondirektører/avd• direktører

70-82

20

17

37

87-94

6

6

12

*1)Avdelingsdirektør:
2 personermedavdelingsdirektertittel
somikkefungertei stillingenper31.12.2013ermedi tabellen.

ledernivåer det en positiv utviklingi kjønnsbalansen,spesielt på mellomledernivi.Etaten har
kontinuerligfokus på likestillingi rekruttering
av ledereog i henholdtil hovedavtalen 21 punkt3,
oppfordresspesieltkvinnertilå søkevedutlysningavlederstillinger
i etaten.
På

Tabell 5. Andelkvinneligeog mannligelederei prosentfordeltmellom direktørnivåog
mellomledernivå
Fast ansatte,vikarerog midlertidigansatte

Kontorsjef/seksjonssjef/
avdelingsleder
ktør
/avde
Regiondirektører/avdelingsdirektører

54 %

46 %

62 %

38 %

50 %

50 %

58 %

42 %

Nytikatte 2013
Tabell 6. Nytilsatte,fordeltpå kjønn,region og direktoratet
Fast ansatte,vikarerog midlertidigansatte

Arbeidstils et Oslo
Arbeidstils et Østfoldo Akershus
Arbeidstils et IndreØstland
Arbeidstils t Sør-No
Arbeidstils et Vestlandet
Arbeidstils et Midt-Nor
Arbeidstils et Nord-Nor
Arbeidstils et Direktoratet

8
0
1
0
4
3
2
2

4
3
4
1
5
5
9
8

12
3
5
1
9
8
11
10

Totalt er det rekruttert59 nye medarbeiderei Arbeidstilsyneti 2013. Antallnyrekrutterte
må sees i
sammenheng
medantallpersonersomhargåttavmedpensjon(26stykker)og turnover(24stykker).

4

Mder
Tabell 7. Gjennomsnittsalderog antallansatteover60 årforArbeidstilsynet,fordeltpå regionog
direktorat
Past ansatte, vikarer og midlerddig ansatte

50,6
48,6
52,7
50,0
50,4
49,0
47,9
43,0

Arbeidstils et Oslo
Arbeidstils et Østfoldo Akershus
Arbeidstils et IndreØstland
Arbeidstils et Sør-No
Arbeidstils etVestlandet
Arbeidstils et Midt-Nor
Arbeidstils et Nord-Nor
Arbeidstils et Direktoratet

14
9
20
17
18
12
11
7

Gjennomsnittsalder
for2013eridentiskmedgjennomsnittsa1der
for 2012.

Tabell 8. Alderssammensetningfordelti aldersgrupper
Fastansatte,vikarerog midlertidig
ansatte

Antall
Prosent

17
117
185
93
101
2,7% 18,8% 29,8% 14,9% 16,3%

36
5,8%

36
5,8%

24
3,9 %

12 621
1,9% 100%

17 prosentavansattei Arbeidstilsynet
er60 årellermer.Det utgjør108personer.I 2012var18prosentav
ansatte60 år ellermer, og det utgjorde112 personer.Vi har fortsattstort fokus på konsekvenseneav
naturligavgangi løpetav forholdsvisfåår.

Turnover
Tabell 9. TurnovertotaltforArbeidstilsynet
6,3%

3,6 %

5,2 %

5,1%

3,9%

3,9%

Etatenharfortsatten relativlavturnoverogsåi 2013.
P
' n '
al
Den gjennomsnittlige
pensjoneringsalder
harøkt fra66 åri 2012til66,5åri 2013.
Totalt26 personer*gikkavmedpensjoni 2013somfordelersegslik:

Uførepensjon: 6 personer
4 personer
AF'P:
Alderspensjon: 16personer
*)Gruppeninkluderer
personermeddelvisAFP.
53
15
-
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Arbeidstilsynet
harhattfokuspå senioreneblantannetgjennomutviklingssamtalene.
14.september2012
bledetogsålokaltfremforhandlet
en økningtiltotaltfiredageri rammenforekstrafridagerforansatte
over62 år.
5

Sykefravær
Tabell 10.Le

eldt

kefravsetfordelt å
2,8 %
3,5%

2013
2012

3,0%
3,8%

Menn:Totaltantallarbeidsdager
i 2013formenn= 61 414.Totalesykemeldingsdager
avdette=1736
Kvinner:Totaltantallarbeidsdager
i 2013forkvinner=89 596.Totalesykemeldingsdager
avdette=2 718

Mangfoki
Tabell 11.Andelinnvandretemed ikke- ves
21 ,6 %

b
13 2 1%

18 3,0%

,

13 2,1 %

Antallansatteinnvandreremed ikke-vestligbakgrunner 13 personeri 2013. I vårt databasertesøker/rekrutteringsverktøy
(WebCruiter)
erdetmulighetforsøkere,sommenerde fallerinnundergruppensom
skalvurderesspesieltpå bakgrunnav sinutenlandskeopprinnelse,å tilkjennegidettepå en måtesom gjør
detenkeltfoross somarbeidsgiver
å fangedetopp.

Oppsummering
Arbeidstilsynet
har økt andelenkvinnerpå ledernivåetDette vil fortsattværeet fokusområdeved
nyrekruttering.Det skal også tilstrebes å rekrutterefiere menn i stillingskategorier
som er
kvinnedominert
i dag.
Det er en god loortabiknsemellom kvinner og menn, spesielt på sammenlignbarestillinger.
Lønnabalpnse
mellomkjønneneernevntspesifikti vårtlønnspolitiskedokument,se innledning.
Som deltageri Direktoratenestraineeprogram
for personermed bere ntdanningog nedsattfimkijonsetmehar
Arbeidstilsynet
hattto traineersidenoppstartavprogrammet,hvoravden ene fikkfast stilling i etaten
etterendttraineeperiode
mensdenandrefikk stilling i en annenstatligetatetterreferanserfraoss. Med
bakgrunni depositiveerfaringene
vi hargjortoss medordningen,rekrutterte
vi våren2013enny trainee
fra ovemevntemålgmppe.
Direktoratetforarbeidstilsynet
blegodkjentsomlærebedrift
i kontor-og administrasjonsfaget
i 2012,og
i 2013harto lærlinger
gåtti lærehos de ulikeavdelingeneidirektoratet
Arbeidstilsynet
harfortsatten relativlavturnoversomogsåi 2013liggerpå3,9prosent
Det legemeldtesykefraværetfor 2013 viser en positiv nedgangfor både menn og kvinnermed
henholdsvis0,7og 0,8prosentpoengsiden2012.
Arbeidstfisynetlegger vekt på god dialog mellom leder og ansatt.Utviklingssamtalenog
kompetanseplaner
er viktigeverktøy.Den kontinuerligedialogenmellom leder og ansattvil kunne
avklaresærskiltebehov,uansetthvilkenlivsfasevedkommendeer i. Det erutarbeidetegneretningslinjer
fordissesamtalenemedhensyntilansvar,frekvensog innhold.Dette er tattinni Hovedavtaleni staten
medTilpasningsavtale
forarbeidstilsynet
Forå kartleggearbeidsrelatert
sykefravær
erdetutarbeideten egenrutine.
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ArbeidstilsynetsIA-målfor perioden2010-2013
SomIA-bedriftharArbeidsmiljøutvalget
i etatensattmålforperioden2010-2013.Disse følgesjevnligoppi
Arbeidsmiljøutvalgets
møter.Alleregioneneog direktoratet
harutvikletegnehandlingsplaner
i tilknytning
til
IA-avtalen.Handlingsplanene
erutarbeidet
i samarbeid
medde ansatte.
• :
e s ke
et.
Arbeidstilsynets
totalesykefraværsprosent
skalikkeværehøyereenn 5,6 prosentinnenutgangen
av2013.
I 2013vardettotalesykefraværet
4,2 prosent.Detteeren nedgangpå0,7prosentpoengi forhold
til2012.
Delmål2: kt s sselse
av
onerm redusertfunks'onsevne.
Alleregionerog direktoratet
skalhaopprettetminsten IA-arbeidsplass
i formavopplærings-og
arbeidstreningsplass
i perioden2010-2013.
Arbeidstilsynet
ble i 2013 vdgt ut til å væreoffentligforegangsvirksomhet
for å gi ungemed
nedsattfunksjonsevneøkte muligheteri arbeidslivet.
I den anledningsattevi oss et målom at
alle enheteri Arbeidstilsynet
skulleoppretteminimumén IA-plassi løpet av året,dvs, totalt
minimumåtteIA-plasser.
Resultatoppnåelse
for2013er 12IA-plasserfordeltpåregioner/direktoratet.
Delm 3: kedenreelle
'on '
1 eren.
Arbeidstilsynet
skaløkedenreellepensjoneringsalderen
iii 65årinnenutgangenav2013.
I 2013varden gjennomsnittlige
pensjoneringsalderen
66,5 år,en økningpå 0,5 åri forholdtili
2012.
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DELI Beskrivelse av bransjene
Tariffnemndaberibrev av23. juni2014 omArbeidstilsynets
beskrivelseavforholdeneI de ulike
bransjene.Arbeldstilsynet
vil i det følgendegien beskrivelsebasertpå kjennskapmedogvåre
erfaringerfra tilsynmed de aktuellebransjene.Det er ikketatt siktepå å gl en uttømmende
situasjonsbeskrivelse
i dette dokumentet.Tariffnemndahartllgangpå, oghari høringsbrevene
vist
t11,en del relevantInformasjonfra ArbeidstIlsynet.
Denfølgendesltuasjonsbeskrivelsen
tar sikteå
suppleredeninformasjonenTariffnemndaalleredehar. I tillegger Arbeldsfilsynetsårsrapportfor
2013, halvtårsrapportfor våren2014 ogoppsummerIngfra tilsynsprosjektetKyst-Naerlagtved.
Arbeidstilsynet
hari tillegggjort en kartleggingav inspektørerserfaringermed sosialdumping.
Rapportener ikkeferdigstilt,men deforeløpigeresultateneer lagtut påvåre hjemmesiderl.
FornoenområderellerspørsmålharikkeArbeidstilsynet
adgangtil forskningellersystematisert
erfaringsgrunnlag.
ArbeIdstilsynet
harfor eksempelbegrensetkjennskaptil forholdene
elektrobransjen,da vi ikkekjennertil forskningspesieltfor dennebransjen,ogikkehar hatt
tilsynsprosjekter
rettet mot dennebransjen.Fordisseområdeneogspørsmåleneharvi basert
beskrivelsen
på innspillfra regionene.Det kanværekommentarerfra enkeltregioner,eller
kommentarersomgår igjenhosfiere. Dette er forsøktgjorttydelig1teksten.

Arbeidstilsynets tilsyn med sosial dumping
Tilsynmedsosialdumpingtar siktepåå avdekketilfellerhvorutenlandskearbeidstakeresomutfører
arbeidi Norge,utsettesfor bruddpå helse-,miljø-ogsikkerhetsbestemmelser,
reglerom arbeidstid,
kravtil bostandardsamtisaker der detilbyslønnogandreytelseri stridmed
allmenngjøringsbestemmelser.
Arbeidstilsynets
tilsynmedsosialdumpinger altsåikkebegrensettil
tilsynmedallmenngjortebransjer,oginkluderertilsynmed bestemmelserutenfor
allmenngjøringsforskriftene.
Tilsyneter ofte basertpåtipsoggjennomføressomregelsom
uanmeldtetilsyn.Dealimennglorteområdeneer prioritertenæringerforArbeidstilsynet.Erfaringene
fra dissenæringeneomtalesnærmereunder.
Arbeldstilsynet
gjennomførte12013om lag1800 målrettedetilsynmot sosialdumpingoguseriøsitet
arbeidslivet.Deflestetilsyneneharvært innenbransjenebyggoganleggogovernatting-og
serveringsvirksomhet.
I tillegger tema «sosialdumping»inkluderti over3300 andretilsyn.DIsse
tilsynenehari størregradet forebyggendefokus,ogkonkretmistankeomsosialdumpingharI
mindregradværtavgjørendefor valgavvirksomheter.I tilleggbledet gjennomførten rekketilsyn
hosbestillereav renholdstjenester
for å følgeopptiltakenesomer innførtfor å fremmeserløsitet1
næringen.Dette videreføresi 2014 dertilsyneneI hovedsakrettesmot renholdsvirksomhetene.
I de målrettedetilsynenemot sosialdumpinger det gitt reaksjonerI 67 % avtilsynene.Defiest
bruktehjemleneer id-kort1bygg-oganleggsbransjen,
arbeldsmIljøloven
kapittel10 om arbeldstldog
kapittel14 om arbeidskontrakter,
samten rekkeHMS-relatertehjemler.De avdektebruddeneetter
allmenngjøringsloven
er knyttettil utleveringavopplysninger,lønnogytelseri henholdtil
allmenngjøringsforskriftene
ogforskriftom påsepliktfor oppdragsgiver.

1 http://www.arbcidsdlsynetno/nyhethtmi?tid246583
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Årsrapporten for 2013 og rapporten for første halvår 2014 gir utfyllende informasjon om hvilke
næringer som er utsatt for sosialdumping og hvilke regelverksbrudd vi finner.
Arbeidstfisynetfinner grunn til å understreke at vi finner en klar sammenheng mellom sosial
dumping, høy andel utenlandske arbeidstakere og flere brudd på HMS-regelverket.
Arbeidstilsynet publiserte I 2012 en rapport som analyserte arbeidsskader blant utenlandske
arbeidstakere. En av konklusjonenevar at arbeidsinnvandrere og utenlandske arbeidstakere skader
seg oftere enn norske arbeidstakere. Dette handler trofig mye om at utenlandske arbeldstakere
arbeider i mer ulykkesutsatte næringer og yrker og trolig har farfigere arbeldsoppgaver. I tillegg viser
Arbeidstilsynetstilsyn at mange arbeidsinnvandrere jobber mer. Brudd på arbeidstidsreglene er også
tett knyttet til risiko. lange arbeidsøkter over tid fører til helseproblemer for arbeidstakeren og gir
Økt risikofor feil og ulykker. Dette sesofte I sammenheng med utenlandske arbeidstakere som
jobber intensive perioder i Norge.
Disseforholdene er ikke bare alvorlig for arbeidstakerne det gjelder, men ogsået problem for
næringene. Det at virksomheter kan tilby kunstig lave priser og raskere fremdrift i prosjekter på
arbeldstakernes bekostning, skaper en svært uheldlg konkurransevridning, som systematisk rammer
de seriøsevirksomhetene.
En gjennomgående erfaring fra Arbeidstilsynetstilsyn er at utenlandske arbeldstakere ofte mangler
språkkompetanse og informasjon om regelverk og hva de har rett på med hensyntil lønn, opplæring,
arbeidsavtale, lønnsberegningog medvirkning.
Et høyt innslagav utenlandsk arbeidskraft fra ulike nasjoner gjør at det blir utfordrende å få til god og
tilstrekkelig kommunikasjon på arbeidsplassen.Dette henger naturlig sammen med opplæring i
arbeidsoppgavene og arbeidet som skal utføres. Manglende kommunikasjon er en vesentlig
risikofaktor, spesieft på arbeidsplasserhvor det utføres farfige arbeidsoppgaver. Arbeidstilsynet
erfarer at språk- og kommunikasjonsproblemer er en vesentlig risikofaktor spesielt i byggebransjen.
Problemet er sterkt til stede også i renholdsbransjen.
Det å ha en lovlig arbeidsavtale er ofte en forutsetning for at regler om arbeldstid og lønn følges. I
tillegg er mangel på slike avtaler en god indikasjon på andre arbeidsmiljøproblemer i en virksomhet.
Arbeidstilsynet avdekker ofte brudd på regler om arbeidsavtale.
Arbeidstilsynet har gjennomført en intern kartlegging blant erfarne sosialdumping-inspektører, som
omhandler næringene bygg, renhold og overnatting og servering. En presentasjon av resultatene er
tilgjengelig fra etatens nettsider2,samt en kommende fagrapport. Undersøkelsen viser at
utenlandske arbeidstakere mangler oppæring. De mangler nødvendig verneutstyr, og språk og
kommunikasjonsproblemer utgjør en reell risiko. Risikofyltejobber, språkproblemer, dårlig opplæring
og mangel på verneutstyr er en farlig kombinasjon. Konsekvensener at dissearbeidstakerne verken
klarer å ivareta sin egen eller andres sikkerhet. Dette kan få store og alvorlige følger, både for dem
selv og andre.
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Vi finner også ofte sosialdumping i sammenheng med øvrig økonomisk og annen kriminalitet eller
mistanke om slik.
Den useriøse delen av arbeidslivet ser ut til å ha blitt mer profesjonell og kreativ I å finne måter for å
unngå det norske regelverket på Arbeidstilsynetsog andre områder, og å tildekke de reelle lønns- og
arbeldsvIlkårene for de utenlandske arbeldstakerne. Denne arbeldsmarkedskrimlnallteten ser ut til å
øke og den sprer seg til ulike deler av norsk arbeidsliv.Arbeidstilsynet oppfatter at det i mange
bransjer finnes sjikt av norske og utenlandske virksomheter som er villige til å bryte regelverket for å
høste de store økonomiske gevinster det kan gi. For å motvirke situasjonen er flere statlige etater
ferd med å etablere tettere operativ samordning av kontrollaktiviteten. Arbeidslivets parter og ulike
bransjeorganisasjonerlegger stor vekt på strategier og tiltak som kan stoppe denne utviklingen.
Allmenngjøring av tariffavtaler utgjør et viktig virkemiddel for å motvirke sosialdumping. En situasjon
hvor de etablerte allmenngjøringene ble opphevet, ville mest sannsynligmedføre en negativ
utvikling. Gjennom etatens tilsynsarbeld mener vi å erfare at et allmenngjøringsvedtak gir
ringvirkninger ogsåfor arbeidsmiljøstandarden forøvrig I virksomhetene i de aktuelle bransjene.

Deeksisterendeordningene
I det følgende beskrivesArbeidstilsynetserfaringer med og situasjonen i de bransjene som er
aktuelle for allmenngjøring eller fortsatt allmenngjøring.
Bygg og anlegg

Arbeldstlisynets tilsyn med bygg og anlegg -Prioritert næring
Bygge-og anleggsnæringener en av Arbeidstilsynet prioriterte næringer i planperioden for 20132016. Aktiviteten, som startet opp i 2014, er rettet mot ulike aktører i næringen, byggherrer og
virksomhetene som utfører arbeid på bygge- og anleggsplassene.Arbeidstilsynet erfarer at næringen
har sammensatte arbeidsmiljøutfordringer, og arbeider aktivt sammen med partene om effektive
tiltak.
I tillegg til næringssatsIngeni bygg og anlegg gjennomfører Arbeidstilsynet målrettede tilsyn mot
sosialdumping. Det gjennomføres flest sosialdumping—tilsyni byggog anlegg, totalt 800 tilsyn
2013. Det er gitt totalt 1105 reaksjoner i dissetilsynene. En stor del av dissetilsynene er ført i den
uorganiserte delen av byggenæringeninkludert privatmarkedet, og vi finner et stort innslagav
useriøsitet med sosial dumping, farlige arbeidsforhold og sterke indikasjoner på ulike skatte- og
avgiftsunndragelser. Det avdekkes også brudd i den organiserte delen av bransjen jevnlig. Selv om
mange entreprenører legger stor vekt på seriøsitet og systematisk oppfølgning av sikkerhet og
seriøsitet hos underentreprenører, ser vi at det jevnlig blir avdekket tilfeller med grove brudd på
allmenngjøringsforskrift og arbeidsmiljølov. De fleste tilfellene skjer med lange leverandørkjeder og
særlig der det benyttes utenlandske virksomheter.
I 2013 har flere virksomheter fått pålegg om id-kort enn i 2012. Det er gitt over 900 slike pålegg.
Arbeidstilsynet erfarer at manglende id-kort ofte er en god Indikasjon på useriøsitet, svart aktivitet
og liten vilje til å følge regelverket. Vi ser også økende tendens til mIsbruk av id-kortene.
Arbeldstilsynet inndrar flere kort som er utgått eller er fra tidligere arbeidsgiver. Det er ogsåflere
tilfeller hvor mange arbeidstakere deler på samme kort og andre tegn på misbruk av ordningen.
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Arbeidstilsynet publlserte i 2013 rapporten «TilstandsanalyseI byggog anlegg. Kunnskapsunderlag
for Arbeidstilsynetssatsingi 2014-2015» (KOMPASSTema nr 4 2013), som er utarbeidet I samarbeid
med Statens arbeidsmiljøinstitutt. Rapporten gir et oppdatert bilde av utfordringer I næringen, og er
tilgjengelig fra Arbeidstilsynets nettsider. Rapporten peker blant annet på at det høye aktivitetsnivået
i byggenæringenog bruk av mange utenlandske arbeidstakere og virksomheter skaper høy risikofor
ulovlige lønns- og arbeidsbetingelser. Norge har fått mange arbeidsinnvandrere fra EU-land etter Ellutvidelsen i 2004 og 2007. Det gjelder både arbeidstakere som ansettes i norske virksomheter, og
ansatte hos utenlandske vIrksomheter som er på midlertidige oppdrag I Norge. I alt var det I overkant
av 48 000 registrerte arbeidsinnvandrere I bygg og anlegg da rapporten ble ferdigstilt. Mange av de
utenlandske arbeldstakerne er innlelde og det har vært en sterk økning av innleide arbeidstakere
byggog anlegg etter finanskrisen. Bruk av innleid arbeidskraft skaper i seg selv utfordringer, bl.a. ved
at HMS-ansvaret er delt mellom bemanningsvirksomhet og innleier. Mange forhold som påvirker
arbeidstakernes hverdag vil ligge utenfor arbeidsgiverskontroll. Arbeidstid er et spesielt
problematisk tema for tilsyn ved bruk av innleld arbeidskraft. Arbeldstilsynetserfaring fra tilsyn er at
ulovlige Iønns- og arbeldsbetingelser oftest forekommer hos utenlandske virksomheter som utfører
oppdrag nederst i en leverandørkjede, som driver Innen privathus- og hyttebygging, og som utfører
oppdrag knyttet tIl vedlikehold og renovering.
Arbeldstilsynet finner I byggebransjenet stort innslagav userløsitet med sosIaldumpIng, farlIge
arbeidsforhold og sterke indikasjoner på ulike skatte- og avgiftsunndragelser. Når det gjelder brudd
på allmenngjøringsforskriften, så er Arbeidstilsynetserfaring at dette helst forekommer hos aktører
som oppholder seg i landet I kortere perioder. Dette er også et område som er vanskelig å avdekke
da det kan være vanskeligå få riktige opplysninger hos arbeidstakeme, det kan opereres med fiktive
lønningslister,og Arbeidstilsynet ikke har tilgang til informasjon om hva som skjer med hensyntil
lønn når arbeidstakeren kommer til hjemlandet.
For øvrig har allmenngjøringsforskriften bedret forholdene hos flere virksomheter, spesielt for de
som har hatt oppdrag en tid.

Arbeidstilsynetsinspektørers erfaringer
Det er kort redegjort for resultatene av Arbeidstilsynets interne kartlegging blant erfarne sosial
dumping-inspektører over. Undersøkelsenviser at inspektørene mener problemene er størst i
byggenæringen.Arbeidstilsynetsinspektører trekker frem allmenngjøring som et svært sentralt
virkemiddel for å sikre en positiv utvikling i næringen. Hele 98 prosent av inspektørene som har
deltatt i kartleggingen mener at allmenngjøring har hatt en positiv effekt.
Ved spørsmål om fortsatt allmenngjørIng, bekrefter Arbeidstilsynetsinspektører at store byggefirma
og oppdragsgIvere har god kjennskaptil allmenngjøringsforskriften, informasjons- og påseplikten
samt solidaransvaret, og stort sett avlønner sine utenlandske arbeldstakere I tråd med dette.
Arbeidstilsynet erfarer at utenlandsk arbeidstakere blir oftere fast ansatt nå enn før og at de innen
bygg og anleggsbransjen ofte får lønn på samme vilkår som norske. Dette anses som en positiv
effekt av allmenngjøringen.
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Regionenevisertil at forbruker-eller privatmarkedetutpekersegsomet områdemed mangebrudd
på regelverket,ogofte harsidertil svartaktivItet.Dette markedetinkludererogsåde såkalte
«steinleggerne»,oger pregetavvirksomhetersomikkeharfastforretningsstedi Norge.
Arbeldstilsynetmottaren deltipspå dette området,oghar ogsåprioritertdetteltilsyn. Innsatsen
mot prIvatmarkedet,motsteinleggerneogavsamarbeldspiloten
i Bergener omtalt
halvtårsrapporten
vedlagt.
Utoverutfordringenedet pekespå 1halvtårsrapporten,
er det inspektøreneserfaringat det er mange
bruddpå arbeidstidsbestemmelser,
inkludertmanglendeoversiktoverarbeidstid.Dettegjørdet
vanskeligfor Arbeidstilsynet
å vurdereom arbeidstakernemottar allmenngjortlønnog
overtidstillegg.
Innkvartedngstilt til rådighetfor arbeidstakereer ogsået områderegionene erfarersom
utfordrendeinnen bransjen.Det mottasjevnligtipsom innkvarteringav utenlandske
arbeidstakeresompå langtnær er tilfredsstillendei forholdtil forsvarligutførelse,innredning
ogvedlikeholdsett i forholdtil samfunnsutviklingen.
Arbeidstilsynets
inspektøreropplevernoensærligeutfordringerI tilsynetmed lønns-og
arbeldsvilkåri byggebransjen.
Det kanværevanskeligå få tilsendtdokumentasjonpå lønn,
arbeidstidogarbeidskontrakter,
ogdet er ofte tvil om ekthetenav dokumentasjonen.
Arbeidstilsynethar,ved noenanledninger,opplevdat utsendtearbeldstakerei etterkantav
tilsynetInformerer om at deved returtil hjemlandetmåtIlbakebetaleen betydeligandelav
lønnenellerat de er blitt instruerttil å oppgiuriktiginformasjontil Arbeidstilsynet.
Konklusjon
Arbeidstilsynets
erfaringerer i samsvarmedden beskrivelsen
somTariffnemdagjengirfra
begrunnelsen
for begjaering
om videreføringav allmenngjøringenibygg.
Vår erfaringer at sosial
dumpingoggrovebruddpå regelverketforekommeri størregradennetaten klarerå avdekke.
Arbeidstilsynetavdekkerjevnligsakermedsystematiskeogalvorligebruddpå
allmenngjøringsforskrifter
ogarbeidsmiljølovialleformerfor byggeprosjekter.
Genereltservi at
utsendtearbeidstakereer spesieltutsattfor å ha ulovligeogsværtdårligelørms-ogarbeidsvilkårog
arbeidsmiljø.Det er i slikesakerofte indikasjonerpå mer systematiskogorganisertskatte-og
avgiftsunndragelser,
eventueltogsåannenøkonomiskkriminalitet.
Pådennebakgrunnen,ogpågrunnavden effektenvi erfarerat allmenngjøringsordningen
har,
støtterArbeidstilsynet
fortsattallmenngjøringavtariffavtalefor byggeplasser
i Norge. Fortsatt
allmenngjøringer et nødvendigogeffektivtvirkemiddelfor å kunnesikreflere arbeidstakereverdige
lønns-ogarbeidsforholdien bransjesomharstoreutfordringeri forholdtil seriøsitet.
Verft
Det ble ikkegjennomførtmangetilsynmedverft12013, somfølgeav uklarheterI regelverketsom
først bleavklartved HøyesterettsavgjørelseI «verftssaken»,Rt2013 s. 258. Førstehalvåri år er det
gjennomført18 tilsyniverft, hvordet er avdekketbruddpå lønnsbestemmelser
1åtte avtilsynene.I
Arbeldstilsynets
tilsynmedverft er deti hovedsakbruddpå arbeidstids-ogsikkerhetsbestemmelser
sombliravdekket,samttilfellerav bruddpå allmenngjortlønnsnivå,hovedsakelig
bestemmelserom
6

utenbystillegg. Det er ogsåverdt å understreke at det relativt ofte avdekkes brudd på påseplikten
etter forskrift om informasjons- og påsefikt og innsynsrett. I halvtårsrapporten gis oversikten over
arbeidet i første halvår 2014, samt hvilke brudd som blir avdekt under tilsyn.
Med det store omfanget av utenlandske arbeidstakere og virksomheter på verftene ser vi fortsatt på
verft som en prioritert næring I innsatsen mot sosialdumping. Bruken av Innleid arbeidskraft er
omfattende og står sentralt I alle tilsyn mot sosialdumping på verftene.De bruddene som avdekkes
gjelder i det vesentlige for innleide arbeldstakere.
Arbeldstilsynet kan bekrefte LO og Fellesforbundets påstand om at utenbystillegget og utgiftsdekning
for reise, kost og losji ofte ikke betales. Dette har sammenheng med at arbeidstakerne, korrekt eller
ikke, anseesfor å være «inntatt på stedet», og at arbeldsgiver dermed finner at arbeldstakerne faller
utenfor dIssebestemmelsene.
Arbeidstilsynet har, med bakgrunn i Høyesteretts avgjørelse i «verftssaken» fra mars 2013
gjennomgått egne rutiner for vurdering av om arbeidstakerne reelt sett har krav på utgiftsdekningfor
reise, kost og losji. Slike vurderinger av omgåelse av regelverket er tidvis svært kompliserte juridisk i
tilsynene, uten at det har betydning for behovet av reglene.

Konklusjon
På bakgrunn av det ovenstående støtter Arbeidstilsynet fortsatt allmenngjøring av
Industrioverenskomsten/VO-delen i skipsog verftsindustrien.

Jordbruks oggartnerinæringene
Arbeidstilsynetstilsyn med bransfen
-

Arbeldstilsynetsstatistikker og erfaringer er gjengitt i Tariffnemdas høringsbrev.Arbeidstilsynet
bekrefter at vi fortsatt avdekker tilfeller med ulovlige lønns- og arbeldsvilkårfor utenlandske
arbeidstakere i landbruket. Vår erfaring er at omfanget av slike saker gikk ned etter vedtaket om
allmenngjørIng. Vi ser at mange har valgt å følge regelverket og tilby lovlige lønns- og arbeldsvilkår og
tilfredsstillende arbeidsmiljø. Det at alle virksomheter som driver I bransjen har en minstelønn å
forholde seg til, har skapt «ro» i bransjen. Etter vår mening utgjør landbruket et klart eksempel på at
vedtak om allmenngjøring har effekt, og at

dennemest sannsynligvil bli reversert dersom forskriften

blir opphevet fordi det er stor tilgang til arbeidskraft som er villigtil å akseptere langt lavere lønn.
Den bedrede situasjonen I landbruket kan ikke tolkes dIthen at sosialdumping Ikke lenger
forekommer i næringen. Årets innhøstingssesongpågår fortsatt og våre erfaringer og resultater vil
først foreligge oppsummert senere på året. I årsrapporten for 2013, som i høringen er omtalt som
«tilstandsrapport», bekrefter vi imidlertid at vi avdekket brudd på allmenngløringsforskriften.
I tillegg er det verdt å nevne andre bransje-typIske brudd. ArbeidstIlsynet fInner at mange
arbeidstakere får minstelønnssatsentil tross for at de flere år på rad har arbeidet for samme
arbeldsgiver som ferie- og innhøstIngshjelp.Det avdekkes brudd på arbeidstidsbestemmelser,
herunder registrering av arbeidstid, og dermed brudd på krav om utbetaling av overtid. I bransjen
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avdekkes det ogsåinnkvartering under til dels svært kritikkverdige forhold.
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Arbeldstilsynet har i enkelte gartnerier sett at det tas inn «praktikanter» som utgjør opptil 70 % av de
ansatte. Dissearbeider for kr 75-80 kr pr time. I tillegg dekkes kost og losji. Dette er unge
arbeldstakere fra 3. land, altså utenfor EU/EØS. Arbeidstillatelse på praktikantvilkår gis av UD1.
Denne ordningen faller utenfor allmenngjøringsbestemmelsene. Vi erfarer at mange andre innen
bransjen opplever denne ordningen som en stor konkurransefordel.

Konklusjon
Arbeidstilsynet støtter fortsatt allmenngjøring innen jordbruks- og gartnerinæringene.

Renholdsbedrifter
samt
Renholdsbransjenkjennetegnes med utfordringer knyttet til organlsatoriske arbeidsbetingelser
ergonomisk og kjemisk eksponering. Det er vanlig med alenearbeid, og få arbeidstakere er
organisert. Renholdsnæringener en av de næringene hvor det rapporteres om høy forekomst av
arbeidsrelaterte helseplager, og høyt sykefravær. Det er videre kjent at det er useriøsevirksomheter
bransjen, hvor særlig utenlandske arbeidstakere arbelder under ulovlige og uverdige Iønns- og
arbeldsvilkår.
Arbeidstilsynet gjennomfører derfor en bred satsingI renholdsnæringen i 2013 og 2014. Gjennom
satsingen skal Arbeidstilsynet bldra til at arbeidstakere i renholdsnæringen får lovlige lønns- og
arbeidsbetingelser, og at arbeldsrelaterte belastninger som fører til helseplager reduseres.
Arbeidstilsynet hadde I 2013 1415 tilsyn i bransjen og ga reaksjoner i omlag 75 % av tilsynene.
Reaksjonsprosentener over gjennomsnittet for tilsynsaktivIteten totalt sett. De mest brukte
hjemlene for reaksjon erlalimenngjøringsloven med forskrifter, inkludert forskrift om informasjonsog påseplikt og innsynsrett.
Gjennom satsingen har Arbeidstilsynet erfart vesentlige endringer i innkjøperes/bestilleres kunnskap
om og håndheving av regelverket som gjelder kjøp av renholdstjenester. Arbeldstilsynet har fått
oversendt mange endrede kontrakter som ivaretar informasjonsplikten, samt nedfeller rett til innsyn
og kontroll I renholdernes lønns- og arbeldsvilkår. Det er også observert at det er innført gode rutIner
for gjennomføring og oppfølging av påseplikten. En kombinasjon av ulike informasjonstiltak, tiIsyn og
samarbeld med partene bldrar til å forebygge sosialdumping og sIkre lovlige og trygge
tilsettingsforhold I renholdsbransjen.

InspektøreneserforInger
Arbeldstilsynets interne kartlegging av erfaringer fra Inspektører på sosialdumping-området, som
gjennomgått over ved omtale av Arbeidstilsynetstilsyn med sosialdumping, viser at 66 prosent av
inspektørene svarer bekreftende på at mange gjengangere i næringen bryter regelverket gang på
gang. Mange virksomheter er utspekulerte, og forsøker bevisst å omgå regelverket for eksempel ved
hjelp av falsk dokumentasjon. ArbeldstIlsynetsinspektører trekker frem allmenngjørIng som et svært
sentralt virkemiddel for å sikre en positiv utviklingi næringen. 91 prosent av inspektørene som har
deltatt I kartleggingen mener at allmenngjøring har hatt en positiv effekt.
Arbeldstilsynet finner likevel stadige brudd på forskrIft om allmenngjøring av tariffavtale for
renholdsvirksomheter. Det er redegjort for funn etter de nyllgste tilsynene i halvtårsrapporten.
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Typiske brudd som avdekkes er lave lønninger, brudd på arbeidstid (ikke utbetalt overtid, ikke
registrert reisetld som arbeidstid) og brudd på stillingsvern.VI erfarer at renholdsvirksomheter
opererer med fast månedslønn, uavhengig av antall timer som faktisk arbeides. Dette oppgis ofte
å være årsaken til at det ikke føres timelister. Ogsåi denne bransjen peker regionene på større
utfordringeriforbrukermarkedet.
Arbeidstilsynet avdekker ogsåflere brudd på HMS-regelverket, som manglende risikovurderingog
opplæring. Arbeidstilsynet erfarer særlige utfordringer knyttet til inngåelse av oppdragsavtaler, både
hva gjelder arbeidsmiljø- og allmenngjøringsregelverk. Et eksempel er Innen hotellbransjen hvor
noen hoteller kjøper renholdstjenester av en virksomhet, som igjen inngår oppdragsavtaler med
renholdere. Renholderne inngår da avtaler som enkeltpersonforetak. Hotellbransjen kan i ytterste
konsekvensoperere uten arbeidsgiveransvar,og arbeidstakerne mister rettIgheter og får et mye
svakere vern. Som en konsekvensav dette eksisterer det heller ikke timelister, kontroll over
arbeidstiden, lønnsslipperm.m., som derfor gjør det vanskelig for ArbeldstIlsynet å finne
dokumentasjon på brudd.
Bestillere av renholdstjenester har en viktig rolle I arbeidet med å forebygge sosialdumping og sikre
trygge ansettelsesforhold. Svært få bestillere av renholdstjenester oppfyller plikten de har til å
kontrollere at de som vasker hos dem har lovlige lønns- og arbeldsvIlkår. Dette viser tall fra
Arbeidstilsynetstilsyn i 2013.
Bruk av underentreprenører, ofte i fiere ledd, er ogsåen utfordring I bransjen. Kontrakt om levering
av renholdstjenester inngås mellom bestiller og leverandør, som deretter setter ut oppdraget til
underleverandør i ett eller flere ledd. Bestillers mullghet for kontroll blir vanskeliggjort.
Arbeidstilsynet ser ogsåvirksomheter som driver helt eller delvis svart og hvor arbeldstakerne er
uten rettigheter, til virksomheter som I tillegg er koblet opp mot mer organisert bruk av arbeidskraft
uten lovlig opphold, samt annen kriminalitet som hvitvasking,prostitusjon og narkotika.

Godkjenningsordniugen
Mange renholdsvirksomheter har søkt om godkjenning, og mange av dissefølger ikke allmenngjort
tariff på søknadstidspunktet. Det er ogsåmange virksomheter som har fått avslagpå søknad om
godkjenning, eller fått trukket tilbake godkjenningen på bakgrunn av årlig melding.
Godkjenningsordningenopplyser videre at flere godkjente virksomheter ikke oppjusterer lønn etter
tariffoppgjøret og atdette fremkommer på årlig melding.

Konklusjon
På bakgrunn av ovenstående støtter Arbeidstilsynet fortsatt allmenngjøringl bransjen. Etter
innføring av allmenngjøring i denne næringen, sammen med innføring av id-kort, har vi sett en
bedring av arbeldsforholdene, både når det gjelder lønn og arbeidsforhold for øvrig. Samtidig
avdekker vi stadig til dels grov sosialdumping, og Arbeidstilsynet antar at de forbedringene vi har
sett i bransjen raskt ville forsvinne dersom allmenngjøringen ikke videreføres.
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pånyeområder
Forslagtil allmenngjøring
Elektrofag
Erfaring om bransjen gjennom tilsyn og tlps:
innspilltil høringavfortsattallmenngjøringav22. oktober2010, opplystevi at vl
I Arbeldstfisynets
Vi fant da at det
ikkefant sosialdumpingeller bruddpå dendaværendeallmenngjøringsforskriften.
o.l. ble utført av norskearbeidstakere,eller utenlandske
elektriskearbeidetpå byggeplasser
arbeldstakeremednorskgodkjennIngansattinorskevirksomheter.
harikkegjennomførttilsynspesieltrettet mot elektro-bransjen,ogvi har derforikke
Arbeidstilsynet
tilgangpåstatistikkovertilsynhvorelektrikereharvært involvert.Det er derforvanskeligfor
å si noebestemtom omfangetav underbetalingellersosialdumpingi bransjen.
Arbeidstilsynet
Regionenehar imidlertidgitt tilbakemeldingom at Arbeldstilsynethar påtruffetansattei
elektrobransjengjennomtilsynpåverft ogbyggeplass.
Noenregionermeldernåom at det harkommetet visstinnslagav utenlandskeelektrikeresærlig
ogat det er blItt mer vanligå benytteutenlandskarbeldskraft.Dette er
skips-ogverftsindustrien,
faglærtarbeldskraftogdermedikkeenfullt såsårbargruppesomufaglærteinnenbygg,renholdog
landbruk,men det kanlikevelantasat det er et visstpresspå lønnogarbeidstid.Blantannethar
enkeltsakervisttil at utenlandskearbeldstakereinnenelektrofag,på linjemedandreutenlandske
ulike
arbeidstakere,kanværeutsattfor sosialdumpingogbruddpå arbeldsmiljølovens
harfunnet utenlandskeufaglærtehjelperei bransjensomharvært
bestemmelser.Arbeldstilsynet
har
grovtunderbetalt,oghar mottatttipsmed påstanderom sosialdumpIng,utenat Arbeldstilsynet
allmenngjort.
hatt adgangtil å følgeoppdissesakeneså lengeområdetikkeer
Påtrossav noebegrenseterfaringogkjennskapom dennebransjen,anservi EL&ITsinebeskrivelser
somdekkende.
Konkfusjon
Det er vår oppfatningat det er noentilfellerav
støtter utkasttil nyallmenngjøring.
Arbeidstilsynet
sosialdumpingInnenbransjen,ogallmenngjøringkanbidratil I stanseen uheldigutvildIngI bransjen.
Vi serpositivtpå at det ogsåforeslåså allmenngjøreskifttilleggogovertid,samtdekningav
oglike
reiseutgifterder overnattingutenforhjemmeter nødvendig.Dettevil sikrelikebehandling
overfornorskevirksomheter.Seimidlertldkommentarertil utformingav
konkurransevilkår
forskriftenunder.

Fiskeindustrien
Arbeldstflsynets tfisyn medfisketndustrlen
da
Arbeidstilsynetharikkeegenstatistikkmed oversiktoverlønns-ogarbeidsvilkårIfiskeindustrien,
har imidlertidnyliggjennomførten
dette harvært utenforvår kompetanse.Arbeidstilsynet
somtar imotferskfisk,salter,hengerog
i Nord-Norgehosdendelenavfiskeindustrien
tilsynsaksjon
pakker,ogflere avfunnenefra dennekanbidratil å illustreresituasjoneni bransjen.Rapporten fra
Kyst-Nærer omtaltI høringsbrevetogliggervedlagt.Underfølgeren kort
tilsynsaksjonen
oppsummering.
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Arbeldstilsynet fant at de fleste arbeidstakerne i de besøkte virksomhetene var utenlandske
sesongarbeidere. I enkelte tilfeller leies inn arbeidstakere fra norske og utenlandske
utleievirksomheter. Her er det kommet krav om at innleide arbeidstakere skal ha minimum de
samme lønns- og arbeidsforhold som om de var fast ansatt hos innleier. Funnene Arbeidstilsynet
gjorde i tilsynsaksjonengir en klar indikasjon på det er nødvendig med en tett oppfølging av
næringen videre, og at det kan være behov for nye virkemidler.
Arbeidstilsynet er bekymret over utviklingen av HMS-tilstanden I havbruksbransjen. Risikoenfor
dødsfall innen havbruk er eksempelvis høyere enn gjennomsnittet i bygg- og anleggsnæringen.
Arbeidsmedisinskforskning har vist at produksjonsarbelderne i denne industrien har en forhøyet
forekomst av arbeldsrelaterte luftveisplager, astma og allergl. Totalt sett kommer yrker innen
jordbruk og fiskeoppdrett svært dårlig ut på helseplager (Faktaboka, NOA 2011). Arbeidsfilsynet ser
også utfordringer for yrkesdykkerne I oppdrettsnæringen. Det har vært et dødsfall hvert annet år
blant yrkesdykkere pga. trykkfallsykdom. Mange av dem i forbindelse med oppdrettsoppdrag.
Fiskeindustrienhar svært mange utenlandske arbeidstakere som ofte er formidlet av utenlandske
bemanningsforetak som spesiallsererseg på næringen. I tilsynet avdekkes brudd på regler om
arbeidstid, sikkerhet og det forebyggende arbeidet, opplæring og i noen tilfeller også innkvartering.
Enkelte virksomheter har organisert seg slik at produksjonen er outsorcet med en eller flere
underleverandører av utenlandsk arbeidskraft. Vi har også registrert at noen vIrksomheter for å
unngå likebehandlingsprinsippetser ut til å ha endret innlelekontrakter til entrepriser. Resultatet er
at fiskebruket bemannes med utsendte arbeidstakere som lønnes under tariff og noen norske som
får tarifflønn.
Arbeldstilsynet deltar i fiskeriforvaltningens analysenettverk som retter seg mot ulike former for
kriminalitet i fiskerisektoren, inkludert i landbasert virksomhet. Internasjonalt er det sterke
bekymringer om utviklingen med økende kriminalitet i sektoren, inkludert grov utnytting av sårbare
arbeidstakere og tvangsarbeld. I nettverket antas det at flskerlsektorenl Norge blir mer utsatt for
kriminalitet i årene framover, og at den omfattende bruken av sesongarbeidskraftfra utlandet også
skaper slik risiko på land. Sosialdumping forekommer ofte i samspill med annen kriminalitet.
Kombinasjonenav mange utenlandske arbeldstakere med midlertidige ansettelser og høy ulykkes- og
sykdomsrisikogjør næringen utsatt. Næringens utfordringer er sammenlignbare med andre der
allmenngjøring har vist seg å være et verdifulft og effektivt virkemiddel. Arbeldstilsynet vurderer
derfor at allmenngjøring kan være ett verdifullt tiltak for å hindre useriøsitet og fremvekst av økte
arbeldsmiljøproblemer I næringen.
Konklusjon
Arbeidstilsynet støtter forslag om ny allmenngjøring. Vi antar, på bakgrunn av vår kjennskaptil
bransjen, at det også innen denne næringen foregår soslaldumpIng.
Vi ser positivt på at det også er forslag om å allmenngjøre skifttillegg samt overtidstillegg. Dette ser
vi er viktig for å unngå konkurransevridning1markedetiforhold til organiserte norske virksomheter.
Forslaget om å allmenngjøre utgiftsdekning der overnatting utenfor hjemmet er nødvendig, vil virke

ce4

positiv inn på konkurransesituasjonender en utenlandsk virksomhet (tjenesteyting) tar oppdrag i
Norge, eller leier ut arbeidstakere til norskvirksomhet.

Del IIArbeldstilsynets innspill til høring av forskriftene

Allmenngjøringsordningen
generelt
Allmenngjøring av lønnsbestemmelser i tariffavtaler er ett av flere virkemiddel for å bekjempe sosial
dumping, og et virkemiddel som er sentralt I Arbeidstilsynets arbeid mot sosialdumping.
Arbeidstilsynet opplever at utviklingen I omfang av og metodene for sosialdumping er I rask
utvikling, og sosial dumping brer om seg i stadig nye bransjer. Det er viktig at myndIghetene er raskt
ute med tiltak i de nye bransjene som rammes.
Arbeldstilsynet opplever at effektivt tilsyn er en forutsetning for at allmenngjøringsforskriftene skal gi
ønsket resultat. For at tilsynet etter forskriftene skal være effektivt, er det imidlertid viktig at
forskriftene er tydelige. Når det oppstår tvil om hvordan forskriftene er å forstå, må denne
uklarheten avklares raskt.
Med respekt for særtrekkene ved allmenngjøringsordningen, og viktigheten av partene I
tariffavtalenes pådriverrolle og medvirkning, vil Arbeidstilsynet oppfordre til at det ses på tiltak som
gjør prosessenmed allmenngjøring for nye områder raskere, og at vurderinger av behov for
endringer I eller avklaringer av forskrIftene skjer raskere.

Felleskommentarertil forskriftene
Arbeidstilsynet har noen merknader som er felles for flere av eller alle utkastene til forskrifter om
allmenngjøring.
Behovet for klare forskrifter
Etter allmenngjøringslovens§ 5 kan Tariffnemnda treffe vedtak om at en landsomfattende
tariffavtale helt eller delvisskal gjelde for alle arbeldstakere som utfører arbeld av den art avtalen
omfatter. Vedtak om allmenngjøring etter § 5 kan bare gjelde de deler av tariffavtalen som regulerer
de enkelte arbeidstakeres lønns- og arbeidsvilkår,jf § 6 første ledd første punktum. Utgangspunktet
er altså at toriffavtalens lønnsbestemmeiserskal allmenngjøres.
Dette blir ogsåi hovedsak gjort av tariffnemnda. Arbeldstilsynet forstår og respekterer at tariffavtaler
må og skal være utgangspunktet for allmenngjøring av lønns- og arbeidsvilkår. Vi ser imidlertid at der
dette utgangspunktet brukes ukritisk, gir dette regler som er vanskelige å forstå og vanskelig å
håndheve.
Noen bestemmelser i tariffavtaler bærer klart preg av å være del av et kollektivt avtalesystem, og
forutsetter et tfflitsvalgtapparat eller støtte fra hovedsammenslutning, noe som gjør bestemmelsene
vanskelige å anvende i virksomheter uten det apparatet som følger landsdekkende tariffavtaler. Et
eksempel på dette er bestemmelsene i renholdsoverenskomsten om hvordan beregningsgrunnlaget
for månedslønnen, rammetimetallet, skalfastsettes I samarbeld mellom arbeidsgiver og de
tlllitsvalgte, som Arbeldstilsynet har tatt opp med Tariffnemnda i brev av 19. mars 2014. Systemet
forutsetter et samarbeid mellom mer eller mindre likeverdige parter på arbeidsplassen,og lar seg
vanskellg overføre til virksomheter uten (et godt) tillitsvalgtapparat.
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Andre bestemmelser om lønns- og arbeidsvilkår i tariffavtaler bruker begrep eller konsepter som
krever kjennskaptil kollektiv arbeidsrett eller avtalehistorien for å forstå. Dette gjelder for eksempel
henvisningertil «smusstillegg»eller utregningsmetoder for skift- eller turnustillegg.
Arbeidstilsynet mener at Tariffnemnda

i vedtakom allmenngjøring må søke å skape klare og

anvendelige forskriftsbestemmelser. Dette er avgjørende for Arbeidstilsynet, og dermed for en
effektiv håndheving av allmenngjøringsvedtaket. Uklare bestemmelser skaper opplærings- og
avklaringsbehov,som tar tid og ressurserfra gjennomføring av tilsyn. Virksomhetene vil ha
vanskeligere for å godta pålegg etter bestemmelser som er vanskelige å forstå, noe som medfører at
det tar lengre tid før den ulovligetilstanden rettes opp og medfører flere klagesaker. Bestemmelser
som er enkle å forstå øker sannsynlighetenfor at vIrksomheter som ønsker å følge regelverket gjør
dette, slik at tilsynsressurserkan prioriteres på virksomheter som bevisst bryter regelverket. fil sist
gjør bestemmelser som er enkle å forstå veiledningsoppgavenetil Arbeldstilsynet enklere.
Arbeidstilsynet mener også at parter som ønsker allmengjort lønn I sin bransje vil være tjent med at
bestemmelsene I allmenngjøringsforskriften er enkle å forstå og anvendelige, da dette øker
sannsynlighetenfor at forskriftene blir overholdt.
Tariffnemnda kan i «særligetilfeller» fastsette andre lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av
tariffavtalen, jf § 6 første ledd andre punktum. Tariffnemnda kan altså fastsette nye eller alternative
regler om mInstelønn, og eventuelt ogsåom andre lønns- og arbeidsvilkår, dersom hele eller deler av
tariffavtalen ikke egner segtil å gjøres allmenngyldig. Arbeidstilsynet mener nemnda i større grad må
vurdere å benytte denne adgangen for å unngå et vanskelig regelverk. Alternativt kan nemnda innta
bestemmelser som definerer de ulike begrepene eller forklarer hvordan ulike tillegg skal regnes ut.
Det bør i alle tilfeller ikke være nødvendigfor virksomhetene eller arbeidstakerne å sette seg inn 1
den underliggende tariffavtalen for å forstå hva ulike bestemmelser i forskriften innebærer. Mange
av virksomhetene og arbeidstakerne som har henholdsvisplikter og rettigheter etter bestemmelsene
er utenlandske. Norge har særskilte informasjonsplikter overfor dissegruppene etter
Europaparlaments- og rådsdirektiv 96/71/EF (utstasjoneringsdirektivet) art 4, og ved en eventuell
implementering, etter Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/67/EU (håndhevingsdirektivet) art 5.
Forskrifter som er utformet med færre henvisningertil begrep eller konsepter fra den kollektive
arbeidsretten vil også bidra til å oppfylle kravene til Norge etter disse bestemmelsene.

Bestemmelser om opphør av allmenngjøring og endring av lønnssats
Vi får mange henvendelser etter lønnsoppgjørene med spørsmål om hvorvidt forskriftene fremdeles
gjelder, og eventuelt med hvilken lønnssats.Uklarhetene knytter seg til forskriftenes § 4 om
regulering av lønn i forskriftens virketid og andre ledd i de likelydende bestemmelsene om
ikrafttredelse og opphør(allmenngjøringsforskriften for renhold § 8, for verft § 10, for bygg§ 9 og for
jordbruk § 8, samt forslag til forskrift om allmenngjøring for elektrofag § 12 og fiskeri § 8).
De ovennevnte bestemmelsene om ikrafttredelse og opphør fastslår at forskriftene opphører å gjelde
en måned etter at overenskomstene eller tariffavtalene som er grunnlag for
allmenngjøringsvedtakene blir avløst av ny tariffavtale eller hvistariffnemnda fatter nytt vedtak om
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allmenngjøring. Av allmenngjøringsloven § 7 framgår det videre at allmenngjøringsvedtak opphører å
gjelde dersom partene I tariffavtalen Ikke har krevet nytt vedtak innen en måned etter at
tariffavtalen er avløst av en ny avtale. Et slikt krav er ikke nødvendigvisoffentlig tilgjengelig.
Henvendelsene Arbeidstilsynet får om dette er knyttet til om og når overenskomstene blir avløst av
nye, og om partene i tariffavtalen har krevd nytt vedtak om allmenngjøring og dermed om forskriften
fremdeles gjelder. Det er ogsåspørsmål om hvilketimelønnssatser som gjelder etter at tariffavtalene
er reforhandlet og før ny forskrift er vedtatt.
Henvendelsene kan ogsåtyde på at forskriftens § 4 er vanskeligtfigjengelig. Bestemmelsene fastslår
for de enkelte forskriftene at «[s]atsene I § 3 skal endres I samsvar med nye reguleringssatsersom
måtte følge av eventuelle tariffrevisjoner mv». Ordlyden, at satsene «skal endres», kan forstås dlt
hen at tariffnemnda skal vedta endringer etter mellomoppgjør o.l. Samtldig tyder forarbeidene3 på at
oppdateringene skjer automatisk, dette imidlertid uten at forskriftene blir endret etter hvert
(mellom)oppgjør.
Arbeldstilsynet ber om at nemnda tydeliggjør innholdet I bestemmelsene, ved endringer eller på
annen måte.
Bestemmelser

om utgifter til reise, kost og losji

Som vist til i sftuasjonsbeskrivelsenover, opplever Arbeldstilsynet svært ofte at arbeldstakere
allmenngjorte områder får utbetalt minstelønnssatsenper time, men får fratrekk I lønn for utglfter til
reise, kost og losji, slik at den reelle lønnsutbetalingen ligger langt under de allmenngjorte satsene.
Uten å ta stilling til om dette skyldesuvitenhet om eller uvIlje til å følge forskriftene, mener
Arbeidstilsynet Tarlffnemnda bør vurdere om det bør presiseresuttrykkelig i forskriftene at
utgiftsdekning for reise, kost og losji kommer i tillegg til minstelønnssatsene.

Kommentarer
til utformingavde enkelteforskriftene
Renhold
Arbeldstilsynet har, i brev til Tariffnemnda av 19. mars 2014, bedt om klargjøring av forskriftens
virkeområde for offentlige virksomheter som ikke kun drIver renhold i egen regi og om
beregningsgrunnlagetfor bestemmelsen om minstelønn I forskriftens § 3. Dissespørsmålene vil ikke
kommenteres ytterligere her.

3

Se blant annet Ibtring av forslagom videreføringav forskriftenom allmenngjøringav tariffavtalefor byggeplasseri Norgeav 2. jull 2010.

eForslagtil endr1ng 54a
Falskriften§ 40 amhandlerreguleringav lønn iforsk,tens Wrketia.Detffter avfarsåv§tenat lønnssatsenslaillereguleresIsarnevarmed
mellomoppgkeret2009.1 de senereforskrftene Tariffnemndohar vedtatt er det tatt Innen generellreguleringsbestemmehesom Innebærer
at lønnssatseneskal reguleres1samsvarmed alletadffrevisIoner.Det innebærerblantonnet at lønnuatsene 1dissefolskr#tene alleredeer
regulertsornfølge av hovedoppgJØret1år, mensforsktften for bmgeplasser Nargevilopprettholde2009-satsene Inntllnemnda eventuek
fatter vedtakom vldereføringavforskriltenog endring satsene.,
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§ 2 Virkeområde
I tillegg til uklarheter som vist til å brev av 19. mars 2014, har det oppstått spørsmål om for hvilken

typerenholdforskriften gjelder. Arbeidstilsynet mener derfor det bør presisereshva som omfattes
begrepet «renholdstjenester» i første setning. Det fremgår av tidligere vedtak om allmenngjøring av
tariffavtale for renholdsbedrifter, at forskriftens virkeområde skalvære sammenfallende med
overenskomstensvIrkeområde. Det fremgår imidlertid ikke av selve forskriften, eller av
renholdsoverenskomsten, hva som er overenskomstensvirkeområde.
Arbeidstilsynet har lagt til grunn at forskriften primært gjelder for innvendig renhold i bygninger.
Dette omfatter både såkalt daglig rengjøring og storrengjøring. Videre har Arbeidstilsynet lagt til
grunn at renhold av bygninger under oppføring er omfattet. Tilsynet med allmenngjøring har
avgrenset mot vindusvask,fasadevask (utvendig bygningsrenhold)og rengjøring av transportmidler
(både innvendig og utvendig). Videre har vi avgrenset mot industrielt renhold.
Videre har det oppstått spørsmålom hvilkentypeorganiseringav virksomhetsom er omfattet av
forskriften. Arbeidstilsynet har tidligere, blant annet uttrykt i et brev til NHO av 19. september 2011,
lagt til grunn følgende:

somleverervikarertil bedriftersomellersutførerrenholdi egenregi,vilsomen
«Bemanningsforetak
at disseikkedriversalgav
av dette kunnefalle utenfor,medbegrunnelsen
konsekvens
vll
men utleieav arbeidskraft.Dersomutlelederimotskjertil renholdsbedrifter
renholdstjenester,
somdriveri et sliktomfangogpå enslikmåte at
tfifelletomfattes.Viderevilbemanningsforetak
etter en nærmerevurderingkunnedefineres
bedrfftenbærerpregav å levererenholdsoppdrag,
vIlvurdereå glpåleggderhvordet er
Arbeidstilsynet
anvendelsesområde.
innenforforskriftens
elleri realiteten
somhovedsakelig
til virksomheter
nødvendig,uavhengigav organisasjonsform,
driversalgav renholdstjenester.»
Arbeldstllsynet stiller nå spørsmål ved om denne forståelsen er korrekt, og i så fall, om denne bør
endres. Avgrensingen mot renhold legen regi må knyttes mot virksomheten renholderen er ansatt i.
Dersom en virksomhet selv ansetter renholdere, er dette renhold i egen regi. Dersom virksomheten
må hente inn en renholder som vikar, og ansetter denne midlertidig, vil det være renhold i egen regi.
Hvisvirksomheten derimot velger å leie inn en renholder fra en annen virksomhet (for eksempel
bemanningsbyrå), må denne ansesfor å drive salg av renholdstjenester. Renholdstjenester kan ikke
betraktes som en begrensningi avtaleform, men en beskrivelseav hvilken tjeneste som ytes, nemlig
renhold.
Spørsmålet har dukket opp i flere saker, og er av prinsipiell betydning. Tilsynsmessigvil det være
komplisert å sondre mellom hvem som er kunder og om dissevanligvisdriver renhold I egen regi.
Hvor mange egne renholdere må de ha, og hvor mange kan de leie inn for at det skal være renhold
«egen regi» og dermed utenfor virkeområdet for allmenngjøringen.
Videre er det fare for omgåelse, dersom avtaleform utleie av arbeidskraft kontra entreprise skalvære
avgjørende for allmenngjøringensvirkeområde.
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Til sist er det oppstått spørsmålforskriften gjelder for virksomheter
somtilbyrfiereuliketjenester,
utført av de samme arbeldstakerne. Et eksempel kan væreflytte- og renholdstjenester. Et annet
eksempel kan være virksomheter som yter «hjemmetjenester», der renhold av private hjem er en del
av oppgavene. Arbeldstilsynet har lagt til grunn at virksomhetene plikter å følge allmenngjøringen for
den del av arbeidet som gjelder renhold. Dette har den konsekvensat enkelte arbeidstakere får ullk
lønn avhengig av hvilke oppgaver de utfører på det enkelte oppdrag.

§ 3 Lønnsbestemmelser
For uklarheter knyttet til hva beregningsgrunnlagetfor lønnsbestemmelsene er, viser Arbeidstilsynet
til vårt brev til Tariffnemnda datert 19. mars 2014
Arbeidstilsynet støtter forslaget om å gjeninnta de tidllgere bestemmelsene om tillegg for helg- og
helligdagsarbeid. Bestemmelsene, slik de var utformet i den tidligere forskriften, er enkle å forstå og
anvende for virksomheter eller I en tilsynssituasjon(forutsatt at det er klart hva
beregningsgrunnlagetfor timelønnen er.)

TrekkIminstelønn
Arbeidstilsynet opplever en økning I henvendelser fra arbeidsgivere som betaler lønn i form av et
nettobeløp som ligger lavere enn minstesatsen i forskriften § 3, i kombinasjon med fri innkvartering,
(i noen tilfeller også dekning av reise og kost), i tilfeller der arbeldstakerne ikke er å anse som på
arbeidsoppdrag hvor overnatting utenfor hjemmet er nødvendig jf. forskriftens § 5. Arbeidstilsynet
har også I dissetilfellene lagt til grunn at dekning av utgifter ikke er lønn, slik Tariffnemnda har lagt til
grunn i brev av 11. februar 2011 og i brev til NHO av 24. april 2013. Tidligere uttalelser har imidlertid
knyttet seg til tilfeller der arbeidstakerne har hatt rett på utgiftsdekning i tillegg til minstelønn.
Arbeldstilsynet ber om at Tariffnemnda klargjør dette spørsmålet.

§

6 Personligutstyr (arbeidstøy)

Arbeidsgiver plikter kun å holde «nødvendig arbeidstøy og skotøy» tilpasset arbeidsplassenog
arbeidet. SlikArbeidstilsynet forstår forskriften § 6 skal nødvendighetsvurderingen gjøres ut fra hva
som er påkrevd for det aktuelle arbeid og arbeidssted, slik at begrepet «nødvendig» refererer til

hvilketarbeidstøy og skotøy arbeidsgiver plikter å holde og ikke en vurdering av om arbeidsgiver
plikter å holde arbeidstøy og skotøy. Arbeidstilsynets erfaring er at arbeidsgiver i mange tilfeller
utstyrer arbeidstakerne med arbeidstøy i form av t-skjorter eller andre typer overdeler.
Arbeidstakerne må som regel selv holde bukser/ underdel og benytter i stor grad eget fottøy, med
unntak av tilfeller der særligfottøy er påkrevet. Arbeldstilsynet har lagt til grunn at bestemmelsen
om dekning av personlig utstyr gjelder alle ansatte, og ikke er begrenset til fast ansatte slik den er i
overenskomsten, og at en ordning med kles- og skogodtgjørelseer tilstrekkelig for å ivareta kravene.
Arbeidstilsynet støtter videre allmenngjøring av rett til arbeidstøy og skotøy.

Verft
Allmenngjøringsforskriftensvirkeområde og lønnsbestemmelser er foreslått videreført i nåværende
form.
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Bygg
Allmenngjøringsforskriftenfor bygger foreslått videreført i nåværende form. Arbeldstilsynet har lang
erfaring med tilsynet og ser ingen problemstillinger knyttet til virkeområde eller lønnsbestemmelser.

Jordbruk
Allmenngjøringsforskriftensvirkeområde og lønnsbestemmelser er foreslått videreført I nåværende
form. Arbeidstilsynet har ingen kommentarer til utformingen av forskriften.

Elektro

§ 2 Virkeområde
ArbeIdstilsynet finner det uklart om virkeområdet slik det omtales I utkastet tll forskrift er fullt ut det
samme som er omtalt i overenskomsten. I forslaget til forskriften § 2 angisvirkeområdet slik:

«Forsknftengjelderfor faglærteogufaglærtearbeidstakeresomutførerinstallasjon,montasjeog
vedlikeholdav elektriskeanleggfor automatisering,data, telekommunikasjon
o.1.»lilsammenligning
gjelderfor bednfter
står det på første siden av overenskomsten for elektrofagene: «Overrnskomsten
somutførerinstallasjon,montasjeog vedlikeholdav elektriskeanleggmed tilhørendeanleggfor
automatisering,data, telekommunikasjon
o.LReparasjonog vedlikeholdav elektriskilelektroniske
apparaterog utstyrer ogsåen delav overenskomstens
omfang.»Vi stiller derfor spørsmålet om
virkeområdet I allmenngjøringsforskriften er ment snevrere enn overenskomsten, og om deler av
elektrikerarbeidet er unntatt.
Arbeidstilsynet anser det uansett som hensiktsmessigat virkeområdet for forskriften angisså tydelig
som mulig.

Godkjenningfra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Det følger av utkastet til forskrift at lønnssatsenfor faglærte arbeidstakere gjelder for arbeidstakere
med offentlig godkjent fagbrev, DSB-godkjenningeller tilsvarende utdanning innenfor det fagfelt
arbeidstaker utfører arbeid. Arbeidstilsynet vil, for å kunne avgjøre om forskriften overholdes, be
virksomheten redegjøre for hvilke arbeidstakere som er fagarbeidere. Det vil imidlertid være utenfor
Arbeidstilsynets kompetanse å kontrollere D5B-godkjenningen,eller om arbeid utføresistrid med
krav om slik.

§ 3 Lønnsbestemmelsene
Den foreslåtte forskriften § 3 omfatter en rekke varierende tillegg for ulike skiftordninger.
Beregningsfaktorerforeslås også allmenngjort. Videre foreslås det bestemmelser-om arbeidstid og
skiftordninger i § 5, disseer ogsågrunnlagfor lønnsberegninger.
Det er uklart ut fra forslaget til forskrift hvordan lønnsberegningenskal være for skift, altså hvilke
omregningsfaktorer som skal benyttes og hvilke tillegg som skal betales. Arbeidstilsynet skal etter
53
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allmenngjøringsloven § 11 føre tilsyn med at bestemmelser om lønns- og arbeidsvilkår blir overholdt,
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og dermed også arbeidstidsbestemmelsene slik forskriften er foreslått. Det er derfor avgjørende for
Arbeidstilsynet at denne bestemmelsen er tydelig.
Arbeldstilsynet finner det ikke klart hva som skal omregnes etter «omregningsfaktorer» som listes
opp i forslagets § 3 er, eller hvordan de skal brukes.
Det framgår av forslagets omtale av skiftarbeid, under alternativene a, b og c, at «fdlet skal beregnes
kompensasjon av minste timelønn etter § 3 første ledd». § 3 første ledd angir minstelønn for
fagarbeldere på 196,44 kr plusset tillegg på 5,61 kr, og arbeldstakere uten fagbrev på 169,62 kr. Er
«minste timelønn» etter § 3 første ledd alltid 169,62 kr, ogsåfor fagarbeidere? Eller skal fagarbeidere
ha beregnet kompensasjon ut Ifra fagarbeidertimelønn på 196,44 kr, eventuelt med tillegg av
fagarbeidertillegget på 5,61?
Arbeidstilsynet har stor forståelse for ønsket om å allmenngjøre alle bestemmelser av betydning for
det samlede lønnsnivået og dermed unngå at utenlandske arbeidstakere får langt lavere lønn enn
norske arbeidstakere. I denne sammenhengen ser vi også begrunnelsen for å allmenngjøre også
bestemmelse om dekning av utgifter til reise, kost og losji. Arbeidstilsynet vil likevel stille spørsmål
ved om det er mulig for utenlandske virksomheter, virksomheter som ikke er part i tariffavtalen eller
offentlIge eller private oppdragsgivere å forstå og oppfylle lønnsbestemmelsene slik de er foreslått.
Forskriftens mange og varierende tilleggsbestemmelser vil være en kompliserende faktor med flere
uheldige konsekvenser,slik redegjort for under «Behovet for klare forskrIfter» innledningsvisi denne
delen.

Fiskeindustri
§ 2 Virkeområde
Arbeidstilsynet er usikker på hvilket virkeområde forskriften er foreslått gitt. I § 2 Virkeområdeog
angishvilke arbeidstakere forskriften skal gjelde for, men ikke hvilke
rilennomføringsansvar
virksomheter. § 1 viser til at forskriften er fastsatt på grunnlag av Overenskomst for
Fiskeindustribedrifter, og Arbeidstilsynet antar at virkeområdet følger virkeområdet for
overenskomsten. Denne angir heller ikke uttrykkelig hvilke type virksomheter som er omfattet. Det
er antagelig klart for partene i overenskomsten hvilken type virksomheter som er omfattet.
Arbeidstilsynet mener imidlertid forskriften er tjent med en klar angivelse av forskriftens
virkeområde.
I forslagets § 2 angis hvilke arbeidstakere som er omfattet av forskriften. Dette inkluderer rengjøring
og kantine. For rengjøring er spørsmålet om dette gjelder spylingav gulv i produksjonslokaler,
rengjøring av maskinertutstyr eller om det ogsågjelder renholdsarbeid knyttet til kontorer, kantiner
mv. Dersom det siste er aktuelt kan vi få et avgrensningsproblem mot renholdsforskriften dersom
slike renholdstjenester kjøpes. Siden kantine er nevnt i virkeområde er det relevant spørsmål om
allmenngjøringsforskriften eventuelt er begrenset til arbeidstakere som er ansatt i den aktuelle
virksomheten eller om det ogsågjelder uavhengig av om tjenesten kjøpes fra eksternt cateringfirma.
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§ 3 Lønnsbestemmelsene
Den foreslåtte bestemmelsen om kuldetillegg vil kunne være vanskelig å føre tilsyn med, den kan
være vanskelige å bevise med mindre vi observerer arbeidstaker på kjølerom eller lignende over lang
tid. Det er videre uklart om tillegget skal betales for hver time eller kun for de timer arbeidstakeren
er på fryserom.
I § 3 femte ledd foreslås et smusstillegg.Når det skal utbetales er ikke videre forklart, detteer heller
ikke lett å utlede av overenskomsten. Arbeidstilsynet ber om at det klargjøresi hvilke tilfeller
smusstilleggetskal utbetales.
Vi støtter forslaget om å allmenngjøre bestemmelse om reise, kost og losji. Vår erfaring fra næringen
er at de utenlandske arbeidstakerne som oftest er utsendte arbeidstakere, enten ved innleie eller
entreprise.

Vedlegg:
Arsrapport 2013
Halvtårsrapport 2014
Kyst-Nær-rapport
Kartleggingav tilsynerfaringer Sosialdumping, intern undersøkelse av Arbeidstilsynet:
htt : www.arbeidstils net.no n het.html?tid=246583
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konsekvenser.
Fremdeleserdet formangesomskadersegog blirsykepå jobb.Vihaddemange
dødsulykker
i 2013—hvorungemenneskermistetlivetpåjobb.Nårvi gårinni dissesakene,servi
atdetofte erdetmestgrunnleggende
sommangler;risikovurdering,
vemeutstyr,opplæring.
Rettog
slettmanglendeforebygging.
Dødstalleneera1tforhøye,og mangekunneværtunngått
Arbeidstilsynet
hari 2013gjortmyeforå forebyggearbeidsrelaterte
sykdommer,skader/ulykker
og
fremmeinkludering.
Arbeidstilsynet
ønskerå styrkedetforebyggende
arbeidetgjennomå fokusere
påarbeidsbetingelsene
i virksomhetene.
Lovligearbeidsbetingelser
og et levendeog systematisk
HMS-arbeid
ernødvendigforå skapeet godtarbeidsmiljø.
Arbeidstilsynet
hargjennomførtnesten
16000tilsyni 2013,detteeren økningpå 5 prosentfra2012.Tilsyneneerbådekorrigerende
for
virksomheten
derog dasamtidigsomatde innebærer
læringslikatbruddpåarbeidsmiljøloven
ikke
oppstårpået seneretidspunkt.
I tilleggharArbeidstilsynet
gjennomførtenrekkeveiledningstiltak
forå forebygge.Særskilt
i
satsingennyi arbeidslivet
hardetværtfokuspåveiledningforå gjørenyei arbeidslivet
kjentmed
arbeidsmiljølovens
krav.Å gtmålgruppen
kunnskapom betydningenavet godtarbeidsmiljø
vilvære
medpåå skapeholdningersombidrartilbedreforebygging
og bedrearbeidslivsstandard
påsikt.
Kunnskapbidrartilatnyearbeidstakere
forstårhvorfordeterviktigå følgeregelverket,
i tilleggtilat
devil settesbedrei standtilågjøredet GjennomgodveiledningbidrarArbeidstilsynet
tilå øke
bådeevnenog molivasjonentilå forebyggearbeidsrelartsykdomog skade.
Arbeidstilsynets
årligerisikovurderinger
skalblantannetvurderehvilkenæringersomharsærskilte
utfordringer
knyttettiluliketema.DettegirArbeidstilsynet
mulighettili tilsyneneåhafokuspåde
arbeidsmiljøfaktorene
sompåvirkerarbeidstakerne
mestnegativt.I 2013har10 600tilsynhattdette
fokuset,de ilesterettetmotorganisatoriske
arbeidsbetingelser.
I tillegghar80prosentavalletilsyn
somergjennomførtminstettkontrollpunkt
rettetmot organisatoriske
arbeidsbetingelser.
Tilsynene
haren reaksjonsprosent
på66,noe somunderbygger
atdeterbehovforen særskiltinnsatsrettet
motorganisatoriske
arbeidsbetingelser.
Risikobaseringen
avtilsynenesikreratArbeidstilsynet
bruker
ressursenederdetrengsmest
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Nystrategiskplan-periodefra2013
planperiodei2013medmålsettingom å bidratilå
gikkinni enny ftreårigstrategisk
Arbeidstilsynet
Vi skali
i de næringenesomharde størstearbeidsmiljøutfordringene.
løftearbeidsmiljøtilstanden
gjennomføretfisynsaktivitetrr
mot spesieltutsattenæringer,
tilleggtilåprimiteretilsynsaktiviteten
Tips
og aktivt følgeopptipsom bruddpåarbeidsmiljølovgivningen.
basertpåårligeprioriteringer
og meldingererenviktigkildetilinformasjonfoross og vi følgeropp de mestalvorlige
vi skalføretilsynmed.De somer
henvendelseneog brukerdemaktivti utvelgelsenavvirksomheter
og HMS,og utsettesderforfor
manglerofte erfaringog kunnskapom arbeidsmiljø
nyei arbeidsfivet
og nyetablertevirksomheter.Arbeidstilsynet
økt risiko.Vi skalfølgeopp bådeungearbeidstakere
som
jobberaltsålangsiktig,menskali tilleggværefieksibletilå kunnehåndterenyeutfordringer
oppståri arbeidslivet
forå stimuleretilvarige
erviktigi vårtforebyggingsarbeid
medpartenei arbeidslivet
Samarbeid
og
og bransjene,bådepåarbeidsgiverDe ertettepåvirksomhetene
arbeidsmiljøforbedringer.
En styrkingog utvikfingavdetoperative
og harverdifullinnsikti utfordringene.
arbeidstakersiden,
mellometateneog partene,eren prioritertoppgavei
meden tydeligansvarsdeling
samarbeidet
atpartrneermedog drøfterhvordanvi kan
Det ervikfigforArbeidstilsynet
planperioden.
i arbeidslivet
bestmulig,detteogsåforatvi skalfået omforentbildeavutfordringene
samarbeide
og deterdefinertområderforsamarbeidforhvor
forsamarbeidet,
Det ernåutarbeidetspilleregler
vi skalarbeidesammenog hvorvi skalgjøreeninnsatshverfoross.
værttetterepå satsingenevåreinnen
og arbeidstakerorganisasjonene
I 2013hararbeidsgtverforåbidratilå innrette
renhold,helseog sosial,byggog anleggsamtsatsingenny i arbeidslivet
risikovurdering
aktivitetenvårbestmulig.Det ble ogsåstartetet samarbeidom kunnskapsgrunnlag,
aktivitetutoversatsingenei 2013.Viderelavi i fior
utadrettede
avArbeidstfisynets
og prioritering
medpartenei forbindelsemednye
i samarbeid
nedet betydeligveiledningsarbeid
og
åpneinformasjonsmøter
gjennomlanseringav«Arbeidsmiljøguiden»,
arbeidsmiljøforskrifter
Detteharblittgodtmottatt
særligrettetmot småvirksomheter.
avveiledningsmateriell
distribusjon
avpartene.
jevnligble utfordret
og attemaet
påarbeidstidskapittelet
Vi erfarteogsåi 2013atarbeidsmiljøloven
Dettegjaldtinnenformangedeleravarbeidslivet,
varoppei mediebildetog i samfunnsdebatten.
menkanskjei helsevesenetspesieltÅ jobbemyei perioderkanværepositivtog nødvendig,menvi
harsetteksemplerpå 35timersvakterutensøvnog 100timersukeri to månederi strekkpånorske
forskningertydeligpåatdeterforbundethelserisikoved langarbeidstid.
sykehus.Arbeidsmedisinsk
- eventuelleendringermåværebasert
Detteharogsåværtvårtbudskaput tilaktørenei arbeidslivet
helse.
og arbeidstakemes
dettevilmedføreforsikkerheten
påkunnskapom hvilkekonsekvenser
Det erheltnødvendigå finnedenriktigebalansenmellombehovetforvern,forde somtrengerdet,
erikkeopptattavallesmådetaljer,mende
forde somønskerdet Arbeidstilsynet
og fieksibilitet,
og gjøreatdetkanvære
grove,planlagtebruddeneovertidsomkanutgjøreen sikkerhetsrisiko
å værepåjobb.
uforsvarlig
fiirstadigtildeknyeoppgaversomvi skalsørgeforå løsepåengodmåte.Vi er
Arbeidstfisynet
kunnskapog kompetansetilå opprettholdehøyfaglig
opptattavatetatenskalhatfistrekkelig
blantvåre
Kompetanseutvikling
vedtakog aktiviteter.
integritetog kvaliteti allevårebeslutninger,
ansatteerderfornoe vi bådeharsatsetmyepåog somvi skalsatsemyepå fremover.
IngridFinboeSvendsen
DirektørforArbeidstilsynet
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Arbeidstilsynets
årsrapport
erenvurderingavoppnådderesultaterog brukavmidleri forholdtil
målgitti tlidelingsbrevet,
jamførtildelingsbrevets
punkt2.1og 2.2om rapporteringskrav
og
styringsparametere.
Tilleggstildelinger
erbeskrevetspesielti henholdtilresultater
og
ressursanvendelser.
I vårevurderinger
harvi vektlagthvordanaktivitetene
harbidrattdl årealisere
overordnedemål,jamførrapporteringshav
gitti tildelingsbrevet
Arsrapportens
kapittel1-6eren vurderingavdelmål1 og 3 gitti prop.1 S (2012-2013),kapittel7 er
en vurderingavdelmål4. Kapittel8-10eren vurdering
avtilleggsoppdrag
gitti tildelingsbrevet,
og
av styringsparametere
samttilleggskrav
tilrapportering.
kapittel11giren helhetligredegjørelse
Arsrapport
for2013haren noe endretstrukturfratidligereår.Rapportenvurdereralle
rapporteringskrav
og styringsparametere
ut fraprioriterte
oppgavergitti tildelingsbrevet
og er
dermedikkeuttømmendei forholdtil Arbeidstilsynets
samledeaktivitetArbeidstilsynet
haren
rekketilsynsaktiviteter
somikkeeromtalt,og etatenharflerelovpålagteoppgaversomforeksempel
byggesaksbehandling
somikkeeromtalt.BlantannetharArbeidstilsynet
behandletomtrent3 300
byggesaker
i 2013.Ny strukturerogsåtilpassetnyekravtilårsrapportering
gjeldendefraog med
nesteår,menerikkeuttømmendei forholdtilnyekrav.Tidligereerdetutarbeidet
vedleggfor
særskiltrapportering
forsosialdumpingog godkjenningsordning
renhold,dennerapporteringen
nå
en delavhoveddokumentet

Vedlegy
i Arbeidstilsynet
Vedleggk Sikkerhetstilstanden
VedleggB: Likestillingsrapport
forArbeidstilsynet
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1. Innsats mot sosial dumping og useriøsitet
Bekjempelse
avsosialdumpingharværten prioritertoppgaveforArbeidstilsynet
i en årrekke.Oppgaven
skillersegvesentligfradetordinæreforebyggende
arbeidetetatenbidrartil. Sakeneeroftesværtkomplekse
og vi sestilfelleravmerorganisertulovlighetog alvorligere
brudd.Det krevermerog merforvåre
inspektørerå væreutepåsliketilsyn.
Arbeidstilsynet
hari 2013styrkettilsynetmot sosialdurnping.Somtabellenvisererforholdrelaterttfisosial
dumpingkontrollert
i 5165tilsyn,en nestenfordoblingfra2012.økningenskyldesen reellutvidelseav
hvordanArbeidstilsynet
følgeropp sosialdumping.Detheskjerdelsved atnasjona1e
aktivitetene
spesielt
knyttettilsosialdumpingtatt
rettetmotavdekkingavsosialdumpingervidereført.I tillegger kontrollpunkt
inni andreaktivitetersomogsåerrettetmot andrearbeidsmiljøutfordringer.
I om lag2900tfisynerdetgitt
minsten reaksjon,og detergitttotalt5759reaksjoner
i tilsynene.
TabelkNekkeltallforArbekistilynetsinnsatsneotsosialeinmping

•

'2416
1640
3831

26.1
_1858
; 3997

'•5165
2890 ,
5759

046
4616

-

*DataforSatsingsområde
sosialdutnpingfor2008-2012per28.01.14.
**1planpesioden
2013til 2016harArbeidstilsynet
utvidetsatsingenmotsosialdumpingutoverdenmålrettedeaktiviteten.
Samtidigerdettatti bruket
forbedretfagsystemforregistering
avopplysaingerfranisynene.

Dersomvi sernærmerepåtfisynsaktiviteten
mot sosialdumpingog useriøsiteti arbeidslivet,
servi atdet
totaltsetter detgjennomførtom lag1800måltettedetilsynmot sosialdumping.Disse erdirekte
sammenlignbare
medtilsynsaktiviteten
somerrapporttidligereår.Fra2013ersosialdumpingog useriesitet
inkludertsomettav fieretemai over3300tilsyni andreaktiviteter.
Disse tilsynenehari størregradet
forebyggende
fokus,og konkretmistankeom sosialdumpinghari mindregradværtandørendeforvalgav
virksomheter.
Arbeidstilsynet
erfarerlikevelatsosialdumpingeret fenomeni norskarbeidslivsomkrever
bådeaktivbekjempelse
og bredforebygging.
I halvparten
avdissetilsyneneerdetgittreaksjoner
knyttettfi
sosialdumping,og gitti overkantav2700reksjonerknyttettildissekontrollpunktene.
TabelkNekkeltallforArbeidshignetinnsatsmotsosialelansping
oguserissiteti arbeidslivet
Glennomførte
Gjennomførtetilsyn
Reaksjoner
Reaksjonsprosent
med realtsion
,

Akdvitet
TilsynMedneretema

3367

1678

2752

50 W

Spesifikkesosialdumpingtilsyn

1798

1212

3007

67 %**

Sum

5165

2890

5759

56%

*Reaksjonsprosent
påkontrollPunkter
ulhørendetemasosialdumping.Det kanogsåvanegittsztdrereaksjoncr
i ulsynet.
4.*Reaksjonsprosent
uavhengigavtypereaksjoni tilsynet

Av andretilsynsaktiviteter
somharfulgtopp kontrollpunkter
knyttettilsosialdumpingfinnervi blantannct
næringssatsingen
i renhokl.HerharArbeidsti1synet
gjennomIfisynlagtvektpåå følgeopp tiltakenesomer
innførtforå fremmeseriøsiteti næringen,og detergittmangereaksjoner
relaterttildette.Tilsynenesålangt
harhovedsakelig
værtgjennomførthos bestillereavrenholdstjenester.
Funnenesålangtindikerer
i størregrad
informasjonsog veiledningsbehov
hosvirksomhetene,
og ikkesosialdumpingsomsådan.A styrkekunnskap
og rutinerhosbestillereersamticliget viktigbidragforå fremmeseriøsitetog hindresosialdumpingi
renholdsnæringen.
Innenforhelseog sosialharinnleieværtet sentralttema,og forholdeneforinnleide
utenlandskearbeidstakere
spesie1tharværttattoppi endeltilsynderhvordetharværtrelevantDet ergitt
relativtfåreaksjoner
knyttettildette,noe somerpositivtDet rapportertssærskiltfornæringssatsingene
i
årsrapporten.
Det harværtviktigog relevantå utvidekontrollenmedsosialdumpingutoverdemålrettedeaktivitetene.
Arbeidstilsynet
vurdererenvidereutvidelseavarbeidetviderei næringssatsingene
mot byggog anlegg,
transportog overnattingog serveringsenerei planperioden.
Nøkkeltallfordisseaktivitetenes
oppfølgingav
sosialdumpingseesi tabellenunder.
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TabelkTilyn JWff bar vaniettkontrvi4ounkt
ktrfitettilforebiggingav
sosialduorpingoggraiesiteti arbeidtivetfoniek
pd akiivikt
Tilsyn
Reaksjoner
Reaksjonaprosent
Tilsynsakfiviteter
1415

Satsingtenhold

2023

75 %
37 %

Ulykkesforebygging
Satsinghelseog sosial

503

64

11%,

Utleleog 1onleie

168

161

45 %

Hovedfunnfra målrettedetilaynmot sosial dumping
Arbeidstilsynet
harvidereførten nasjonaltasynsaktivitet
mot sosialdumpingogsåi 2013.Egnesosial
dumpingtilsynskjersomoppfølgningavtipsog informasjon
om høyrisiko-virksomheter.
Genexeltoppfatter
vi atdetervanskeligere
ennførå avdekkesosialdumpingdersomarbeidstakerne
ikkegiross riktig
informasjon.
Dokumentasjon
synesofte greiog i samsvarmednorskereglex.Vivet atdettei mangetilfeller
ikkegjenspeilerde reelleforholdene.Utenlandskevirksomheter
påoppdragi Norgeerdenstørste
utfordringen.
Samarbeid
mellommyndighetene
om kontrollervilbidratilå avdekkefletelovbruddog lette
vårtfilsynsarbeidet.
HovedmerIng

TabelkNokke44111
for nasjonaltilynsaktivitet«Forebygesosialdumpingltgnerox'alekairping
igyosoetterbovednaring
Tllsyn
Tilsyn med reaksjon
Resksjoner
Reaksjoneprosent

Bygge-og ankggswirksomher

800

543

somhet

74 %

177

61%

176

68 %

43

110

62 %

19

26

38 %

17

47

47 %

49

73 %

Forretningsmessig
tjenestryting
Transportog lagring

50

Udefinert

68 % :

1220

repanasjon
avmotorvogOOt
lødtotri

1105:

Omsetaingog driftavfasteiendom
skngbruk
og fiske

74:%

An&C

51

26

46

51 %

Totalsum

1798

1212

3007

67 %

Innenfordenmålrettedeaktiviteten
gjennomføresdetflesttilsyni bygg-og anleggsnaaingen
og overnattingsog sesveringsnæringen.
Bilplcieog bemanningsforetak
følgerderetter.I 2013erdetgittreaksjoni 67prosent
avtilsynene.De flestereaksjoner
erhjemleti arbeidsmiljøloven
og forskriftene.
BruktehjemlererID-korti
bygg-og anleggsbransjen,
kapittel10om arbeidstidog kapitte114om arbeidskontrakter,
samtenrekkeHMSrelatertehjemler.Hjemlenei allmenngjøringsloven
erknyttettiludeveringavopplysninger,
lønnog ytelseri
henholdtilallmenngjøringsforsktiften
og forskriftompåsepliktforoppdragsgiver.
Hjemlenei
udendingsloven
knyttersegtiloppholdforarbeidforarbeidstakere
fralandutenforEØSog brukcsfor
innhentingavopplysninger
og etablerelønns-og arbeidsvilkår
i samsvarmedvilkårenei oppholdstillatelsen.
TabelkOverortinet
,Vemffselsbnik
fir say-onaltilyasakiivikt ofotobjggesalåmpeng»
Antallhjender

Overordnethjemmelsbruk
Eljnnmel1arbeklemiljaloven

. 1775

Hjemmeli allmenngjøringslo

306

anoreli u

37

Hjemmeliforskrift

1135

Antallrtaksjoner

3007
hjemleti hhvlov ogforskrift.
Detkantegistreres
merennenkjeznmd
perreaksjon.
Antallhjemlererderforstørreenn
KOMMENTAL
Viserdirekte
antalt
reaksjoner

in

c:›

Brukavenkeltmannsforetak
kanvtereenproformaordningog dermedomgåelseav
allmenngjøringsforsktifter
og arbeidsmiljolovens
arbeidsgiveransvar.
I tilsynetmot sosialdumpingforetar
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avhvorvidtdetreeltsetteret arbeidstaker
gittavrettspraksis
etatenen konkretvurderingetterkriterier
vi ståroverfor.
arbeidsgiverforhold
tfitaki leverandørkjedene
forå fåiverksattforebyggende
rettetmot oppdragsgivere
Vi harstortroaktiviteter
2013gittover1 900
deteri
og
områder
allmenngjorte
de
følgesoppinnenfor
Påsepliktenforoppdragsgivere
tilsynmeddet
2014vil
I
avpåseplikten.
ettedevelse
påleggknyttettilmanglenderutinerforoppdragsgivers
storgradogså
meni
bådesomegneoppdragsfftverulsyn,
ståsentralt,
vforskriften
a
offentligesetterlevelse
dervi haravdekketsosialdumpingellerharsterkmistankeom atdet foregårsosial
somleddi tfisynssaker
dumping.
økerservi atvår
medsosialdumping,useriøsitetog arbeidsmiljøktiminalitet
Selvomvi seratutfordringene
medånåigjennomtilalleerfarervi atvåretilsynbidrartilå
innsatshareffektTil trossforutfordringene
fremmeet seriøstog anstendigarbeidslivog atvi hindrersosialdumping.Ogvi økerinnsatsen,noe som
bekrefter.At vårinnsatshareffektblirbekreftetavFafosevalueringavtiltak
og kontrollpunkter
tfisynstall
harværtgodtgjennomførtmedmangepositive
mot sosialdumping.De sieratinnsatsenftaArbeidstilsynet
resultater.

fraprioritertemeringer
Tilatandavardering
gogankFffaringrn

inkludatprivatmarkedet,
og mindredelat avbyggenteringen
En stordelavtilsyneterførti denuorganiserte
på
og sterkeindikasjoner
og vi finneret stortinnslagavuseriøsitetmedsosialdumping,farligearbeidsforhold
er
erborteførtilsynssaker
obileog
m
crsvært
Mangeavvirksomhetene
avgiftsunndragelser.
og
ulikeskatteVikareksemplerpå at
avsluttetdettetiltrossforatvi harfokuspåeffektivog rasksaksbehandling.
De mobileutenlandske
ergjennomført
attenetterattilsynet
n
harforsvunnet
arbeidstakere
g
o
virksomheter
delenavbransjenavdekkesogså
Sakeri denorganiserte
utgjøren særligstorutfordring.
virksomhetene
oppfølgningavsikkethetog
leggerstorvektpå sefiøsketog systematisk
jevnlig.Selvom mangeentreprenører
servi atdetjevnligbliravdekkettilfellermedgrovebruddpå
seriøsitethos underentreprenører,
og særligder
De fiestetilfelleneskjermedlangeleverandørkjeder
og arbeidsmiljølov.
allmenngjøringsforskrift
unngåsvil detbliletterefor
Dersomlangeleverandørkjeder
virksomheter.
detbrukesutenlandske
blirlettereå utøve
å ha godnokoversiktog kontroll,samtidigsomatdet forArbeidstilsynet
entreprenøren
vårrolle.
Eittpåleggom ID-kortenni 2012.Det crgittover900slikepålegg.
I 2013harflerevirksomheter
erfitteratmanglendeID-kortcr en god inclik2sion på useriøsket,svartaktivitetog litrn viijetil
Arbeidstilsynet
Vi serogsåøkendetendenstilmisbrukavID-kortene.Vi inndrarfierekorti tfisynetsom
å følgeregelverket.
delerpåetteller
Det erogsåfleretilfellerhvormangearbeidstakere
erutgåttellererfratidligerearbeidsgiver.
et parkortog andretegnpåmisbrukavordningen.
Kortom aksjonmot utenlandskesteinleggere

hari periodenmaitiloktober2013gjennomførttilsynmot omreisendesteinleggerefra
Arbeidstilsynet
Tilsyneneharavdekketsvartarbeid,sosial
mcdpolitietog Skatteetaten.
og Irlandi samarbeid
Storbritannia
deadant
arbeidstakere,
dumping,manglendesikkerhetog grovutnyttingavtildelssværtsvakerestilte
mangepolitianmeldt.
erallestansetog
omblekontrollert
s
steinleggerne
De irskeog engelske
mindreårige.
sjekketoppgiue
Arbeidstfisynet
medBrønnøysundregistret
Forå styrkeinnsatsenbledetetablertsamarbeid
mmuligfiktiveadresser.
o
informasjon
gaBrønnøysundregisteret
og
orsteinleggervirksombeter
f
adresser
frasineregistre.Aksjonenviseratet
slettetover242virksomheter
ResultatetbleatBrønnøysundregisteret
vil bli
Dettesamarbeidet
girbedreresultater.
ellomfieremyndigheter
m
samarbeid
koordinert
effektivtog
forsterketi 2014.
Satsnitgmotutelivmarimen

Arbeidstilsynethari 2013 gjennomførten rekketilsyni utelivsbransjen.I alt er det gjennomført948
tilsyni hele næringen,av disse er nær500 spesiftktinnrettetmot sosialdumping. Tre av fire

er:
typiskefinneri filsynenei utelivsbransjen
Det Arbeidsfilsynet
harfåttreaksjoner.
virksomheter
innhold
entenheltmanglendeefiermedmangelfulk
Arbeidsavtale,
avarbeidstidpåhverenkeltarbeidstaker
registrering
Manglende
(BITI)
tilbedriftshelsetjeneste
Manglenderilknytaing
påen annenmåte
Boforholdsomer kritikkverdige
-7 -
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Manglende
utbetaling
avovettid
Mangevirksomheter
brukerarbeidstakere
somikkeharlovligoppholdi Norge. Flereavtflsyneneer
gjennomførtsammenmedkommuner,politi,Skatteetaten,
Mattilsynet
og Tollvesenet
Verft, neringsmiddelindustd,

landbruk og transpon

Arbeidstilsynet
harmot sluttenavåretgjennomførtnoenfåtflsynmot sosialdumpingi verftDisseer fortsatt
underoppfølgning.Arsakentildetlaveaktivitetsnivået
i 2013erbehovforgjennomgung
avvir tilsynspraksis
etterhøyesterett3dommen
i densåkalteverftssakensomfalti mars.Hersa høyesterettstatenmedholdi at
Tariffnemndas
forskriftom allmenngjøring
avVerkstedoverenskomsten
forskips-og verftsindustrien
ikke
vari stridmedEØS-retten.Forskriften
varhellerikkeugyldigavandregrunner.
Noeringsmiddelindustriern
og særligfiskeindustrien
harsvættmangeutenlandskearbeidstakere
ofte formidletav

utenlandske
bemanningsforetak
somspesialiscrer
segpånæringen.Nazingenerulykkesutsatt
og vi fårmange
meldingerompersonskader.
I tilsynetavdekkesproblemerknyttettilarbeldstid,
sikkerhetog det
forebyggende
arbeklet,opplzringog i noentflfellerogsåinnkvartering.
FnkrItevirksomheter
harorganisert
segslikatproduksjonen
eroutsorcetmeden ellerflereundetleverandøres
avutenlandskarbeidskraft.
Vi har
ogsåregistrert
atnoenvirksomheter
foråunngålikebehandlingsprinsippet
seruttilå haendret
innleiekontrakter
tilentrepriser.
I landbruketertilsynmot sosialdumpinggjennomførtunderinnhøstingsperioden
framai-september.
Arets

tflsynharavdekkettilfelleravulovliglavelønninger,bruddpåregleneom arbeidstid,
arbeidskontrakter,
arbeidslokaler
og innkvartering.
I trampootmaringen
erdetprimært
mindrebflerpåmerlokaleoppdragsomerfulgtoppi 2013.
Problemsullingene
vi møteri en delvirksomheter
ermanglendeellerufullstendige
arbeidskontrakter,
brudd
på arbeidstidsbestemmelsene,
manglendeovertidsbetaling
i tilleggtflmanglendeoppfølgningavHMS.Noen
tilsynergjennomførtsomsamarbeid
mellomflereetater,blavegvesen,skatteetat,
NAV-kontroll,politiet
tolletaten.
Itfirmujons-ogreikdoingrtikak

Servicesentrene
forutenlandske
arbeidstakere
(SUA)i Oslo,Stavangesog KirkenessomArbeidstilsynet
driversammenmedSkatteetaten,
UDI og politietharsomformålå bidratilatarbeidsinnvandringen
kanskje
pågodog lovligmåte.Arbeidstilsynets
hovedoppgavepåSUAer å giinformasjonog vefledningtil
utenlandske
arbeidstakere
omrettigheterog plikteri arbeidslivet
i Norge.I 2013harArbeidstilsynet
mottatt
3470besøkendepåservicesentrene
fordeltmed2609i Oslo,824i Stavanger
og 37i Kirkenes.Vi sersserligen
økningi henvendelser
om manglendeutbetalingavlønn,lønnsslipperog arbeidskontrakter.
Workinnorway.no
- dennyenettveiviseren
forarbeidsinnvandrere
og utenlandske
virksomheter,
blelanserti
2013.NAV harledetarbekletmeddeltagelsefraArbeidstflsynet,
polidet skatteetaten
og UDLNettveiviscren
skalgjøredetlettereforutenlandske
arbeidssøkere
å flnnejobb,etableresegi Norgeog fåoversiktover
reglerom opphold,skatt,arbeidsforhold
og arbeidsmiljø.
Av andreinformasjonstiltak
ersserligdenpolskesvartelefonen
og mailtjenesten
viktig.Pågangenav
henvendelsercrfortsattstor.Svartjenesten
i Bodømottarogsåmangetelefonerfraarbeidsinnvandrere.
Det
erfortsattstormedicinteresse
forsakerog spørsmålknyttettflsosialdumpingbådei nasionaleog lokale
medier.
Rogionale
VenNombud

53
31

583533-

Ordningenmed12regionaleverneombudforrenholdog overnattingsog serveringsbransjen
fordeltmcd4 i
Oslo og 2 i henholdsvisKristiansand,
Bergen,Trondheimog Tromsø,eri løpetavåretkommetgodti gang.
Verneombudene
somstartetopp 1 marshari 2013gjennomført937virksomhetsbesøk
i enrekkemindre
virksomheter
innende trebransjene.Underbesøkeneharbedrifterfåttrådog veiledningom verneombudog
vernetjenesten
og HMS. SakererogsåmeldtvideretilArbeidstilsynetArbeidstilsynet
samarbeider
godtmed
deregionalevemeombudeneibygg-og anleggsbransjen
sombidrarmedmangetipsinformasjon
om
virksomheter
somfølgesoppi tasynet, blantannetermangeavtilsynenemedsteinleggerne
utløstav
informasjonfraderegionaleverneombudene.
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Styrkingav den felles innsatsenmot sosial dumping
Beirjempelse
avsosialdumpingog arbeidsmarkedskriminalitet
krevermålrettetinnsatsog tettsamarbeid
med
andreetater.Arbeidsmarkedskriminalitet
exi løpetavåretblittet begrepsommyndighetene
og partene
samlersegbak.Sosialdumpingog arbeidsmiljøkriminalitet
inngårsomett avflereproblemeri
arbeidsmarkedskriminaliteten.
Økonomiskkriminalitet,
skatte-og avgiftsunndragelser,
brukavarbeidskraft
utenloviigoppholdi Norgeerandreproblemstlilinger.
Arbeidstilsynet,
Skatteetaten,
UDI og POD harallesagtatdeternødvendigå styrkesamarbeidet
mellom
myndighetene
forå motvirkeøkendearbeidsmarkedskriminaliteten
og økonomiskkriminalitetSamarbeidet
medSkatteetatcn
crblittstyrketi 2013. Et eksempelpådettecrsamarbeidspilotzn
mellomArbeidstilsynet,
Skatteetaten
og kemneri BergenhvordetunderledelseavArbeidstilsynet
eretablertegetkontorhvor
medarbeidere
frade treetatenesittersamlet
Innsatsenmot sosialdumpingog useriøsitetskjerogsåi dialogog samarbeid
medarbeidslivets
parterog
aktuellebransjeorganisasjoner.
Nytti 2013ersamarbeid
medByggenæringens
Landsforening
og
Feliesforbundet
om utarbeidelse
avveiledertilvirksomhetene
forå forebyggeatulikespråkgiropphavtiløkt
ulykkesrisiko
påbyggeplassene.
Veilederenvil foreliggei løpetavførstehalvår2014.
I 2013bledetgjennomførten internkartlegging
avinspektøreneserfaringer
fradissetilsynene.
Kardeggingen
blegjennomførtbådeved spørreskjema
og strukturerte
intervjumedinspektørene
medaller
mesterfating.Kardeggingen
tarbådeforseg overordnede
utviklingstrekk,
inntrykkfrabygg-,renhold-og
overnattingog serveringsnæringene,
samtforholdknyttettilinspektørrollen.
Arbeidstilsynet
utarbeider
blant
anneten fagrapport
påbakgrunnavkartleggingen
somvilblipubliserti løpetavførstekvartal2014.
Tilleggstildelingtil prosjektinnleide arbeidstakere
Forskningsprosjektet
somserpåbrukavinnleidarbeidskraft
i verftsindusnien,
petroleumsanlegg
og offshore
ergodti gang.Forskningsprosjektet
utføresavFAFOog instituttforindustrielløkonomiog teknologliedelse
vedNTNU. Undersøkelsen
serpå fleretemaom brukavinnleidarbeidskraft
somomfangavinnleie,motiver
forbrukavinnleie,styringavarbeidsmiljø,
risikoforhold
i arbeidsmiljøet
og virksomhetenes
forståelseav
regelverkknyttettliinnleidarbeidskraft
Det gjennomføres
bådesurvey-undersøkelser
og
intervjuundersøkelser
blantvirksomheter
sombrukerinnleieog leierut arbeidskraft,
og detgjøresintervjuer
medtlisynspersonell.
Førsurveyundersøkelsen
bleigangsattvardeten dialogmeddepartementet
Isnyttettli
ternaeneog spørsmålene
i undersøkelsen.
Prosjektetskallevererapporti løpetav2014og detskalarrangeres
et seminarforå formidleresultatene.
Tilleggstildelingen
på kroner1 mill.kronererbenytteti samsvarmedforutsetningene
gat i tilleggtil
tildelingsbrev.
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2. Satsinghelse- og sosialsektoren
Arbeidstilsynet
gjennomfører
i 2013og 2014en satsingrettetmothelseog omsorgssektoren.
Satsingenskal
bidra1:11
bedrearbeidsbetingelser
foransattei næringenslikatarbeidsrelaterte
be1astninger
somførertil
helseplagerreduseres.Satsingenskalogsåbidratilå styrkesamarbeidet
mellomledelse,dllitsvalgteog
verneombudinæringen.Følgendemålersattforsatsingen:
TabelkMålfir satsingi belse-ogsosidnaringen
Bedrearbekkbedngelser
i helseog omsorgssektoren

Bedreetterleve1se
av
arbeidsmiliedovens krav i helse-

_,,,,3Lomso3ssektoren

Styrketpartssamarbeid
i , Styrketsamarbeid
med
putenei sektaren !
virksombrtenc i helse-og
cunsotoren
seturalt

Helse-og sosialnæringen,
somsysselsettermerenn500000arbeidstakere,
harforskjellige
og sammensatte
arbeidsmiljøutfordringer.
Nazringen
erkvinnedominert,
turnusarbeid,
midlertidige
ansettelserog innleieav
arbeidskraft
erutbredtFlexeyrkesgrupper
i sektorenutsettesforrisikofaktorer
somhøytarbeidspress,
ubalansemellomoppgaverogressurser,tungeløft,omstillinger
og voldog trusler.Arbeidsrelaterte
muskelog skjelettplager
erutbredtog mangerapporteres
atdetutføresoppgaverutentilstrekkelig
opplæring.
I tillegg
erhelse-og sosialtjenester
dennæringensombarhøyestsykefraværsprosent
Sektorenpregesogsåavatdeter
ulikeutfordringer
i ulikeområderavsektoren.
Dette har vi gjort
Satsingenhari 2013værtrettetmot allmennlegedenesten,
rådmennmedstabi kommuneneog enheteri
helse-og omsorgstjenestene.
Tabdk Virkemidddbruki belse-ogsosialsatsingen
Veiledniult

•

Tilsyn

Det harværtgjennomført1 272tilsyni allmennlegetjenesten
og enheteri kommuneneshelse-og
omsorgstjenestene.
Satsinghelse og sosial

Tilsyn

Allmennlegetjenesten

:—

887

Enheteri hUlse.
- og omsorgstjal-eitene
i kommuner
VYR—upiassert

8

Sum

1272

ogverneombudi praksissamarbeider
forå sikrebedre
Tema fortilsynharværthvordanledelse,tillitsvalgte
arbeidsbetingelser
i forbindelsemed:
omstffing og encking

brukav ulike tilknytningsformer
brukog utforming avarbeidstidsordninger
brukog utviklingavnødvendigkompetanse
andreorgankatoriske,
ergonomiske,psykososiale,
kjemiskeog biologiskearbeidsbetingelser
I tillegghar satsingensett på virksomhetensbrukav bedriftsheketjeneste.
Veiledning

Prosjektetharholdtto veiledningsmøter
medinformasjon
om satsingenforledere,verneombudog
tillitsvalgte
i sykehuseneundesregionalthelseforetak
HelseNord.Vi informerteogsåom satsingenpå
i sykehuseneiNorge,og forhovedverneombudene
i HelseSør-Cist
samlingfor alle hovedverneombudene
Videreerdetorientertom satsingenpåårsmøtetilOverlegeforeningen
og påmøtemedtilliisva1gte
i Norsk
Sykepleierforbund,
avdelingOslo.
Samarbeidmedandre

Vi haretablertto arbeidsgrupper
medpartene,denenemedarbeidsgiverog arbeidstakerorganisasjonene
somrepresenterer
rådmannsnivået
i kommuneneog sosialsektoren,
og denandremedorganisasjonene
som
- 10-
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representerer
helseforetakene/sykehusene.
I beggegruppenesøkervi rådi planleggingen
ogg.jennomføringen
avsatsingen,oginvitererdl samarbeidom aktiviteter
somkanbidratilå nåmålenei satsingen.Et eksempeler
samarbeidet
om oppstartkonferansen
forsamingenisykehusene*Samarbeid
foret godtarbeidsmiljø»
i januar
2014.Prosjektethari tillegghattetmøtemedHelsedirektoratet
og Statenshelsetilsynforågi fensiclig
informasjonog vurderemuligheterforsamarbeid.
Premingivning

Prosjektetharutarbeidetet faktaark
om kravtilvaskavarbeidstøyog kravtil
garderober
i sykehjern
oghjemmesykepleien.
Kraveneer en presisetingav
«Forskrift
om utførelseavarbeid§ 6-7»og errettetforå unngåsmittefaremot
muldressistente
bakterier.
Forretningslinjer
om vaskavtøy,viservi til
bransjestandarden
«Smittevern
forvaskeriersombehandlertekstilertil
helseinstitusjoner»,
lagetetterdialogmedHelsedirektoratet
og Polkehelseinstituttet
Dette har vi funnet
I tilsynenefantvi videremangleri risikovurderinger
i forbindelsemedomstillinger.
Tilsyneneharavdekketatikkeallevirksomhetene
ivaretarlovenskravtilHMSressurseriorganisasjonene
somverneombudog bedriftshelsetjeneste.
Det harogsåblittavdekketmangelpå
samarbeid
og involveringavvemeombudenei arbeidavbetydningforarbeidsmiljøet
Det ergitten ellerflerereaksjoner
i 65 prosentavtilsynene.
Kontrollpunkt
Erdetutarbeldetplanforbedriftshebedenestens
bistandIvirksomheten?
Hatarbeictigiver
gjennomførtnødvendigetiltakog/eter utarbeidet
plansombeskidvertiltakforå qeme eller
reduserefarerog ptoblemet arbeider?
Hararbeidsgiver
kardagtde farerog problemerarbeidstakerne
kanutsettesfori virksomhetenog pådenne
I b_akgmanyurclert
ddroen forskadepå ellerfarcforarbeidstakernes
helse_ozsikkerhet?
—Hararbeldsglves
gjennomgått
oppl:ringi helse-,
og sikkethetsarbeid?

Reaksjotter
293
279
277
149

r

131

; Hatvirksomheten
valgtverneombud?

122

Er virksomhetentilknyttetgodkjentbechiftshelsedeneste?
Harverneombudet
gjennomførtnødvencligoppkerini?'

Hararbeidsgiver
rutineforå sfirreatarbeidstøyog personligverneutstyr
reagjørescNg
vedlkeholdesslikat
smitteickeblirspredt?
Hararbeidsgiver
rudnesomdocr attisikovurdering
gjøresunderplanleggingog gjennomføring
av
omsalling/endri%somiåvirker
arbeidstakemes
arbeldsmiljø?
'bil-r-VerneOm1;uået
tattmeci-Pårådi virksomhetens
arbeidi bådeplanleggingog gjennomføring
av tiltaksom
f5g..114~,et?
[

l

_

102
fl

83
82

Dette har vi oppnådd
Alimendege#eneiten

Tilsynenei allmennlegedenesten
harmedførten størreforståelseforbetydningen
avå jobbemedeget
arbeidsmiljø
blantlegene.En delavlegeneharikkei tilstrekkelig
gradværtbevisstarbeidsgiveransvaret
sitt,
og alsyneneharavdekketmangleri kompetansenomarbeidsmiljølovens
krav.Gjennomgående
er
allmennlegetjenesten
kjentmedatvirksomheten
måvære alknytteten godkjent BHT, selv om enkeltehar
møttoss medspørsmålom nyttenavgodkjentBHT-ordning.
Tilsyneneharværtnyttigeog mangelegekontor
hargjorten godinnsatsforå retteoppi manglerpåHMS-områdetVioppfatteratdetjevntoveri større
gradnå erklarlagthvemsomharpersonalansvar
i allmennlegetjenesten
cnn
vedtidligeretilsyn.I mangevirksomheter
bledet fremhevetbetydningenav
arbeidetLegeforeningen
sentralthargjortmedkvalitetssikring.
Kommunene
ogmbeteri beire-ogoffrow#enertene

Arbeidstilsynet
harbidratttiløkt fokuspåbetydningen
avpartssamarbeid
i
allevirksomhetene
detharværtførttilsyni.Tilbakemeldinger
fra
kommuneneharogsåværtattilsyneneharværtnyttigefordetviderearbeidet
medHMS.Erfaringene
erattidligeretilsynharhatteffektovertid.Vi
,?)
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oppfatteratdetstortsettbådeerkunnskapog viljetilåjobbemedde forholdenesomblepåpektunder
tilsynene.
på agendaen.
Forkommunenog privateaktøretharvi bidratttilå settesamarbeid/medvirkning
foratatheidetmedHMSeren kontinuerlig
hargittveiledningog skaptøktbevisstgjøring
Arbeidstilsynet
prosess.Det harvzrt godviljetilå tataki forholdsomblepåpektEksempelvisharfleresettnyttenog aktivt
og mangesynesdetharværtnyttigå fåveiledningom
tatttaki brukavarbeidsplassvurdering
hari tilleggoppnåddå settefokuspå smiucvcrn.Foransattchatdetteen
Arbeidstilsynet
stikkskadedirektivet.
bakterier.
storbetydningi formavatdeermerbeskyttetmotsmitteavmuldressistente
hargod effektavet
i virksomhetene
viseratarbeidsmiljøet
Tilsyneneinnenhelse-og sosialnæringen
børarbeidevideremeder:
virksomheter
Det viktigstekommunale
partssamarbeid.
velfungerende
i heleorganisasjonen.
og forankring
å skapeforståelseforkontinuitetiHMS-arbeidet
de stk
tilaktivtå løse de utfordringene
og medvirkning
å benyttearenaerog viljetilsamarbeid
ovenfor
og smittevern
jobbevideremedtemaeneomstilling,risikovurdering

knyttettilblantannet
Tilsyneneharhattfokuspåkunnskapom HMSgenereltog utfordringer
Kommunenehartatt
organiselingog avviksbehandling.
reellrisikokardegging,
samhandlingsreformen,
påleggenepåalvorog etablerttiltak.De harogsåfåttøktbevissthetrundtkravtilvaskavarbeidstøyog
smittefare.

,c2
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3. Satsingrenholdsbransjen
avformålenemedå prioritereen satsinginnenrenholdsnæringen
i planperioden
2013-2016erå sikreen
utfordringene
somnæringenhar. Utfordringene
ersærligknyttetdl
bredti1na-rmingdl de dokumenterte
organisatoriske
arbeidsbetingelser
sombLa.samtergonomiskog kjemiskeksponering.
Det ervanligmed
alenearbeid,
og fåarbeidstakere
erorganisert.
Renholdsnæringen
eren avdenæringenehvordetrapporteres
om høyforekomstavarbeidsrelaterte
helseplager,
og sykefravær.
Det erviderekjentatdeteruseriøsevirksombeter
i bransjen,hvorsærligutenlandskearbeidstakere
arbeider
underulovligeog uverdigelønns-og arbeidsvilkår.
Arbeidsulsynet
gjennomfører
derforen bredsatsingi renholdsnteringen
i 2013og 2014.Gjennomsatsingen
skalArbeidstilsynet
bidratilatarbeidstakere
i renholdsnæringen
fårlovligelønns-og arbeidsbetingelser,
og at
arbeidsrelaterte
belastninger
som førertilhelseplagerreduseres.VidereskalArbeidstilsynet
gjennomsatsingen
bidratilatvirksomhetene
leggertilretteformerinkluderende
arbeidsplasser
somkanføreul reduksjoni
sykefraværet
i næringen.Måleneforsatsingenergjengitti tabellen.
TabelkMålfor sgrisgj ,tiroleir!raritsgen
Alle -renholdsvirkOmheter
skalvære
godkjentei henholddl «Forskrift
om
offendiggodkjenning
av
renholdsvirkomhetem

Allerenholdsvirkomheter
skai
ennomføresystematisk
HMS-arbeld
' forå reduserebelastninger
somkan
; føretahelseskade

Allevirksomhetersomkjøper
renholdstjenester
skalha avtalemed
godkjentrenholdsvirksomhet

Hovedtemaforaktivitetenisatsingenergodkjenningsordning
renholdogde kravenesomstillesi forbindelse
medå blien godkjentrenholdsvirksomhet
I tilleggblirfølgendetemablitttattoppi tfisynene:
Organisatoriske
arbeidsbetingelser
Ergonomiske,og kjemiskearbeldsbetingelser
Sosialdumping,lønns-og arbeidsvilkir
Innleieavarbeidskraft
Forebygging
og oppfølgingav sykefravter

Dette har vi gjort
Aktiviteteni satsingenerbasertpå et høyttilsynsvolum,
veiledningom gjeldenderegelverk,samarbeid
med
partene,dennyeRVO-ordningen
innenrenholdog Godkjenningsenheten
Det eropprettetet samarbeid
med
partenesentralti 2013.Det eret målfor2014å fåetablertet godtpartssamarbeid
regionalt

Videresåerdetetablertsamarbeid
medde regionaleverneombudene
innenrenholdmedfastemøtearenaer
sentraltog regionaltDette forå fåen god synergieffekt
avde u1ik tatakenerettetmotrenholdsbransjen.
Samarbeid
medGodkjenningsenheten
erviktigslikatArbeidsulsynet
opptrerenhetligi forholdtilde kravene
somskaloppfylIesforåværeen godkjentvirksomhetI alleggkrevesdettettsamarbeid,
nirettelagte
systemer
og godearbeidsprosesser
mellomGodkjenningsenheten
og tilsynetvedtilbakekalling
avgodkjenning.
TabelkVirkemiddtlbniki mboldssahitgen
si

if

I tilsynetharArbeidstfisynet
i 2013prioritertkontrollmedinnkjøpere/bestillere
avrenholdstjenester.
Formåletmeddissetilsyneneerå kontrollereat de somkjøperrenholdstjenestet
følgerregelverket
knyttettil
godkjenningsforskriften
og forsktiftom infortnasjon
og påsepliktHøsten2013ble detogsågjennomført
tilsynmedgodkjentevirksomheter
somtilbyrrenholdstienester.
Formåletmeddissetilsyneneerå sikreat
virksomhetenfaktiskopereri trådmedforutsetningene
forgodkjenning.
I tilleggkontrolleres
detat
virksomhetene
harlovligelønns-og arbeidsbetingelser
samtatdetgjennomføressystematisk
HMS-arbeid
for
å forebyggehelseskade,uheldigeksponetingog arbeidsrelatert
sykefravær.
Detteeromfattendetilsyn,bådei
planleggings-,
gjennomføringsog etterarbeidsfasen.
Arbeidstilsynet
tellerførstopp et nisynnår

- 13-
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tilsynsrapporten
ersendttilvirksomheten.
Mangeavtilsynenesombleutførtpå sluttenav2013i godkjente
virksomheter
vil førstrapporteres
i 2014.

Delaktiviteter

Tilsyn

Innkjøpere/bestillere

1452

Godkientetenholdsvirkomhetzr

123

TabelkNskkeltall
Reaksjonsprosent

Tileynmed reaksjon

, 36.%•
• .....
87

399

70 %

Ikkegodkjemerenholdsvitkomheter
Tilsynreglstrert
1annetfagsystem*
Sum

149

76

1 725

1269

51 %

3029

74 %

*Det erregisttettet mindreantellalsyni Atbeidsdaynetstidligerefegsystemfot tilsyn—VYR—som ble endeligfasesut fta Stsskiftet
201314.Disse
kanfiskeutenviderefotdelespå delaktivitet.DatagrunnbgetfraclissenIsyneneer dessutenvanskeligsammedignbartmeddet restetende,og holdes
utenforvidereanalysernedenfor.
-

I 2013harArbeidstilsynet
prioritertkontrollog veiledninghos innkjøpere/bestillere
avrenholdsdenester.
Pi
bakgrunnavdetteeren storandelavreaksjonenesomergitti tilsyneneerknyttettilsystematisk
HMS-arbeid
og organisatoriske
arbeidsbetingelser.
Dette har vi funnet
Forskriftomoffentliggodkjenning
avrenholdsvirkomheter
og om kjøpavrenholdstjenester,
fastslåratdet
kunertillattå kjøperenholdsdenester
fravirksomheter
somergodkjentDeue betyrblantannctat
innkjøpere/bestillere
avrenholdstjenester
skalharansvarforå følgeoppinformasjonsog påsepliktom
lønns-og arbeidsvilkår
vedkjøpavrenholdstjenester.
Innkjøpereavrenholdstjenester
fårgjennomdisse
plikteneen sværtviktigrollei arbeidetmedå forebyggesosialdumpingog sikretryggetilsettingsforhold
i
renholdsbransien.
Arbeidstilsynet
harderfori 2013fokustrtpåinnkjøpere/bestillere
avrenholdsdenester,
og gjennomførtet
høytantalltilsynmotvirksomheter
som kjøperrenhold.
Måletmeddennedelenavaktivitetenharværtatvirksomhetene
skullefåøktkunnskapom de pliktersom
følgerdetnyeregelverket
i henhold151
godkjenningsforskriften
og forskriftom infotmasjons—og påseplikt.
I tilsyneneerfartevi atinnkjøpere/bestillere
avrenholdsdenester
haddelitenkunnskapinformasjons
—og
påseplikten.
Mangthaddeimidlertidfåttmedseg atdetikkeertillattå kjøpetjenesterfra
renholdsvirkomheter
somikkeergodkjentVi harderforgittflestreaksjoner
knyttettilinfonnasjons-og
påsepliktenvedrørendelønns-og arbeidsvilkår
og systemog rutinefordette.
Tabellenunderviserhvorstorandelavvirksomhetene
somikkeoppfyltelovkraveneknyttettilde tre
kontrollpunktene
somhyppigstmedførteenreaksjonfraArbeidstilsynetVi kanslåfastatkravenetil
informasjonsog påseplikterlitekjentblantrenholdskjøpere.
Av 1244kontrollerte
virksomhetex,
manglet
1063systemesog rutinerforåpåselønns-og arbeidsvilkår
hos renholdsleverandøren
(85%).
TabelkKo~unkt.
Kontrollpunkt

Virksombeterregistrert
preed
regelbrutiel
i tiksysbvorkontrolipunkiet
bleundersa4.L
Andel
Andel avvik

Harbestilieravreaholdstiaiestersistemerog rutinerfor &påseatlønns-og arbekbivilkår
hos . T—
resilsoldsvirksomheten
dekjøper4eoesterfta,ett overenastemmeller
med,gjeldendeallmeneigieSingsforskrift
fat
(N=1244)
renholdsvirksombeten?
Harbestilleravreøholdstjenester
i kontrakten
medrenholdsvirksomheten,
informertom atrenholdsvirksomheten
arbeidstakere
minstskalhadelønns-og arbeldsvilkår
somfølgeravallmenagjøringsforskriften
for
renholdsbedrifter?
(N=1246)

78 %

nAiss-og slldtkthetsarbeid
~anihetenes
Harbegffleravrenholdstienester
surgetforåitsmårdne
som Ittfører
renhoklsoppdrsg,
siltreset falkforsvarhgarbeldstinlje
underntførelseavoppdraget?
(N=404)

52%

Registeringene
visersamtidigatde flesteretteroppavvikenesomerpåpektetterå ha flittvarselom atdevil
bliflagtpåleggfraArbeidstilsynet,
og atde etterå hahatttilsyndermedoverholderregelverket
somregulerer
kjøpavrenholdstjenester.
- 14 -

År

rt2013forArbeids

t —På'obbforet

t arbeklaliv

I tilleggerdetogsåslikatetterå ha avdekketen relativtstorkunnskapsmangel
og mangeregelbrudd,
såkan
vi lese engledeligog positivutviklingutfraregistreringene
ftainnkjøpertilsynene.
Antalletinnkjøperesom
overholderinformasjonsog påseplikten,
harværtøkendei pmsjektpezioden.Figurenunderviseren
månedsvisfordelingavandelenvirksomheter
somttlfredsstfiler
kravetom systemerog rutinerforpåseplikt,
og trendeneratdenneandelenøker.Detteharsannsynligvis
sammenhengbådemedArbeidstilsynets
satsing,
informasjonstiltak
internti de støtrenasjonalekjedene,og tiltakfrapartenesside.Arbeidstilsynet
hardessuten
aktivtformidletresultater
tilmediene,noe somharbidratttilågjørekravtilbestfilerebedrekjent
Fortsatterdetslikatmangeikkeulfredsstiller
ktavenei regelverketDet erderforviktigåholdetrykketoppe
hos bestillete,og deteringen om atvi gjennomdissetilsyneneharfåttsværtviktigdrahjelpi arbeidetmed
å fålovligeog tryggefilsettingsforhold
i renholdsbransjen.
FigurAndeltikyndervirksombeten
tilfredutiller
kravtilyttemerogratiner
ford ivanda
pdvIdikt

32%
29%
25%
- 22%
„17
15%

',.
,
I
i

Feb2013 Mar1013 Apr2013 Mai2013 Jun2013 Jut2013 Ak.g2013 Sep2013 Okt2013 Nov2013 Des2013 Jan2014
i

Dette har vi oppnådd
Arbeidsttlsynet
hari 2013gittreaksjoner
i omlag75 %avtilsynene.Detteerovergjennomsnittet
for
tilsynsaktiviteten
totultsett.De mestbruktehjemleneforreaksjonfinnesi «Lovom allmenngjøring
av
tariffavtalen>
og «Forskrift
om informasjonsog påseplikr
og innsynsren».
Hjetnlenesom benyttesfølgerav
hvilkeavviksomeravdekket,som omtalttidligere.
TabelkMestisniktebjemlerfir
ivak.gon
Hjezatnel*

Andelreaksioner
-T

Lovom allmenngjøring
avtariffavtaler
Porsirrift
om informasjonsog pilsephltog irmsynsrett

69 %
68 %

Arbeidsmilioloven
Porskriftom organisetingledelseog medvirkning

L

10 %

*Bnreaksioa
hartypiskIlerehiwniler,
forelesempelIlov og forskeift.Antallhiensleeeestørreennantallrealtsjoner

Vi erfarteatde fiesteinnkjøpere/bestillere
avrenholdsdenester
haddekunnskap
om atde,etterdetnyeregelverket
om godkjenning,
måkjøpedenesteraven
godkjentvirksomhetViderevardetfitenkunnskapom detregelverketsom
regulererinformasjon
—og påsepliktvedkjøpavtjenesterfrabransjersom
kommetinnunderallmenn‘jøringsloven.
Detteviseratdeterviktigatvi
tisikovurderer
ikkekuni forholdtilmuligmanglendeetterlevelse,menogsåforat
regelverket
kanværeukjent

co

VedatArbeidstilsynet
hatfokusertpåinnkjøpere/bestillere
avrenholdstjenester
medinformasjonsaktiviteter
og påleggettertfisyn,hardettebidratttilatde som
tilbyrrenholdstjenester,
menikkeergodkjent,harfttt fortgangi søknadom
godkjenning.
Arbeidstfisynets
erfaringmedinnkjøpere/bestillere
avrenholdstjenester
eratde raskttartaki
påleggeneog kontaktersinleveranderavrenholdstienester
forå korrigerekontraktene.
Det erog
tilbakemeldinger
somfortelleratinnkjøpere/bestillere
avrenholdstjenester
haravsluttetkontraktmedikke
godkjentvirksomhetog inngåttny avtaIemeden godkjentvirksomhet.Dette birirnr tfiatdriftsgrunnlaget
for
de useriøsevirksomhetene
som tilbyrrenholdstjenester
blirredusert
- 15-
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Tilsynenesomergjennomførtmedgodkjenterenholdsvirkomheter
viseratmyeerpåplass,menatdeti en
delvirksomheter
avdekkesmanglerved forholdsomskalværeoppfyltforåværeengodkjentvirksomhet
Det erblantannetavdekketgrunnleggende
mangleri skriftligearbeidsavtaler
framlagti tilsynetDet er
hittiLViharderforikkeet godtnok
imidlertidgjennomførtfå tilsynmedgodkjentevirksomheter
datagrunnlag
somkandokumentere
«tilstanden»
hosdegodkjentevirksomhetene
i 2013.Det planleggeset
snurtantalltilsynmedgodkjentevirksomheter
i 2014slikatvi skalkunneha et godtdatagrunnlag
for
vurdetingavresultatvedutgangenav2014.
Tilsynmedikkegodkjerftvirksomheter
og de somharfåttavslagfraGodkjenningsenheten
vil bli
gjennomførti 2014.Det foreliggerlisterfraGodkjenningsenheten
somvilværegrunnlagetfortasynmed
virksomheter
somharfåttavslag.Tilsynmedikkegodkjentevirksomheter
vil bli
gjennomførtpåbakgrunn
avtips,annonser1lokaleaviser,oppslagpåbutikker
mv.
Arbeidstilsynet
vurderersålangt,atdetviktigstesomeroppnåddinnen
satsingeni 2013ervesentligeendringeri innkjøper/bestiller
kunnskapom og
håndhevingavregelverket
somgjelderkjøpavrenholdstjenester.
Viharfått
oversendtmangeendredekontrakter
somivaretarinformasjonsplikten,
samt
nedfellerretttilinnsynog kontrolli renhoklernes
lønns-og arbeidsvilkir.
Vi har
ogsåsettgoderutinerforgjennomføring
og oppfølgingavpåseplikten.
En kombinasjon
avulikeinformasjonstatak,
tilsynog samarbeid
medpartenebidrartilå forebyggesosial
dumpingog sikrelovligeog tryggetasettingsforhold
i renholdsbransjen.
Sterskiltrapporteringgodkjenningsordningrenhold
I tilleggtilerfaringer
i tilsyneterArbeidstalsynet
bedtom å rapportere
påstatusforgodkjenningsordningen.
Antall innkonmesoknader,antali avskg oggodenninger ogonstrentkg
saksbebandlingstid

Antallsøknader

Godkjenningsordningen
harfraoppstarti september2012og fremtil31.desember2013,mottattom lag3800
søknaderom godkjenning.
Det erutstedtID-korttilomlag24 000renholdere.
2 300virksomheter
harfåttvedtakomgoclkjenning.
Allegodkjentevirksomheter
(2 300 stk) vil i
begynnelsenavjanuar2014fåbrevfraArbeidstilsynet
medpåminnelseom atdemåsendeinn«årligmelding»
innen31.januar2014.
Ytterligereom lag800virksomheter
harper31.desember2013Fåttsøknadensinbehandleti
godkjenningsordningen.
Det somgjenstårerselvekortbestillingen
hos Oberthurpå
ol
Mangevirksomheter
brukerlangtklpåkortbestillin.gen,
menallepre-kvalifiserte
virksomheter
blirpurretper
e-post.Det ersendtutbrevi 440 sakermedpåminnelse/purring
avID-kortbestilling.
Omlag700virksomheter
harfilttbrevmedvarselomavslagpå søknadom godkjenning.
Det erfattetvedtak
om avslagmm lagON)saker.(Vedutløpetavklagefristen
på3 uker,fiernesvirksomhetene
fra
. .
renholdsregisteret
på
).
Saksbehandlingsdd godkjenningsordningen
-

Saksbehandlingstiden
forvirksomheter
medkomplettesøknaderog somdokumenteratde oppfyllervilkår
forgodkjenning,
erultimo2013nedei 2-4uker.Saksbehandlingstid
forvirksomheter
somharmangleri
søknadenerom lag10uker.1Det leggesopp tilrasksaksbehandling
avklagerog gjentattesøknaderfra
virksomheter
somharfåttavslagpåsøknadom godkjenning
ellertilbakekall
avgodkjenning.
Erfaringensålangteratet overveiendefiertallavvirksomhetene
harsendtinnufullstendige
søknadereller
dokumentasjonen
somharmangleri forholdtillov-og forskriftskrav.
Dettekanforeksempelværeat
innsendtearbeidsavtaler
ikkeoppfyllerminimumsvilkårene
i arbeidsmiljøloven,
mangiende
bedrifishelsefieneste,
verneombudsordning,
elleratdeikkefølgersatseneetterforskriftom allmenngjøring
forrenholdsbedrifter.
Arbeidstasynet
harsendtbrevomdissemanglenetilvirksomhetene
medfristfor

Saksbehandlingstid
«varselom avslag»er4-5 ukerog deretterytterligere
4-5ukerførdetfattes«vedtakom avslag).( 3
x 2 ukerernødvendigtilsvarstid
jf.Forvalmingsloven.
- 16-
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korrigertsøknad.Mangevirksomheter
hardarettetoppfefi/manglerog sendtinnkorrigert
dokumentasjon,
nyclønnskjøringer
mv.Virksomhetenc
blirdapre-kvalifisert
og sencregodkjentved fullføringav113-kortbestillingen.Kravtfiveiledning,forsvarligsaksbehandling
og konttadiksjon
harpådennemåtenblittivaretatt,
samtidigsomarbeidetventeligharførttilen bedringavlønns-og arbeidsvfikårene
i virksomheten.
Dettehar
værtressurskrevende
og harfølgeligpåvirketsaksbehandlingstiden
i 2013.
Irønniasjon
fiu ID-kortprodusenten
ov, antallutstedteID-kortogsakrbehandlingstid
for utsteddreav ID-kort

FrautstederavID-kortharArbeidstfisynet
fåttopplystatdetper31.desembererutstedtomtrent24 000IDkorttilarbeidstakere
og innehavereavenkekpersonforetak,
deItakere
mv.Arbeidsulsynct
gjennomførte4.
juni2013en sikkezhetsrevisjon
hos kortutsteder.
Produksjonen
avID-kortvaretterArbeidstfisynets
vurderingtfifredssullende
og i henholdtfikravspesifikasjonen.
ID-kortproduseresog sendesutta
virksomheten1-3virkedager
etteratArbeidstfisynet
hargodkjentvirksomheten.
Tilleggstfidelingfor å effektiviseresakshehandlingog styrke informasjonom godkjenningsordning
renhold
Arbeidstfisynet
hari tilleggdl tildelingsbrev
per28.august2013,mottatt5 milLkronertiltiltakrettetmot
renholdsbransjen.
Midleneerbenyttettilå styrkearbeidetmedpublikumsrettecle
tiltakog forbedringavIKTløsninger.
Bransjemidlene
erprimærtbrukttilå tfirettelegge
saksbehandlingssystemet
forgodkjenningsordning
renhold,
forå ivaretaårligmeldingfrarenholdsvirksomhetene.
I ulleggerArbeidstfisynets
interne
saksbehandfingssystem
fortfisyn(Betzy)drettelagtforåivarctabrukavovertredelsesgebyr
på tilsyn.
Høsten2013ble detoffentligeregisteretovergodkienterenholdsvirksomheter
forbcdretRegisteteternå
tfirettelagt
furweb-oppslagslikatulikeportalselskaper
somfinn.no,mittanbud.no,gulesider,Skatteetatens
nettsideom «Handlehvittam.fi.kansøkeog brukeopplysningene
i Arbeidstilsynets
registerpå sineegen
nettsidervedoppslagpåvirksomheter.
Det harogsåværtarbeidetmedå forenklesøknadsrutinene
forIDkorti renholdsvirksomheter
fortredjelandsborgere
gjennomautomatiske
oppslagmotUDI forå avklare
arbeidsadgang
og utaikleIKT-støtteforå kunnetai bruknyevirkemidler
ovenforrenholdsvirksomheter.
Dettearbeidetfortsetteri 2014.
Tilleggstfidelingen
erbenytteti samsvarmedforutsetningene
gitti tilleggtiltildelingsbrev.
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4. Satsing ny i arbeidslivet
medmange
forperioden2013-2016,erå sprekunnskaptilvirksomheter
strategier
En avArbeidstilsynets
plikterog hvasomskaperet godtarbeidsmiljø
om rettigheter,
virksomheter
og nyetablerte
ungearbeidstakere
seratmanglendekunnskapom kravtileget
Arbeidstilsynet
gjennomsatsingen«Nyi arbeidslivetk
og et systematisk
eksponeringer
helseskadelige
mellomarbeidsbetingelser,
årsakssammenhenger
arbeidstniljø,
arbeidforå redusererisiko,girøktfitrefor arbeidsskader og arbeidstniljøproblemez
TabelkMtilfir sahittstryi arividslivet
Nyetablerte
skalha
Nyetablertevirksomheter
kannskapom hvorforet godt
ervfittigog
arbeidsmilie
lønnsomt(mindreskader,lavere
sykefraver,bedre
motiverte
samarbeidsklima,
ansatte

:riricsoinheter
skal
Nyetablertevirksomheter
vatrebedrei standtilå etablereog
helse-,
ettedeveet systematisk
som
og sfirkerhetssystem
haretfullt
sikreratgsbeidstakerne
forsvarligarbeidsmlljø.

arbeidatakere
skalha
Arbeidsgiver
sfr'al—
Ungearbeidstakere
hakunnskapom
kunnskapom hvadet
regler
arbeiddivets
innebererå haansvarfor
og plåtter)og
og følge (rettigheter
ungearbetdsulkere
foret
sentrakbetinge1ser
krav.
arbeidsmiliølovens
godtarbeidsmiljø.

Dette har vi gjort
med
forsatsingenharværtveiledning,mendetgjennomføresogsåtilsynog samarbeld
Hovedvirkemiddelet
andre.
i satsitgentryi arbeitirlivet
TabelkVirkemititielbruk
Veiledning
44

Veikdsitts

kjentmed
i dennesatsingentilå gjøremålgruppene
GjennomveiledningbidrarArbeidstilsynet
vilvære
kunnskapom betydningenavet godtarbeidsmiljø,
krav.Det å gi målgruppen
arbeidsmiljølovens
på sikt Kunnskap
og bedrearbeidslivsstandard
medpåå skapeholdningersombidrartilbedreforebygging
i tilleggtilatdeviIsettesbedrei stand
forstårhvorfordeterviktigå fialgeregelverket,
bidrartilatmålgruppen
tilå økebådeevnenog modvasionentilå
tilågjøredet GjennomgodveiledningbidrarArbeidstilsynet
sykdomog skade.
forebyggearbeidsrelatert
Samatiteidmetiantise

medparteneog oppnåddenighetom målenefor
harhattsamarbeidsmøter
Satsingen"Nyi arbeidslivet"
undervisningsopplegg
medSkatteetatens
etablertet samarbeid
satsingen.VidereharArbeidstilsynet
mellomKS,NHO, LO,YSog UNIO.Senærmerebesktivelse
som ogsåerctpartssamarbeid
"Spleiselaget",
under"Funni tilsynet".
Tilrytt

og
somharungearbeidstakere
Det harværtgjennomført523tilsyni satsingen,393 tasynmedvirksomheter
harlovligearbridsbetingeIser
om atarbeidstakere
Forå oppnåmålsettingen
106tilsynmednyevirksomheter.
reduseres,harfokusetværtpågrunnleggende
som førertilhelseplager
belastninger
og at arbeidsrelaterte
og risikovurdering.
arbeidskontrakt
relaterttilarbeidstid,
arbeidsbetingelser
sentraleorganisatoriske
Informasjonog veiledningharogsåværtennamrligdelav tilsynsaktiviteten.
om
kunnskaper
værtgrunnleggende
harhovedsakelig
Satsingenstemai forholdtilnyevirksomheter
hvordanetablereet arbeidmedhelse,miljøog sikkerhettilpasset
bestemmelser,
arbeidsmiljølovens
opplæringog
ansvarog rolleri arbeidetog medvirkning,
artog størrelse,arbeidsgivers
virksomhetens
informasjon.
værtopplæring,
harhovedsakelig
og deresarbeidsgivere
Satsingenstemai forholdtilungearbeidstakere
og dets
faktorer,herunderarbeidskontrakter
organisatoriske
grunnleggende
ag risikoforståelse,
medvirkning
innholdog arbeidstidog pauser
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Funn i tilsynene
TabelkTilymnfersikt

i ly I arbeidaliver

Tilsyn med reaksjon

Reaksjoner

Reaksjonsprosent

Ungearbeidstakere

270

980

68 %

Nyevirksomheter

72

276

68 %

Totalsuin

342

1256

68 %

Det haroftei tfisynenefremkommetmangkri forholdtfiverneombudog dokumenterbar
kartlegging,
risfirovurdering,
tiltakog planer.Mangleri forholdtilarbeidsavtaler
forekommerogsåforholdsvishyppig.I en
deltilfellerhardetoppståttuenighetmellomarbeidsgiver
og arbeidstakes
somkunneværtforebyggetdersom
detvarinngåttarbeidsavtale
i samsvarmedlovenskravvedarbeidsforholdets
begynnelse.Det ersverlig
Derdet erungeunder18
utstrekning
og plasseringavarbeidstiden
samtpausersomer kjernen til konflikter.
årtyderfunnpåatarbeidsgiverne
ikkeerkjentmcdde spesiellebestemmelsenesomgjelderfordissei
arbeidsmiljøloven
kapittel11og i forskriftom organisering,
ledelseog medvirkning
kap.12.Manglende
kunnskapom atdetskalforetasegenrisikovurdering
fordeunder18 årergjentagende
funn.Det atdet
finnesszrligereglerforarbeidstakere
under18åreret temasomvirksomhetene
børsettessegbedreinn
Tabek Kontrol#)unkt
sombarutleit17.,4!st
reaksjoner
Sontrollpunkt
Hararbeidsgiver
kartlagtde farerog problemerarbeidstakeme
kanutsettesfori virksomhetenog på
vurdertrisfiroen
for skadepåeilerfareforarbadstakernes
helseog sildtathet?
denne
- 1-før
Crirksontheten
valgtvemeombud?

Reaksjoner

Andel

144

11,5

HararbeidsgIver
glamomførtnødvendigealtakogiellørutatbeidetplansomlzkkrivertatakfor
§eme elletteduserefarer ogproblemeriarbeidet?
Harverneombudet
gjamomfertnødvendigoppitering?
Haxarbeldsgurer
gjennomgått
oppheringIhelse-,

og sikkerhers—arheid?
—

Er arbeidsavtalene/msd
forarbeidsavtalene
i trådmedde minimutnskrav
somfremgårav
ar.1~010ven
Hatarbeidsgkeriverksattratinefot hvonlanavvfic(aanskedehendelser)skalOteldesog følgesopp?

73

_

Erdetinngåttteuiftligarbeidsaviale
medde anstitte?
Er detutarbeider
planforbedriftshelsetjenestens
betandi virksomheten?
Ervirksombetmtillmyttetgodklairbedriftshelsetjamste?

Dette har vi oppnådd
Arbeidstfisynets
satsing«Nyi arbeidsliven>
haretablertet samarbeid
medSkatteetatens
undervisningsopplegg
«Spleiselagen>,
somnåri overkantav40 000eleverhvertår.En kortanimasjonsfilm
fraArbeidstfisynet
om
viktighetenaven arbeidskontrakt
ernåinnarbeidet
i oppleggetInnholdetog stfieni filmenharblittutvikleti
samarbeid
mellomSkatteetaten
og Arbeidstilsynet.
Arbeidstfisynet
finansiertefilmenmedrevidertemidler.
VefiederefraSkatteetaten
reiserhvertåruttil skoleneog samtalermedeleveneom arbeidsliv,skattog de
negativekonsekvensene
avsvartarbeid.De harlangerfaringi å kommunisere
medungdom.Hvertårbesøker
Spleiselaget
omtrent20 prosentavalleeleveri videregående
skoleellerom lag
50prosentavde somharsamfunnsfag
på et gittårstrinn.
ForArbeidstilsynet
hardettesamarbeidet
sikretatvi nårfremtilmålgruppen
medvårtbudskap
påen effektivmåte.
Satsingen«Nyi arbeidsliven>
harbidratttilen bevisstgjøring
avhvilkekrav
arbeiclsgivere
somsysselsetterungearbeidstakere
måforholdesegtiLDe
fiestevirksomhetene
somharEittpåleggharvistviljetfiå gjennomføredisse.
virksomheter
scrnyttenog viktighetenavatArbeidstilsynet
kommer
ut og girpåleggog veiledningtilvirksomhetene.
Genereltsittervi medet
inntrykkavatvi nårfremtilvirksomhetene
medhøyandelungearbeidstakeze,
foreksempelvarehandel,

Mange
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servering.Hovedinntrykket
eratarbeidsgiverne
forståratvi eropptattå kontrollere
ungearbeidstakeres
arbeidsmiljø.
Vi harbidratttiløktbevissthethos arbeidsgivere
om atungearbeidstakere
ikkehardensamme
risikoforståelsen
somvoksne,og måivaretasspesielti forholdtilopplæringetc.
Arbeidstilsynet
harogsåførttfisynmcdmaskinparken
ogverneutstyr
i videregående
skoler.Detteharførttil
at skoleeierneharfulgtoppmedå oppgradere
maskinparken
slikatdener forsvarlig
i henholdtilforskrift.
Kunnskapsdepartementet
harbesluttetå kartleggeutstyrssituasjonen
i videregående
opplæring(stmelding20)
Vi erfarerattilsyn,informasjon
og veiledningharbidratttilat fierevirksomheter
serviktighetenavå ivareta
ungearbeidstakere.
Videreharvi bidratttilat fiereungearbeidstakere
erbevisstsineretteter og plikter.
Mangevirksomheter
harpåbakgrunnavvåretilsynfilttdetgrunnleggende
påplassforå sikreet godt
arbeidstniljø
forarbeidstakerne.
I tilleggharmangevirksomheter
fåttøktkunnskapog forståelsefor
hensiktenmedinternkontroll
(nyetablerte
virksomheter)
og de særligereglenesomgjelderforungeunder18
år.
Tilleggstildelingforsterketog utvidetinnsats rettetmot nye arbeidstakere
Arbeidstilsynet
hari tilleggtiltildefingsbrev
per2. julimottatt6 milLkroncrtil forsterketog utvidetinnsats
rettetmotåbedresikkerhetsog HMS-kompetansen
blantnyearbeidstakere
i norskarbeidsliv.
Arbeidstilsynet
harbenyttetmidlenetilenbredinnsatsmotnyearbeidstakere.
Blantannetharvivurdert
tiltakenerettetmotnyearbeidstakere
i sammenheng
medtiltakmot sosialdumping.Detteinnebæreratvi har
gjennomførtet forprosjekt
medbrukavhåndholdteenheterpåttisyn,gittinformasjon
om arbeidsmiljø,
rettigheter
og pliktermv.tilunge/utenlandske
arbeidstakere
pådigitaleplattformer
somforeksempel
youtubc,facebook,ung.noog arbeidsulsynetno.
Tilleggstildelingen
erogsåbenytteti arbeidetmed
arbeidsmiljøguiden,
og deterutddet en nettsidefornycvirksomheter.
Tildelingencrogsåbenyttetttlå
oversettearbeidsmiljeloven
og forskrifter
tifengelsk(sluttføresi 2014).Dessutenerdetarrangert
kursforalle
inspektører
i etaten,og vårtinternesaksbehandlingssystem
fortilisyn(Betzy)er forbredtforgjennomføring
av
tilsynmotmålgruppen.
I tilleggerdeleravtfidelingen
benyttettilå etablereen pilothvorArbeidstilsynet,
skattog kemneri Bergenersamlok2lisert
fra01.januar2014.
Tilleggstildelingen
erbenytteti samsvarmedforutsetningene
gitti tilleggtiltildelingsbrev.
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5. Tilsynsaktivitet basert på årlige prioriteringer
Arbeidstilsynet
gjennomfører
uliketilsynsaktiviteter
basertpåårligeprioriteringer.
Dettegjøressomet tillegg
dl de flerådgenasjonalesatsingenemot utvalgtenæringerog grupper.Tilsynsaktiviteten
velgesutpåbakgrunn
aven årligrisikovurdering
og rettesmotde arbeidsmiljøfaktorene,
regulerti arbeidsmiljøloven
og tilhørende
forskrifter,
somi størstgradbidrartilarbeidsrelaterte
helseplagerog fraværfraarbeidslivetI tilleggtil
utvalgtearbeidsmiljøfaktorer
blirdetkontrollertomvirksomhetene
ettedeverkravtilverneombud,bruker
godlrjentbedriftshelsetjeneste
og hargjennomførtHMS-opplæring
forarbeidsgiver.
Dettegjelderogsåi
næringssatsingene.
Risikovurderingen
for2013ergrunnlagetforde aktivitetene
somerprioritertitildelingsbrevet
og som er
utgangspunkt
forårsrapporten.
Arbeidstilsynet
hari tilleggtilde aktivitetene
somkommerfremunderogså
gjennomførten rekkeandreaktiviteter.
Disseblirikkeomtalti årsrapporten
utoveratde erendelav
tilsynsoversikten
i kapitte111Øvrigestyringsparametere
og rapporteringskrav.
Tilsynsaktivitetfor å øke oppmerksomhetenpå organisatoriskearbeidsbetingelser
Organisatoriske
arbeidsbetingelser
girkravtilhvordanarbeidetskalurformesog organiseres.
Å bedre
organisatoriske
arbeidsbetingelser
erderforbådeetmåli seg selvog etvikdgvirkemiddel
forå sikre
ivaretakelse
avlovkravknyttettilandrearbeidsmiljøfaktorer.
Organisatodske
arbeidsbetingelser
er
rammebetingelser
somgjelderforallearbeidstakere
i allenæringerog somberørerallearbeidstakere
i
virksomheten.
Å ivaretakravenetilorganisatoriske
arbeidsbetingelser
handlerom primærforebygging,
forå
forhindreatnoe uønsketskjer.
Arbeidsdlsynet
erfareratkompleksiteten
i virksomhetene
erøkendemedulike
selskapsfonner
og måterå organiseresegpL Eksemplerpådettecr
prosjektorganisering
ogvirksomheter
medenheteri udandetVi harfunnet
utfordringer
knyttettilafriog uavhengigslillingainnenarbeidstidi
prosjektorganiserte
selskaperog manglendeimplementering
avHMSi franchise
selskaperderdeterstorutskiftingavpersonell.Detteskaperutfordringer
i
tilsynsarbeidet
samtidigsomatvi harjobbetkondnuerlig
medtinærmingenforå
sikreeffektivetilsyn.En tilnærming
harværtå i størregradfokuserepå
medvirkning
i tilsyneneog tilsynrettetmotvirksomhetenes
styrer.I noentilfeller
harstyreleder
værtinvitertmedpåtilsyn.
I 2013erdetgjennomført3 124tilsynforå økeoppmerksomheten
mot
organisatoriske
arbeidsbetingelser
somkanføretiluheldigehelsebelastninger.
Dette
innebærerat20 prosentavalletilsynArbeidstilsynet
hargjennomførtcrsærskilt
rettetmotorganisatoriske
arbeidsbedngelser.
I alleggkommerøvrige80 prosentav
nisynenehvordissebedngelseneexkontrollertsomen delavdenøvrigesjekklisten.
Organisamdske
arbeidsbetingelser
harderforhattetbetydeligfokusi 2013.
Tilsyneneharhattenreaksjonsprosent
på 66.
Nestenhalvpartenavtilsyneneerrettetmotvarehandel,
detteerogsånamingen
hvorilestreaksjoner
blegitt
Det eri tillegggjennomførttilsyni blantannetindustri,helse-og sosialtjenester,
overnattingsog
serveringsvirksomhet
og byggeog anleggsvirksomhet.
Det ergittenrekkereaksjoner
undertilsynene,og de
kontrollpunktene
somharutløstflestreaksjoner
exknyttettilvalgav-og opplæringavverneombud,om
arbeidsgiver
haropplæringiHMS-arbeid
og om arbeidsgiver
harkardagtog risikovurdert
fareneen
arbeidstaker
kanutsettesfor.
Gjennomtilsynbidrarvi tilat formellestrukturer
forHMS-arbeidet
kommerpåplass.Dettefarertilat
virksomhetene
blirbedrei standtilå forebyggeog håndtereegnearbeidsmiljøutfordringer.
Blantanneterfarer
vi atvirksomhetene
harfåttstørreinnsiktog forståelseforsammenhengen
mellom
ergonomiske,organisatoriske
og psykososialearbeidsmafaktorer.De seri størregrad
sammenheng
mellomlovenskravog arbeidsmiljø
i praksis,detvil si atdeharstørre
forståelseforarbeidsmiljølovens
formål.
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Vårtinntrykkeratde fiestevirksomhetene
harvfijeog kunnskaptilå følgearbeidsmfijeloven,
menvi ser
samtidigatHMSkanopplevessomen administrativ
kostnadforenkeltemindrevirksomheter.
Vedslike
tilsynprøvervi åviseatet godtarbeidsmiljø
kreveren viss innsats,menatdetsamtidigikketrengeråvære
kostnadskrevende.
Vi erfareratde verktøyog hjelpemidler
somArbeidstfisynet
barutarbeidetblirpositivt
mottatt,og vi seratverktøyeneblirbenyttetsidenflercvirksomheter
tarkontaktforutdypendeinformasjon.
Arbeidsmiljøguiden
pånetteret eksempelpå slikthjelpemiddeL

Tilsynsaktivitet
forå forebyggehørselsskadelig
støy
Støyplagerforekommer
pi enrekkearbeidsplasser.
Vedvarende
høyestøynivåerog impulsstøykanføretil
nedsatthørselog øresus.Nedsatthørselog øresusexdenarbeidsrelaterte
sykdommensomoftestblirmeldt
tilArbeidstilsynetog utgjøromlag60 prosentavallelegemeldtearbeidsrelaterte
sykdommer.
Støykan,som
en avfierefaktorer,ogsåvirkeinnpå sikkerheten
og kommunikasjonen
påarbeidsplassen.
I 2013er støyblirt
prioritertsomen utadrettetaktiviteti Arbeidstfisynet
Det ergjennomført414tilsyni 2013forå forebyggehørselskadelig
støy.Tfisyneneharhatten
reaksjonsprosent
på 86.Nestenhalvparten
avtilsyneneerrettetmotindustri,menogsåvarehandel,
bygg-og
anleggsvirksomhet
og helse-og sosialtjenester
harElttmangetfisyn.Det ergitten rekkereaksjoner
under
tfisynene,tabellenunderviserkontrollpunkt
somharutløstflestreaksjoner.
TabelkKolarelipenkbi
iorabarettlartflertreakrjoner
Reaksioner

Sontrollpunkt
Hararbeidsgiver
utførtmålingeravstøyeksponeriag?

227

. Hararbeidsgiver
kardagtansattesstøyeksponering
og vurderthvilkenrisiltoeksponeringen
harforde ansattes
helseog sikkerhet?
Hararbeidsgiver
påbakgrunnavkardegging
og risdcovurderiag
ivedcsatttiltakog/ederutarbeidetplanfor å
redusereeksponering
for støy?
Hararbeidsgiver
sørgetforinformasjon
og oppkeringforbundetmedstøy?
Harvirksomheten
kompetansetilå gjennomførepåleggeneutenbistandfrabedriftshelsetjenesum?

214
196
162
131

Etatensinnsatsharbidratttiløktfokusog kunnskapomrisikoknyttettilfarermedå blieksponertforstøy.
Gjennomtfisynog informasjon
harvi bidrattttlatvirksomhetene
harøktsinbevissthetrundttzmaetog blitt
merhandlingsorientert
foråreduserestøy.
Arbeidstilsynet
hartruffetgodtpåutvalgavtilsynsobjekter,
noe sombekreftesavtypeog antallreaksjoner.
Det ergittflestpåleggom ågjennomførestøymålinger.
Detteharvirksomhetene
gjennomførtvedhjelpav
sinebedriftshelsetjenester,
og i etterkanterdetutarbeidet
planerforågjennomførestøyreduserende
tfitak
Dissekonkretetiltakenehindrerellerredusexerstøyeksponeringen
overforarbeidstakerne,
og bidrartfivarig
arbeidsmiljøforbedring.
Enviktigsynergieffekt
eratvirksomhetene
i praksisseratsystematisk
arbeidmed
arbeidsmiljøet
f!'rresultater.
Tilsyneneharviderevistatvirksomhetene
erfordårligetfiå gjennomførerisikovurderinger
i eget
arbeidsmiljø.
Dersomvirksomhetene
haddehattetgodtsystematisk
HMS-arbeid
villede selvavdekket
behovetforå gjennomførestøymålinger
og iverksatttiltakforå redusereeksponeringen
forsine
medarbeidere.
Arbeidstfisynet
erfarerattiltakpåindividnivå
blirprioritert,
menskollektivetiltaksom for
eksempelå §eme støykildenblirnedprioritert
Gjennomtasynenerettetmotbamehagerog utelivsbransjen
harvi kommeti kontaktmed
virksombeter
somi litengradtidligereharværtbesøktavArbeidstilsynetBarnehagene
har
hattvfijetilå jobbemedforholdene,utelivsbransjen
harværtmertabakeholdne.
Det er
flereultaksomkangjøresforå begrensestøy,mendeterutfordrendeå finnegode
primærforebyggende
tiltak.

Tilsynsaktivitet
forå forebyggekjenilskogbiologiskeksponering
Risikoenforå blieksponertforkjemiskeog biologiskefaktorerer fremdelestilstedei en
rekkenæringer.
Arbeidstilsynet
harhattfokuspåkjemiskog biologiskeksponeringover
flereår,menrisikovurderingene
for2013viseratdeterfortsattbehovforinnsats.
ic>
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I 2013erdetgjennomført913tilsynfi,rå forebyggekjemiskog biologiskeksponering.
Tilsyneneharhatten
reaksjonsprosent
på 80.Halvpartenavtilsyneneertilsynhvorkjemierettav fleretemaer,denesterende
tilsyneneeri hovedsakrettetmot frisørerog laboratotier
på skoler.Det erogsågjennomførttilsynrettetmot
asbestpå saneringsstedet.
Arbeidstilsynet
hargittenrekkereaksjoner
undertilsynene,tabellenunderviser
kontrollpunkt
somharutløstflestreaksjoner.
TabelkKontrollpunkt
sontbarutlartfiertreaksjoner

Reaksjoner

Kontrollpunkt
f921c1r

Pitgru

av

6 .?

EI detutarbeidet
planforbedrifnAielsetjenestens
bistandi virksombetea?
,
Harsrbeidsgiver
girtnødvendiginformasjon
og opplgering
tilarbeidstaker
ogvemeombudom de farlige
kiendkaliene
lassen?
„ somkanforekomme
..
rilirnycrer
ket arbeidsgkergjermonsført
venti1asonstekniske
tiltaksombegreasereksponcringforfarligekjemikalier
og
spredningiav
fox
ngerfraproscsserog aktivitetex?

168
1-62
153
11.1

Harvirksomheten
va/gtverneombud?

109

Arbeidstilsynet
hargjennomvårtilsynsaktivitet
øktvirksomhetenes
forståelseforå arbeideaktivtog
systematisk
medegetHMS-arbeid.
Den høyereaksjonsprosenten
viseratdetervalgtbransjerog en tematikk
dervirksomhetene
haret stortforbedringspotensial.
Vi hargjennomtilsynenepektpå sidetavdet
systematiske
arbeictsmiljøet
i denhensiktå qerneellerredusereeksponcringfrakjemikalier,
forat de ansatte
ikkeskalutviklealvorligehelseproblemer
som kreft,allergier,og lungesykdommer.
Vedatsåmangepålegger
gitt,harvi bidratttilatmangeansattei mindregradenntidligerevil bliutsattforhelsefarligeksponering.
Virksomhetene
somharfåttpåleggetterArbeidstilsynets
tilsynsbesøkharhøynetsin egenHMS-standard
og
fåtten bedreoversiktoverog forståelseavdenkjemikaliehverdagen
delevermed.
Vi harerfartatmangesmåog mellomstorevirksomheter
ofteikkehartilstrekkelig
kompetanseog ressurser
tilå arbeidesystematisk
medkjemiskhelsefareRisikoenforhelsefarcerofteikketilstrekkelig
kardagt,
vurdert,forståttellerhåndtertHåndteringavkjeanikaHer
blirofteutførtavansattemeddårligkunnskapom
stoffetsiboendeegenskaper
(giftighet,etsende,irriterende
tn.fl.).
Virksomhetene
vi harbesøktharofteværtklarovermangleneved sittarbeidsmiljø,
og harderforogså
forståelseforde påleggenesomergitt.Det å fået tilsyngjøratvitksomhetenmåsetteavtidog gjennomføre
en systematisk
gjennomgang
avrisikoforholdividtsomheten.Det erflereårsakertilatmangeikkehargjort
dettetidligere,detkanskyldesmanglendekjennskaptilregelverkog plikter,litefokusfraledelsensside,atdet
ikkeharskjeddnocndircktculykkerellerværtskader,elleratvirksomhetenikkehartattseg
Virksomhetene
akjenneratdetmåavsettestidtilå arbeidesystematisk
medHMSforå få kontrollover
risikoforhold,
og de erkienneratde harbehovforbistandfraforeksempelbedriftshelsedenesten.
Vi vil særligtrekkeframtilsynavlaboratorier
i videregående
skolersomgodeeksempleratde hartatt
tilsynenealvorlig.Det harikkeddligerevaertutførttilsyni videregående
skolerpåkjemiotnrådet,
og tilstanden
nårdetgjaldtforeksempelrisikovurderinger,
stoffkartotek,
oppkering,
brukavpersonligverneutstyrog
kontrollavavtrekksskap
varikketilfredsstillende.
I mangeavdissedisyneneharvi samarbeidet
med
Fylkesmannen.

Tilsynsaktivitet
for å forebyggeulykker
De mestulykkesutsatte
næringeneerbyggog anlegg,transportog lagring,industriog landbtukDet ermange
bakenforliggende
og udøsendeårsakertilulykker,detviktigstccrderforå bidratilatvirksomhetene
i demest
utsattenzzingenearbeidersystematisk
medsikkerhetSkadersom følgeavulykkeref ct alvorligproblem,og
alvodigehendelsererofterelaterttilmangelfullorganisaingog planlegging
avarbeirlet
i tilleggtilmangelfull
ledelsesoppfialging
og forståelseforrisiko.
I 2013erdetgjennomført1 997tilsynforå forebyggeulykker.Tilsyneneharhattenreaksjonsprosent
på SR
Overhalvparten
avtilsyneneerrettetmot bygge-og anleggsvirksomhet
deresterendetilsyneneeri hovedsak
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rettetmotindustri,transportog laging og varehandel.
Det ergittenrekkereaksjoner
undertilsynene,
tabellenunderviserkontrollpunkt
somharutiøstflestreaksjoner.
TabelkKoiarvilpunktSO7N
barreadertiflest reakijoner
Reaksjoner

Kontrollpunkt

';;:ieJ.dsg—hret:
sergetforå utstyrealleatbrÄdstakere
S'Oin
ait;;;;;Mbeicl-"På
idendretskort?
Ervirksomhetentilknyttet
godkjentbedriftshelsetjeneste?

—IMiewplassen,
med

Haratheldsgiver
kardagtde faterog problemerarbeidstakerne
kanutsettesfori vi&sosnhcrenogpådeene
bakgningvurdertritsimen
fce skadepåellerfareforsrbeklatakerees
helseog
Erdetutarbeidetplanforbedriftshelsetjenestens
bistandi virksomheten?

363
222
187

Hararbeidegiver
giennomfertnødvendlgetitakodeller utarbeidet
plan
reduserefarerog problemerI arbelder?
Harvirksomheten
valgt verneombud?
Hararbesdsgtvcr
gjennomgktoppkeringIhelse-,xnEje-

Arbeidstilsynet
erfarerattilsynenesomergjennomførtbidrartilå redusereulykkesrisiko,
bådekortsiktigi
formavforeksempelstansingerpågrunnavoverhengende
fareforliv og helseog merlangsiktigiformav
påleggom bedrerisikokartlegghig/-vurdering.
Virksomhetene
et i hovedsakkjentmedmanglenesom
Arbeidstilsynet
påpeker,mentilsynetfårvirksomhetene
tilågjennomføretiltak.Et mindretan
av
virksomhetene
haren mergrunnleggende
mangelpåkunnskapom HMS,og disseerofte avhengigaven
bedriftshelsetjeneste
foråetablereet systematisk
HMS-arbeid.
Medtilsyneneharvi oppnåddet øktfokuspådetforebyggende
HMS-arbeidet
samtarbeidsgivers
ansvarforå
kartleggefarerog problemerarbeidstakerne
kanutsettesfor.Vi oppleveri allhovedsak
vfljefravirksomhetene
tflå iobbemedde forholdenesomblepåpektundertilsyneneog
vi erfarerat forebyggende
tilsynsaktivitet
medstorgradavveiledningbidrartilat
virksomhetene
selvbliri bedrestandtilå skapcvarigeforbedringer. fåct tilsyneren
læreprosess
forvirksomhetene
og bidrartilatvirksomheten
skaperendringsprosesser.
Samtidigservi at detviktigstetiltaketvirksomhetene
kangjøreerbedre
risikovurderinger.
Det erde sisteårenegjennomførtfleretilsynmedStatensvegvesensombyggherre,
både
somordinæreulykkesforebyggende
tilsynog etterarbeidsulykker
påaniegg.
Arbeidstilsynet
erinviterttilå deltai fleresamlingerarrangert
avStatensvegvesenforå
formidlevåreerfaringer
og forventninger
tilStatensvegvesensombyggherre.
Vi
oppleveratStatensvegvesenharblittenpositivmedspillerforå forebyggeulykkerpå
deresanlegg.OgsåtilsynenemedStatensvegvesenpådereskontrollstasjoner
og tilsyn
medsakkyndig
kontrollog sertiflsertopplæring,
harværtpositive.Detteer
stikkprøvetilsyn
derformåletharværtå opprettholde
og økerespektenforde
regeiverkskrav
somkontrolleres.
Manglendearbeidsavtaler,
bruddpåarbeidstid/hviletid
og fraværav
bedriftshelsetjeneste
erdemestvanligepåleggenesomharblittgitt
Et sentraltresultati arbeidetmot byggherrene
erKoordinatorskolen.
SkolenutdannerHMS-koordinatorex,
Arbeidstilsynet
harvæxtpådriverforå etablereskolen.Sålangteromtrent250personerfrablantannet
statligebyggberrer
og rådgivingsflmaer
uteksaminert,
dissehat fåttopplæringitisikoog risikohåndtering,
prosessog metodikkog oversiktoveroppgavenetildc ulikeaktørenc.

53
39
-
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6. Inkluderende arbeidsliv
viserat formange
foralle.Realiteteneidetnorskearbeidslivet
jobberforetgodtarbeidsmiljø,
Arbeidstilsynet
egtidligelleratde
s
åpensjonere
gjennom
utføretrygd,
f«llerutenforentenpågrunnavlangvarigsykefravrar,
eller
erdetforeksempelfraværaveldrearbeidstakere
ikkekommerinni arbeidslivetI mangevirksomheter
forå skapeet
og tfirettelegging
at forebygging
Dette underbygger
mednedsattfunksjonsevne.
arbeidstakere
arbeidslivmedplasstfiallefortsatteren sværtviktigoppgave.
arbeidslivfokusererpåhvasom skaltilforå få sykeog uføretilbakei
Myeavarbeidetmedinkluderende
blirsykeelleruføre.
arbeid.Detteerviktig.Endaviktigereerdetlikevelå forebyggeatarbeidstakere
i virksomhetene
erfatingviseratarbeidmedå utvikleholdninger,kunnskapog systematikk
Arbeidstilsynets
aktiviteter
Forebyggende
girde besteresultatene.
og godtarbeidsmiljø,
om hvasombidrartaet inkluclerende
oppfølgingi enkeltsituasjoner.
erviktigereennbareå sørgefortfistrekkelig
rettetmotinkluderende
og prosjekter
gjennomflereårharhattsærskiltetilsynssatsinger
MensArbeidsulsynet
2013-2016.
i planperioden
nåopp somdelavandreaktiviteter
arbeidsliv,følgesIA-perspektivet
IA-avtalen
og ble forlengetinni 2013.EvalueringavIA-avtalenviseratdet
IA-avtalenharværtunderreforhandling
fortsatteret stortpotensialsomikkeerrealisert
anbefaleren økt
gahøsten2013innspilltilutformingenavnyIA-avtale.Arbeidstasynet
Arbeidstasynet
i forkantavsykdom,sykdravazog et
påarbeidsplassen
vektleggingavdetdagligearbeidsmfljøarbeidet
et tydeligerefokuspå
perspektivetDetteinnebærer
eventueltfrafall,altsået økt fokuspådetforebyggende
oppstårsom følgeavarbeidet
Detteforå forebyggeathelsebelastninger
framforinclividfokus.
virksomhetene
børprimært
bfirforverretsom følgeavarbeidetVirksomhetene
helsebelastninger
ellerateksisterende
arbeidemedå finnedegodeløsningeneforalle,forderetterå finnede tilpassedeløsningeneforde somhar
anbefaleren liketydefigog konkretbeskrivelseavrollerog ansvarforå
behovfordet Arbeidstilsynet
forebyggeatfolkblirsykeog skadet,somfordretteleggingog oppfølgingetteratfolkharblittsyke.
hardeltatti fiereeksterneforaderIA-arbeideterfulgtopp.Etatenharbcnyttetexfaringfra
Arbeidstilsynet
tilsyn,statistiskedataog fraøvrigekaderta å spilleinnkunnskapsomunderlagtilarbeidetmedå utvikle
arbeidsliv.
innsatsenforinkluderende
i tilsyn,har
plikterknyttettiloppfølgingog tfirettelegging
Vedsidenavå fokuserepåarbeidsgiveres
regioneri IA-rådeneværten viktigarenaforsentralog lokaloppfølging.
deltakelsentilArbeidsolsynet
På lag
gjennomførte3 758
fraprosjektet«Pålag».Tilsynsprosjektet
fagrapporten
Arbeidstilsynet
I 2013ferdigstflte
trygtog
jobberforet inkluderende,
tilsyni periodcn2011-2012hvortemavarhvordannorskevirksomheter
evneta å arbeideog etableregode
mcdatvirksomhetenes
Prosjektetkonkluderte
godtarbeidsfiv.
fotholderavgjørendeforgoderesultatenI tilleggerfarteetatenklaremanglerinnenfor
forebyggende
av
og utarbeidelse
risikovurderinger
spesieltinnenforkartlegging,
HMS-arbeid,
og systematisk
forebyggende
avreelle
fornødvendigetiltak.Viderebledetavdekketmanglendekartlegging
handlingsplaner
og komplisertearbeidsoppgaver.
De mestvanligefaktorenevarstortarbeidspress
arbeidsmiljøutfordringer.
avtaleog brukavbedriftshelsetjeneste
mangleri avtalenesamtvirksomhetenes
Manglendearbeidsavtaler,
om
og rådtilvirksomhetene
hargittanbefalinger
Arbeidstilsynet
reaksjoner.
(BHI), varogsågjentagende
hvordanarbeidsmiljoutvalget
medbedriftshelsetjeneste,
viktighetenavkompetanseog opplæring,samarbeid
forå kommetidligi dialognårdettekreves.
(AMU)børbenyttesaktivtsamtsystematildc
kommetpå
nårArbeidstilsynet
fårfærrereaksjoner
ResultatenefraPålagviseratlederemedHMS-opplæring
avlederehareffekt.Vedå
medledereutenslikopplæring.DetteviseratHMS-opplæring
tasynsammenlignet
oppnåddstørreeffektav
tilbransjeneharArbeidstilsynet
trykkeog distrbuereresultaterog anbefalinger
utoverselvetflsynene.
satsingenog lagtigjenvarigeverdieri virksomhetene,
avsktrapportea d lggoogutarbeiditgav 6gnebran#erapporter
Tilloggtil tildelimfortrykkingcgartaribuering

tc.)

nettsider.Resultatenefra
påArbeidstasynets
og liggertilgjengelig
Rapportenfra«Pålag»ertrykket,distribuert
bransjeneog
partenei arbeidslivet,
prosjektetharværtgitttilIA-råd,NAVArbeidslivssentre,
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bedriftshelsetjenestene,
sompåuliktvisharværttliknyttetprosjektetDet blei 2013startetet arbeidmedå
lageegenbransjebrosjyre
fortreutvalgtebransjerbasertpå aktiviteten
i prosjektetog pårapportens
resultatzt.
Arbeidetfortsetteri 2014i samarbeid
medde utvalgtebransjene.
Tilleggstildelingen
erbenytteti samsvarmedforutsetningene
gitti tille tiltildelingsbrev.
Legen meldingom arbddsrelatertsykdom
Arbeidstisynetfølgeropplegersmeldingom arbeidsrelatert
sykdom.Detteforå innhenteinformasjonom
hvordeterstørstrisikoforatarbeidstakerne
blitsyke.Det eretatensarbeidsmedisinere
somvutdererom
oppfølgingskalgjennomføres.En storandelavmeldingeneom arbeidsrelatert
sykdomharomhandlet
støyskader.
Igemiskog biologiskeksponering
samtpsykiskog ergonomiskeksponeringbleogsåmeldt
hyppig.Meldingersometatenharfulgtoppharofteresultertipåleggsommedførerforbedringer
i det
forebyggende
helse-,miljø-og sikkerhetsarbeidet
i virksomheten.
IA-samarbeidog aktiviteterknyttet til IA-avtalen
IA-rådeneeret aktivtog strukturert
samarbeid
om IA-avtalensomfølgesgodtoppi allefylker.Det hari IArådeneblittarbeidetbredtog aktivtmedalletredelmåknei IA-avtalen.Det rapporteres
atarbeideti IArådenejcvntovereri positivutvikling.
Arbeidstilsynet
harogsåerfartatdetsamarbeides
i enkeltekonkretetilsyn.I noenulfellerbledetbedtom at
arbeidsgiver
tokmedIA-kontakten
sinundertlisynetforå bidratilgod oppfølgingavtilsynet.Representanter
frabedriftshelsetjeneste
harogsådeltatti enkeltetlisyn.
Arbeidstilsynets
regionerharet formalisert
samarbeid
medNAVArbeidslivssentre.
IA og alletredelmålene
harværtsentralti samarbeidsmøtene.
Det erlagethandlingsplaner
forsamarbeidet
i allefylkenesom omfatter
informasjonog dokumentutveksling,
planlegging,
koordinering
og evalueringavaktivitet,informasjon
knyttet
tliIA-rådene,fellesmøtermedBHTog Arbeldslivssentre
og andresamarbeidstiltak.
Arbeidstilsynet
harogsåformalisert
og gjennomførtmøterpå sentraltnivåmedArbeids-og velferdsetaten
og
Petroleumstilsynet.
Gjensidigutvekslingavplanerog aktiviteter
harværttlihjelpog nytteforåvurdere
praktiskoppfølgingavsamarbeidet,
oppsummerearbeidsomergjortog planleggevideresamarbeid.IAarbeidharværtet sentralttemapådissemøtene.
Arbeidstilsynet
hari tilleggværtrepresentert
i de tregruppenenevnti IA-avtalen;
faggruppen
forIA-avtalen,
oppfølgingsgruppen
ogArbeidslivs-og pensjonspolitisk
råd.
I flereavArbeidstilsynets
regionerharetatenaktivtbidrattmedå gjennomføreinformasjonsmøter,
konferanser
og kursmedNAVArbeidslivsentre
ellerArbeidstilsynet
somarrangør.
Detteharvzrt knyttettli
oppfølgingsaktiviteter
i forbindelsemedIA-rådene.Foredragene
harofte værtrelatertdirektetilinkluderende
arbeidslivog detredelmålene.
Tilsyn i nseringerog virksomhetersom er pålagt godkjentbedriftshelsetjeneste
Arbeidsttlsynet
førersomhovedregelkontrollmedpliktendl å værettiknyttet
godkjentbedriftshelseljeneste
i
alletilsytti lovpålagtebransjer.
Det gis fortsattmangepåleggpågrunnavmanglendetilknytning,
i ulleggtil
mangepåleggom hvordanvirksomhetene
brukersinbedriftshelsetjeneste.
Arbeidstilsynet
harerfartatdethar
værtbehovforoppmerksomhet
om dettetemaeti vire tilsyn.Erfaringene
harogsåvistsrorvariasjan
hvordanvirksomhetene
samarbeider
medbedriftshelsetjenesten,
bådei forholdtilhvordan
risikovurderingene
blirgjennomførtog hvordantiltakeneblirfulgtopp.
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7. Strategierog planerforå spre og øke kunnskap
Arbeidstilsynet
harutarbeidet
en tredeltkunnskapsstrategi
som liggertilgrunnforkunnskapsarbeidet
i etaten
i perioden2013-2016.Strategiene
erå sikretilgangtilinformasjonog dataom arbeidsmiljø,
sikreoversikt
overarbeidsmiljøutfordringer
og sikrebrukog formidlingavkunnskapom arbeidsmfijø
tfiIstringog
forebyggingDet hari 2013blittgjennomførten rekketiltaki trådmedstrategien.
I dettekapittelet
presenteresnoenavde mestsentrale.
Arbeidstilsynetskal sikredkang til informasjonog data om arbeidsmikjø
Arbeidstilsynet
skalbidratilå fremskaffect helhetligbildcavrisikoforhold.
Merpresistmåetatenhaoversikt
oversammenhengen
mellomarbeidsbetingelser,
uheldigekonsekvenseravarbeidsmiljø,
og virksomhetenes
forebyggendearbeidi relasjontfidette.
ViderwrikiiigOP datakilder
Arbeidstilsynet
beslutteti 2013å leggenedsittyrkesskaderegister
i sindaværende
form.Dettehadde
sammenhengmedbådeswirtlavkvalitetpå statistikken,
men ogsåsårbarhet
mht.sensitiveopplysninger
og
usikkerhetrundthjemmelforå sandedataene.I lysavdisseproblemenebrukteArbeidstilsynet
uforholdsmessig
myeressurscrpå forvaltningavregisteretEn arbeidsgruppe
beståendeavStatistisk
sentralbyrå
(SSB),Arbeids-og velferdsetaten
(NAV),Nasjonalovervåkningavarbeidsmiljø
og helse(N0A)
og Arbeidstfisynet
harskisserten nypermanentløsningforet yrkesskaderegister
(2010),samten midlertidig
løsninginntildenpermanente
løsningenkanetableres(2012).Den midlertidige
løsningenhos SSBharvært
underutviklinghøsten2013og deternåutvikletennydatafangsdøsning
som skalsørgeforatopplysninger
om ulykkerpå allearbeidslivsområder
fraog med2014bliroversendttilog bearbeidetiSSB.Etterplanenvil
disseulykkeneinngåi en offisiellstatistikkoverarbeidsulykker
i 2015.
Arbeidstilsynet
harsiden2011hattet egetfagsystem,«Ulykkeshåndtering?,
formottak,vurderingog
oppfølgingavarbeidsulykket.
I 2013blecii analyseløsning
forArbeidstdsynets
dataom ulykkertatti bruk
Det harbidratttdnyemuligheterforå analysereulykkervi harmottattmeldingom.Det erstoretterspørsel
etterdennetypeninformasjon
bådeinternti Arbeidstfisynet
og fraekstetneaktører.Informasjonfra
fagsystemetanvendesvedtasynsaktivitet
i forbindelsemedmeldtehendelsersomulykkerellertipsog i
forbindelsemedplanlagtaktivitetI 2013ble fagsystemet
utvidetmedfunksjonalitet
forå registrese
arbeidsskadedødsfall
og ernåArbeidstilsynets
kildetilstatistikkoverarbeidsskadedødsfalL
NOA og Avdefingdokumentasjon
og analysei direktoratet
harsamarbeidet
om indikatorutvikling
på
arbeidsmiljøområdet
i 2013.Indikatorutvikfing
og kvalitetpåarbeidsmiljødata
vilvazreet sentraktemaogsåi
2014.
Forberitingav kvaatetenpå rgister overlegersmeteEng
av arbeiderelatertykelom

Arbeidstilsynet
sendtei 2013innet forslagtilArbeidsdepartementet
tilnylovtekstforarbeidsmiljøloven
§ 5-3
(Legcsmeldeplikt).
Dc viktigsteendringeneiforslagetvaratbegrepet«yrkessykdom»
utgårog atmeldeplikten
utvidestilogsåå omfattearbeidsrelaterte
skader.Hensiktenmeddisseendringeneerå gjøredettydefigcre
og
enklareforlegerhvilkesykdommer/skades
somskalmeldes.
Arbeidstlsynetpresenterte
i møtemedNasjonaltutvalgforIT-priorkering
i helse-og omsorgssektoren
(NUTI)i januar2013,sktbehovforatlegersmeldingomarbeidsrelatert
sykdomskalinkluderesielektronisk
pasientjournal
(EPD.TiltaketbleikkeprioritertavNUIT.I etmøtemedsekretariatet
forNUITi april,
anbefaltesekretadatet
Arbeidstilsynet
selvå gjennomføreet pfiotprosjekt
forelektronisk
innrapportering
av
arbeidsrelatert
sykdom.Ifølgesekretariatet
vilet velfungsrende
pfiotprosjekt
kunnestyrkemulighetenforat
NUIT skalprioriterelegersmeldingom arbeidsrelatert
sykdomforEPJ.
Videreutvikling
avEXPO
Arbeidstfisynet
hardeltatti samarbeid
medSTAMIog Petroleumstilsynet
i prosjektetsometablerteen
webløsningforinnrapporteting
aveksponeringsmålinger
tildatabasenEXPO.Prosjektetanbefalteå innføre
en rapporteringsplikt
overutførtemilingersamtetablereen permanentinfrastruktur
og rammevtlkår
forå
kunneetablerepermanentdriftavbasen.Det bleutarbeidetet forslagom å innføreenpliktforarbeidsgiver
tdå meldeinnresultatene
fragjennomførtekjemikalieeksponeringsmålinger,
somblesendtpåhøring.
Arbcidstilsynet
samarbeider
videremedetatenei prosjektetom envarderingavarbeidetmedå følgeoppet
frivilliginnrapporteringssystem,
et tredjepilotprosjekt
samtde juridiskesideneved frivilliginnrapportering.
- 27 -

2013forArbeids•

t På'obbforet

t arbeidaliv

skalsikreoversiktoverarbeidsmiljeutfordringer
Arbeidstilsynet
skalsikreatetatengjør
Kunnskapsstyring
aktivitetskalværekunnskapsstyrt.
utadrettede
Arbeidsolsynets
og oppnårstørstmuligeffektavinnsatsen.En forutsetningfordetteexatArbeidstilsynet
riktigeprioriteringer
påkortsikt,og en klaroppfatningav
i arbeidslivet
ovessiktoverde størsteutfordringene
haren tilstrekkelig
somkangjøreseggjeldenepålengresikt.
hvilkeutfordringer
om arbeidsbetingelsenes
Den mestomfattendesatsningensom ergjortde sisteåreneforå økekunnskapen
lovenskravtilhva
Modellentydeliggjør
betydning,erarbeidetmed1utvikleetatensarbeidsmiljømodelL
eri lovensforstand.Den viseratmanforå
ska1føretilsynmedog definererhvaarbeidsmiljø
Arbeidstilsynet
Modellensynliggjørde organisatoriske
måkjennetilarbeidsbetingelsene.
kunnejobbeforebyggende,
og uhelse.
sentralebetydningforå forståog å forebyggeuheldigebelastninger
arbeidsbetingelsenes
i Arbeidstilsynet
betydningerenviktigde1avkotnpetanseutvildingen
Arbeidsbetingelsenes
liggerderfortligrunnformyeavarbeideti ArbeidstilsynetBlantannetkandetnevnes
Arbeidsmiljømodellen
i
fagsystemfortlisynerutarbeidetmedutgangspunkt
i Arbeidsolsynets
forfagmateriellet
atstrukturen
i tilsynet.Dct eri 2013
detvli si demomentenesomkontrolleres
modellen.Det erogsåkontrollpunktene,
somskalsollesi alleolsyn.
arbeidsbetingelser
foretatten revideringavhvilkespørsmålom organisatoriske
somblantannetsieratetatenskalleggevektpåorganisatoriske
Detteeri trådmedetatenstilsynsstrategi
forholdi vårolnærmingtilvirksomhetene.
aktivitet
knyttett 1etatensutadre#ede
Arligerisikovuederinger

deterstørstrisiko
føretilsyni virksomheter
skalArbeidstilsynet
Forå sikremestmuligeffektivressursbruk
somvelgesfortlisynog hvilkevirkemidletsom
Hvilkevirksomheter
foret ikkefulltforsvarligarbeidsmiljø.
forArbeidstilsynet
som ertilgjengelig
ut fradenkunnskapen
benyttes,ska1værebasertpåen risikovurdering
somskalfå
om hvilkevirksomheter
derbeslutningene
skjeri plikefaseravplanleggingen
Risikovurderingen
somliggertilgrunnfor
somigjenbyggerpåde flerådgevurderingene
tilsynbyggerpåirligevurderinger
erdetvurdertet behovforct særsklit
og målgrupper
plancr.Forenkeltenæringer
strategiske
Arbeidsolsynets
plan.I 2013harhelse-og sosia1sektoren,
strategiske
fokusgjennomlangsiktigcsatsingeriArbeidstlisynets
fokus.
hattet saerskilt
og de somernyei arbeidslivet
renholdsbransjen
etatenbesitter,
ut fradensamledekunnskapen
skalArbeidstilsynet
Somen delaven årligrisikovurdering
velges
fortilsyn.Gjennomdissevurderingene
vurderehvilketemaerog næringersomskalprioriteres
ut fortilsyn.
virksomheter
mottari løpetavet åren rekketipsogmeldinget.Dissevurderesi henholdtlibehovfor
Arbeidstilsynet
oppfølgingfraetatensside.Det kanbådeværeaktueltmedomgåendeultak,menogsåattipseneinngåri en
vektleggerathenvendelserskalbehandlesog følges
forsenereinnsats.Arbeidstlisynet
samletrisikovurdering
Somet tilleggtil
tipsfraverneombudog tillitsvalgte.
og enhetligmåte,ogprioriterer
opppå en systematisk
og andreaktørerpåHMSmedpartenei arbeidslivet
Arbeidsolsynet
samarbeider
egnerisikovurderinger
Detteet
områdetforå utvikleen fellesforståelseforhvordeterstørstfareforbruddpåarbeidsmiljøloven.
Samlet
påarbeidsmiljøområdet.
skalkunnepåvirkeog værepremissgiver
ogsåviktigforatArbeidstilsynet
benyttersomgrunnlagforåvelgehvilke
somArbeidstilsynet
settgirdetteulike formerforrisikovurderinger
somskalfå tlisyn.
virksomheter
betyiningforutviklingavbelsebeksinitger
omarbeidsbetitgelsenes
Bitimgti/il utvikleokt kunnskapogbevisstbet

finansiertav
i deøvrigenordiskelandenei etutredningsprosjekt
deltarmedarbeidstlisynene
Arbeidstilsynet
i femnordiskelande».
af tlisynmeddetpsykosocialearbejdsmiljø
medtittel«Uciredning
Nordiskministerråd
Prosjektetharsomformålå lageen oversiktoverdenordiskelandenesmetoderavtilsynmeddet
av landenes
Urredningen
arbeidsbetingelsene.
hetundetde organisatoriske
psykososialearbeidsmiljøet,
og evennwlleeffekteravtilsynet,skalutarbeidestilenkatalogover
samtreaksjonsmuligheter
tilsynsmetoder
tilhvordandeenkeltenordiskelandeneeffektivtkanføretilsyn
metodersomkanbrukessominspirasjon
Prosjektet,som
og detpsykososialearbeidsmiljøet.
arbeidsbetingelsene
medog regulerede organisatoriske
i april2014.
et planlagtferdigstilt
ledesavdetdanskeArbejdstilsynet,
Fortsattsatsingpdkunnskapomnanomaterialer
53
-

583533-41

aspektervednanoteknologi
hari 2013fortsattarbeidetmedå overvikearbeidshelserelaterte
Arbeidsolsynet
Dette
påarbeidstakere.
avnanomaterialet
og harinnhentetoppdatertkunnskapom muligthelseeffekter
somproduserer,
på arbeidsplasser
arbeideterutførtsomet `bestepraksisprosjekt',Trygghåndtering
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importerer,
brukerog bearbeider
nanomaterialer
i Norge.ProsjekteterIedetavArbeidstilsynet
med
representanter
fraSTAMI,partenei arbeidslivet,
Miljødirektoratet
og NTNU NanoLabi prosjektgruppen.
Måletmedprosjekteterå omsettekunnskapen
tilforebyggende
helsearbeidpå arbeidsplassene
og identifisere
hvasom mågjøresforå sikrearbeidsmiljø
og helseforarbeidstakere
somproduserer,
importerer,
brukereller
bearbeidernanomaterialer.
Arbeidsolsynet
harfortsattarbeidetmedågjennomgåeksisterendeloverog forskrifter
somomhandler
kjemikaliex(nanomaterialer)
og eksponeringer
i norskarbeidslivi dag,samtbetydningenav
kjernikalieforordningen
REACHfordetteregelverketI samarbeid
medMiljedirektoratet
harArbeidstilsynet
gittinnspillpåhøringertilRE.ACH-ansvarligmyndighetforundergruppen
vedrørendenanomaterialer.
Arbddstilsynet skal sikre bruk og formidlingav kunnskapom arbeidsmilje
Arbeidstilsynet
skalbrukekunnskapsomunderlagforetatensarbeidog satsingerpåen systematisk
og
enhedigmåteog væreen aktivformidlerog premissgiver
påarbeidsmiljøfelter.
Arbeidstilsynet
vektleggerderforå formidlehovedfunnfiuegenaktivitettilet bredtpublikum.Rapportserien
KOMPASSerenviktigkanali såmåte,og detjobbesaktivtmedå skapeoppmerksomhet
rundtde enkelte
rapporteneetatenutgir.Vi vil kortgjøreredeforrapportencsomble utarbeidcti2013.
Arbeidstrisynet
gjennomfører
hvertårtilsynetterarbeidsulykker
vi mottarvarslerom.Ulykkenevi førertilsyn
medharoftesten ellerflerepersonskader,
elleret alvorligskadepotensiaLEn gjennomgang av funn fra slikt
tilsynde sisteåreneharavdekketatdeti et flertallavtilfelleneikkeergjennomførten tilstrekkelig
risikovurdering
avarbeidetVurderinger
knyttettildettebledrøfteti Kompasstema1/2014.
Arbeidstilsynet
utgirjevnligrapportersombeskriverog løfterfremhovedtrekkved
dødsulykker.
I 2013bledetgittut to kompassrapporter
meddettesom
utgangspunkt.
«Slik skjeddedødsulykkene
2012»inneholdtbeskrivelser
avde
enkelteulykkene,mens«Hovedtrekk
fradødsulykkene
2012»formidlethovedtrekk
fraulykkenepåetmeroverordnetnivå.Viharerfartatdetbådeerstorinteressefor
disserapporteneog foretatensarbeidmedå forebyggeulykkerog skaderi
arbeidslivet
mergenerelt
Arbeidstilsynet
skali planperioden
2013til2016gjennomføreen bred
næringssatsing
i bygg.og anleggsnæringen.
Satsingenskalgjennomføresi 2014og
2015.Sometleddi planleggingen
harArbeidstilsynet
utarbeideten distandsanalyse
fornaeringen
i tettsamarbeid
medNOA ved STAMI.Rapportenblepresentertpå
et åpentarrangement
påSTAMI.
Arbeidstilsynet
arrangerte
i november2013enworkshopom sikkerhetsutfordringer
knyttettilarbeidpå
midlertidige
konstruksjoner
i byggog anleggsnæringen.
Bakgrunnen
varflerealvorligeulykkermed
midlertidige
konstruksjoner
og spesieltbrukollapsen
i Trondheimi 8. maihvor
to personeromkomog fierebleskadetDet varomtrent120deltakerefra
byggherrer,
prosjekterende,
utstyrsleverandører,
entreprenører,
dllitsvalgte
og
verneombud.
Arbeidstilsynet
avsluttetvedårsskiftet2012/2013en rekkestørre
tilsynsprosjekter.
Det eri 2013arbeidetaktivtmedfortnidlingavfunnog
resultaterfradisseprosjektene.
God formidlingsikreratviktigefunn,godc
eksemplerog forslagta tiltaksprestilprioriterte
målgrupper.
Detteskaperen
merverdiutover detsomalleredeeroppnåddgjennomtilsynetSometleddi
formidlingsarbeidet
erdeti 2013utarbeidetoppsummerimprapporter
fraseks
slikeprosjekter.
I tillegger fagrapporten
fraprosjektet«Pålag»ertcyktoppi et
meromfangsriktformatForhveravrapporteneerdetutarbeidetcn
kommunikasjonsplan
forhvordanresultatene
bestkangjøreskjentHovedfunnfrainneklimaprosjektet
erfor
eksempelsendtut tilrådmenni allelandetskommuner.
Arbeidstilsynet
utgai 2013to nyhetsbrevmeddatafraregistreneforarbeidsrelatert
sykdomog skade.Forå
forbedrekvalitetenpåArbeidstilsynets
registeroverlegen meldingavarbeidsrelaterte
sykdommer,
bledeti
2013utarbeidet
en informasjonsbrosjyre
om meldingavarbeidsrelatert
sykdomrenetmot leger.
Informasjonsbrosjyren
distribueres
somet bilagtilTidsskriftetfordennorskelegeforeningifebruar2014.
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Sawarbeid
omarbeidsmipikunnskap

Arbeidstilsynet
dekari STAMIsfagrådog harårligekontakimøter
mcdbådcSTAMIog Petroleumstilsynet
I
2013harvi samarbeidet
medPetroleumstilsynet
og STAMIom to forskningsprosjekter.
Prosjektet«Støyi
arbeidslivet
og helse»ble ferdigstilt
i 2013og resultatene
blirpresentertpået seminarpåSTAMIi februar
2014.Et prosjektombrukavinnleidarbeidskraft
i verftsindustrien,
petroleumsanlegg
og offshorevilpågåut
2014.Undersøkelsen
serpå fleretemaom brukavinnleidarbeidskraft
somomfang,motiverforbrukav
styringavarbeidsmiljø,
risikoforhold
i arbeidsmiljøet
og virksomhetenes
forståelseavregelverk
knyttettilinnleidarbeidskraft.
I detteprosjektetbistårSTAMImyndighetene
somfagligrådgiveridialogen
medFAFOog NTNU, somutføreroppdraget
I EUsgrenseverdiarbeid
utarbeider
ScientificCommitteefor Occupational
ExposureLimits(SCOEL)
grunnlagetforanbefalinger
tilhelsebaserte
grenseverdier.
Dissekriteriedokumentene
sendespåhøringtil
medlemslandene
og tilNorgeforvurdering.
Arbeidstilsynet
haroppgavenmedoppfølgingavdisse
konsultasjonsdokumentene.
DetteinnebæreratArbeidstilsynet
koordinerer
innspillenefrapartene,Statens
arbeidsmiljeinstkutt
og Petroleumstilsynet
og senderet samletinnspilltil EFrA sekretariatet
I 2013bleåtte
nyekriteriedokument
vurdert.Statensarbeidsmiljøinstkutt
hari 2013utarbeidetninyekriteriedokument
som
skaldannedettoksikologiske
grunnlagetfornyetiltaksverdier
i 2014.
Arbeidstilsynet
harrepresentert
norskemyndigheter
somobservatøri styrettilarbeidsmiljøorganet
Det har
værtto partssammensatte
stymmøteriBilbaoi 2013.Arbeidstilsynet
hari 2013hattformøtermedpartene
(LOog NHO)i forkantavstyremøteneforå drøftesakerpådagsordentilstyremøte.
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8. Regelverksplanog tvisteløsningsnemda
Arbeidstilsynetsregelverksplan
Arbeidstilsynet
hari 2013gjennomførtregelverksarbeid
i samsvarmedplanforregelverksarbeid
av 15.
februar2013.
Rogekerkrforum

Arbeidstilsynet
haret godtsamarbeid
medpartenei arbeidslivet
gjennomArbeidstilsynets
regelverksforum.
Det eri 2013gjennomførtfemmøtermedRegelverksforum,
derfokuspåmøtenei hovedsakharværtdialog
om endringeri arbeidsmiljøforskriftene
og informasjonom øvrigregelverksarbeid.
Arbeidstilsynet
har
utarbeideteninternto-årsplanforforskriftsendringer
somRegelverksforum
ergjortkjentmed.
ArbehimeiWorskeiftene

.Arbeidstilsynet
harutarbeidet
i 2013et forslagtilendringeriarbeidsmiljøforskriftene
sombleforelagt
Arbeidstilsynets
regelverksforum,
førdetble sendtpåhøringi juni. Et høringsnotat
medvurderingav
innkommende
høringsinnspill
ble oversendttilArbeidsdepartementet
i november2013.Endringesi
arbeidsmiljeforskriftene
avbådemateriellog strukturell
arttrådtei kraftfra1.1.2014.
Direktiv2010132IEU —skarpegimutander

Forslagtil forskriftsendring
forågjennomføredirektiv2010/32/EU om gjennomføring
avrammeavtalen
om
forebygging
avskaderfraskarpegjenstander
i sykehus-og helsesektoreninngåttmellomHOSPEEMog
EPSUi norskrett,blesendtpåhøring28.januar2013.Arbeidstilsynets
vurderingavhøringsinnspill
og
forslagtilnyebestemmelser
i forskriftom utførelseavarbeidkapittel6, bleoversendtArbeidsdepartementet
3. mai2013.Forskriftsendringen
trådtei kraft18.juni2013.
Maskilforskriften

Arbeidstilsynet
sendteet forsiagtilendringavmaskinforskriften
påhøring26.juni2013.Forslagtilendring
innebareninnføringavct nyttvedleggXIV sominneholderen listeovermaskinadeterulovligå
markedsføre
og omsettei Norge.Skjære-og kutteutstyr
sammensattav flerleddede
metalldelerforbruki
bærbarehåndholdteryddesager
er førstepunktpålisten.Forslagettilendringergjennomfører
Europakommisjonens
beslutning2012/32/EU av 19.januar2012.Forskriftsendringen
trådte kraft1.1.2014.
Ragalering
avarkeithWsetfirfixendepersonell i .rivillaftfart
Arbeidstilsynet
samarbeidet
i fjormedLuftfartsulsynet
om et høringsbrevmedforslagtilendringeri
arbeidsmiljølaven
§ 1-2og forskrift21.februar1986nr.540om arbcidsmiljø
og arbeidervern
mv.forsivil
luftfart.21. februar2013oversendteArbeidstilsynet
sinvurderingavinnkommende
børingsinnspill
og forslag
ul nyforskrift.
Disektivomelektromqmetiskjiit
2013/ 35/EU

Direktivav26.juni2013omminimurnskrav
tilsikkerhetog helseforarbeidstakere
somutsettesforrisikopå
grunnav fysiskeagenser(elektromagnetiske
felt),eretminimumsdirektiv
somoppheverog erstatterdirektiv
2004/40/EU av29. april2004.Gjennomføringsftisten
fordirektiveter 1.juli2016.Arbeidstilsynet
avventer
igangsetting
av arbeidetmedå gjennomføredirektivetinorskretttildirektiveterbesluttetinnlemmeti EØSavtalen.
Utvikling1sakstilgangfor tvisteløsningsnemda
Etterarbeidsmiljøloven
kanvissekonflikterog uenigheteravgjøresi tvisteløsningsnemnda.
Tvisteløsningsnemnda
eret egetforvaltningsorgan
og erikkeunderlagtArbeidstilsynet,
menArbeidstilsynet
har
fungertsomsekretariat
fornemndasiden2006.1 2013erdettilnemdakommetinn90nyesaker,og 19saker
overførtfra2012.I løpetavåreterdetfattet69vedtak,19 sakera trukketfrabehandlingog 20 sakerer
overførtfra2013ul 2014.Gjennomsnittlig
saksbehandlingstid
vari 2013på 13 uker.Sekretariatets
arbeider
beskreveti egenrapport.Denneskalifølgeforskriftenfornemndaleveressomen selvstendig
virksomhetsberetning
tildepartementet.
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9. God og samordnetinnsatspå HMS-området
Koordineringav tilsynsetatene
Arbeidstilsynet
ef koordinerende
etatforde andretilsynsetatene
forlandbaserte
virksomheter.
Nasjonalt
gjennomføresdetteved atArbeidstasynet
lederog gjennomfører
møteri Direktørgruppen
fortilsynsetatene
og Tilsynsetatenes
samordningsgruppe
(TsG).Arbeidstilsynet
hari 2013gjennomførtto møteri
Ditektørgruppen
og firemøteri TSG.Langddsplanen
(2014-2017)fornlaynssamarbeidet
ergrunnlaget
for
fellesaktiviteter
og framtidige
prosjekter,
samtsikrestørreforutsigbarhet
i samarbeidet
mellom
myndighetene.
Arbeidstilsynet
exansvarligfordriftogvidereutvikling
avfellesalsynsdatabase
(FID) etter
avtalesomerinngåttmellomtilsynsetatene
og Capgemini.
I 2013erFTDgjennomgått
forågjøreverktøyet
merbrukervennlig.
Styrendedokumenterfortllsyneret fellesrammeveskforhvordantilaynskal
gjennomføresog samordnes,dokumentetskalbidratllattilsyngjennomføres
mestmuligenhetfigog
koordinertDokumentetharværtunderrevisjoni 2013.Tilsynsetatene
(Miljødirektoratet,
DSB,NSO, Statens
Strilevernog Arbeidstilsynet)
gjennomfører
hvertandreårfelleslandsdekkende
aksjoner.2013harværtbrukt
tilåplanleggeaksjoneni 2014.
Arbeidsalsynet
haransvaretfordenlokalekoordineringen
avtllsynsetatene.
Det eri 2013gjennomførttre
fellesmøterhvorblantannetstatusog koordinering
avarbeideti regioneneharværttema.Arbeidsulsynets
regionergjennomfører
i løpetavåretmøtermedaktuelleetaterlokalthvoretatenestilsynsaktiviteter
gjennomgåsog samtidigetilsynellereventuellefellesaksjoneravtales.
Samordningav statligetilsyn med kommuneneog fylkeskommuneneog samarbeidmed andre
myndigheter
Fylkesmannen
haransvarforsamordning
avaltstadigtilsynmedkommunerog fylkeskommuner,
og
Arbeidstilsynet
skaldeltai samordningen.
Samarbeidet
skjerbådegjennomdeltagelsepå fellessamlinger,
gjennomføring
avmøterforerfaringsutveksling,
planlegging
avtilsynog samarbeid
i forbindelsemed
enkeltsaker.
Det ergjennomførtfellesasyn medfylkesmennpåområderhvordetteeraktueltDet harvært
viktigå etablereen goddialogmedfylkesmennene
somfølgeavderesrollemecikoordinering
avstatligetilsyn
medkommunesektoren.
Samarbeid
medandreaktørersomviktigforArbeidstllsynets
måloppnåelse,
blantannetfordienkelte
utfordringer
Arbeidstilsynet
ersatttilåløseogsåkommerinnunderandreetatersansvarsområder.
Arbeidstilsynet
haret samarbeid
blantannetmedPetroleumstilsynet
DatatilsynetLikestillings
og
diskrimineringsombudet,
Luftfartstilsynet,
STAMIog Statensvegvesen.Samarbeidet
harutover
nisynssamarbeid
ogsåomfattetinformasjonog erfaringsutveksling.
I tilleggharArbeidstilsynet
ogsådeltatti
oppstartenavet nasjonaltID-forumi initiertavNasjonaltID-senterforå fådialogpå tversavstatligeaktører
rundtID-problematikk
og misbrukavID-kort
Rådet for Arbeidstfisynet
En avArbeidstilsynets
hovedstrategier
forå fremmeetgodtarbeidsliverå styrkesamarbeidet
medpartenei
arbeidslivet,
bådesentraltog regionalt.Arbeidsulsynet
skalarbeideforatsamarbeidet
utviklesi retaingavmer
operadvtsamarbeid
basertpåen tydeligansvarsdeling
mellometateneog partene.Rådetforarbeidstilsynet
hari 2013drøftethvordansamarbeidet
medpartenekanstyrkes.I tilleggharsamarbeidet
hattfokuspå:
Satsingeneinnenrenhold,helseog sosialog byggog anleggsamtnyi arbeidslivetBlantannetforå
utveksleerfaringer
slikatvi skaltrefferiktigeutfordringer
vedvåraktivitet
Kunnskapsgrunnlag
og prioritering
avArbeidstilsynets
utadrettede
aktivitetut oversatsingene,en
arbeidsgruppe
ernedsattog somarbeidersammenmedArbeidstilsynet
om kunnskapsunderlag
og
prioritering
avArbeidstilsynet
aktivitetfor2015
Samarbeid
medpartenepåregionaltnivå.Et ønskeå styrkesamarbeidet
regionaltsamtidigsomvi set
deterutfordringer
medåfå etablertregionaleråd,dettedrøftesviderei 2014.
Dialogen medparteneharværtnyttig,og detharværtviktigå utveksleerfaringer
forå trefferiktige

53
43
-

583533

utfordringer
vedvåraktivitetSamtidighardetværtutfordringer
medå finnedenoptimaleformenfor
samarbeid,
menvi erenigeom å videreutvilde
dettei 2014.Samtidigmåvi erkjenneatArbeidstilsynet
og
parteneenkeltegangerharulikestrategier
og prioriteringer,
deterderforavgjørendeatvi fårni en dialogmed
parteneom dette.
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Samarbeidmed internasjonaleorganisasjonerog andre partnere
Arbeidstilsynet
deltarpåfieresamarbeidsarenaer
internasjonakSomfølgeavEØS-avtalendeltaretateni ulike
samarbeidsforum,
arbeidsgrupper
og ekspertgrupper
forarbeidsmiljøfag
innenEU. Samtidigharsamarbeid
medde nordiskelandenelangetradisjoner,
og likheteni samfunnsstruktur
og arbeidsmiljøutfordringer
gjørat
nytteverdien
av samarbeidet
vurderessomhaiy.I tilleggharNorgesomet avverdensledendelandinnen
arbeidsmiljø
generekhøystandardpå arbeidsmiljø
setti et internasjonalt
perspektiv,mulighetertilå bidra
positivtforå fremmeet anstendigarbeidslivutenforegnelandegrenser.
I hovedsakkanetatensintemasjonale
samarbeidfor2013oppsummeresifirekategorier:
1

EU-,EØS-og EFrA-saraarbeid:
SL1C,EU-OSI-IA,fag-/ekspertgrupper,
komiteer,hvortemahar
vserturvikling,
gjennomføring
og formidlingaveuropeiskarbeidsmiljøinformasjon
og BØS-relevant
regelverkog bidrartilharmonisering
avlikerevilkår.
Nordisksamarbeid:
Fagligsamarbeid
innenfor
avgrensede
arbeidsmiljøemråder
samt
om virkemidler
mergenerelt
erfaringsutveksling
Bilateralt
samarbeid:
Avtalerrettetmot samarbeid
omspesifikke
arbeidsmiljøområder
(ekssosia1
dumping)ellerlandog avtalerrettetmotmergenereltog brederesamarbeid.
Multilateralt
samarbeid:
Ulikeproblemstillinger
kayttettil arbeidsmiljø
blirdrøftet(cks.MLI)samt
forumformerspesifikke'
arbeidsmiliøområder.

Arbeidstilsynet
harsiden2009værtNorgesrepresentant
i Faggruppen
forarbeidshelse
(TaskGroup
Occupational
HeakhandSafety—TG-OSH)i organisasjonen
NordicDimensionon PublicHealdtanSocial
Well-Being—
NDPHS. Paggruppen
bidrartilå iverksetteprosjekter,
styrkekoordinering
av tiltak
kapasitetsbygging,
informasjonsarbeid
forå fremmearbeidshelse,
inldudering
i arbeidslivet
og sosialtrivselpå
arbeidsplassene
i medlemslandene.
Gruppenbidrarogsåsomen fagligpremissgiver
påarbeidsmiljøområde
i
medlemslandene.
Gruppenharløpendekontaktog samarbeid
medandreeuropeiskeog internasjonale
organisasjoner
somEU-OSHA,SLIC,WHO-EuropeOccupational
Health,ILO,IALIog ICOHmfi.
Arbeidstilsynet
dekari 2 fastemøterhvertåri gruppaog vi harnoenfåoppgaverknyttettildettearbeidet
Arbeidstilsynet
gjennomførte
to frokostseminarer
i Osloog Bergenmedtilsammen160dekakere,dertemaet
forseminarene
var«Samarbeid,
ledelseog medvirkninga
i arbeidetmedrisikovurdering.
Dettevareuropeisk
kampanjetema
i 2012-2013og seminarene
vardelvisfinansierteavEU-OSHA.Ennorskbedriftfikkpositiv
omeilei EU-OSHAs«Godpraksis»-konkurranse
i Dublini aprll2013,og bedriftensresultatererblitt
formidletbådei EU OSHAsegenpublikasjon
om godeeksemplerog i Arbeidstilsynets
fagblad,
Arbeidervern.
I tilleggbleinformasjonsmateriell
frakampanjen
dekutpåflerearbeidsmiljøkonferanser
i
Norge,derArbeidsnisynet
deltokmedegenstand.
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10.Tillitog troverdigheti forholdtil offendigheten,samt sikreenhetlig
opptredenoverforvirksomhetene
Arbeidstilsynet
jobberaktivtforkvalitetog enhedigheti vårutadrettede
virksomhetEnhedighetharfokusi
Arbeidstilsynets
strategiske
plan,tilsynsstrategien,
kommunikasjonsstrategien,
kompetansestrategien
og
kunnskapsstrategien.
Tildelingsbrevets
kravom atArbeidstilsynet
skalsørgeforåhatillitog troverdighet
i
offentligheten,samtsikteenhedigopptredenovenforvirksotnhetene
erstyrendefix utviklingav
Arbeidstilsynets
ulikeprosesser,blantannethvordanvi jobbermedtilsyn.Tildelingsbrevet
sierat
Arbeidstilsynet
skalvidereutvikle
og gjennomføresystemerog rutinersom sikrerenhedigopptredenoverfor
virksomhetene,
herunderenhedighetog kvaliteti beslutninger
og vedtalt
Det nyeIKT-verktøyet
fortilsyn(Betzy)er etviktigbidragi dendagligeutøvelsenavenhedighetDet eri
forbirtdelse
medutviklingavIKTsystemetbyggetoppen Eagbank
medkvalitetasikrede
spørsmål,påleg,gog
begrunnelser
knyttettilallehjemlersomvi harpåleggsmyndighet
knyttettiLSystemetbidrartilenmcr
enhetligpraksisgjennomfellesmalerog fellesfagmateriell
somgirrammerfortilsynsrapporter,
reaksjoner
og
oppfølging.Det erstortfokuspåopplæringavbådeinspektørerog ledereforå sikreatallehargod kunnskap
om Eagbanken,
nyearbeidsprosesser
og verktøyetslikatdetbrukespåriktigmåte.Samtidigerdet fokuspå
kontinuerlig
videreutvikling
basertpåerfaringer
fratilsyn.
Tilsynsstrategien
leggerføringerfortilsynsformene
somskalbenyttespådetenkeltetilsyn.Arbeidstilsynets
tilsynsfumter
erinspeksjon1, inspeksjon2, meldingstilsyn,
postalttilsynog revisjon.I arbeidetmedde ulike
aktivitetene
ervi bevissthvilkentilsynsformsombenyttesut frahvadeteret ønskeornå oppnåtnedtilsynet
Utviklingavmetoderforveiledningog holdningsskapende
arbeidgjøresi de ulike satsingene.I 2013startet
satsingennyi arbeidslivet
someret viktigelementi arbeidmedveiledning.
Selvomvi hariverksattmangetiltakvilvi fortsattha fokuspåkvalitet,enhedighetog tilsynsmetoder.
Det
jobbesmedområdenearbeidstid,
byggesakog reaksjoner,
herunderanmeldelser.
I tilleggskalretningslinjer
årliggjennomgås.
Det skali 2014ogsåsettesi ganget kvalitetsutviklingsprosjekt
som ska1settesærskilt
søkelyspåutviklingavgodtilsynsmetodikk
og tilsynspraksis.
Dettemedhensikti å styrketilsynsfaget

ffl
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11.Øvrigestyringsparametere
og rapporteringskrav
OmtaleavArbeidsfilsynets
satsingerog tilsynsaktivitet
basertpåårligeprioriteringer
girvurderinger
knyttettil
somergitti
hverenkeltaktivitetUndergisdeten merhelhetligoversiktoverde styringsparametere
tildelingsbrevet
samtnoetilleggsinformasjon
somerrelevanti sammenhengmedstyringsparameterne.
I
tilleggomtalesogsåøvrigerapporteringskrav
underdettekapittelet.
Tibri
TilsynerArbeidstilsynets
vfictigste
virkemiddeL
Arbeidstasynet
hari 2013gjennomført
15 964tilsynrettetmot detemaog næringersomharstørstrisikoforbruddpåarbeidsmiljøloven.
Dette
innebæreren økningpå5 prosentfra2012til2013.Det ergittreaksjoner
i 65prosentavtilsynene.
TabelkU
14 834

15 280

14 208

i ti

aktiviteten
15 964

15 168

Arbeidstilsynet
eri tildelingsbrevet
bedtom å rapportere
påvarsledevs. uanmeldtetilsyn.I detnye
saksbehandlingssystemet
Betzyerdetlagtta retteforslikrapportering,
menforde tilsynenesomi en
overgangsperiode
bleregistreti gamlesystemererdet ikke mulig å taut datapåuanmeldtnisynforhele2013.
Detteinnebserer
at kun75prosentavtasynenesomergjennomførtermedi beregningsgrunnlaget
forandel
uanmeldtetilsyn.Tabellenunderviserom og hvordantilsyneneervarslet
TabelkAndel ti
Skeiftlig

50 %

Uannicklt tilsyn

34 %

Varsletmuntlig/epost

16 %

Skriftligsendt av annen etat

0,6 %

nielt

vards smile

Aktivoppfølgingavtipsog meldingererenviktigkildetilinformasjonforArbeidstilsynet
I 2013mottokvi
4 930 tips.Detteerenøkningpå23 prosenti forholdta2012.
Arbeidstasynet
prioriterer
tilsyni demestrisikoutsatte
næringene.
I 2013fordelertilsynenesegpånæringene
på følgendemåte:
TabelkT

It

narin , virksombeter re

'
e
Bergveeksdrift,industri,elekixisitet,vann
'on
' somhet
B
'oner
Varehandel,mo
T
51:1V •
ct
Overna '
Inf
'on
komm ' 'on
F
'
fo
'
•
mhet
Teknisk og forretningsmessig
eiendomsdrift
en
Offentlig administrasjonog foesvar,og
trygdeordningerunderlagtoffendig

652
1 748

4%
11 %

61 %
69 %

8 034
13 048

81
13,4

3 350
3 707
566
948
147
117
1 628

21 %
22 %
4%
6%
1%
10 %

59 %
65 %
61 %
75 %
71 %
70 %
63 %

23 166
44 079
11 401
8 553
6 616
2 398
34 984

14,5
8,4
50
11,1
2,2
4,9
4,7

609

4%

65 %

5 068

12,0

U
Helsesosial 'enester
P
' 'en
'
Uo

375
1 448
550
119

2%
9%
3%
1%

63 %
67 %
74 %
61 %

6 684
25 248
11 562
308

56
5,7
4,8
38 6

10/0

n rosent

*Antallvirksomheter
medansatteinnenneeingen
sTabellenviseeikkeantalltasynhos unatevilksomheter.Noen av tåsynenekanha vsertgjennomforthos sammevirksomhet.Det reelletalletfot
dekningsgrad
vilderforliggenoelavem
Ingenopplysninger
om naringskodei SSBsinstatistark
ellermanglenderegistreting
avnæringi VYR.ellerBetzy.
10
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Arbeidstilsynet
harovertidbruktmyeressurserpåå utvikleIKT-systemene,
og selvom en delarbeidgjenstår
beiwnnervi å se resultaterav arbeidetBådehøyeretasynstallog høyerereaksionsgrad
er en konsekvensav
målrettetIKT-satsing.Betzyer et viktigbidragfor å sikreat likeforholdbehandlesliktog derigjennomatvi
blir enda mer enhetligi bruk av reaksjonene.Tabellenunder viser utviklingi stansinger,anmeldelser
reaksjonsprosent
og vedtakom tvangsmulkt
fra2009til2013.
TabelkUtvikk i
465
67
60%
1 517

632
46
61 %
1 636

774
68
60 %
1 222

Antailstans. 1
Antallanmeldelser2
R 'on osent
Vedtakom
mulkt3

er

474
141
61 %
1 930

388
154
65 %
2 362

1 Tabellenovenforviserantallstansb2ger
knyttettil overhengendefareforlivog helse,jf. arbeidsmiljoloven
s 18-11.
Talleneoppgirantalltilsynmedet
ellerflerevedtakom stans.
Tallfortidligereir er derfor
2 Fraog med2012reglatteres
anmeldelser
i arkivsystemet
ePhorte,og ikkei saksbehandlersystem
forulayasomtidligere.
drItedirektesammendknbare
med2012.Pågrunnavuldteregistretingsrutiner
i Ephorteerdetnoe usfickerket
tiltallfor 2013.
VYR ogBetzy Disse trengerikkeværeknyttet
3 Antallvedtakom tvangsmulkt
somergitthvectår,basertpi registreringsdato
i saksbehandlersystemet
tdtilsyngjennomførtsammeåret,foreksempelkanvedtakom tvangsmulkt
gitti 2012vacrepåbakgrunnavettilsyngjennomførti 2011.Videseerdet
ofte flerereaksjoner
soromedførertvangsmulkt
1sammevirkbomhetTallfor2012erkordgert

Tabellenundervisertasynog reaksjoner
fordeltpå aktiviteter
i 2013.
TabelkTi
Sats• helse sosial
S
renhold
Sats• n 1arbeidslivet
Utadrettetaktivitet—år•
'ot4
vero
'onale

re

•

sent

å aktiviteter

1 272
1 721
523
10890
1 558

7
ver8

65 %
74 %
67 %
64 %
57 %

I hovedsaktdsyninnenteroaeneorganisatoriske
arbeidsbetingelser,
muskelog skjelettplager
og psykiskebelastninger,
ulykkesforebygging
og
forebyggeaosialdumping
q hovedsakullsyninnenoppfølgingavarbeidsulykker,
oppfølgingavtipsog meldtehendelserog markedskontroll
7

I tadelingsbrevet
for2013erdetkravomrapportering
påparameteret
andellukkedepålegg.Riksrevisjonen
gamerknadpåatdetteikkeexrapportert
påi 2012,vivisertiltidligeredrøftingeri forbindelsemed
etatsstyringsmøte
i juniog utarbeidelsen
avtildelingsbrevet
for2014.Det erikkekravom å rapportere
på
andellukkedepåleggi tadelingsbrevet
for2014.Arbeidstasynet
harikkemulighetta å utarbeidestatistikkmcd
god kvalitetpådetteparameteret
og harderforikkeutarbeidetoversiktoverandellukkedepålegg.
Tilsynenegjennomføresetteren sjekklistesomexdefinerti forkantavtilsynetI tilleggskalinspektøreneom
nødvendigogsåtaoppviktigeforholdsom fremkommer
i tilsynet.I forholdtilregelverket
Arbeidstasynet
forvalter,erdenmestbrukteforskriftenforskriftom organisering,
ledelseog medvirkning.
Denneforskriften
regulererogsåHMS-arbeidetog HMS-ressursene,somArbeidstilsynet
i 2013harhattet øktfokuspå.
TabelkMest bnikte

i

—doven

Paragraf
3-1Kravtilsystematisk
helse-,miljø-og silrkerhetsarbeid

8006

Paragraf
3-3 Beckiftshelsetjeneste

3299

Paragraf4-1 Generellekravtilarbeidstniljøet

3102

Paragraf3-2 Smrskilte
forhoklaregler
forå ivaretasikkerheten

1919

Paragraf6-1 Plikttilå velgevemeombud

1683

Paragraf3-5 PLIrt
forarbeidsgiver
tilå gjennomgåoppbering1helse-,miljø-og slickerhemarbeld

1460

Paragraf
6-5 Utgifter,oppheringmv.

1351

Paragraf4-4 Kravtildetfysiskearbeidsmiljøet

1146

Paragraf14-5Kravom skriftligarbeidsavtale

1178

Paragraf4-5 Særligom kiemiskog biologiskhelsefare

1054

Tabellenunderviserhvilkekontrollpunkt
somharutløstfiestreaksjoner
fraArbeidstilsynet
i 2013,tabellen
giret bildeavhvilkefunnsomharværtmestvanligi 2013.
C:)
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TabelkKontro nkt medtilberemkb'emmelSOIN
barutled stiv

ner

Harvirksoutheten
valgtverneombud?
-Forskriftom organisering,
ledelseog medvirkning

1472

-Arbeidsmiljøktven
§ 6-1
Erdetutarbeidetplanforbedziftshelsetjenestens
bistand virksomheten?
-Forskriftomorganisering,
ledelseog medvirkning

1420

-Arbekismiljeloven
§ 3-3
Hararbeklegiver
gjennomgåttopplæringihelse-,miljø-og sorkerhetsarbekl?
1404

-Arbeldsmlljøloven
§ 3-5
Hararbeidsgiver
kartlagtde farerog problemerarbeidstakeme
kanutsettesfori vidcsomhetenog pådennebakgrunn
vurdertrisfiroenfor skade ellerfareforarbeldstakernes
helseo sfickerhet?
-Forskttetom organisering,
ledelseogmedvirkaing

1352

-Arbeldsmiljøkwen
3-1
-Arbeidsmiljøloven
S4-1
Harvemeombudetgjencomførtnødvendigoppliering?
-Forskriftom organisering,
ledelseog medvirkning

1283

Arbeldsmiljøloven
§ 6-5
Ervkluomhetenttlknyttet
godkjentbedriftshelsMeneste?
-Forskriftom organisering,
ledelseog medvirkning

1258

-ArbckIsmiljøloven
§ 3-3
Haxarbeidsgiver
gjennomførtnødvencligenitakog/ellerutarbeidet
plansombeskrivertiltakforå erneeller
reduserefarero
blemerIarbeidet?
-Arbeklsmilieloven
S3-1
-Arbeidsmlljøloven
S4-1

1113

Forskriftom systematisk
helse-,miljø-og afirkerhetsarbeid
Ivirksomheter
(internkontrollforskriften)
Harbestilleravrenholdstjenester
systenxrog rutinerforåpåseatlønns-og arbeidsvilkår
hos renholdsvirksamheten
forskriftforrenholdsvirksomheten?
de •
'mester erIoverenssternmelser
med 'eldendeallm
-Forskriftom Informasjonsog påseplfirt
og innsynsrett

1031

Lovom allmennitjøring
avtariffavtaler
Harbestilleravreaholdstjenester
i kontrakten
medrenholdsvirksomheten,
informertom at renholdsvirksomheten
arbeidstakere
minstskalhadelønns-og arbeldsvilkksom følgeravallmenngjøringsforskriften
for
renholdsbedrifter?
Forskriftom informasjonsog påsepliktog innsynsrett

935

-Lovom allmenngjøring
avtariffavtaler

s 14-6?
Er arbeidsavtalene/rnal
forarbeldsavtalme
i trådmeddeminimumskrav
somfremgåravaMeidemiljøloven
-Arbeldsmiljøloven
§ 14-5

708

-Arbeidsmiljeloven
§ 1 4-6
Hararbeidsgiver
sørgetforåutstyreallearbeidstakere
somutførerarbeldpåbygge-elleranleggsplassen,
med
Ideatketakort?
-Forskriftom klentketskort
(ID-kort)påbygge-og anleggsplasser
Erdetinngåttskrlftligarbeidsavtale
medde ansatte?
422

-Arbeidaniljøloven
§ 14-5

Resstirsbrak
påtilsynsaktivitet
Arbeidstilsynet
hardisponert518,669mill.kroneri 2013.Arbeidstilsynet
harbenyttettildelingeni trådmed
føringergitti tildelingsbrev
medtilleggFornærmereredegjørelse
visesdettilrapportering
på statsregnskapet.

Lt9
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Tabellen under viser ukeverksressurser som er benyttet på arbeidstilsynets tilsynsaktiviteter.
TabelkUkeverk,ti n

Aktivitet
Sais helseo sosial
Sats' tenhold
Sats' n i arbeidslivet
Sa
o anl
Utadrettetaktivitet—
riorit
Lø de o
ver o
'onale o
Gamleaktiviteterfra ti '
stra
Sum

rea an rasentordek å satsinsomnieler

Ukeverkiffessurser

Antall
1 272
1 721
523
57
10600
1 558
233
15964

ver
k eriode

1 137
708
269
36
4 786
4 511
16
11463

I tildelingsbrevet for 2013 er Arbeidstilsynet bedt otn å rapportere på ressursbruk for utadrettet virksomhet,
indirekte utadrettet virksomhet (støtte) og intern administrasjon. I forbindelse med utarbeidelsen av
tildelingsbrevet for 2014 var det dialog mellom Arbeidstilsynet og departementet om hensiktsmessig
ressursrapportering, og det var enighet om å rapportere etter de kategoriene som Direktoratet for
økonomistyring anbefaler. Arbeidstilsynet legger disse kategoriene til grunn også for ressursrapporteringen
2013 siden det er hensiktsmessig å benytte kategorier som kan sammenlignes over tid.
Arbeidstilsynet har i 2013 gjennomgått etatens ressursbruk til administrative oppgaver. Alle enheter (regioner
og direktorat) er bedt om å anslå ressursbruk, anslått ressursfordeling er 60 prosent til kjemeaktivitet, 19
prosent til støtteaktivitet og 21 prosent til styringsaktivitet All tilsynsaktivitet er registrert under kategorien
kjerneaktivitet
Ressursfordeling

Kgmeaktivitet
St•Ileakkivite

t

Styrir~tivitts

Mest mulig effektiv ressursbruk innebærer at tilsynsinnsatsen må rettes mot de næringer og virksomheter
hvor det er størst risiko for at arbeidsmiljøet ikke er fullt forsvarlig. Beslutningene er bygget på årlige
vurderinger som ligger til grunn for tildelingsbrevet og flerårigevurderinger som ligger til grunn for
Arbeidstilsynets strategiske plan. Best mulig risikovurderinger som grunnlag for tilsyn er derfor en
forutsetning for at Arbeidstilsynets ressurser skal kunne benyttes mest mulig effektivt.

Synligheti media
Arbeidstilsynet hadde nesten 11 500 medieoppslag i 2013. I alt var 36 prosent av artildene positive/svakt
positive for Arbeidstilsynet, to prosent var negative og 62 prosent var nøytrale. I alt 64 prosent av artiklene
som utkom i 2013 bIe publisert i nettkilder, mens 31 prosent var å lese i trykte kiIder. Fem prosent var
eterinnslag. Arbeidstilsynet fikk bredest omtale i regionale og lokale kilder i 2013 (76 prosent), etterfulgt av
riksdekkende kilder (12 prosent) og "andre kilder" (12 prosent), eksempelvis bransjemedier og offentlige
nettsider. Arbeidstflsynets svartjeneste behandlet om lag 90 000 henvendelser gjennom telefon, epost, ung.no
og Facebook. I tillegg ble det behandlet om lag 9 000 offentlige innsynsbegjæringer.
I 2013 har Arbeidstilsynets innsats mot utenlandske steinleggere, renholdsbransjen og utelivsbransjen Iyktes
med å sette dagsorden i media, både lokalt og nasjonalt I tillegghar media viet mye oppmerksomhet rundt
tema sosial dumping, arbeidstid og sikkerhet og ulykker blant utenlandske arbeidstakere.

53
-

I 2013 har 20 medarbeidere i Arbeidstilsynet, både ledere i direktoratet og i regionene samt mange
inspektører, gjennomført medietrening. Totalt har etaten innenfor en toårsperiode gjennomført tnedietrening
av om Iag 100 medarbeidere.

46
-

583533
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Eventuellebrukerundersøkelser
Arbeidstfisynet
harsommålsettingattfisynskalbidratilvarigeforbedringer
i arbeidsmiljøet
i virksomhetene
detgjennomførestilsyni Somet tiltakforå sikredetz gjennomfører
Arbeidstfisynet
årligen kartlegging
av
virksomhetenes
erfaringer
medetatenskommunikasjon
i tfisynetDetteskjervedutsendingavet elektronisk
spørreskjema
tilet representativt
utvalgavvirksomhetene
detergjennomførttfisynmed.Spørreskjemact
sendesbådetfidagliglederog verneombudivirksomhetene,
forå sikreulikeperspektivi tilbakemeldingene.
Følgendespørsmålsullestilarbeidsgiver
og verneombud:
I hvfikengradvarArbeidstasynet
tydefigmedå formidlehensiktenmcdtfisynsbesøket?
I hvfikengradvismArbeidstilsynet
forståelseforutfordringene
i dinvirksomher?
I hvilkengradfikkdumullghettllåleggeframvirksomhetens
sakmedhensyntil
arbeidsmfijespersmål?
I hvfikengradfikkdu vefiedning
omlovenskravundertilsynsbesøket?
I hvilkengradvarArbeidstilsynets
rapport,inkluderteventuellepålegg,ettertilsynsbesøket
tydeligog
forståelig?
Ftur Tilbakemeldiser
ornArbeidttilyøettkommunikag'on
i tilynet
,

3
Formidle hensikt

Forståelse for
utfordringer
in2009

Leggefrem
virksornhetens sak
2010

2011

012012

Verledning orn
lovktav

Tydelig rapport

•2013

Gjennomkartlegghigen
fårArbeidstfisynet
verdifulletfibakemeldinger
om gjennomføringen
avselvetfisynet,
om hensiktog tematikki tfisyneter formidletpåengodmåteog om skriftligkorrespondanse
fra
Arbeidstilsynet
tfifredsstiller
rimeligekravtiltydelighetog lesbarhetRespondentenevurdererArbeidstilsynet
innsatslangsen skalafra1 til9.Arbeidstilsynet
harsomambisjonom atresultateriundersøkelsen
børvzre
over7. Resultatenehari allhovedsakva:rttfifredsstillende
i periodenmålingeneharblittutførtResultatene
frakartleggingene
dannergrunnlagforopplæringstfitak,
tfipasninger
i internemalerog utformingavannet
asynsmateriell
Risikostyring
Arbeidstfisynet
gjennomfører
årligerisikovurderinger
påoverordnetnivå.Et oppdatertrisikobfide
basertpå
innspilltiltildelingsbrev
bleoversendtArbeidsdepartementet
i oktober2013.Risikovurderingen
for2013
fokuserzpåområdenemilingavmåloppnielse,temai tfisynog valgavtilsynsobjekter,
enhetlig
myndighetsutøvelse,
øktutadrettetaktivitetog teknologiog IT-verkuay.
Vårvurderingavom de enkelterisiki
varreelleog hvorvidtde kompenserende
tiltakharbidratttilå redusererisikoen,ersomfølger:
Arbeidstilsynet
meneratmilingavmåloppnåelse
eren risiko.Fokuspåvirksomhetsstyring
sominnbefatter
blantannetrisikostyring
ogmålingavmåloppnåelse
cren omfattendcoppgave.Det eriverksatttiltak,men
detteeret utfordrendeområdehvorvi måbrukeressurserpå åvidereutvikle
godestyringsverktøy.
Ved
utgangenav2013bledetnedsatten prosjektgruppe
somi løpetav2014-2015skalvideseutvikle
Arbeidstfisynets
virksomhetsstyring,
medvirkningfraog medbudsjettåret
og med2015.
Tilsynutgjøren vesentligdelavArbeidstilsynets
kjerneaktivitet
og temai tilsynog valgavtilsynsobjekt
vil
afitidværesentralti risikovurderingen.
I 2013bledetutarbeidet
«Beslutningsunderlag
forårligprioritering
av
Arbeidstilsynets
aktiviteti 2013- Taktiskrapportrisikobasert
utvelgelseavnæringog tema»,somla
premisseneforplanleggingavaktivitetpågrunnlagavårligeprioriteringer
i 2013.
I kraftavArbeidstfisynets
samfiumsrofie
erenhetligmyndighetsutøvelse
nødvendigforå oppnåtroverdighet
og tfilitog vil derforalltidhastoroppmerksomhet,
samtutgjørcenreellrisiko.Det crde sisteåreneiverksatt
en rekkeultakforå sikreenhedighetDet visestilegenomtaleavdetteundcrkapitte111Tillitog
trovadighet
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Arbeidstilsynet
eren tilsynsetathvortilsynerdetviktigstevirkemiddelet
og en klarprioritering
avøkt
utadrettetaktiviret
eravgjørende
foretatensresultatoppnåelse.
Risikofaktoren
anseessomreell.
Kompenserende
tiltaki 2013harværtå fokuserepåtidligereiverksattenItakpåområdetforå oppnåplanlagt
utadrettetaktivitet,somforeksempelatBetzygradvisharblittfasetinnog blitttatti brukpåalleområderfra
november.Viderehardetværtfokusertpåkvaliteti tilsynetmedfokuspåinternkontroll
i rutineneforå
redusererestanser,medbakgrunniRiksrevisjonens
merknader.
Analyseavetatensteknologiog IT-verktøyfra2008og erfaringene
fradenpågåendeIKr-utviklingen,
underbygger
atrisikofaktoren
erreell.Iverksattetiltakforå redusererisikoi utviklingsfasen
erbred
involvesingavalleparteri utviklingsarbeidet
samtatprosjektetharen styringsgruppe
forå sikregod
forankring
i ledelsenog sentraleprosesser.

offentligeanskaffelser
Økonomiforvaltning
-

Foråivaretaog sikteatalleanskaffelser
gjennomføres
i trådmedregelverketforoffentligeanskaffelser,
blir
alleanskaffelser
i Arbeidstilsynet
somgjøresetteranskaffelsesforskriftens
delII og forskriftens
del
planlagtog &nnomførtavfagpersonale
direktoratet.
Direktoratet
harogsårammeavtale
påanskaffelsesfaglig
bistandmedKPMG,sombistårvedbehov.
Foranskaffelser
etterdelI forefinnesrutinebeskrivelser
og malerforutførelsenigjengelig påArbeidstisynets
intranettDirektoratet
harlagttilretteforenkeltilgangtilalleinngåtteavtalerpåintranettog forenklet
gjentagendecnkleinnkjøpi etatcn,vedågjøremangestandardavtaleproduktcr
tilgjengelig
viac-handels
løsning.Alleanskaffelscr
somgjøresi direktoratet
gjennomføres
elektronisk
i kontrakt-og
konkurransegiennomføringsverktøy.
Brukavelektroniske
systemerforenkleroppfølging,kontrollog rapportering.
Avvikfrarutineravdekkes
tidfigi regelmessigekontroller.
Sporbarheten
i altfrakonkurransegjennomføring
og kontraktendringer
dl
bestillingerog mottakskontroll
ermedpåå sikreatArbeidstilsynet
etterleverbåderegelverkog
avtalefixpliktelser.

VurderingavsikkerhetsdIstanden
Arbeidstilstanden
harvurdertsikkerhetstilstanden
i vedlegg1.

Øktrekrutteringavpersonermedredusertfunksionsevne
Arbeidstilsynet
blei 2013utvalgttilåværeoffentligforegangsvirksomhet
forå gi ungemednedsatt
funksjonsevne
øktemuligheteriarbeidslivetI denanledningsattevi oss et målom atalleenheteri
Arbeidstasynet
skulleoppretteminimumén IA-plassi løpetavåret,dvs,totaltminimum åtteIA-plasser.
Resultatoppnåelse
for2013er 12IA-plasserfordeltpåregioner/direktoratet.
Forå oppnådetteharvi bLa.
vektlagtinformasjon
og god forankring
i egenorganisasjon.
Vi harogsåhattstorfokuspåriktig/nødvendig
kompetansei forholdtilarbeidsoppgavene
etatenkantilbydavi menerdeteren forutsetningforå skapeen
vinnhinn- situasjonforalleparter.EnIA-plassskalogsåværeen muliginngangsport
forvidereansettelsei
etaten.Vi haretablerten arbeidsgruppe
i samarbeid
medNAV hvorvi harfulgtoppatsamarbeidet
mellom
Arbeidstilsynet
og NAV i alleregionerharfungertTettsamarbeid
og oppfølgingi alleleddbådehos NAV
og i Arbeidstilsynet
harværten avgjørendefaktorformåloppnåelse.

583533-47-53
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VAR DATO

25.08.2014

VAR REFERANSE
2013/18526 121739/2014

DERES DATO

DERES REFERANSE

VAR SAKSBEMANDLER

LarsAndraGodvik,tlf 468 25 099

NotatN —oppfølgingforventet
TII:
HallgerdSjøvoll
OPPSUMMERLNGAV TILSYNSKAMPANJEN"KYST-NÆR"2014 RETTETMOT
FISKEFOREDLING
Vinterfisket2014 harværtsværtbra.Det erlandetmerfiskenni 2013. Det harværtfrittfiske
fordenminstefartøygruppen,
svaartgodefangsterog bedrestabiliteti maikedetennåretfør.
Det harkortsagtværthektiskaktiviteti næringen.
Arbeidstilsynetoppsummerer«Kyst-Nær»aksjonen2014 medati dengraddetharskjedd
positiveendringeri næringenfraåretfør,kommerdettil syneførstog fremstved at
virksomhetenebådei tfisynet,oppfialgingav detteog i forkantav sesongen,haretterspurt
veiledningog da særligomkringmidlertidigeansettelserog arbeidstidsordninger.
Viderehar
flere virksomhetersørgetfortekniskkontrollav arbeidsutstyret
og godenokarbeidsavtaler
for
sineansatte.
Tilsynsaksjonjannar-juni 2014, et ledd i langsiktigoppfølgingav meringen
ArbeidstilsynetNord-Norgestilsynmed fiskeindustrii «Kyst-Nærkampanjen»2013 avdekket
blantannetatbransjenvaraltfordårligpå detlovpålagtesystematiskehelse-,miljø-og
sikkerhetsarbeidet.
DerforharArbeidstilsynetNord-Norgefortsattsinekontrollermeddenne
næringensomer så viktigforbosettingog verdiskapninglangskysten.Arbeidstilsynetharved
29 tfisyni de trenordligstefylkenei periodenjanuar- juni,jobbetforå sikreanstendige
arbeidsvilkår,god sikkerhetog et godtarbeidsmiljø.Tilsynenehari 2014blittgjennomførti
forskjelligevariantertil ulikedelerav fiskerinæringen,
menmedhovedfokuspå de
virksomhetenesom sysselsettersesongarbeidere
undervinterfisket.Kampanjenharomfattet
generelletilsyn,uanmeldtekontroller,tilsynmedsærskiltfokuspåutenla dskearbeidstakeres
lønnsog arbeidsvilkår
og postaletilsyn.Det harogsåblittgjennomførttilsyni noenav
Arbeidstilsynetsøvrigeregionerettersammemodellsom i regionNord-Norge.
Manglendehelse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
ArbeidstilsynetNord-Norgehari løpetavkampanjengitt 100reaksjonerpå mangleri
arbeidsmiljøarbeidetellerovertredelserav arbeidsmiljøregelverket.
Åtteav ti besøkte
virksomheterfikkpåleggom forbedringer.
Entredjedelav debesøktevirksomheteneharikke
gjortnoki sittsystematiskearbeidforet godtog sikkertarbeidsmiljø.Enlike storandelav
virksomhetenebrøtogsåarbeidstidsbestemmelsene.
Resultateternedslående,menmåses i sammenhengmedaten fierdedelav debesøkte
virksomheteneikkevartilknyttetbedriftshelsetjeneste
og/ellerat dagliglederellerverneombud
mangletlovpålagtopplæringi systematiskhelse-,miljøog sikkerhetsarbeid
(HMS).Dettetyder
på atdetforen del av virksomhetenemanglerbådekompetanseog verktøyforå driveet godt
HMSarbeid.
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Næringenbenytteri storgradutenlandskesesongarbeidere
undervinterfisket.Virksornhetene
som drivermottakog bearbeidingav fisk og fiskeprodukter
harikkealltidgodeøkonomiske
marginer.Bearbeidingav fisk og fiskeprodukter
erforeløpigikkeomfattetav en allmengjort
tariff.I disse dagererdetet utkasttil forskriftom allmenngjøringav overenskomstfor
fiskeindustribedrifter
utepå hering.Det ermuligat dagenskonkurransesituasjon
kanbidratil å
forklarenoe av bakgrunnenfor at deti hverttredjetilsynble avdekketbrudd
arbeidstidsbestemmelsene,
at hverfierdebesøktevirksomhetikkebetalerovertidstilleggslik
arbeidsmiljøloven
kreverog at deti hvertfemtetilsynble funnetmanglendeellerfordårlige
skriftligeadleidsavtaler.Mbeidstilsynetkonkludererderformedatbransjenfortsatteri en
risikogruppesomkrevertilsynmedarbeidsbetingelsene.
Flere arbeidsnlykker
Det harså langti 2014blittinnmeldt12 arbeidsulykker
medpersonskadeforNord-Norge
dennenreringsgruppen.
Detteer dobbeltså mangeinnmeldteulykkerforbransjensomi hele
2013. Fallulykkerer vanligst,mendetharværtfleretilfelleravpåkjørselav truck,samt
stikk/kuttskader.Annenhverskaddarbeidstaker
erutenlandsk.Det harogså ved startenav
sesongenværtmangearbeidstakere
somharflittgallesprutpå øyet ettersløyingog rensingav
fisk.DerfortilskrevArbeidstilsynetallevirksomheteneumiddelbartetteratdetteble kjentmed
veiledningom kravtil opplæringog brukav vemeutstyrforå forebyggedennetypenskader.
Det ervirksomhetenessystematiskeHMS-arbeidsomskalsørgeforat arbeidsrelaterte
ulykker
og skaderforebygges.Dettegjennomkartlegging,risikovurdering
og tilhørende
risikoreduserende
tiltak.Vanligetiltaker instrukserog opplæringi brukav arbeidsutstyr,
periodisksakkyndigkontrollav arbeidsutstyr,
brukav verneutstyrosv.
Arbeidstilsynetseren trendved atflereav debesøktevirksomheteneharhattfokuspå teknisk
sikkerhetog dermedsørgetforsakkyndigkontrollav arbeidsutstyr.Samtidighardetblittgitt
fierereaksjonerknyttettil sertifisertsikkerhetsopplæring
slik somtruckførersertifikat.
Enmulig
forklaringpå dettekanværekravtil attruckføreremedutenlandskekompetansebevismå
konverteredisse til Norsk.Dettegjøresved saksbehandlinghos Arbeidstilsynet.
El nmringmed arbeldstidsutfordringer
Arbeidstilsynetharved tilsyneneforetattstikkprøvekontroll
av arbeidstidvedinnhentingav
arbeidsavtaler,
timelisterog tilhørendelønnslipp.Hvertredjebesøktevirksomhetharfått
reaksjonerknyttettil bruddpå arbeidstidsbestemmelsene
og daoftestdelsgrovebruddpå
bestemmelseneom dagligog ukentligarbeidsog hviletidog bestemmelsenom utbetalingav
overtidstillegg.På detteområdetsynesdetikkeå ha skjedden forbedringi næringen.Det ble
funnetsesongarbeidere
medenkeltearbeidsdageroppmot20 timerog adwidsukerheltopptil
94 timer,samtidigsomdeti disseeksempleneikkevarutbetaltovertidstillegg.Det er særlig
viktigforet anstendigarbeidslivat sesongarbeidereog fast ansattebehandleslikti forholdtil
utbetalingav overtidstillegg.
Fiskeforedlingsbedriftenesøker løsningerpå arbeidstldsutfordringene
Arbeidstilsynetfanthos flerevirksomhetertiltaksomvarmedpå å begrenseomfangetav
overtidsarbeid.Særligvirksomhetersomble besøkti 2013 harforsøktå finnetiltakforå holde
seg innenforarbeidsmiljølovens
krav.Eksemplerpå tiltakvarbrukav tilkallingsvikarer,
bruk
av fleresesongarbeidereog sist menikkeminstfantArbeidstilsynetat fierevirksomheter
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samarbeidetmedfiskellåtenved å settebegrensingeri fisket,slik somavtaltedagskvoter,
avtalteleveringstidspunkt
og hviledagerslikatproduksjonen
bedreharlattseg planlegge.
Endel virksomheterharogså forsøktå holdeseg innenforarbeidsmiljølovens
kravved å søke
Adieidstilsynetom dispensasjon,ententil gjennomsnittsberegning
av arbeidstiden(tumus
ordninger)ellerved dispensasjonforutvidetbrukav overtidbasertpå sesongmessigbehov.Et
fåtailav dissesøknadeneble innvilget.Årsakenetil dettevarierer,men deterillustrerendefor
mangelpåkunnskapomkringarbeidstidsreglene
atdeti noentilfellersøkesom ordningersom
virksomhetenog de tillitsvalgteharkompetansetil å inngåselv. VidereserArbeidstilsyneten
trendi atdetofte ervirksomhetersomharfåttpåleggknyttettil arbeidsfidsom søkervidere
veiledningog dispensasjontil gjennomsnittsberegning
ellerutvidetbrukav overtid.
Arbeidstilsynetkonkluderermedat deterfortsattbehovforkontrollmedarbeidstidinnen
fiskerinæringen
og et stortbehov forveiledningomkringbestemmelseneog synligjøring av de
gode løsningeneved samarbeidmedpartenei næringenNNN og FHL.
Medhilsen
ArbeidstilsynetNord-Norge
HallgerdSjøvoll
tilsynsleder
(sign.)

LarsAndr6Godvik
senioringeniør
(sign.)

Dette brevet er godkjentelektroniski Arbeidstilsynetog hardelfor ingensignatur

Vedlegg:Tabell1. Aktivitetsoversikt,
Tabell2: Reaksjonsoversikt
2014, Tabell2:
Reaksjonsoversikt
2013
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Tilsynstype

Antall

Tilsynmed fokuspå utenlandskearbeldstakeres

6

arbeldsbetingelser
Postaletilsyn

1

Tlisynspakkeflskemottak

14

TilsynspakkeFlskelndustrl

8

Totalt antall tllsyn

29 tilsyn

Nordland

23

Troms

4

Flnnmark

2

Antalltilsynuten reaksjoner

5

Antall reaksjoner

100

Antall anmeldelser

2

Antall søknaderom arbeldstldsdispensasIoner
TabellL Akthdtatsoversikt

7 (4 gjennomsnittsberegning
3 overtld)

ReaksjonsoversIkt
2014
AntallvirksomheterhvorArbeidstilsynet
fant avviksommedførtereaksoner
Antallvirksomheterhvordet blegitt reaksjonerknyttettil virksomhetenssystematiskeHMSarbeld(kartle In o risikovurderin r, avviltssystem,
tiltak)
Antallvirksomhetersomflkk reaksjonerpåtekniskeforhold(manglendeperiodisksakkyndlg
kontrollavtruckeller kaikran, påleggknyttettil masktnerog kalermv)
AntallvIrksomhetersomikkevar tilknyttettedriftshelsetjeneste
Antallvirksomheterhvordet ble gitt reaksjonerknyttettil aivorligebruddpå
arbeidstidsbestemmelsene
Antallvirksomheterhvordet ma let ellervar manglerved skriftll arbeidsavtale
AntallvIrksomheterhvorda liglederellerverneombudetman let HMSo plærin
Antallvirksomhetersombenyttetse av Innleldarbeldskraft
Antallvirksomheterhvordet Ikkeer va verneombud
Antallvirksomheterhvordet blegitt påleggom sikkerhetsopplæring
for brukav arbeidsutstyr
(Interndokumentertsikkerhetsoplæring,truckførersertifikat).
Antallvirksomheterhvordet ikkeble utbetaltovertidstille
Antallvirksomheterhvordet blegitt påleggi forbindelsemed hen n avfisk arbeldi høyden)
Antallvirksomhetersomo
ble besøktI 2013
Arbeidsu kker*anuar—uni 2014
Arbeldsulykker
Januar—"uni2013
Tabell2 ReaksJonsoverslitt
2014

24 av 29
10 av 29
8 av 29
7 av 29
9 av 29
6 av 29
7 av 29
5 av 29
5 av 29
11 av 29
7av29
2 av 29
8
12
3

4
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2013
Reaksjonsoversikt
fant awlk sommedførtereaksoner
Anta IIvirksomheterhvorArbeldstilsynet
av
Antallvirksomheterhvordet ikkevar gjennomførttilstrekkeligkartleggIngog risikovurdering
farer o problemeri arbeldsmIljøet
Antallvirksomhetersomikkekunnedokumentereperiodisksakkyndigkontrollavtruckeller
kaIkran19 av43
ved planfor
brukav godkjentbedriftshelsetjeneste
Antallreaksjonerknyttettll forskriftsmessig
bistandogårsrap rt
et godleentbedriftshelseteneste
Antallvirksomhetersomikkevartilk
Antallvirksomheterhvordet blegitt reaksjonerknyttettil bruddpåarbeldstldsbestemmelsene
Antallvirksomheterhvordet ikkevar inngåttskriftligarbeidsavtalemedansatteeller hvor de
skrIftil e avtaleneikketIlfredsstiltearbeldsmIlølovenskravtil Innhold
AntallvIrksomheterhvorverneombudetIkkehar ennomførtnødvendi o lærin
Antallvirksomheterhvorda i lederikkehar ennom tt o lærin I HMSarbeld
et se av Innleldarbeldskraft
Antallvirksomhetersombe
Antallvirksomheterhvordet ikkeer va verneombud
for brukav
AntallvIrksomheterhvordet blegitt påleggom dokumentertsIkkerhetsopplærIng
arbeldsutstyr
Antallvirksomheterhvor det er tt påle om rutInerfor behandlingav avvik:
tIltak og planerfor dette
Antallvirksomheterhvordet er ltt påk om rIsikoreduserende
utbetaltovertIdstIllegg
ikkeble
hvordet
AntallvIrksomheter
Antallvirksomheterhvordet ble tt le I forbindelsemed hen n av fisk arbeldI høyden)
Antallvirksomheterhvordet blegitt åleggom truckførerbevis
Antallvirksomheterhvordet ble tt reaksjonerknyttettil Innleteav arbeidskraft
Tabell 2: Reaksjonsoversikt2013

41 av43
19 av43
19 av43
16 av43
14 av43
13 av43
12 av43
11 av43
10 av43
9 av43
8 av 43
8 av43
7 av 43
7 av43
6 av43
6 av43
5 av43
5 av 43
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Vedlegg1Vurderingav sikkerhetstilstanden

Verdier/aktivaogskjermingsverdig
informasjon
Arbeidstilsynet har ingen fysiske aktiva som krever spesiell beskyttelse eller beredskapsmessige
tiltak. Arbeldstilsynetsviktigste verdier er akkumulert kunnskap og statistikk samlet I ulike IKTsystemer samt den enkelte medarbeider.
Høsten 2012 innførte Arbeidstilsynet et egenutviklet styringssystem
for informasjonssikkerhet
basert
på NS-ISO/IEC27002:2005. Styringssystemetkrever bl.a.
at alle kritiske verdler og aktiva I Arbeldstilsynet kartlegges
at alle kritiske verdier og aktiva klassifiseresi en av fire sikkerhetsklasser
at alle de mest kritiske verdier og aktiva risikoanalyseres
at det eksisterer en struktur for tiltak og oppfølging av tiltak
53
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Styringssystemet
sikrerogsådokumentasjonogsporbarhetsamten jevnligvurderingav behovfor
reklassifisering
oggjentakav risikoanalyser.
HvertIKT-systemer gjennomgåttogklassifisertbasertpåforretningsmessige
kriterierinnenfem
tematiskeområder:økonoml,omdømme,avhengighet,rammekravogforventnIngersamt
sikkerhetsprofil.
Klassifiseringen
fører til at systemenedelesInni fire sikkerhetsklasser
benevntA, B,
CogD, hvoravA er mestkritiskog D er minstkritisk.

Mulig inter~e-

rni

emet elte'r ciet

i1~1

e irfiljØer

Pote'tshde;. 4.*
Omdøm memessit'

Arb eldstllsynets
-

avhengighetav

I det daglige vi rket

systemet

,

,

âmfunnsmessige
••••••••• •
Konsesjortskrav
jarnrripl.irdvigf&iVe

itinger

re'vjlt.ffiger:g9.%ssystemet

vi bli omfa~

-Intt=r11!.:':Icrav
' systemets

jl,nforma5j on.

t,
ehr

kkerner,sprofil

AvIdatihget..lav

eereIie

Vem

rnias j on som

interessenters

hrverutringer

•epdigheten
tif sikring av cHta i

Tabell1 Temaeneinnendefem vurderingsområdene
far klassffisering

Klassifiseringen
viserat Arbeidstilsynet
harfire systemeri sikkerhetsklasse
A ogfem systemeri
sikkerhetsklasse
B.

1

Meldingom arbeldsulykke

Yrkesskachreglsteret

5

1

SAPPersonal

Det pågårtiltak 1systemetsomskalføre til en endringtil sIkkerhetsklasse
B.

v,.

7

Datavarehus BI

9

Webcrulter

Tobell 2 Systemer didelt sikkerhetsklosse A og B

Alle systemer har gjennomgått risikoanalyseog det er funnet forbedringstiltak for samtlige systemer.

Sårbarheter,manglerogawik
Avvik
Avvik rapporteres gjennom et eget avvikssystem,QM+, som alle ansatte har tilgang til, I 2013 ble det
innrapportert 110 avvik, uønskede hendelser og forbedringsforslag. Flest meldinger var I gruppen
«Annet» (42 meldinger) med IKTsom nr 2 (35 meldinger). Arbeidstilsynet vil i 2014 se nærmere på
kategoriseringene for å få ned antall meldinger under «Annet».
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Figure 1 Gruppering ov innsendte avviksmeldinger i 2013

Fordelingen av meldinger mellom typene Awik, Forbedringsforslag
og Uønskethendelseer vist I
figuren under:
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Figure 2 Fordeling ov meldingene på typer

Interne og eksterne sikkerhetsrevisjoner
53
-

Arbeidstilsynet ble revidert av Datatilsynet 5. desember 2012. Revisjonenførte til tre pålegg. Første
halvår 2013 ble det jobbet med tiltak og forbedringer basert på Datatilsynets revisjon. Påleggene ble
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bekreftet lukket Innen frIsten 1. jull 2013.
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basertpå
Førsommeren2013 ble det gjennomførten internrevisjonav informasjonssikkerheten
Revisjonenresultertei en egenrapport
for informasjonssikkerhet.
Styringssystem
Arbeidstilsynets
somble gjennomgåtti ledermøtehøsten2013 sammenmedforslagtil tiltak.Dissetiltakenefølgesnå
oPp.
for Direktoratetogdet er gjennomført
Det er gjennomførten revisjonav brannverninstruksen
evakuerIngsøvelse.

Ledelsensevalueringav sikkerhetsarbeidet
I
Ledelsenflkkgjennominternrevisjonen12013presentertenvurderingavsikkerhetsarbeldet
vellederEnveiledningom internkontrollog
RevIsjonenbasertesegpå Datatilsynets
Arbeidstilsynet.
for
styringssystem
hvordet I tilleggtil en vurderingavArbeidstilsynets
informasjonssikkerhet
blegjortvurderingerknyttettil:
informasjonssikkerhet
Styrendedokumenter
Gjermomførendeaktiviteter
Kontrollerendeaktiviteter
Ledelsengasintilslutningtil de foreslåttetiltak I rapporten.
medtIlhørendeforskrIftersamt
InformasjonsomfallerInn underSikkerhetsloven
håndteresspesielt,ogI tråd med kravene.
Beskyttelsesinstruksen,
Øvelser
bådesomenkletabletop-øvelserogsom
gjennomførerjevnligberedskapsøvelser
Arbeldstilsynet
medfølgende
Høsten2013 bledet gjennomførten omfattendeberedskapsøvelse
fullskalaøvelser.
fokusogmålsetting:
ogmedfokuspå
«Biltryggerepå hvordankommunisereien krisebasertpå beredskapsplanen
samhandling,begutningerogkommunikasjon.
bedre,ogspesielt:
Forståberedskapsplanen
oghåndteringervedpersonskadeogdødsfall,samt
Kjenneogforstå varslingsprosedyren
håndteringav hendelserinnenegetforvaltningsområde
Kunnesetteberedskap,vurderesituasjonenvedhjelpavproaktivmetodeog ta nødvendige
beslutninger»
somvilfølgesoppav Direktoratetfor arbeidstilsynet
Øvelsenavdekketflere forbedringsområder
2014:
Sepå mulighetenfor å
Gjennomgåogvurdereforbedringerav pårørendehåndteringen.
tydeliggjørepårørendeteametsrolleogfunksjon- herunderå øve på
etter reviderIngen.
pårørendehåndterIngen
Vurderehvorvidtplanverketer for omfattendeogom det skalforenklesfor å fungere
og
med en grundiggjennomgang
bedreI en reellsituasjon.Det kanværehensiktsmessig
medtankepå å forkorteog
vurderingav omfangetoginnholdetI beredskapsplanen
poengtere,samtdefineretydeligerehvasomer en krisefor Arbeidstilsynet.
ved
ut ogInnavArbeldstilsynet
ogInformasjonsflyt
Vurderekommunlkasjonskanaler
kriserfor å sikreriktiginformasjontil de riktigeinteressentene(presse,pårørendeog
kollegaer).Dersomdet besluttesendringerskalnyerutinerøvespå.

4.

Klargjøre ansvar og beslutningslinjerved kriser.

Kontroll med leverandører
I tråd med avtale gjennomførte Arbeidstilsynet i 2013 en årlig kontroll med informasjonssikkerheten
hos leverandøren Oberthur Technologiessom leverer ID-kort til byggebransjen og til
renholdsbransjen. Det ble Ikke gjoit funn som krevde spesielle tiltak.
Ut over dette ble det i 2013 ikke gjennomført kontrolltiltak mot leverandører.

Vurderingoganbefaltetiltakforå redusererisiko
AlleIKT-systemer i Arbeldstilsynet som inneholder personopplysningerer risikoanalyserti 2013. Det
er beskrevet tiltak og ansvarfor alle kritiske risikofaktorer.
Noen risikofaktorer er i enkelte systemer klassifisertsom «rød». Det betyr at risiko er uakseptabel og
at tiltak er påkrevd.
Til sammen ble det funnet ni kritiske risikofaktorer fordelt på fire IKT-systemer/prosesser.
Det er foretatt en risikoanalyseav direktoratets lokaler med spesiellvekt på resepsjonsornrådet.
Analysen avdekket behov for endringer i resepsjonsområdet og behov for tiltak for å bedre
personellsikkerheten for resepsjonsmedarbeiderne. Det arbeides i 2014 med planleggingog
gjennomføring av nødvendige tiltak.

