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1. Innledning

Atbeidstilsynetsrapportper 1. halvår2014 ervurderingav størreforsinkelseri
fremdriftenknyttettil oppgaversomertillagtetatengjennomtildelingsbrevetog
eventuelleandrestorehendelsersompåvirkerressursdisponeringen.Det erogsårapportert
påøkonomistatus.I tilleggerdetrapportertpåenkelteaktiviteterselv om detikkeer
avvik.ForrapporteringskravfraArbeids-og sosialdepartementetvises dettil
tildelingsbrevfor2014.

Atbeidstilsynetharper 1.halvår2014 ingenavvikframålog oppgavergitti tildelingsbrev
for2014. Av en samlettildelingpå 525mill,kronerer270 mill kronerbenyttetper30.
juni.

Atbeidstilsynetarbeidermedå utvikle sitt styringssystem, og deternaturfigå se
halvårsrapporteni sammenhengmedendringeri kravtil årsrapporteringfor2014,jamfør
statensøkonomireglement.Arbeidstilsynetharlikevelvalgtå gjennomføre
halvårsrapporteringensomtidligereårdadetvil værehensiktsmessigå ha gjennomført en
årsrapportmednye tabelloppsettog ny strukturførvi tilpasserdettetil
halvårsrapporteringen. Dette gjelder særskiltrapporteringpå økonomistatus.I tillegger
Atbeidstilsynetsutviklingavny styringsmodellknyttettil budsjettåret2015,
halvårsrapporteringenvil ogsåbli vurdertsomen delav dette.
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2. økonomistatus per 30. juni
UnderfølgerArbeidstilsynetsøkonomistatusper30.juni2014.

Tabe111:Økonomistatus er 30. 'uni2014
Tildelings-Kapitel Post Tlileggsdiddingbrev

Somletper
30.06

Regnskep
30.06 Ref. mot 01 Nettoforbrak

1000
Samlet
31.12

640 1 510 600 510 600 264 733 -7 722 257 011 510 600

640 21 10600 10600 4 542




4 542 10000

640 45 4 500 4 500 1272




I 272 4 500

Sum




525 700 525 700 270 547




262 825 525 100

Refusjonermotpost01 omfatterkonto3640006- refusjoner,36401511- refusjonav
arbeidsmarkedstiltak,36401611—refusjonav lønnved svangerskaps-/adopsjonspermisjon,
3640017Arbeidstilsynetrefusjonlærlingtilskuddog 36401811—refusjonsykepenger,jamfør
tabellenunder.

Arbeidstilsynethari tilleggfåttfullmakttil åbelastestatsbudsjettetskapittel649,post21 med
inntil6,2 mill kroneri 2014til oppfølgingav trepartsbransjeprogrammer.Arbeidstilsynet
harper30.juni ikkebelastetkapittelet.

Tabell2: Inntektskontoermedinntektsmdl 30. 'uni2014

Kapltel Til defmgabrev

364006 Arboidstilsynetrefusjoner

Regosksp per
30.06

-2 138

1000

Forventetper 31.12

- 2 500

364015 Albeidstilsynetrefinjonarbeidsmarkedsdltak -178 - 350

364016 Arbeidstilsynetrefinjonfødselspenger/adopsjonspenger -915 -1 800

364017 ArbeidstilsynetrefusjonIndingtilskudd -60 -120

364018 Arbeidstils refus"ons er -4 431 -9 000

Sam




-7 722 -13 770

Inntektper30.junipåkontoermedinntektsmålframgåravtabellenunder.

Tabell3: Inntelaskontoermedinntektsmdl er 30. uni2014

Kspitel Tildelingsbrev Regosksp
per 30.06

Forventet erp
31.12

1000

Inntektsmål

364001 Arbeidstilsynet- diverseinntekter -992 -1 300 -1 240

364004 Kjenulealickontroll 0 -6 110 -6 110

364005 TvangsmuIkt -2 128 -3 000 -2 200

364007 Byggesaksbehandlinggebyrer -7 285 -16 000 -19 791

364008 Refusjonutgifterregionaleverneontiud -2 251 -10 600 -10 000

364009 Overtredelses 0 35 0

Sam




-10 528 -37 045 -39 341

Kap.640Arbeidstilsynet

Post 01 Dnfisutgifler
Forkapitel640 Arbeidstilsynet,post01, erdetper30.juniregnskapsførtkostnaderpåom lag
264,7mill.kroner.Deterviderebokførtrefusjonertilsvarende7,7 mill.kroner.Samletblir
detteet nettoforbrukpå 257 mill.kroner.

Arbeidstilsynetestimereret forbruksomvil værei samsvarmedtildelmgvedåretsslutt.
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I tabell1 er ikkeforventetkompensasjonforlønnsopp&jøretlagtinn,menArbeidstilsynet
forutsetteri dennerapportenatkompensasjonener i samsvarmedøkteutgifterfra
lønnsoppgjøretArbeidstilsynetharberegnetateffektenav 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 Størreutstyrsanskaffelser
Det forventeset forbrukpåpostensomeri samsvarmedtildelingenpå4,5 mill,kroneri
2014.

Kapitel3640

Post OlDiverseinntekter
Dennepostenerknyttettil abonnement-og annonseinntekterfraArbeidervern.
Abonnementsavgiftenkrevesinni førsteha1vdelav året,og inntekteneharderfori storgrad
kommetinnpå denneposten.Det forventesatinntektenevil samsvaremedinntektsmåletved
sluttenav året.

Post 04.1qemikaliekontroll
Miljødirektoratetforestårinnkrevingav inntektenepå denneposten.Deter ikkeinnhentet
informasjonom inntekterså langt,mendetforventesen inntekti samsvarmedinntektsmålet.

Post 05 Tvangsmulkt
Statensinnkrevingssennnlharinnberetteten inntektpåArbeidstilsynetkapittel3640post05
på2,1 mill kronerper30.06. Inntektsmåleter2,2 mill.kroner.Det erusikkerhetknyttettil
videreinntekterdadetteavhengeravpå1eggsomblirgitt.Det erderforildceutarbeideten
prognoseutoverinntektsmålet.

Post 07 Byggesaksbehandling,gebyrer
Påkapitel3640post07 byggesaksgebyrharArbeidstilsyneten inntektpå7,2 mill kronerper
30.juni. Inntektsmåletfor2014 erpå 19,8mill.kroner.Arbeidstilsynetestimerermed
grunnlagi erfaringfratidligereårog utviklingi 2014 en samletinntektpåpostenpå 16mill.
kroner.

Post 08 Rifusjonutgifterregionaleverneombud
Fordennepostenskalinntekteneværei samsvarmedutgiftenepåkapittel640post21, dvs.
om lag 10mill kroner.

Post 09 (N39Overtredelsesgebyr
Detteerenny posthvordetfickeerknyttetinntektskravtilposten.Aibeidstasynetharsålangt
ikkehattinntekterpåposten,deterilagtettovertredelsesgebyr,mendetteerfremdelesikke
innkrevd.
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3. Avvik fra mål og oppgavergitt I tildelingsbrevetfor 2014
SomendeIavetatensstyringssystemharArbeidstilsynetvurdertomdetper30.junier
avvikframå1og oppgavergitti tildelingsbrevetfor2014.

Figur1:Hvilkevurderingersomergjorti de ulikestyringsfasene

]ffileal>

Arbeidstilsynethargiennomførtristikovurderingersomgrunnlagforvurderingavhensiktsmessige
målogoppgaverforetaten.

Arbeidstilsynetharvedinnspiltiltildelingsbrevogproposisjonviert
premissgiverforetatensmålogoppgaver,ogdetermellometatog
departementetenighetomferingenegitti tildelingsbrevet.

Arbeidstilsynetharkonkretisettmålogoppgaveri interne
styringssystemersomvirksomhetssplanerogmål-og
disponeringssktiv,disseplandokumenteneerutgangspunktetfor
giennomferingavtilsyn.Detteinnebatrerblantanneten
konkretiseringavrisikobildetsomutgangspunktforåvurdere
hensiktsmessigtilsynsmetodikk,brukavvirkemidlerogvalgav
tilsynsobjekter.

Gjennomføringenavtilsyneneblirvunlertved
atinspektørenesregistreringeri
tilsynsverktøyetBetzygenerererinformasjon
til styringsverktayetExieshl atmålog
oppgaverkanblivurdert.Itillegger
måloppnåelseogoppgavelesningdreftetmed
regiondirektereri Arbeidstilsynets
ledergruppe(ATL)ogi egnetertialtnetermed
reffiondirektørene.

I forbirukIsemed
rappotteringper1.halvårer
ansvarligeformålog
oppgaversterskikbedtomå
vurdereeventuelleavvik.

Arbeidstilsynetharper1.halvår2014 ikkestørreforsinkelseri fremdriftenknyttettil
oppgaversomertillagtetatengjennomtildelingsbrevetog hellerikkeandrestore
hendelsersompåvirkerressursdisponeringen.

- 4 -



t 1.halvår2014—På'obbforct t arbeidsliv

4. Useriositetog sosial dumping

	

4.1 Arbeidstilsynetsinnsatsmotsosial dumpingog useriesitet

Innsatsenmotsosialdumpingog useriøsiteterhøytprioriterti Atbeidstilsynet.Tilsyner
detviktigstevirkemidletog i førstehalvårerdetgjennomført3 543 tilsynmedsosial
dumpingog useriøsitetsomtema.Av detteer633 tilsyngjennomførti renholdssatsingen,
og 2 910 gjennomførti andrenæringer,entensomegnesosialdumpingtilsynellersom
tilsynhvorsosialdumpinginngårsomettav fleretemaer.

Samarbeidetmellomflereetaterforå motvirkedenøkendearbeidsmarkedskriminaliteten
eri positivutvikling.Det operativesamarbeidmellomAtbeidstilsynet,Skatteetaten,NAV
og Politieterøkende.Tettereog mermålrettetetatssamarbeidmotuseriøseog kriminelle
delerav arbeidsliveteret nyttigbidragforå motvirkeutfordringenesomeri arbeidslivet,
jamførArbeidstilsynetsstrategiskeplanog arbeidslivsmeldingen.Vi oppleverogsåat
samarbeidetmedarbeidslivetsparterog ulikebransjeorganisasjonererpositiv.

	

4.2 Samarbeidmellometater

Det sisteåretharflereetatersettat situasjonenmedøkendeomfangav svartaktivitet,
sosialdumping,skatte-og avgiftsunndragelserog annenkriminalitetutgjøren trusselmot
detnorskesamfunnetog at utviklingenbarekanstoppesvedat flereetatersamordnersine
virkemidler,etterretningog operativaktivitet.Flereetatsdirektørerbarforpliktetseg til
tetteresamarbeid.

Arbeidstilsymtog Politiharøktsamarbeidet.Enrekkestatligeetaterer i gangmedå lage
felles trusselvurderingunderledelseavKRIPOS.Atbeidstilsynetdeltari dettearbeidet
somvil pågåutoverhøsten.Trusselvurderingenvil dannegrunnlagetforutviklingav
etterretnings-og kontrollsamarbeid.Arbeidstilsyneterogsåny somdeltageri detsentrale
samarbeidsforumetmotkriminalitethvorPoliti/økokrim,Riksadvokaten,Skatteetatenog
NAV hittilharsamarbeidetomstrategierog tiltak.Arbeidstilsynetdeltarogså i
Politidirektoratetsnettverkmotmenneskehandelsammenmedflereandremyndigheter,
arbeidslivetsparterog frivilligeorganisasjoner.

SamarbeidetmedSkatteetatenerforbedretmangestederi landet.Etateneeri dialogom
tetteresamarbeidog gjennomførerfleresamordnedetilsynrettetmotuseriøseog
kriminelle.Etableringenavpllotprosjekteti BergenhvormedatbeiderefraSkatteetaten,
Kemnerenog Atbeidstilsyneter samlokaliserti felles lokaler,harbidratttil å styrke
interessenforpraktisksamhandlingflerestederi landet.Tilsynsaktiviteteni piloten
omtalesnmmereunderpunktom tilsyn.Arbeidstilsynetsamarbeidermangestedergodt
medpolitietom tilsyni utsattenæringer.I de flestestørrebyererdetsamatbeidmed
Politi,eventueltogså Skatteetaten,NAV-kontrollog andreetaterom tilsynmed
utelivsnæringen.Mangestedergjennomførestilsynrettetmotbilpleiesammenmed
politiet.Steinleggereeret anneteksempelpåtilsynssamarbeidmangestederi landet.

Utvildingenav øktsamarbeidmedpolitietersærligrettetmotkrimineltbelastededelerav
arbeidslivet.Enbieffektav dettesamarbeidethvorpolitideltarpåtilsyneneerbedre
sikkerhetforArbeidstilsynetsegneinspektører.

AtbeidstilsynetharsamtubeidsavtalemedNAV og oppleverøkendeinteressefraNAV-
kontrollom tilsynssamarbeiliTilsynsammenmedNAV gjennomføresofte somdel av et
samarbeidmellomflereetateri de deleneav atbeidslivetsomharmyesvartaktivitet.
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Atbeidstilsynet,Skatteetaten,PODog UDI samarbeidergodtom driftenog
videreutviklingav servicesentreneforutenlandskearbeidstakere(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 543tilsynrettetmot
sosialdumpingog useriøsitet,avdissetilsyneneer2 910 rettetmotandrenæringerenn
renholdsnæringen.Av disseerdetgitt3 098 reaksjonerknyttettil bruddpåregelverket.
De øvrige633 tilsynenerettetmotrenholdsnæringenomtalesi egetpunkt.Underdetæ
punktetomtalestilsynrettetmøtøvrigenæringerennrenholdsnæringen.

I 1 912 avtilsyneneeruseriøsitetog sosialdumpingkontrollertsomet av fleretema.
Dettegjelderen rekkeulykkesforebyggendetilsyni bygg-og anleggog landbruket,samt
deleravtilsynetrettetmotinnleieog utleie.998 tilsynerutførtmedsosia1dumpingsom
enesteutløsendegrunnog tema.

Tabell4: Ti o reaksonermotuserinsiteto
Aktivitet Illsyn

sosiald in
Illsyn med reaksjon Reaksjoner Reaksjonsprosent

Tilsynmedfleretema* 1912 683 764 36%

Tilsynmedkunsosialdumpingsom
tema

998 695 2334 70%

Snin 2910 1378 3098 47 %
*Sosialdumpingerikkehovedbegrunnelsei risficobaseringenav tilsynsaktiviteten

Somtabellenvisererdetfortilsynmotuseriøsitetog sosialdumpingsettunderettgitt
reaksjoneri 47 prosentav tilsynene.Samtidiggårdet framattilsynenesomermåliettet
motsosialdumpingfortsattharhøytreffsikkerhetog atreaksjonerblirbenytteti 7 av 10
tilsyn.Mangeav disseergjennomførtettertipsog meldinger.Ikkeuventethartilsynet
hvorkontrollav sosialdumpingblirtattmedsomettavfleretema,laveretreffsikkerhet
foruseriøsitetog sosialdumpingmedenreaksjonsprosentpå 36. Fordelenemedå
integreresosialdumpingi tilsynsomharannenHMS-problematikksomhovedtemaerat
flerevirksomheterblirkontrollertforsosialdumping.

Detmålrettedetilsynetmotsosialdumpingblirprioritertinnmotnæringersombruker
mye utenlandskarbeidskraft,og hvordetsamtidigerdokumentertrisikoforuseriøsitetog
sosialdumping.Detteomfattersærligbygg-og anleggsnæringen,utelivsnæringen,
bilpleie,verftog delerav industrien.I tillegggjennomførestilsynmedtemainnleie/utleie,
samttilsynmedoppdragsgiveresplikter.Forlandbruketblirtilsynmotsosialdumping
gjennomførtunderinnhøstingsperiodensompågårmidtenavjuni-september.Dette
tilsynetblirderforførstoppsummerti årsrapporten2014.
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Tabell5: Nøkkeltall or ' rettet motsosial dum in
Forebyggesosial dumping: Ilibyn Illayn med

rea on
Utefivsnatringen 219 160

Bygg. og anlegg 576 390

Reaksjoner

560

1027

Reakajons-
t

73 %

68 %

Kravotn
er

113

114

Verft- hovedleverandør 6 5 14 83 % 2

Verft- underlevorandører 12 10 30 83 % 8

Bransjerutenallmenngjøring* 145 104 643 72 % 32

Lønns-og atbeidwilkåri offentlige
kontrakter- statligevirksomheter

1 1 2 100%




Lønns-og arbeidsvilkåri ofTentlige
kontrakter- kommunaleog
fyikeskommunalevirksomheter

6 3 7 50 %




Tilsynspakkemedinnleier 5 5 14 100 %




Tilsynspakkemedutleier 13 6 19 46 % 2

Tilsynspakkemedsteinleggere 15 11 18 73 % 10

Totaleum 998 695 2334 70 % 279

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

Somtabellenviserertreffsikkerheteni tilsynetmotsosialdumpinghøy.De ileste
reaksjonererhjemleti arbeidsmiljølovenog densforskrifter.De mestbruktehjemleneer
ID-korti bygg-og anleggsbransjen,kapittel10om arbeidstidog kapittel14om
tubeidskontrakter,samten rekkeHMS-relatertehjemler.Allmenngjøringslovenog dens
forskrifterbrukesforreaksjonerknyttettil lønnog ytelser,samtpåsepliktfor
oppdragsgiver.Hjemlenei utlendingslovenknytterseg til personersomhar
oppholdstillatelseforarbeid,og hvorvidtarbeidsgiveretterlevervilkåreneom lønns-og
arbeidsvilkårgitti vedtaketFordelingenav reaksjonerpåde ulikeregelverkvises i
tabellenunder.

Tabell6: Brukav h emler5

Hjemmeli arbeidsmiljøloven

Hjetnmeli allmenngjøringsloven

Hjemmeli utlendingsloven

Hjemmeli forskrift

Reaks oner
1746

146

18

1342

*TabellenviserdetviktigsteNenilenei hhv.lov og forskriftDetregistrerestypiskmerennenhjemmelperreaksjon.
Antallhjemlererdetforstørreennantallreaksjoner

Bruddpå allmenngjøringsforskriftenesbestemmelserom lønnsnivåeroftekomplisertå
avdekkedersomingenav arbeidstakernestårfram.Deterikkeusannsynligatde reelle
forholdeneikkebliravdekketi alletilsyn.Av dengrunner samarbeidmedandreetater
også viktig.Omfangetav reaksjonerhjemleti allmenngjøringslovog forskriftererderfor
lavereenndetsituasjonenforutenlandskearbeidstakereskulletilsi. Stansingerbruktsom
pressmiddeli 195sakeri førstehalvår,primærtsomleddi begjæringeromutleveringav
dokumentasjonpå lønns-og arbeidsvillar,påleggom etableringav ID-kortgitttil
utenlandskevhicsomheterpåmidlertidigeoppdragi Norge,samtforenkeltandrepålegg
gitttil sammemålgruppe.

I sommerharArbeidstilsynetilagten virksomhetovertredelsesgebyrforførstegang.
Bakgrunnenvararbeidsulykkemedpersonskadehosutenlandskarbeidstaker.
Virksomhetenble ilagtkroner35 000.- i overtredelsesgebyrgrunnetmanglendesertifisert
sikkerhetsopplæringforarbeidstakerensombruktetrucken,samtbruddpåbestemmelsen
om sakkyndigkontrollav trucken.
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Tilsyni bygg-og anleggsnæringen

Tilsyni bygg—og anleggsnæringenerfortsatthøytprioritertsomendel av innsatsen
rettetmotsosialdumpingog arbeidsmarkedskriminalitet.Vi harogsåi førstehalvår2014
avdekketsakermedsystematiskeog alvorligebruddpåallmenngjøringsforskrifterog
arbeidsmiljølov.Dettegjelderogsåbyggeprosjekterinnendengodtorganisertedelenav
næringen.Det er i slikesakerofte indikasjonerpåmersystematiskog organisertskatte-og
avgiftsunndragelser,eventueltogsåannenøkonomiskkriminalitet.Blantannetoppfatter
etatenatbyggeprosjekterknyttettil utbyggingsprosjekterforoppføringavboligerog
hytter(modulmarkedet)somsværtutsatt.Endelav virksomheteneunndrarseg ulikekrav
og pålegg,blantannetom ID-kort,samtidigsomde harrelativtomfattendeaktiviteti
Norgeog fleremobilearbeidslagspredtrundtom i landet.

Byggevirksomheti detprivatemarkedeterogsåprioritertfortilsynmotsosialdumping.
Husunderrenoveringog oppføringav enkeltståendehytterog hus,eret segmentmed
mangebruddpåregelverketog medmyeantattsvartaktivitet.Dettemarkedetvar
målgruppenforen fellesaksjonsomi sluttenav maible gjennomførti samarbeidmellom
Arbeidstilsynet,Kystvakta,Skatteetaten,Politiog økokrimlangskystenav Vestfold,
Telemarkog Agderfylkene.Nærmere50 tilsynavdekketatutenlandskearbeidstakerepå
byggeoppdragi skjærgårdentilbysvesentligdårligeretubeidsforholdennnonnalti Norge,
særlignårdetgjeldersikkerhet,bo- og sanitærforhold.

Innsatsenrettetmotsteinleggereeren annendelavArbeidstilsynetstilsynsomretterseg
innmotaktørenei privatmarkedet.Ogsåi 2014gjennomførestilsyneti samarbeidmed
Skatteetatenog politiet.Per30.junierdetregistrert15utførtetilsynmedsteinleggere,
menhovedtyngdenav aktivitetenvil pågåi løpetav sommerog høst.

Enindikasjonpåuseriøsitetog sosialdumpingermanglendeID-kort.Per30.junierdet
gitt639påleggom å skaffeID-korttil arbeidstakeme.Detteernoe høyereenntidligereår
og styrkerinntrykketav atuseriøsitetog sosialdumpingeret økendeproblemfor
næringen.Vi inndrarflerekortsomerutgåttpådatoellersomerfratidligerearbeidsgiver.
Det erogsåfleretilfellerhvorarbeidstakeredelerpå11)-kort.

Msyn i utelivsnæringen

Arbeidstilsynethari førstehalvårgjennomført219 tilsyni utelivsnæringen.I 73 prosent
avtilsyneneerdetgitten ellerflerereaksjoner.I mangeav tilsyneneerdetavdekket
manglendeetterleveLseav arbeidstidsbestemmelsene.Mangelfullearbeidskontrakterog
manglendeutbetalingav overtiderandreproblemstillinger.I tilsyneterdetogsåendel
tilfellermedbrukav arbeidstakeresomikkeerregistrertsomarbeidstakereellereruten
lovlig oppholdi Norge.Endel avtilsyneneharikkeværtspesifiktrettetmotvirksomheter
medantattsosialdumping,menerrettetmotvirksomhetersomharrisikoforbruddpå
andreHMS-regler.IkkegodtnoksystematiskHMS-arbeidog manglendetilknyiningtil
bedriftshelsetjenesteerproblemstillingersomeravdekketi tilleggtil mangebruddpå
arbeidstidsbestemmelsene.Disse erfaringeneblirtattmedsomen delav
risikovurderingenetil detnyebransjeprosjektetforovemattings-og serveringsnæringeni
2015.
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rilsyn i verj?

Det erhittili årgjennomført18tilsyni verftfordeltpå 6 hovedbedrifterog 12
underleverandører.I 15av tilsyneneerdetgitttil sammen44 reaksjoner.I 8 avtilsynene
ble detavdekketbruddpå allmenngjøringsforskriftensbestemmelserom lønnog
ytelser/dekningav utgiftertil reise,kostog losji.De øvrigereaksjonenedekkerarbeidstid,

- 8 -



1.halvår2014—På'obbforet t arbeidsliv

problemstillingerknyttettil innleielutleie,påsepliktforoppdmgsgiverog ulikehelse-og
sikkerhetsbestemmelser.Erfaringenefratilsyneneerikkeferdigvurdert.

111syni meringerutenallmenngioring

Tilsynsinnsatsenrettetmotbilpleieervidereførti 2014. Virksomhetenesomdrivermed
bilpleieharnestenutelukkendeutenlandskearbeidstakere,mangeav demerasylsøkere
ellererutenlovlig oppholdi Norge.Nyttfor2014 eratdeterstørreandeløsteuropeiske
arbeidstakereenntidligere.Vårerfaringeratvirksomhetersomtilbyrbillige
bilpleietjenesteroftemanglerdetmestei forholdtil arbeidsmiljølovenskrav.Forholdene
forarbeidstakemeeratlige medlangearbeidsdager,manglendearbeidskontrakter,
manglendevemetiltakog opplæring.I endeltilfellererdetavdekketatarbeidstakernebor
påarbeidsplassen,inkluderti vaske/verkstedshallen,og leverundersværtuhygieniske
forhold.Vi serogsåatde harveldiglave lønningersammenlignetmednormaltnorsk
lavtlønnsnivå.Mangeav tilsynenei bilpleieergjennomførti samarbeidmedpolitiet,noen
ogsåmedSkatteetaten.Arbeidstilsyneterfareratfiereog flerebilpleievirksomheterogså
startermedoppgavertillagtbilverkstederog somkreversterskiltgodkjenning.

Fiskeindustrienbrukeri storgradutenlandskarbeidskraft,ofte innleidfrautenlandske
bemanningsforetaksomerinnrettetmotnæringen.Næringenerogså skadeutsattmed
mangeinnmeldtearbeidsskaderperår.Tidligereårstilsynhargitteksemplerpåulovlige
arbeidsforholdforutenlandskearbeidstakere.I 2014 harArbeidstilsynetgjennomført29
tilsynunderåretsvinterfiske,detteresultertei at24 virksomheterfikk 100reaksjoner.En
tredjedeloppfylteikkekravenetil systematiskearbeidforet sikkertog godtarbeidsmiljø.
Enlikestorandelbrøtarbeidstidsbestemmelsene,noenmedgrovebmdd.Arbeidstilsynet
deltari Fiskeriforvaltningensanalysenettverkmotkriminaliteti bransjeni regiav
Fiskeridirektoratetog medbreddeltagelsefraetaterog organisasjoner,blantannet
Politidirektoratet,Skattedirektoratetog Mattilsynet.

Andrenæringersomharfåtttilsynersmåbutikkerog massasjeinstituttersomi hovedsak
brukerutenlandskatbeidskraft.Det er i noentilsynavdekketdårligeforholdfor
arbeidstakeme.Noen tilsyn er gjennomført sammen med Skatteetaten,Politiog/eller
NAV-kontrollgrunnetmistankeromarbeidsmarkedskriminalitet,eventueltogsåandre
formerforkriminalitetNoentilsyni transportnæringenerprimærtrettetmotbilerpåmer
lokaleoppdrag.Erfaringenefratilsynetde sisteåreneblirbenytteti forberedelsenetil det
størretransportprosjektetsomstarteroppi 2015.

271synmed oppdragsgivere—offentligeogprivate

Ansvarliggjøringavoppdragsgivereerenviktigstrategii innsatsen mot
arbeidsmarkedskriminalitet,useriøsitetog sosialdumping.Arbeidstilsynetharså langti
2014 gjennomførtsyvtilsynmedoppdragsgivere,heravettstatligog seks
kommunale/fylkeskommunaleforkontrollav etterlevelsenav forskriftom lønns-og
arbeidsvilkåri offentligekontrakter.Fireavvirksomhetene,inkludertdenene statlige,
fikkreaksjoneri formavpåleggom å etableretiltaksom sikreretterlevelseav forskriftens
krav.Arbeidstilsynethari tillegggittinformasjonog veiledningtil en rekke
kommuner/fylkeskommuner.Blantannetble deti Stavangeravholdtethalvdagsseminar
forkommunene/fylkeskommuneni Rogaland.Seminaretresultertei enighetom å etablere
erfaringsoverføringmellomkommuneneslikatde somer godti gangkanfungeresom
veiledereforsærligdemindrekommunene.

I tilleggerdet i førstehalvårgitt46 reaksjonergrunnetmanglendeetterlevelseav
påsepliktenforoppdrags&erehjemleti allmenngjøringsloven,de fieste i byggenæringen,
menogsånoeni verft.
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Tilsynutførtav samarbeidspiloteni Bergen
Pilotprosjektetharsommålå dekkebreddeni arbeidsmarkedskriminaliteteni Bergen.
Bygg og bilverkstedervalgtsomhovedprioritetfortilsyn,supplertmednoentilsyni andre
næringeretterbehov.I byggenæringenerdeti Bergenutfordringermed
arbeidsmarkedskriminalitetog spesielti privatmarkedet.Utfordringenefinnesogsåi
bilverksteder,menherharprosjekteten mulighettil å driveforebyggendevirksomhetfor
hindreen lignendeutviklingsomi byggenceringen.

Konsentrasjonengirmulighettil å få testetuteffektenavpilotenovenforto ulikebransjer
medto ulikeutgangspunkt.Pilotengjennomførtei periodenjanuar-mai(junierikke
ferdigstilt)86 tilsyn.ForArbeidstilsyneterreaksjonsprosenteni tilsynene80pst,for
Kemner71 pst.og forSkatteetaten49 pst.Fortilsynsomergjorti felleskapligger
reaksjonsprosentenpårundt80. Sålangtkanfunni 67 pst.av de gjennomførtetilsynene
karakteriseressomgtov arbeidsmarkedskriminalitet.

Arbeidsformeni piloteninnebæreratetateneutveksleropplysningerforå følgeopp
useriøseforetak.FunnfraArbeidstilsynetkandermedkoblesmedopplysningerfra
Skatteetatenog Kemnerompengestrømmerog aktører.Pilotenharogså startetmedå
testeutsamordnedeøkonomiskesanksjonerovenforvirksomheter.Kravfratreetater
samtidiggrunnetlovbruddgirmeromfattendesanksjonerenndetsomkangis frahver
etatalene.Det erogsåstartetoppet samarbeidmedNamsmannenforå testeutenordning
hvorNamsmannenpåvegneav statensinnkrevingssentralkreverinnmanglende
innbetalingtvangsmulkterog bøterved å tapanti utstyrog dengjenståenclebetalingfra
oppdragsgiver.

	

4.4 RegionaleVerneombud

De 12regionaleverneombudenehari førstehalvårgjennomført750 virksomhetsbesøk.
De flestebesøkeneergjennomførti serveringsnæringen.Underbesøkeneharbedrifterfått
rådog veiledningomverneombud,vemetjenestenog HMS. Sakermeldesogsåvideretil
Arbeidstilsynetforoppfølgningmedtilsyn.Samarbeidetmedderegionale
vemeombudenei bygg-og anleggsnæringenervidereførtog vemeombudenebidrarmed
viktiginformasjonsombidragtil Arbeidstilsynetsrisikovurderinger.

	

4.5 Servicesentrenefor utenlandskearbeidstakere(SUA)

Pågangenav arbeidstakeretil de treservicesentrene(SUA) i Oslo, Stavangerog Kirkenes
erstor.Per31. maivardetregistrert50 230henvendelsertil de txeSUA'ene.De fleste
oppsøkerSkatteetatenforskattekort,D-nummer,registreringi folkeregisterellerPolitiet
foroppholdstillatelse.Antallethenvendelsertil Arbeidstilsyneti sammeperiodevar1 568.
Av disseer 1016 ved sentereti Oslo,439 i Stavangerog 33 i Kirkenes.Detteeromtrent
på sammenivåsomi 2013.

HenvendelsenetilArbeidstilsyneteroftesammensatte.Mangekommermed
privatrettsligeproblemersommanglendeutbetalingav lønnog feriepenger,samt
oppsigelser.Mangefortellerom sværtdårligearbeidsforhold.Polskeog litauiske
albeidstakereutgjørfortsattde størstegruppene.I 2014harhenvendelsenetil
Aibeidstilsynetøktforarbeidstakerefradetsørligeog sør-østligeEuropa.Dettegjelder
særligarbeidstakerefraSpaniaog Romania.

Skatteetatener i gangmedå etablereettnyttkontornærmeresvenskegrenseni Østfold
medformålå få flerearbeidsinnvandreretil åbrukedettekontorettil avlastningfor
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skatteetatensvirksomhetved SUAi Oslo.Arbeidstilsynet,UDI og politietermedi
prosjektetforå sikrehensiktsmessigsamarbeid.

	

4.6. Andreinformasjonstiltak

Denpolskesvattelefonenog mailtjenestenharsidenetableringeni 2008hattstorpågang
avhenvendelserfraarbeidsinnvandreresomoppleverproblemeri arbeidsforholdet.Den
ordinæresvartjenesteni Bodømottarogsåmangetelefonerfraarbeidsinnvandrere.Mange
av henvendelseneomhandlerprivatrettsligeproblemstillingerpå sammemåtesom
henvendelsenetil servicesentrene.

Samarbeidetomdennye nettveiviseren—workinnorway.no—somNAV, Arbeidstilsynet,
politiet,Skatteetatenog UDI lansertei 2013,ervidereførti 2014. Veiviserengirlett
tilgangtil enkelinfonnasjonforutenlandskevirksomheterog arbeidstakere.

Det erfortsattstormedieinteresseforsakerog spørsmålknyttettil sosialdumpingbådei
nasjonaleog lokalemedier.I førstehalvår2014harmediasærligsattsøkelyspå
arbeidsmarkedskriminalitetog samarbeidetmellometater.Arbeidstilsynets
tilsynsaktivitetermotuseriøsitetog sosialdumpingharogsåblittgjenstandfor
medieomtalei nasjonaleog lokalemedier,blantannetfelles aksjonenmedmange
myndigheteri skjærgårdenfraArbeidstilsynetSør-Norge,tilsynetmedvinterfisketi
ArbeidstilsynetNord-Norge,samarbeidmedpolitietom tilsyni bilpleiei Arbeidstilsynet
Oslo.

	

4.7. Samarbeidmedandre land

ArbeidstilsynetsbenytterdetelektroniskekommunikasjonssystemetIMIforinnhentingav
opplysningerfraArbeidstilsyneti andreEØS-land.Hittili årerdetsendtnoen
henvendelsertil Arbeidstilsyneti Polenog debaltiskelandmedforespørselom
informasjonom virksomhetertilbruki pågåendetilsynssaker.Arbeidstilsynetforetoki
mars2014en gjenvisitttil Arbeidstilsyneti Gdansksomtidligereharværtpå studiebesøk
i Oslo.Etatenmøterrepresentanterfordeøst-og søreunveiskelandenei defasteEU-
møteneomimplementeringav utstasjoneringsdirektivetog i jevnlige SLICmøter.

- 11



583533

-9
-53

ort 1.balvår2014- PUobb foret t arbeidsliv

5. Statusforgodkjenningsordningogrenhold
Nedenforfølgerenorienteringom statusforgodIcjenningsordningenforrenhold.Det vises i
tilleggtil innmeldteproblemstillingerog behovforforskriftsendringerl.

Godkjenningsordningenbehandlerførstegangs-og gjentattesøknaderomgodkjenning,
kontrollav «årligmelding»fragodkjentevirksomheterog sakeromtilbakekallav
godkjenningsomkommerinnfratilsyn2.

5.1. Søknadsbehandling-tallfra saksproduksjon

Omtrent4 200 renholdsvirksomheterharfraoppstarten1.9.2012og fremtil 30.6.2014søkt
om godkjenning.Virksomheteneharentenfåttvedtakom godkjenning,vedtakom avslag
ellerde holderpåmedkortbestilling.Deter ikkelengerrestanser,jamførtidligererapporter
påtall forsaksproduksjon.

Perførstehalvår2014 eromtrent2 700 renholdsvirksomhetergodkjent.Det erutstedtomtrent
29 000 renholdskort

Saksbehandlingstidenpåkomplettesøknaderernånedei 1-4uker.Mangevirksomheter
senderfortsattinnsøknadmedmangelfulldokumentasjonog dokumentasjonsomviseratde
ikkeoppfyllervilkårforgodkjenning.I stedetforå avslåsakeneraskt,forså å få inngjentatt
søknadmedsammeellermarginaltforbedretdokumentasjon,så gis virksomhetenefortsatt
tilstrekkeligsvarfristslikatdekanretteavvikmv.3Det er igangsattIT-utviklingfor
oppdatering/forbedringav nyttAltinnskjemafor«søknadom godkjenning»

Mangevirksomheterbrukerlangtidpåå bestille11)-kort.Dettepåvirkerdentotale
saksbehandlingstidendavedtakom godkjenningførstfattesetteratvirksomhetenharfullført
kortbestillingenforallerenholdere.Det ernåsærliginnehaverav enkeltpersonforetak(som
iltIcesysselsetterarbeidstakere),somikkefullfører11)-kortbestillingenpåtrossavpurrebrev.
Godkjenningsordningenernoeforsinketmedå forhåndsvarsleog fattevedtakom avslagi
dissesakene.Årsakeneri hovedsakressursprioriteringoppmotsaksbehandlingav 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
meldingenvedelektroniskskjemai Altinnellerperpost.

Skjemaethardetaljertespørsmålknyttettil vilkårforgodkjenning.Svatenesomvirksomheten
giri skjemablirgjennomgåttog kontrollertoppmotinformasjoni offentligeregistreog
renholdskort.no.
Virksomhetersomvedårskontrollenharavvik,ellersomheltunnlaterå sendeinnårlig
melding,fårforhåndsvarseljf. forvaltningsloven§ 16og derettervedtakom tilbakekallav
godkjenningjf. forskriften§ 7 annetledd.Virksomhetersomikkeharavvikmottarbrevfra
Arbeidstilsynetom atårligmeldingerferdigbehandlet,samtorienteringom atvirksomheten
fortsattvil ståoppførti registeretsom«godkjent».

11£brev2014/73405- 95257/2014fraDirektoratetforarbeidstilsynettil ASD av 19.5.2014- «utkasttilbøringsbrev-
forskriftom offentliggodkjenningavrenholdsvirksombeterog omkjøpav renholdstjenester».
2 Pr.31.06.14 hardetikkekommetinnsakerfratilsynmedanmodningom tilbakekalletter§ 19
3 Enkekevittsomhetermedrettedeavvikregistmesi tilsynsdatabasen«tips»forviderevurderingavoppfølgningstilsynl
kontrollobjekttilsyn.
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Godkjenningsordningenserfaringsålangteratårskontrolleneret effektivtvirkemiddelfor
forvaltningog kontrollav godkjentevirksomheter,og daszerligoppmothvorvidt
virksomhetensysselsetterarbeidstakereellerikke,ID-kort,pålagteregisterplikter,kravom
tilknytningtil godkjentbedriftshelsetjeneste,allmenngjortlønn,mv.

Nedenforfølgernoenoppsummertetall4forsaksproduksjon«årligmelding»2014:
Godkente virkomheter somplikter å sendemelding:2 300 godkjentevirksomheterfikki
januar2014 informasjonsbrevfraAtbeidstilsynetmedpåminnelseom pliktentil å sendeinn
«årligmelding».Omtrent1 950 virksomheterlevert«årligmelding»innenfristen.

Manglendeinnsendingav årligmelding:Omtrent350 virksomhetersendteikkeinnmeldingen
innenfristen.I februarble detsendtutforhåndsvarselom «tilbakekallav godkjenninggrunnet
manglendeinnsendingav årligmelding»i alledisse sakene.Omtrent250 virksomhetersendte
dainnmeldingen.Resterende100virksomheterharfåttvedtakom ti1bakekallav godkjenning.
Disse virksomhetenemå, forog fortsattåkunnetilbyrenholdstjenester,sendeinnny søknad
om godkjenningmeddokumentasjonav allevilkåri forskriften.Dersomvirksomhetenikke
søkerpåny innenrimeligtid, leggesdeni «tipsregisteret»forvidereoppfølgningavtilsyn.

Kontrollav innsendtårlig melding:Omtrent600 virksomheterharsendtinnårlig
meldingsskjemahvordetved vårkontrolloppdagesulficetyperavvik.Det ersendtut
forhåndsvarselom tilbakekallav godkjenningog detanslåsatomtrent2-300 vhksomhetervil
få vedtakom tilbakekallav godkjenningsommer/tidlighøst2014.

StatuskortprodusentOberthurTechnologiesAs
Arbeidstilsyneteri dialogmedOberthurTechnologiesAS om å fåpåplassløpende
rapporteringerpåavslåtte13)-kortforgodkjenterenholdsvirksomheter.Dettesammenmed
Arbeidstilsynetsmulighetforå bestillerapporteretterbehov,vurderesnåsomtilfredsstillende
forå kunneivaretakravi forskriftom offentliggodkjenningav renholdsvirksomheter§ 11 (2)
om rapportering.Nårdettepunkteteravklartmedkortutsteder,kanSLA-avtalen
ferdigforhandles.Arbeidstilsynetvil i dialogenmedkortutstederogsåfremoverhafokuspå
kortsikkerhetsomdublikatsperreogsåfor11)-korttil bygg- og anleggsektoren,samtandre
forslagsomkommeroppi dialogenmedpolitiet.Etav disse foreslåttetiltakeneerforslaget
omnavneendringavkortenesomble oversendtdepartementeti 20.06.14.

IJDIhari juli lagtfremforslagtil løsningsbeskrivelsefordenautomatiskespørringfra
kortutstedertil UDI om 3-landsborgerehararbeidsgangi trådmedforslaiftens§ 5 (2).
Aibeidstilsynetholderpåå gjennomgådenneog vil fortsettearbeidetmedå fåpåplassen slik
web-serviceså snartsomUDIklareå gjennomføredette.

4 Alle tall tkasakspeaduksjoaen anslag
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6. Erfaringermed tilsyn rettet mot renholdsmeringen
Renholdsnæringenskalprioriteresi strategiskplanperiode2013-2016.Målgruppenfor
satsingenervirksomhetersomdrivermedrenholdog bestillere/innkjøpereav
renholdstjenestersomeromfattetav denye virkemidleneallmenngjøring,
godkjenningsordningog regionaleverneombud.

Satsingenstartetoppi 2013 og tilsynerprosjektetsviktigstevirkemiddel.Det ertotalt
gjennomført2 209 tilsynog detergitttotalt4 262 reaksjonerfordeltpå 1 652 tilsyn,og
deterenreaksjonsprosentpå75. Tilsynenefordelerseg på 321 tilsynmedgodkjente
renholdsvirksomheter,1 821tilsynmedinnkjøpere/bestillereavrenholdstjenesterog 48
tilsynmedikkegodkjentevirksomheter.Av dissetilsyneneer633 tilsyngjennomført
førstehalvåri 2014.

Tabell 7:Statia Satsin Renholdsamlet—tom. 'uni2014

Satsing renhold Illsyn Ifisyn med
reaks on Reaksjoner Reakifonsprosent

Bestillerevrenholdstjenester 1821 1376 3092 75 %

Godkjenterenholdsvfikomheter 321 241 1097 75 %

Ikkegodkjenterenholdsvirkomheter 67 50 73 75 %

Totalsom 2209 1652 4262 75 %

Tabell8: ri n 'anuar—*uni2014





SatsIngrenhold Tilsyn
'Tfisynmed

on
Reaksjoner

Reakdons-



rosent
Bestilleravrenholdstjenester 369 270 652 73 %

Godkjenterenholdsvirkomheter 198 154 695 78 °A

Ikkegodkjenterenholdsvirkomheter 66 50 73 75 %

Totalsum 633 459 1 435 73 %

Godkente renholdsvirksomheter





I førstehalvår2014hartilsynmedgodkjentevirksomheterværtprioritert,1/3avtilsynene
i år(198)harværtgjennomførti godkjentevirksomheter.Detteeromfattendetilsynhvor
etatengjennomførerkontrollbådehos arbeidsgiverog påoppdragsstedene.Det innhentes
dokumentasjonomblantannetaMeidstidsordninger,lønn,arbeidsavtaler,opplæring,
verneombud,BHTog virksomhetenssystematiskeHMS-arbeid.Dokumentasjonen
sammenmeddetvi haravdekketi selve tilsynetblirlagttil grunnforeventuellreaksjon.
Detharværtgitt695reaksjonerfordeltpå 154tilsyn.Det erenreaksjonsprosentpå75.

Hovedvektenavreaksjoneneblirgitti forholdtil avvik/mangleri virksomhetens
systematiskeHMS-arbeidog eri hovedsakhjemleti AML§ 3-1 og 4-1 samt
Intemkontrollforskriften§ 5 og forskriftomorganisering,ledelseog medvirkning.Etaten
harhittilerfartatde flestegodkjentevirksomheterhardetmesteavkriterieneforå være
en godkjentvirksomhetpåplass.Dettevurderervi sompositivt.Virksomhetenehar
imidlertidstoreutfordringeri forholdtil å oppfyllede lov- og forskriftskravsomgjelder
organisering,ledelseog medvirkningsamtsystematiskHMS-arbeid.
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Bestillereav renholds#enester
Detharværtgjennomført369 tilsynmedinnkjøpere/bestillereav renholdstjenesteri 2014.
I dissetilsynenekontrolleresdetomvirksomhetenkjøpertjenesterav godkjent
renholdsvirksomhet,om deteropprettetrutineforå ivaretainformasjons-og påseplikten
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knyttettil allmenngjøring,samtomvirksomhetenhargjennomførttiltakforå ivareta
samordningsansvareti forholdtil HMS.

Hensiktenmeddissetilsyneneerå gjøre virksomheterkjentmedregelverketsplikterog
silae atde oppretterrutinerforog etterleverregelverket.Dettevil medvirketil at
markedetfordeuseriøserenholdsvirksomheteneblirredusert.Erfaringeneså langterat
mangevirksomhetererkjentmedatdenåmåkjøpetjenesterav engodkjent
rengjøringsvirksomhet.Det erimidlertidfortsattmangevirksomhetersomikkehar
kunnskapom informasjons-og påseplikten,samtplikteni forholdtil å samordneHMSog
hvadisseplikteneinnebæreri praksis.Reaksjonsprosentenerpå 73. Hovedvektenav
reaksjoneneerknyttettil etterlevelseav informasjons-og påsepliktenetter
allmenngjøringsloven.

Vi erfareratde flestevirksomhetersomharfåttpålegghariverksatttiltakforå håndtere
innkjøpavrenholdstjenesteri trådmedregelverket.Somgrafeneunderviserservi en
Irendsomviserøkningi antallvirksomhetervi møteri tilsynetsomerkjentmed
regelverketog somhariverksatttiltakforå etterlevedette.Detteerpositivt,mendeter
fortsattmangeinnkjøpere/bestilleresomikkeetterleverdelerav regelverketsomgjelder
kjøpav renholdstjenester.

Spørsmålfra Betzy:Har bestillerav renhold*nester i kontraktenmed renholdsvirbomheten,informertom
at renholdsvirksomhetenarbeidstakereminstskal ha de lønns-og arbeidsvilkdrsomfølger av
allmenngløringsforsknfienfor renholdsbedn'fler?Aridelia

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

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

- 15-
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Ikkegodijenterenholdsvirksomheter
Deter i 2014 gjennomført66 tilsynmedikkegodkjentevirksomheterfordeltpå47 fysiske
tilsynog 19postaletilsyn.Disse tilsyneneeri storgradbasertpåtipsfraregionale
vemeombudog fagforeninger.Vi skali høstgjennomføreentilsynsaksjoninnmotde
virksomhetenesomikkeergodkjentetteravslag/tilbakekallingav godkjenningfra
Godkjenningsordningen.Detteforå verifisereatde ikkelengertilbyrrenholdstjenester
ellersikreatde søkerpånytthvisde fortsattskaldriverenholdsvirksomhet.Deter ikke
gjennomførttilbakekallingavgodkjenningpåbakgrunnav manglendeoppfyllelseav
påleggettertilsynmedgodkjentevirksomheter.

.5:154
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7. Status for samarbeidetmed partene i bransjeprogrammetfor
renhold

Bransjeprogrammeti renholdsbransjenble etablertmellompartenei arbeidslivetog
myndighetenehøsten2010 somen langsiktigsatsingmedmålsetningomvarigeforbedringeri
bransjen.Renholdsbransjensspesielleutfordringernårdetgjelderlønns-og arbeidsvilkår,
HMS-standarderog svartarbeid,erbransjeprogrammetshovedanliggende.Bransjenerpreget
av lav organisasjonsgrad,uoversiktligorganisering,utstraktbrukavunderleverandørerog
høytinnslagav utenlandskarbeidskraft.

Den27. januar2012ble detbesluttetå oppretteen arbeidsgruppeunder og
pensjonspolitiskråd.Arbeidsgruppenledes vekselvisav NorskAibeidsmandsforbund,NHO
Serviceog Arbeidstilsynet.Øvrigedeltagerei gruppeneren representantfrahenholdsvis
Virke,Spekter,KS, YS og Arbeids-og sosialdepartementet.Videreåpnermandatetforå
invitereSkattedirektoratet,Politidirektoratetog Utlendingsdirektoratetvedbehov.

Arbeidsgruppensarbeidsutvalgharbeståttavrepresentantfradenstørsteorganisasjonenpå
arbeidstakersiden(NorskArbeidsmandsforbund),denstørsteorganisasjonenpå
arbeidsgiversiden(NHOService)og Arbeidstilsynet.
Arbeidsgruppenharavholdtmøtervedbehovvekselvisi Arbeidsdepartementetog
organisasjonene.Tilog medfebruar2013ble arbeidsgruppenledetav forbundssekretærLise
Myrvoldi NorskAibeidsmandsforbund.Fraog medfebruar2013 harviseadministrerende
direktørAnneJensen,NHOServiceledetarbeidet.

Renholdssatsingenog godkjenningsordningenhaddefrastartenegneaktiviteterhvorpartene
ble inviterttil samarbeidog til å ta ansvarforbedringav standardeni renholdsbransjen.I
løpetav 2013ble disseaktivitetenekobletdirekteoppmotbransjeprogrammet.Imidlertidhar
detværtlite aktiviteti arbeidsgruppenog deteri litengradgjennomførttiltakutoverde
Arbeidstilsynetharansvaretfor.Detble uke33 gjennomførtet nyttmøtei arbeidsgruppen
medsiktepå å igangsetteny aktivitet

- 17 -
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Vedlegg2-
Arbeidstilsynetslikestillingsrapport

Innledning

Arbeidstilsynetspraksisfor likestillingsamsvarermed de kravsom er gitt gjennomføringer,lov- og
avtaleverk:

Lov av 1978-06-09om likestilling(likestillingsloven).Loven forbyrdiskrimineringpå grunnav
kjønn.
Lovav2005-06-03om forbudmotdiskrimineringpågrunnavetnisitet,religionmedvidere.Loven
forbyrdisktimineringpå grunnav etnisitet,nasjonalopprinnelse,avstamming,hudfarge,språk,
religionog livssyn.
Lov av 2008-06-20 om forbud av diskrimineringpå grunn av nedsatt funksjonsevne
(diskriminerings-og 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 allestillingsutlysningerskaleventueltunderrepresentertegrupperoppfordrestilå søke.Kvinnerog menn
regnessom underrepresentertedersomde er representertmed mindreenn 40 prosenti stillingsgruppeni
enheten,det vil si i henholdsvisregtoner/direktoratetFunksjonshemmedeog yrkeshemmedeskalalltid
oppfordrestilå søke.I Arbeidstilsynetgjelderhovedavtalen§ 20 2. leddallestillingsgrupper.

Likestilling § 21 punkt 2 1hovedavtalen mcd Tilpasningsavtale for arbeidstilsynet
Den gruppesom er underrepresentertskalsærligoppfordrestil å søkederde er representertmedmindre
enn 40 prosenti stillingsgruppeni enheten.Ved vurderingav søkerneskvaliftkasjonerved tilsettingi
kontorstillinger,skalerfatingfraomsorgsarbeidtilleggesvekt



Stillingsgrupperdelesi administrativtpersonale,personellmedutadrettedeoppgaverog ledere.

KompetanseutvildingS 22 i hovedavtalenmed Tilpasningsavtaleforarbeidstilsynet
Den enkeltemedarbeiderskalfølgesopp medhensyntil kompetanseutviklinggjennomutviklingssamtaler.
Det erutarbeidetegneretningslinjerfordissesamtalene,i henholdtilansvar,frekvensog innhold.

Lønnspolitiskdokument
Nytt lønnspolitiskdokumentble reviderti 2012 i samarbeidmed primærorganisasjonenei etaten.
Dokumentet ivaretarde føringer for likestillingsom er nedfelt i diskriminetingslovenog sikter
kjønnsnerralekriterierforlønnsfastsettelse.

Rapportering
I den følgenderapporteringenhar Arbeidstilsynetvalgt å benytteveiledendemal for rapporteringfor
statligevirksomhetersomeranbefalti veiledningenStatligevirksombeterslikestillingsmdegiorolseretteraktivitets-og
r6ppotteringplikten,utgittav Fomyings-,administrasjons-og kirkedepartementetI tillegger det utarbeidet
tabellersomArbeidstilsynetmenererrelevante.

TabellenerefererettiltallhentetfraArbeidstilsynetslønns-og personaldatasystemper31.122013.

Faktiskeforhold

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

Totalt i virksomheten

ReFfmndirektører/
avde • ktører
*2) Mellomledete

Proajektleder

Seniorddgivere

Ridgivere

Leger

Overingenbr

Sjefsingenimr/Senioringeniør

Inspektør

Senionnspektør

Seniorkonsulent

Førstekonsulent

Konsulent

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

39

50

54

100

43

36

50

58

54

41

41

19

5

61

50

46

57

64

50

42

46

59

59

100

81

95

615

12

37

1

97

80

6

24

46

32

185

12

57

19

63

90

74

66

59

76

61

64

58

60

52

59

89

74

66

58

76

60

66

57

59

56

50

46

„

41-94

87-94

70-82

59-78

53-67

70-79

55-68

57-79

53-60

50-67

45-57

33-94

87-94

71-81

59-85

47-66

75-79

57-67

59-74

51-61

52-68

51-60

43-57

39-51

2



2013 100

2013 100

2013 100

Førstesekretter

Førstefullmektig

Renholdsbetientfrenholder

583533-14-53

*1)Direktørenerpålederlønnsavtaleog erikkemedi denneberegningen- direktørenerenkvinne.Tremannligeansattemed
pensjonistavlønningog to lærlinger,en kvinneog en mann,erhellerikkemedi denneberegningen.
*2)Mellomledere=
Kontorsjef/seksjonssjef/avdelingsleder.Gjelderogsåto personersomhartittelenavdelingsdirektørerper31.12.2013,men
somikkefungertei sullingenavdelingsdirektør.Detteharsinbakgrunni omstillingeni 2005.

I de nifellerdeterfempersonerellerfterrei en stillingskategoriellerantallkvinnerellermenn,erlønnsopplysningeneikke
oppgitti tabellen.

Tabell1viseratdeterstorgradavlikheti lønnmellomkvinnerog menni ArbeidstilsynetDet erenpositiv
utviklingnår det gjelderkjønnsbalansenpå ledernivået,både på direktør-og mellomledernivå.I
administrativestillingererdeten skjevkjønnsbalansenårvi sergruppeneseniorkonsulent,førstekonsulent,
konsulent,førstesekretærog førstefullmektigsamlet.Dette omfatteri storgradstillingerved sentralbord,
resepsjon og dokumentsentersom er tradisjonellekvinneyrker.Etaten har fokus på dette i
rekrutteringssituasjonenog i utlysningsteksteneoppfordrervi nå spesieltmenn til å søke slikestillinger.
Lønnsmessigerdetingenvesentligskjevhetmellommennog kvinneri gruppenadministrativtansatte.

Tabell2. Deltid, midlerddigansettelse,foreldrepermisjonog timelønte

Totalti










virksomheten 2013 7 8 48 2 4 4 22*4 0,8 7 12 16 0 3 5
Totalt
virksomheten 2012 2,0 57 26 3,2 4,4 24*4 3,2 3,3 20 1,6 0,3 5

Prosentandelenerberegnetut fratotaltantallmennog totaltantallkvinneri etatenTotal(N) = antalldeltidsansatte.
Prosentandelenerberegnetut fratotaltantallmennog totaltantallkvinneri etaten.Total(N) = antallmidlertidigeansatte.
Prosentandelenerberegnetutfratotaltantallmennog totaltantallkvinneri etaten.Total(N) = antallmedforeldrepennisjon.
Inkludererto lærlingerog trepersonermidlertidigansattgjennompensionistavlønning.

Medarbeideresom jobberdeltidgjørdet etteregetønskeellerpå grunnav delvisuførhet Etatenharen
positivholdningtilå imøtekommebehovforredusertstilling i ulikelivsfaserhos ansatte.Antallmidlertidige
ansattemåi storgradseesi forholdtilansattesomeri foreldrepennisjon.

Tabell 3. Oppsummeringantallansatte
Antall

2013 615
Direktøren 1
Pensjonsavlønning 3
Lærlinger 2
Totalt ansatt2013 621

2012 611
Direktøren 1
Pensjonsavlønning 3
Lærlinger 2
Totak ansatt2012 617

3



Ledere

Tabell 4. Antallledereog lønnsplasseringfordeltmellom direktørnivåog mellomledernivå,samt
fordelingpå kjønn
Fast ansatte,vikarerog midlerddigeansatte

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

70-82

87-94

20

6

17

6

37

12

*1)Avdelingsdirektør:2 personermedavdelingsdirektertittelsomikkefungertei stillingenper31.12.2013ermedi tabellen.

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

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

Kontorsjef/seksjonssjef/avdelingsleder
/avde ktør
Regiondirektører/avdelingsdirektører

54% 46 %

50% 50%

62% 38 %

58 % 42 %

Nytikatte 2013

Tabell 6. Nytilsatte,fordeltpå kjønn,regionog direktoratet
Fast ansatte,vikarerog midlertidigansatte

Arbeidstils et Oslo
Arbeidstils et Østfoldo Akershus
Arbeidstils et IndreØstland
Arbeidstils t Sør-No
Arbeidstils etVestlandet
Arbeidstils etMidt-Nor
Arbeidstils etNord-Nor
Arbeidstils etDirektoratet

8 4 12
0 3 3
1 4 5
0 1 1
4 5 9
3 5 8
2 9 11
2 8 10

Totalt er det rekruttert59 nye medarbeiderei Arbeidstilsyneti 2013. Antallnyrekruttertemå sees i
sammenhengmedantallpersonersomhargåttavmedpensjon(26stykker)og turnover(24stykker).
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Mder

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

Arbeidstils et Oslo 50,6 14
Arbeidstils et Østfoldo Akershus 48,6 9
Arbeidstils et IndreØstland 52,7 20
Arbeidstils etSør-No 50,0 17
Arbeidstils etVestlandet 50,4 18
Arbeidstils etMidt-Nor 49,0 12
Arbeidstils etNord-Nor 47,9 11
Arbeidstils etDirektoratet 43,0 7

Gjennomsnittsalderfor2013eridentiskmedgjennomsnittsa1derfor2012.

Tabell 8. Alderssammensetningfordelti aldersgrupper
Fastansatte,vikarerog midlertidigansatte

Antall 17 117 185 93 101 36 36 24 12 621
Prosent 2,7% 18,8% 29,8% 14,9% 16,3% 5,8% 5,8% 3,9% 1,9% 100%

17prosentavansattei Arbeidstilsyneter60 årellermer.Det utgjør108personer.I 2012var18prosentav
ansatte60 år ellermer,og det utgjorde112 personer.Vi harfortsattstort fokuspå konsekvenseneav
naturligavgangi løpetavforholdsvisfåår.

Turnover

Tabell 9. TurnovertotaltforArbeidstilsynet

6,3% 3,6% 5,1% 5,2% 3,9% 3,9%

Etatenharfortsattenrelativlavturnoverogsåi 2013.

P ' n ' al
Den gjennomsnittligepensjoneringsalderharøktfra66åri 2012til66,5åri 2013.
Totalt26personer*gikkavmedpensjoni 2013somfordelersegslik:

Uførepensjon: 6 personer
AF'P: 4 personer
Alderspensjon: 16personer
*)GruppeninkludererpersonermeddelvisAFP.
Arbeidstilsynetharhattfokuspåsenioreneblantannetgjennomutviklingssamtalene.14.september2012
bledetogsålokaltfremforhandleten økningtiltotaltfiredageri rammenforekstrafridagerforansatte
over62år.
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Sykefravær

Tabell 10.Le eldt kefravsetfordelt å

2013 2,8% 3,0%
2012 3,5% 3,8%

Menn:Totaltantallarbeidsdageri 2013formenn= 61 414.Totalesykemeldingsdageravdette=1736
Kvinner:Totaltantallarbeidsdageri 2013forkvinner=89 596.Totalesykemeldingsdageravdette=2 718

Mangfoki

Tabell 11.Andelinnvandretemed ikke- ves b

21 ,6% 18 3,0% 13 2, 1% 13 2,1%

Antallansatteinnvandreremed ikke-vestligbakgrunner 13 personeri 2013. I vårtdatabasertesøker-
/rekrutteringsverktøy(WebCruiter)erdetmulighetforsøkere,sommenerde fallerinnundergruppensom
skalvurderesspesieltpåbakgrunnav sinutenlandskeopprinnelse,å tilkjennegidettepå en måtesomgjør
detenkeltfoross somarbeidsgiverå fangedetopp.

Oppsummering
Arbeidstilsynethar økt andelenkvinnerpå ledernivåetDette vil fortsattværeet fokusområdeved
nyrekruttering.Det skal også tilstrebes å rekrutterefiere menn i stillingskategoriersom er
kvinnedominerti dag.
Det er en god loortabiknsemellom kvinnerog menn, spesielt på sammenlignbarestillinger.
Lønnabalpnsemellomkjønneneernevntspesifikti vårtlønnspolitiskedokument,se innledning.
Som deltageri Direktoratenestraineeprogramfor personermed bere ntdanningog nedsattfimkijonsetmehar
Arbeidstilsynethattto traineersidenoppstartavprogrammet,hvoravdenene fikkfaststilling i etaten
etterendttraineeperiodemensdenandrefikk stilling i en annenstatligetatetterreferanserfraoss. Med
bakgrunni depositiveerfaringenevihargjortossmedordningen,rekruttertevi våren2013ennytrainee
fra ovemevntemålgmppe.
Direktoratetforarbeidstilsynetblegodkjentsomlærebedrifti kontor-og administrasjonsfageti 2012,og
i 2013harto lærlingergåtti lærehos deulikeavdelingenei direktoratet
Arbeidstilsynetharfortsattenrelativlavturnoversomogsåi 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
kompetanseplanerer viktigeverktøy.Den kontinuerligedialogenmellomleder og ansattvil kunne
avklaresærskiltebehov,uansetthvilkenlivsfasevedkommendeer i. Det erutarbeidetegneretningslinjer
fordissesamtalenemedhensyntilansvar,frekvensog innhold.Detteertattinni Hovedavtaleni staten
medTilpasningsavtaleforarbeidstilsynet
Foråkartleggearbeidsrelatertsykefraværerdetutarbeideten egenrutine.
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ArbeidstilsynetsIA-målfor perioden2010-2013
SomIA-bedriftharArbeidsmiljøutvalgeti etatensattmålforperioden2010-2013.Disse følgesjevnligoppi
Arbeidsmiljøutvalgetsmøter.Alleregioneneog direktoratetharutvikletegnehandlingsplaneri tilknytningtil
IA-avtalen.Handlingsplaneneerutarbeideti samarbeidmedde ansatte.

• : e s ke et.
Arbeidstilsynetstotalesykefraværsprosentskalikkeværehøyereenn 5,6prosentinnenutgangen
av2013.
I 2013vardettotalesykefraværet4,2prosent.Detteerennedgangpå0,7prosentpoengi forhold
til2012.

Delmål2: kts sselse av onerm redusertfunks'onsevne.
Alleregionerog direktoratetskalhaopprettetminsten IA-arbeidsplassi formavopplærings-og
arbeidstreningsplassi perioden2010-2013.
Arbeidstilsynetble i 2013 vdgt ut til å væreoffentligforegangsvirksomhetfor å gi ungemed
nedsattfunksjonsevneøktemuligheteri arbeidslivet.I den anledningsattevi oss et målom at
alleenheteri Arbeidstilsynetskulleoppretteminimumén IA-plassi løpet av året,dvs, totalt
minimumåtteIA-plasser.
Resultatoppnåelsefor2013er12IA-plasserfordeltpåregioner/direktoratet.

Delm 3: kedenreelle 'on ' 1 eren.
Arbeidstilsynetskaløkedenreellepensjoneringsaldereniii 65årinnenutgangenav2013.
I 2013vardengjennomsnittligepensjoneringsalderen66,5år,en økningpå0,5 åri forholdtil i
2012.

583533-16-53 7
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DELIBeskrivelse av bransjene
Tariffnemndaberibrev av23. juni2014omArbeidstilsynetsbeskrivelseavforholdeneI de ulike

bransjene.Arbeldstilsynetvil i det følgendegien beskrivelsebasertpåkjennskapmedogvåre

erfaringerfra tilsynmeddeaktuellebransjene.Deter ikketatt siktepåågl en uttømmende

situasjonsbeskrivelsei dettedokumentet.Tariffnemndahartllgangpå,oghari høringsbrevenevist
t11,en del relevantInformasjonfraArbeidstIlsynet.Denfølgendesltuasjonsbeskrivelsentar sikteå

suppleredeninformasjonenTariffnemndaalleredehar. I tilleggerArbeldsfilsynetsårsrapportfor
2013, halvtårsrapportfor våren2014 ogoppsummerIngfra tilsynsprosjektetKyst-Naerlagtved.

Arbeidstilsynethari tillegggjortenkartleggingav inspektørerserfaringermedsosialdumping.

Rapportener ikkeferdigstilt,mendeforeløpigeresultateneer lagtut påvårehjemmesiderl.

FornoenområderellerspørsmålharikkeArbeidstilsynetadgangtil forskningellersystematisert

erfaringsgrunnlag.ArbeIdstilsynetharfor eksempelbegrensetkjennskaptil forholdene
elektrobransjen,davi ikkekjennertil forskningspesieltfor dennebransjen,ogikkeharhatt

tilsynsprosjekterrettet mot dennebransjen.Fordisseområdeneogspørsmåleneharvi basert

beskrivelsenpå innspillfra regionene.Det kanværekommentarerfra enkeltregioner,eller
kommentarersomgår igjenhosfiere.Detteer forsøktgjorttydelig1teksten.

Arbeidstilsynets tilsyn med sosial dumping
Tilsynmedsosialdumpingtar siktepåå avdekketilfellerhvorutenlandskearbeidstakeresomutfører

arbeidi Norge,utsettesfor bruddpåhelse-,miljø-ogsikkerhetsbestemmelser,regleromarbeidstid,
kravtil bostandardsamtisaker derdetilbyslønnogandreytelseri stridmed

allmenngjøringsbestemmelser.Arbeidstilsynetstilsynmedsosialdumpinger altsåikkebegrensettil

tilsynmedallmenngjortebransjer,oginkluderertilsynmedbestemmelserutenfor
allmenngjøringsforskriftene.Tilsyneter ofte basertpåtipsoggjennomføressomregelsom
uanmeldtetilsyn.Dealimennglorteområdeneer prioritertenæringerforArbeidstilsynet.Erfaringene

fra dissenæringeneomtalesnærmereunder.

Arbeldstilsynetgjennomførte12013omlag1800 målrettedetilsynmotsosialdumpingoguseriøsitet
arbeidslivet.Deflestetilsyneneharvært innenbransjenebyggoganleggogovernatting-og

serveringsvirksomhet.I tillegger tema«sosialdumping»inkluderti over3300 andretilsyn.DIsse
tilsynenehari størregradet forebyggendefokus,ogkonkretmistankeomsosialdumpingharI
mindregradværtavgjørendefor valgavvirksomheter.I tilleggbledet gjennomførten rekketilsyn

hosbestillereavrenholdstjenesterfor å følgeopptiltakenesomer innførtfor å fremmeserløsitet1

næringen.Dettevidereføresi 2014 dertilsyneneI hovedsakrettesmot renholdsvirksomhetene.
I de målrettedetilsynenemotsosialdumpinger detgitt reaksjonerI 67 %avtilsynene.Defiest

bruktehjemleneer id-kort1bygg-oganleggsbransjen,arbeldsmIljølovenkapittel10 om arbeldstldog
kapittel14 omarbeidskontrakter,samten rekkeHMS-relatertehjemler.Deavdektebruddeneetter

allmenngjøringslovener knyttettil utleveringavopplysninger,lønnogytelseri henholdtil

allmenngjøringsforskrifteneogforskriftompåsepliktfor 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 medutenlandske 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.

Engjennomgående 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

arbeidsoppgaveneog 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 ogsåi renholdsbransjen.

Det å ha en lovligarbeidsavtale 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 kartleggingblant erfarne sosialdumping-inspektører, som

omhandler næringene bygg,renhold og overnatting og servering. Enpresentasjon av resultatene er

tilgjengeligfra etatens nettsider2,samt en kommende fagrapport. Undersøkelsenviser 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.

2 /10 fl tid=24 83
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Vi finner ogsåofte sosialdumping i sammenheng med øvrig økonomisk og annen kriminalitet eller

mistanke om slik.

Den useriøsedelen 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 segtil ulike deler av norskarbeidsliv.Arbeidstilsynet oppfatter at det i mange

bransjer finnes sjikt av norskeog 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. Ensituasjon

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 Arbeidstilsynetprioriterte næringer i planperioden for 2013-

2016. 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 byggog 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. Enstor 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 avdekkesogsåbrudd 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 påleggom 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 misbrukav 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 Arbeidstilsynetsnettsider. 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 Ell-

utvidelsen i 2004 og 2007. Det gjelder både arbeidstakere som ansettes i norskevirksomheter, og

ansatte hos utenlandske vIrksomheter som er på midlertidige oppdrag I Norge. I alt var det I overkant

av 48 000 registrerte arbeidsinnvandrere I byggog anlegg da rapporten ble ferdigstilt. Mange av de

utenlandske arbeldstakerne er innlelde og det har vært en sterk økning av innleide arbeidstakere

byggog anleggetter finanskrisen. Brukav innleid arbeidskraft skaper i seg selv utfordringer, bl.a. ved

at HMS-ansvaret er delt mellom bemanningsvirksomhetog 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.

Arbeldstilsynetfinner 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 hosaktører

som oppholder seg i landet I kortere perioder. Dette er ogsået område som er vanskeligå avdekke

da det kan være vanskeligå få riktige opplysningerhos 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 allmenngjøringsforskriftenbedret forholdene hosflere virksomheter, spesielt for de

som har hatt oppdrag en tid.

Arbeidstilsynetsinspektørerserfaringer
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 positivutvikling i næringen. Hele 98 prosent av inspektørene som har

deltatt i kartleggingen mener at allmenngjøring har hatt en positiveffekt.

Ved spørsmål om fortsatt allmenngjørIng, bekrefter Arbeidstilsynetsinspektører at store byggefirma

og oppdragsgIverehar god kjennskaptil allmenngjøringsforskriften, informasjons- og påseplikten

samt solidaransvaret, ogstort 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-ellerprivatmarkedetutpekersegsomet områdemedmangebrudd
påregelverket,ogofte harsidertil svartaktivItet.Dette markedetinkludererogsådesåkalte
«steinleggerne»,oger pregetavvirksomhetersomikkeharfastforretningsstedi Norge.
Arbeldstilsynetmottaren deltipspådette området,ogharogsåprioritertdetteltilsyn. Innsatsen
mot prIvatmarkedet,motsteinleggerneogavsamarbeldspiloteni Bergener omtalt
halvtårsrapportenvedlagt.

Utoverutfordringenedet pekespå1halvtårsrapporten,er det inspektøreneserfaringat det er mange
bruddpåarbeidstidsbestemmelser,inkludertmanglendeoversiktoverarbeidstid.Dettegjørdet
vanskeligfor Arbeidstilsynetå vurdereomarbeidstakernemottarallmenngjortlønnog
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.

ArbeidstilsynetsinspektøreropplevernoensærligeutfordringerI tilsynetmedlønns-og
arbeldsvilkåri byggebransjen.Det kanværevanskeligå få tilsendtdokumentasjonpå lønn,
arbeidstidogarbeidskontrakter,ogdet er ofte tvilomekthetenavdokumentasjonen.
Arbeidstilsynethar,vednoenanledninger,opplevdat utsendtearbeldstakerei etterkantav
tilsynetInformerer omat deved returtil hjemlandetmåtIlbakebetaleen betydeligandelav
lønnenellerat de er blitt instruerttil å oppgiuriktiginformasjontil Arbeidstilsynet.

Konklusjon
Arbeidstilsynetserfaringerer i samsvarmeddenbeskrivelsensomTariffnemdagjengirfra
begrunnelsenfor begjaeringomvidereføringavallmenngjøringenibygg.Vår erfaringer at sosial
dumpingoggrovebruddpå regelverketforekommeri størregradennetatenklarerå avdekke.
Arbeidstilsynetavdekkerjevnligsakermedsystematiskeogalvorligebruddpå
allmenngjøringsforskrifterogarbeidsmiljølovialleformerfor byggeprosjekter.Genereltservi at
utsendtearbeidstakereer spesieltutsattfor å ha ulovligeogsværtdårligelørms-ogarbeidsvilkårog
arbeidsmiljø.Det er i slikesakerofte indikasjonerpå mersystematiskogorganisertskatte-og
avgiftsunndragelser,eventueltogsåannenøkonomiskkriminalitet.

Pådennebakgrunnen,ogpågrunnavdeneffektenvi erfarerat allmenngjøringsordningenhar,
støtterArbeidstilsynetfortsattallmenngjøringavtariffavtalefor byggeplasseri Norge. Fortsatt
allmenngjøringer et nødvendigogeffektivtvirkemiddelfor å kunnesikreflere arbeidstakereverdige
lønns-ogarbeidsforholdi en bransjesomharstoreutfordringeri forholdtil seriøsitet.

Verft
Det ble ikkegjennomførtmangetilsynmedverft12013, somfølgeavuklarheterI regelverketsom
førstbleavklartvedHøyesterettsavgjørelseI «verftssaken»,Rt2013 s.258. Førstehalvåri år er det
gjennomført18 tilsyniverft, hvordet er avdekketbruddpå lønnsbestemmelser1åtte avtilsynene.I
Arbeldstilsynetstilsynmedverft er deti hovedsakbruddpåarbeidstids-ogsikkerhetsbestemmelser
sombliravdekket,samttilfelleravbruddpåallmenngjortlønnsnivå,hovedsakeligbestemmelserom
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utenbystillegg. Det er ogsåverdt å understreke at det relativt ofte avdekkes brudd på påseplikten

etter forskrift om informasjons- og påsefiktog innsynsrett. I halvtårsrapporten gisoversikten 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 innsatsenmot 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 LOog Fellesforbundetspåstand om at utenbystillegget og utgiftsdekning

for reise, kost og losjiofte 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.Slikevurderinger 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
Arbeidstilsynets tilsyn medbransfen
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 slikesaker 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 segtil, 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

arbeldsgiversom ferie- og innhøstIngshjelp.Det avdekkes brudd på arbeidstidsbestemmelser,

herunder registrering av arbeidstid, og dermed brudd på krav om utbetaling av overtid. I bransjen

avdekkesdet 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 gisav 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- oggartnerinæringene.

Renholdsbedrifter
Renholdsbransjenkjennetegnes med utfordringer knyttet til organlsatoriskearbeidsbetingelsersamt

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

satsingenskalArbeidstilsynet bldra til at arbeidstakere i renholdsnæringenfår 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 informasjons-

og 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 ogsåobservert 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 lovligeog 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 bevisstå 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 nyllgstetilsynene i halvtårsrapporten.



Typiske brudd som avdekkeser 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 vanskeligfor 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.

Brukav underentreprenører, ofte i fiere ledd, er ogsåen utfordring I bransjen. Kontrakt om levering

av renholdstjenester inngåsmellom bestiller og leverandør, som deretter setter ut oppdraget til

underleverandør i ett eller flere ledd. Bestillersmullghet for kontroll blir vanskeliggjort.

Arbeidstilsynetser ogsåvirksomheter som driver helt eller delvissvart og hvor arbeldstakerne er

uten rettigheter, til virksomheter som I tillegg er koblet opp mot mer organisert bruk av arbeidskraft

uten lovligopphold, 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.

Godkjenningsordningenopplyservidere 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 stadigtil delsgrov sosialdumping, og Arbeidstilsynet antar at de forbedringene vi har

sett i bransjen raskt ville forsvinne dersom allmenngjøringen ikke videreføres.
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Forslagtilallmenngjøringpånyeområder
Elektrofag
Erfaring om bransjen gjennom tilsyn og tlps:

I Arbeldstfisynetsinnspilltil høringavfortsattallmenngjøringav22. oktober2010, opplystevi at vl

ikkefant sosialdumpingellerbruddpådendaværendeallmenngjøringsforskriften.Vi fant daat det

elektriskearbeidetpåbyggeplassero.l.ble utførtavnorskearbeidstakere,ellerutenlandske

arbeldstakeremednorskgodkjennIngansattinorskevirksomheter.

Arbeidstilsynetharikkegjennomførttilsynspesieltrettet motelektro-bransjen,ogvi har derforikke

tilgangpåstatistikkovertilsynhvorelektrikereharvært involvert.Det er derforvanskeligfor

Arbeidstilsynetå sinoebestemtomomfangetavunderbetalingellersosialdumpingi bransjen.

Regionenehar imidlertidgitttilbakemeldingom at Arbeldstilsynetharpåtruffetansattei

elektrobransjengjennomtilsynpåverft ogbyggeplass.

Noenregionermeldernåom at det harkommetet visstinnslagavutenlandskeelektrikeresærlig

skips-ogverftsindustrien,ogat det er blItt mervanligå benytteutenlandskarbeldskraft.Detteer

faglærtarbeldskraftogdermedikkeenfullt såsårbargruppesomufaglærteinnenbygg,renholdog

landbruk,mendet kanlikevelantasat det er et visstpresspå lønnogarbeidstid.Blantannethar

enkeltsakervisttil at utenlandskearbeldstakereinnenelektrofag,på linjemedandreutenlandske

arbeidstakere,kanværeutsattfor sosialdumpingogbruddpåarbeldsmiljølovensulike

bestemmelser.Arbeldstilsynetharfunnetutenlandskeufaglærtehjelperei bransjensomharvært

grovtunderbetalt,ogharmottatttipsmedpåstanderomsosialdumpIng,utenat Arbeldstilsynethar

hatt adgangtil å følgeoppdissesakenesålengeområdetikkeer allmenngjort.

Påtrossavnoebegrenseterfaringogkjennskapomdennebransjen,anservi EL&ITsinebeskrivelser

somdekkende.

Konkfusjon
Arbeidstilsynetstøtterutkasttil nyallmenngjøring.Det ervåroppfatningat det er noentilfellerav

sosialdumpingInnenbransjen,ogallmenngjøringkanbidratil I stanseen uheldigutvildIngI bransjen.

Vi serpositivtpåat det ogsåforeslåså allmenngjøreskifttilleggogovertid,samtdekningav

reiseutgifterderovernattingutenforhjemmeter nødvendig.Dettevil sikrelikebehandlingoglike

konkurransevilkåroverfornorskevirksomheter.Seimidlertldkommentarertil utformingav

forskriftenunder.

Fiskeindustrien
Arbeldstflsynets tfisyn medfisketndustrlen
Arbeidstilsynetharikkeegenstatistikkmedoversiktoverlønns-ogarbeidsvilkårI fiskeindustrien,da

dette harværtutenforvårkompetanse.Arbeidstilsynethar imidlertidnyliggjennomførten

tilsynsaksjoni Nord-Norgehosdendelenavfiskeindustriensomtar imotferskfisk,salter,hengerog

pakker,ogflere avfunnenefra dennekanbidratil å illustreresituasjoneni bransjen.Rapporten fra

tilsynsaksjonenKyst-Nærer omtaltI høringsbrevetogliggervedlagt.Underfølgeren kort

oppsummering.
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Arbeldstilsynetfant 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 eksempelvishøyere 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 ogsåinnkvartering.

Enkelte virksomheter har organisert segslik 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 norskesom

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 samspillmed 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 segå 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

Arbeidstilsynetstøtter forslagom ny allmenngjøring. Vi antar, på bakgrunn av vår kjennskaptil

bransjen, at det ogsåinnen denne næringen foregår soslaldumpIng.

Vi ser positivt på at det ogsåer forslag om å allmenngjøre skifttilleggsamt overtidstillegg. Dette ser

vi er viktig for å unngå konkurransevridning1markedetiforhold til organiserte norske virksomheter.

Forslagetom å allmenngjøre utgiftsdekningder overnatting utenfor hjemmet er nødvendig,vil virke
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positiv inn på konkurransesituasjonender en utenlandskvirksomhet (tjenesteyting) tar oppdrag i

Norge, eller leier ut arbeidstakere til norskvirksomhet.

Del IIArbeldstilsynets innspill til høring av forskriftene
Allmenngjøringsordningengenerelt
Allmenngjøring av lønnsbestemmelser i tariffavtaler er ett av flere virkemiddel for å bekjempe sosial

dumping, og et virkemiddel som er sentralt I Arbeidstilsynetsarbeid mot sosialdumping.

Arbeidstilsynet opplever at utviklingen I omfang av og metodene for sosialdumping er I rask

utvikling, ogsosialdumping 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 skalgi

ønsket resultat. For at tilsynet etter forskriftene skalvære 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, ogviktigheten 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 hovedsakgjort av tariffnemnda. Arbeldstilsynet forstår og respekterer at tariffavtaler

må og skalvære 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 vanskeligå

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 arbeidsgiverog 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

vanskellgoverføre 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 ivedtakom 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

vanskeligerefor å godta påleggetter bestemmelser som er vanskeligeå 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 bevisstbryter regelverket. fil sist

gjør bestemmelser som er enkle å forstå veiledningsoppgavenetil Arbeldstilsynet enklere.

Arbeidstilsynet mener ogsåat parter som ønsker allmengjort lønn I sin bransje vil være tjent med at

bestemmelsene I allmenngjøringsforskriftener 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 adgangenfor 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 seginn 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 ogsåbidra til å oppfylle kravene til Norge etter dissebestemmelsene.

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 segtil forskriftenes § 4 om

regulering av lønn i forskriftens virketid og andre ledd i de likelydende bestemmelsene om

ikrafttredelse og opphør(allmenngjøringsforskriftenfor renhold § 8, for verft § 10, for bygg§ 9 og for

jordbruk § 8, samt forslag til forskrift om allmenngjøring forelektrofag § 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 grunnlagfor

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 ogsåspørsmålom 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 skalendres 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

Somvist 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

ArbeidstilsynetTarlffnemnda bør vurdere om det bør presiseresuttrykkelig i forskriftene at

utgiftsdekningfor reise, kost og losji kommer i tillegg til minstelønnssatsene.

Kommentarertilutformingavde enkelteforskriftene

Renhold

Arbeldstilsynet har, i brev til Tariffnemnda av 19. mars 2014, bedt om klargjøringav 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 Seblantannet Ibtringavforslagom videreføringavforskriftenom allmenngjøringavtariffavtalefor byggeplasseri Norgeav 2. jull 2010.

eForslagtil endr1ng 54a

Falskriften§ 40 amhandlerreguleringav lønniforsk,tens Wrketia.Detffter avfarsåv§tenat lønnssatsenslaillereguleresIsarnevarmed

mellomoppgkeret2009.1 de senereforskrftene Tariffnemndohar vedtatt er det tatt Innen generellreguleringsbestemmehesom Innebærer

at lønnssatseneskalreguleres1samsvarmed alletadffrevisIoner.Det innebærerblantonnet at lønnuatsene 1dissefolskr#tene alleredeer

regulertsornfølge av hovedoppgJØret1år,mensforsktften for bmgeplasser Nargevilopprettholde2009-satsene Inntllnemndaeventuek

fatter vedtakom vldereføringavforskriltenog endring satsene.,

14



§ 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 dagligrengjøring og storrengjøring. Videre har Arbeidstilsynet lagt til

grunn at renhold av bygningerunder 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 hvilkentypeorganiseringavvirksomhetsom er omfattet av

forskriften. Arbeidstilsynet har tidligere, blant annet uttrykt i et brev til NHO av 19. september 2011,

lagt til grunn følgende:

«Bemanningsforetaksomleverervikarertil bedriftersomellersutførerrenholdi egenregi,vilsomen

konsekvensavdettekunnefalle utenfor,medbegrunnelsenat disseikkedriversalgav

renholdstjenester,menutleieavarbeidskraft.Dersomutlelederimotskjertil renholdsbedriftervll

tfifelletomfattes.Viderevilbemanningsforetaksomdriveri et sliktomfangogpå enslikmåteat

bedrfftenbærerpregav å levererenholdsoppdrag,etterennærmerevurderingkunnedefineres
innenforforskriftensanvendelsesområde.ArbeidstilsynetvIlvurdereå glpåleggderhvordeter

nødvendig,uavhengigavorganisasjonsform,til virksomhetersomhovedsakeligelleri realiteten

driversalgav renholdstjenester.»

Arbeldstllsynet stiller nå spørsmål ved om denne forståelsen er korrekt, og i så fall, om denne bør

endres. Avgrensingenmot 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 salgav 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 prinsipiellbetydning. 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 skalvære 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 virksomhetersomtilbyrfiereuliketjenester,

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, slikde 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 arbeidsgiveresom betaler lønn i form av et

nettobeløp som ligger lavere enn minstesatsen i forskriften § 3, i kombinasjon med fri innkvartering,

(i noen tilfeller ogsådekning av reise og kost), i tilfeller der arbeldstakerne ikke er å anse som på

arbeidsoppdrag hvor overnatting utenfor hjemmet er nødvendigjf. forskriftens § 5. Arbeidstilsynet

har ogsåI dissetilfellene lagt til grunn at dekning av utgifter ikke er lønn, slikTariffnemnda har lagt til

grunn i brev av 11. februar 2011 og i brev til NHO av 24. april 2013. Tidligere uttalelser har imidlertid

knyttet segtil 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. Arbeidstilsynetserfaring 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 personligutstyr 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 slikdet 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

vedlikeholdavelektriskeanleggfor automatisering,data, telekommunikasjono.1.»lilsammenligning

står det på første siden av overenskomstenfor elektrofagene: «Overrnskomstengjelderfor bednfter

somutførerinstallasjon,montasjeogvedlikeholdav elektriskeanleggmedtilhørendeanleggfor

automatisering,data, telekommunikasjono.LReparasjonog vedlikeholdav elektriskilelektroniske

apparaterogutstyrer ogsåendelavoverenskomstensomfang.»Vi stiller derfor spørsmålet om

virkeområdet I allmenngjøringsforskriftener 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

Arbeidstilsynetskompetanse 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 ogsåallmenngjort. Videre foreslås det bestemmelser-om arbeidstid og

skiftordninger i § 5, disseer ogsågrunnlagfor lønnsberegninger.

583533-
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Det er uklart ut fra forslaget til forskrift hvordan lønnsberegningenskalvære for skift, altså hvilke

omregningsfaktorer som skal benyttes og hvilke tillegg som skal betales. Arbeidstilsynet skaletter

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? Ellerskal 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 slikde er foreslått.

Forskriftensmange ogvarierende 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 usikkerpå hvilket virkeområde forskriften er foreslått gitt. I § 2 Virkeområdeog

rilennomføringsansvarangishvilke arbeidstakere forskriften skalgjelde for, men ikke hvilke

virksomheter. § 1 viser til at forskriften er fastsatt på grunnlag av Overenskomst for

Fiskeindustribedrifter, ogArbeidstilsynet 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 angivelseav forskriftens

virkeområde.

I forslagets § 2 angishvilke 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 kjøpesfra eksternt cateringfirma.
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§ 3 Lønnsbestemmelsene
Den foreslåtte bestemmelsen om kuldetilleggvil kunne være vanskeligå føre tilsyn med, den kan

være vanskeligeå bevise med mindre vi observerer arbeidstaker på kjølerom eller lignende over lang

tid. Det er videre uklart om tillegget skalbetales for hver time eller kun for de timer arbeidstakeren

er på fryserom.

I § 3 femte ledd foreslås et smusstillegg.Når det skalutbetales er ikke videre forklart, detteer heller

ikke lett å utlede av overenskomsten. Arbeidstilsynet ber om at det klargjøresi hvilketilfeller

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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2013for —På'obbforet t erbeidsliv

Arbeidsmiljøeti Norge
Det norskearbeidslivetermangfoklig,og næringerog virksomhetererforskjelligemedulike
utfordringer.Mangearbeidstakerei Norgeharetgodtarbeidsmiljø,Arbeidstilsynetserlikevel
tydeligeutfordringerlangsto akser;et stadigharderearbeidslivmedsosialdumpingog
arbeidsmiljøkriminalitetpådenenesidenog ataltformangevirksomheterikkehardetmest
grunnleggendehelse-,miljøog sikkerhetsarbeidetpåplassslikatsykdom,skaderog ulykkerkan
forebygges.SystematiskHMS-arbeiderselvegrunnpilareni et forsvarligoggodtarbeidsmiljø.Det er
ogsågrunnpilareni Arbeidstilsynetsinnsatsog deterderforviktigatvi harensterkog tydeligrolle
somforebyggendeetat.Vi skalforebyggeatarbeidstakereblirsyke,skadetellerdør- og tilsynervårt
viktigstevirkemiddelforå bidratilatfolkerlikefriskenårdedrarfrajobb,
somdadekom,slikatdeharforutsetningertilå ståi arbeidslivetsålenge
sommulig.

Somtilsynsmyndighetervi opptattavdetsomførstog ftemsterfarligog
uforsvarlig.Helse-,miljøog sikkerheteri merennformellekrav,dethandler
ogsåomholdninger,handlingerog tropåatarbeidsmiljøarbeidgireffekt

Sosial domping og arbeldsmiljekrimiaalitet
Sosialdumpingeren avdestørsteutfordringenevi harforå opprettholdeet
anstendigarbeidslivi Norge.Arbeidstilsynetseri dagennegativutviklingmot
et arbeidslivderutsattegrupperharulovligeog uforsvarligearbeidsforhold.
Viregistrererfleretilfelleravsosialdumpingog arbeidsmiljøkriminalitetogvi
prioriterervårinnsatsmotuseriøsitethøyt

Arbeidstilsynethari 2013avdekketalvorligesakerbådei demerorganiserte
og i deuorganisertedeleneavarbeidslivetArbeidstilsynetstilsynhareffekt,
Fafosieri sinevalueringavtiltakmotsosialdumpingatinnsatsenfra
Arbeidstilsynetharværtgodtgjennomførtmedmangepositiveresultater.
Dettetiltrossforatvi erfareratsosialdumpingbrerom segog at
virksomhetenestadigfinnernyemåteråomgåregelverketpå.Genereltervårtinntrykkatde
useriøsevirksomhetenesynesåværekjentmedhvasomskaltilforåvanskeliggjørevårt
kontrollarbeid.Ulovligheterdekkestilpåen mergjennomførtmåteog vi serfleretilfellerav
alvorligebruddpåarbeidsmiljølovensbestemmelser.ForArbeidstasynetsinspektørererdet
utfordrendeå avdekkeogdokumenteregrovebruddpåbestemmelserom lønnog arbeidstidfor
utenlandskearbeidstakere.Vi erfarerulikeorganisasjonsformerforå omgå
allmenngjøringsforskrifterog arbeidsmiljølovensarbeidsgiveransvar,foreksempelbrukav
enkeltmannsforetaksomproformaordning.Ulikestråselskaperhvordetervanskeligå finne
arbeidsgivererogsåenkjentproblemstilling.Det sammegjelderdobleog triplesettmed
arbeidskontrakter;enversjontilarbeidstaker,enversjontilbyggherre,enversjontilArbeidstilsynet
Risikoenforet todeltarbeidslivertilstedeog i tilleggerdetslikatseriøsevirksomhetersliteri
konkurransenmeduseriøseaktører.ForåmotvirkedetteharArbeidstilsynetetbredt
virkemiddelapparathvortilsynerdetviktigste.Goderisikovurderingerog effektivressursbruker
viktigeforutsetningerforå kunnemøteutfordringenepåbestmuligmåte.Arbeidstilsynetharde
sisteårenegjortmangegrepforå kunnenåfrembestmulig,blantannetgjennomnyelangsiktig
strategier,bedreinspektørenesverktøykasseog tilpasseorganisasjonenslikatdenblirbedretilpasset
utfordringene.

Arbeidstilsynethari 2013styrketinnsatsenmotsosialdumping.Sosialdumpingerkontrollerti
5 165tilsyn,nestenen fordoblingfra2012.Spesielti renholdsnæringenharvi gittmangereaksjoner
medbakgrunni funnenevi hargjort,menogsåi helse-og sosialsektorenharvi hatten storinnsats.
Innleieog utleieogulykkesforebyggingertemaersomharhattsærskiltfokus.Gjennomdenne
innsatsenharArbeidstakerefåttlovligearbeidsbetingelserog virksomheterharblittbedrepåå
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arbeidesystematiskforåivaretaet fulltforsvarligarbeidsmiljø.Arbeidstilsynetharbidratttilå
fremmeet seriøstog anstendigarbeidslivog hindretsosialdumping.

I tilleggtilbruddpålovverketArbeidstilsynetforvalter,servimangeindiknsjonerpåsvartaktivitet
ogbruddpåregelverksomhåndhevesavandreetater,foreksempelskattog politi.Vi arbeider
kontinuerligmedå ftnnenyemåteråmøteutfordringenepåog ønskeret sterkeresamarbeidmellom
etateneforåbekjempearbeidsmiljøkriminalitetSamtidigservi atdetoftekrevesmerressurserforå
iverksettenyetiltak,vimeneratenfellesbrukavflereetatersvirkemidlervilgjøredetvanskeligereå
bedrivearbeidsmiljøktiminalitet

Fraværav grannleggendesystematiskHMS-arbeid
Enannensentralerfaringvi hargjortoss,eratmangevirksomheterikkehardetmestgrunnleggende
innenforhelse-,miljøog sikkerhetpåplass.Det vilblantannetsi åkartlegge,risikovurdere,
iverksettetiltak,atdevelgerverneombudog ertilknytteten bedriftshelsetjeneste.Virksomheteneer
noksågjennomgåendeflinkeretilåreparereennå forebygge.I tilsynavdekkervi ofteen
kombinasjonavbruddpåarbeidsmiljølovensbestemmelserom sikkerhet,arbeidstidog
kontraktsvem.

MangelfulksystematiskHMS-arbeidskaperikkei segselvlikemangeoverskrifteri mediasomsosial
dumpingog arbeidskriminalitetMendeterikkemindreviktig.Ogdetkanfåminstlikedramatiske
konsekvenser.Fremdeleserdetformangesomskadersegog blirsykepåjobb.Vihaddemange
dødsulykkeri 2013—hvorungemenneskermistetlivetpåjobb.Nårvi gårinni dissesakene,servi
atdetofteerdetmestgrunnleggendesommangler;risikovurdering,vemeutstyr,opplæring.Rettog
slettmanglendeforebygging.Dødstalleneera1tforhøye,og mangekunneværtunngått

Arbeidstilsynethari 2013gjortmyeforå forebyggearbeidsrelatertesykdommer,skader/ulykkerog
fremmeinkludering.Arbeidstilsynetønskerå styrkedetforebyggendearbeidetgjennomå fokusere
påarbeidsbetingelsenei virksomhetene.Lovligearbeidsbetingelserog et levendeog systematisk
HMS-arbeidernødvendigforå skapeetgodtarbeidsmiljø.Arbeidstilsynethargjennomførtnesten
16000tilsyni 2013,detteerenøkningpå5 prosentfra2012.Tilsyneneerbådekorrigerendefor
virksomhetenderog dasamtidigsomatde innebærerlæringslikatbruddpåarbeidsmiljølovenikke
oppstårpået seneretidspunkt.

I tilleggharArbeidstilsynetgjennomførtenrekkeveiledningstiltakforå forebygge.Særskilti
satsingennyi arbeidslivethardetværtfokuspåveiledningforågjørenyei arbeidslivetkjentmed
arbeidsmiljølovenskrav.Å gtmålgruppenkunnskapom betydningenavetgodtarbeidsmiljøvilvære
medpåå skapeholdningersombidrartilbedreforebyggingogbedrearbeidslivsstandardpåsikt.
Kunnskapbidrartilatnyearbeidstakereforstårhvorfordeterviktigå følgeregelverket,i tilleggtilat
devilsettesbedrei standtilågjøredet GjennomgodveiledningbidrarArbeidstilsynettilåøke
bådeevnenogmolivasjonentilå forebyggearbeidsrelartsykdomog skade.

Arbeidstilsynetsårligerisikovurderingerskalblantannetvurderehvilkenæringersomharsærskilte
utfordringerknyttettiluliketema.DettegirArbeidstilsynetmulighettili tilsyneneåhafokuspåde
arbeidsmiljøfaktorenesompåvirkerarbeidstakernemestnegativt.I 2013har10600tilsynhattdette
fokuset,de ilesterettetmotorganisatoriskearbeidsbetingelser.I tillegghar80prosentavalletilsyn
somergjennomførtminstettkontrollpunktrettetmotorganisatoriskearbeidsbetingelser.Tilsynene
harenreaksjonsprosentpå66,noe somunderbyggeratdeterbehovforen særskiltinnsatsrettet
motorganisatoriskearbeidsbetingelser.RisikobaseringenavtilsynenesikreratArbeidstilsynetbruker
ressursenederdetrengsmest
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Nystrategiskplan-periodefra2013
Arbeidstilsynetgikkinni ennyftreårigstrategiskplanperiodei 2013medmålsettingomå bidratilå
løftearbeidsmiljøtilstandeni denæringenesomharde størstearbeidsmiljøutfordringene.Vi skali
tilleggtilåprimiteretilsynsaktivitetenmot spesieltutsattenæringer,gjennomføretfisynsaktivitetrr
basertpåårligeprioriteringerog aktivt følgeopptipsom bruddpåarbeidsmiljølovgivningen.Tips
og meldingererenviktigkildetilinformasjonfoross ogvi følgeroppdemestalvorlige
henvendelseneog brukerdemaktivti utvelgelsenavvirksomhetervi skalføretilsynmed.De somer
nyei arbeidsfivetmanglerofte erfaringog kunnskapom arbeidsmiljøog HMS,ogutsettesderforfor
økt risiko.Vi skalfølgeopp bådeungearbeidstakereog nyetablertevirksomheter.Arbeidstilsynet
jobberaltsålangsiktig,menskali tilleggværefieksibletilåkunnehåndterenyeutfordringersom
oppståri arbeidslivet

Samarbeidmedpartenei arbeidsliveterviktigi vårtforebyggingsarbeidforå stimuleretilvarige
arbeidsmiljøforbedringer.De ertettepåvirksomheteneog bransjene,bådepåarbeidsgiver-og
arbeidstakersiden,ogharverdifullinnsikti utfordringene.En styrkingog utvikfingavdetoperative
samarbeidetmedentydeligansvarsdelingmellometateneog partene,erenprioritertoppgavei
planperioden.Det ervikfigforArbeidstilsynetatpartrneermedog drøfterhvordanvi kan
samarbeidebestmulig,detteogsåforatvi skalfået omforentbildeavutfordringenei arbeidslivet
Det ernåutarbeidetspillereglerforsamarbeidet,og deterdefinertområderforsamarbeidforhvor
viskalarbeidesammenoghvorvi skalgjøreeninnsatshverfoross.

I 2013hararbeidsgtver-og arbeidstakerorganisasjoneneværttetterepåsatsingenevåreinnen
renhold,helseog sosial,byggog anleggsamtsatsingennyi arbeidslivetforåbidratilå innrette
aktivitetenvårbestmulig.Det bleogsåstartetet samarbeidom kunnskapsgrunnlag,risikovurdering
og prioriteringavArbeidstfisynetsutadrettedeaktivitetutoversatsingenei 2013.Viderelavi i fior
nedetbetydeligveiledningsarbeidi samarbeidmedpartenei forbindelsemednye
arbeidsmiljøforskriftergjennomlanseringav«Arbeidsmiljøguiden»,åpneinformasjonsmøterog
distribusjonavveiledningsmateriellsærligrettetmot småvirksomheter.Detteharblittgodtmottatt
avpartene.

Vi erfarteogsåi 2013atarbeidsmiljølovenjevnligbleutfordretpåarbeidstidskapitteletog attemaet
varoppei mediebildetog i samfunnsdebatten.Dettegjaldtinnenformangedeleravarbeidslivet,
menkanskjei helsevesenetspesieltÅ jobbemyei perioderkanværepositivtognødvendig,menvi
harsetteksemplerpå35timersvakterutensøvnog 100timersukeri to månederi strekkpånorske
sykehus.Arbeidsmedisinskforskningertydeligpåatdeterforbundethelserisikovedlangarbeidstid.
Detteharogsåværtvårtbudskaput tilaktørenei arbeidslivet- eventuelleendringermåværebasert
påkunnskapom hvilkekonsekvenserdettevilmedføreforsikkerhetenog arbeidstakemeshelse.
Det erheltnødvendigå finnedenriktigebalansenmellombehovetforvern,forde somtrengerdet,
og fieksibilitet,forde somønskerdet Arbeidstilsyneterikkeopptattavallesmådetaljer,mende
grove,planlagtebruddeneovertidsomkanutgjøreen sikkerhetsrisikooggjøreatdetkanvære
uforsvarligåværepåjobb.

Arbeidstfisynetfiirstadigtildeknyeoppgaversomvi skalsørgeforå løsepåengodmåte.Vi er
opptattavatetatenskalhatfistrekkeligkunnskapog kompetansetilåopprettholdehøyfaglig
integritetogkvaliteti allevårebeslutninger,vedtakog aktiviteter.Kompetanseutviklingblantvåre
ansatteerderfornoevibådeharsatsetmyepåog somvi skalsatsemyepåfremover.

IngridFinboeSvendsen
DirektørforArbeidstilsynet
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Arbeidstilsynetsårsrapporterenvurderingavoppnådderesultaterogbrukavmidleri forholdtil
målgitti tlidelingsbrevet,jamførtildelingsbrevetspunkt2.1og 2.2om rapporteringskravog
styringsparametere.Tilleggstildelingererbeskrevetspesielti henholdtilresultaterog
ressursanvendelser.I vårevurderingerharvi vektlagthvordanaktiviteteneharbidrattdlårealisere
overordnedemål,jamførrapporteringshavgitti tildelingsbrevet

Arsrapportenskapittel1-6erenvurderingavdelmål1og 3 gitti prop.1 S (2012-2013),kapittel7er
envurderingavdelmål4. Kapittel8-10eren vurderingavtilleggsoppdraggitti tildelingsbrevet,og
kapittel11girenhelhetligredegjørelseav styringsparameteresamttilleggskravtilrapportering.

Arsrapportfor2013harennoeendretstrukturfratidligereår.Rapportenvurdereralle
rapporteringskravog styringsparametereut fraprioriterteoppgavergitti tildelingsbrevetog er
dermedikkeuttømmendei forholdtilArbeidstilsynetssamledeaktivitetArbeidstilsynetharen
rekketilsynsaktivitetersomikkeeromtalt,og etatenharflerelovpålagteoppgaversomforeksempel
byggesaksbehandlingsomikkeeromtalt.BlantannetharArbeidstilsynetbehandletomtrent3 300
byggesakeri 2013.Ny strukturerogsåtilpassetnyekravtilårsrapporteringgjeldendefraog med
nesteår,menerikkeuttømmendei forholdtilnyekrav.Tidligereerdetutarbeidetvedleggfor
særskiltrapporteringforsosialdumpingog godkjenningsordningrenhold,dennerapporteringennå
endelavhoveddokumentet

Vedlegy
Vedleggk Sikkerhetstilstandeni Arbeidstilsynet
VedleggB: LikestillingsrapportforArbeidstilsynet
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1. Innsatsmot sosial dumping og useriøsitet
BekjempelseavsosialdumpingharværtenprioritertoppgaveforArbeidstilsyneti enårrekke.Oppgaven
skillersegvesentligfradetordinæreforebyggendearbeidetetatenbidrartil. Sakeneeroftesværtkomplekse
og vi sestilfelleravmerorganisertulovlighetog alvorligerebrudd.Det krevermerog merforvåre
inspektøreråværeutepåsliketilsyn.

Arbeidstilsynethari 2013styrkettilsynetmotsosialdurnping.Somtabellenvisererforholdrelaterttfisosial
dumpingkontrollerti 5165tilsyn,ennestenfordoblingfra2012.økningenskyldesenreellutvidelseav
hvordanArbeidstilsynetfølgeroppsosialdumping.Detheskjerdelsvedatnasjona1eaktivitetenespesielt
rettetmotavdekkingavsosialdumpingervidereført.I tillegger kontrollpunktknyttettilsosialdumpingtatt
inni andreaktivitetersomogsåerrettetmotandrearbeidsmiljøutfordringer.I omlag2900tfisynerdetgitt
minsten reaksjon,og detergitttotalt5759reaksjoneri tilsynene.

TabelkNekkeltallforArbekistilynetsinnsatsneotsosialeinmping




'2416 26.1




'•5165
• 1640 _1858 046 2890 ,




3831 ; 3997 4616 5759 -

*DataforSatsingsområdesosialdutnpingfor2008-2012per28.01.14.
**1planpesioden2013til2016harArbeidstilsynetutvidetsatsingenmotsosialdumpingutoverdenmålrettedeaktiviteten.Samtidigerdettatti bruket
forbedretfagsystemforregisteringavopplysaingerfranisynene.

Dersomvi sernærmerepåtfisynsaktivitetenmotsosialdumpingog useriøsiteti arbeidslivet,servi atdet
totaltsetterdetgjennomførtomlag1800måltettedetilsynmotsosialdumping.Disseerdirekte
sammenlignbaremedtilsynsaktivitetensomerrapporttidligereår.Fra2013ersosialdumpingoguseriesitet
inkludertsomettavfieretemai over3300tilsyni andreaktiviteter.Disse tilsynenehari størregradet
forebyggendefokus,og konkretmistankeom sosialdumpinghari mindregradværtandørendeforvalgav
virksomheter.Arbeidstilsyneterfarerlikevelatsosialdumpingeret fenomeni norskarbeidslivsomkrever
bådeaktivbekjempelseogbredforebygging.I halvpartenavdissetilsyneneerdetgittreaksjonerknyttettfi
sosialdumping,og gitti overkantav2700reksjonerknyttettildissekontrollpunktene.

TabelkNekkeltallforArbeidshignetinnsatsmotsosialelanspingo,guserissiteti arbeidslivet
Glennomførte Gjennomførtetilsyn

med realtsion

TilsynMedneretema 3367 1678

Spesifikkesosialdumpingtilsyn 1798 1212

Sum 5165 2890
*ReaksjonsprosentpåkontrollPunkterulhørendetemasosialdumping.Det kanogsåvanegittsztdrereaksjoncri ulsynet.
4.*Reaksjonsprosentuavhengigavtypereaksjoni tilsynet

Av andretilsynsaktivitetersomharfulgtoppkontrollpunkterknyttettilsosialdumpingfinnerviblantannct
næringssatsingeni renhokl.HerharArbeidsti1synetgjennomIfisynlagtvektpåå følgeopp tiltakenesomer
innførtforåfremmeseriøsiteti næringen,og detergittmangereaksjonerrelaterttildette.Tilsynenesålangt
harhovedsakeligværtgjennomførthosbestillereavrenholdstjenester.Funnenesålangtindikereri størregrad
informasjons-og veiledningsbehovhosvirksomhetene,og ikkesosialdumpingsomsådan.A styrkekunnskap
og rutinerhosbestillereersamticligetviktigbidragforå fremmeseriøsitetog hindresosialdumpingi
renholdsnæringen.Innenforhelseog sosialharinnleieværtet sentralttema,og forholdeneforinnleide
utenlandskearbeidstakerespesie1tharværttattoppi endeltilsynderhvordetharværtrelevantDet ergitt
relativtfåreaksjonerknyttettildette,noesomerpositivtDet rapportertssærskiltfornæringssatsingenei
årsrapporten.

Det harværtviktigog relevantåutvidekontrollenmedsosialdumpingutoverdemålrettedeaktivitetene.
Arbeidstilsynetvurdererenvidereutvidelseavarbeidetviderei næringssatsingenemotbyggog anlegg,
transportog overnattingog serveringsenerei planperioden.Nøkkeltallfordisseaktivitetenesoppfølgingav
sosialdumpingseesi tabellenunder.

Akdvitet Reaksjoner Reaksjonsprosent

50 W

67 %**

5759 56%

2752

3007
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TabelkTilyn JWff barvaniettkontrvi4ounktktrfitettilforebiggingavsosialduorpingoggraiesiteti arbeidtivetfoniekpd akiivikt
Tilsyn Reaksjoner Reaksjonaprosent

1415 2023 75 %

37 %

11%,

45 %

503 64

168 161

Tilsynsakfiviteter

Satsingtenhold

Ulykkesforebygging

Satsinghelseog sosial

Utleleog 1onleie

Hovedfunnfra målrettedetilaynmotsosial dumping
Arbeidstilsynetharvidereførtennasjonaltasynsaktivitetmot sosialdumpingogsåi 2013.Egnesosial
dumpingtilsynskjersomoppfølgningavtipsog informasjonomhøyrisiko-virksomheter.Genexeltoppfatter
vi atdetervanskeligereennførå avdekkesosialdumpingdersomarbeidstakerneikkegirossriktig
informasjon.Dokumentasjonsynesoftegreiog i samsvarmednorskereglex.Vivetatdettei mangetilfeller
ikkegjenspeilerdereelleforholdene.Utenlandskevirksomheterpåoppdragi Norgeerdenstørste
utfordringen.Samarbeidmellommyndigheteneom kontrollervilbidratilå avdekkefletelovbruddog lette
vårtfilsynsarbeidet.

TabelkNokke44111for nasjonaltilynsaktivitet«Forebygesosialdumpingltgnerox'alekairpingigyosoetterbovednaring
HovedmerIng Tllsyn Tilsyn med reaksjon Resksjoner Reaksjoneprosent

51

1798

49 73%

74:%

26 46 51%

1212 3007 67%

Bygge-og ankggswirksomher

somhet

repanasjonavmotorvogOOt

Forretningsmessigtjenestryting

lødtotri

Transportog lagring

Udefinert

Omsetaingog driftavfasteiendom

skngbrukog fiske

An&C
Totalsum

800 543 1105: 68 % :
74%

61%

68%

43 110 62 %

50 19 26 38%

17 47 47%

1220

177

176

in

c:›

Innenfordenmålrettedeaktivitetengjennomføresdetflesttilsyni bygg-og anleggsnaaingenog overnattings-
og sesveringsnæringen.Bilplcieog bemanningsforetakfølgerderetter.I 2013erdetgittreaksjoni 67prosent
avtilsynene.De flestereaksjonererhjemleti arbeidsmiljølovenog forskriftene.BruktehjemlererID-korti
bygg-og anleggsbransjen,kapittel10om arbeidstidog kapitte114om arbeidskontrakter,samtenrekkeHMS-
relatertehjemler.Hjemlenei allmenngjøringslovenerknyttettiludeveringavopplysninger,lønnog ytelseri
henholdtilallmenngjøringsforsktiftenog forskriftompåsepliktforoppdragsgiver.Hjemlenei
udendingslovenknyttersegtiloppholdforarbeidforarbeidstakerefralandutenforEØSog brukcsfor
innhentingavopplysningerog etablerelønns-og arbeidsvilkåri samsvarmedvilkårenei oppholdstillatelsen.

Overordnethjemmelsbruk
Eljnnmel1arbeklemiljaloven

Hjemmeli allmenngjøringslo

anoreli u

Hjemmeliforskrift

Antallrtaksjoner

KOMMENTALViserdirektehjemleti hhvlov ogforskrift.Detkantegistreresmerennenkjeznmdperreaksjon.Antallhjemlererderforstørreenn
antaltreaksjoner

Brukavenkeltmannsforetakkanvtereenproformaordningog dermedomgåelseav
allmenngjøringsforsktifterog arbeidsmiljolovensarbeidsgiveransvar.I tilsynetmotsosialdumpingforetar

TabelkOverortinet,Vemffselsbnikfir say-onaltilyasakiivikt ofotobjggesalåmpeng»

Antallhjender

. 1775

306

37

1135

3007
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etatenen konkretvurderingetterkriteriergittavrettspraksisavhvorvidtdetreeltsetteretarbeidstaker—
arbeidsgiverforholdvi ståroverfor.

Vi harstortroaktiviteterrettetmotoppdragsgivereforåfåiverksattforebyggendetfitaki leverandørkjedene
Påsepliktenforoppdragsgiverefølgesoppinnenfordeallmenngjorteområderog deteri 2013gittover1 900
påleggknyttettilmanglenderutinerforoppdragsgiversettedevelseavpåseplikten.I 2014vil tilsynmeddet
offentligesetterlevelseavforskriftenståsentralt,bådesomegneoppdragsfftverulsyn,meni storgradogså
somleddi tfisynssakerderviharavdekketsosialdumpingellerharsterkmistankeom atdetforegårsosial
dumping.

Selvomvi seratutfordringenemedsosialdumping,useriøsitetog arbeidsmiljøktiminalitetøkerservi atvår
innsatshareffektTil trossforutfordringenemedånåigjennomtilalleerfarervi atvåretilsynbidrartilå
fremmeet seriøstog anstendigarbeidslivog atvi hindrersosialdumping.Ogvi økerinnsatsen,noe som
tfisynstallog kontrollpunkterbekrefter.AtvårinnsatshareffektblirbekreftetavFafosevalueringavtiltak
motsosialdumping.De sieratinnsatsenftaArbeidstilsynetharværtgodtgjennomførtmedmangepositive
resultater.

Tilatandavarderingfraprioritertemeringer

gogankFffaringrn
En stordelavtilsyneterførti denuorganiserteogmindredelatavbyggenteringeninkludatprivatmarkedet,
og vi finneret stortinnslagavuseriøsitetmedsosialdumping,farligearbeidsforholdog sterkeindikasjonerpå
ulikeskatte-og avgiftsunndragelser.Mangeavvirksomhetenecrsværtmobileog erborteførtilsynssakerer
avsluttetdettetiltrossforatvi harfokuspåeffektivog rasksaksbehandling.Vikareksemplerpåat
virksomheterog arbeidstakereharforsvunnetnattenetterattilsynetergjennomførtDe mobileutenlandske
virksomheteneutgjørensærligstorutfordring.Sakeri denorganisertedelenavbransjenavdekkesogså
jevnlig.Selvommangeentreprenørerleggerstorvektpåsefiøsketog systematiskoppfølgningavsikkethetog
seriøsitethosunderentreprenører,servi atdetjevnligbliravdekkettilfellermedgrovebruddpå
allmenngjøringsforskriftogarbeidsmiljølov.De fiestetilfelleneskjermedlangeleverandørkjederog særligder
detbrukesutenlandskevirksomheter.Dersomlangeleverandørkjederunngåsvildetbliletterefor
entreprenørenåhagodnokoversiktog kontroll,samtidigsomatdetforArbeidstilsynetblirlettereå utøve
vårrolle.

I 2013harflerevirksomheterEittpåleggom ID-kortenni 2012.Det crgittover900slikepålegg.
ArbeidstilsyneterfitteratmanglendeID-kortcren god inclik2sion på useriøsket,svartaktivitetog litrn viijetil

å følgeregelverket.Vi serogsåøkendetendenstilmisbrukavID-kortene.Vi inndrarfierekorti tfisynetsom
erutgåttellererfratidligerearbeidsgiver.Det erogsåfleretilfellerhvormangearbeidstakeredelerpåetteller
et parkortog andretegnpåmisbrukavordningen.

Kortom aksjonmot utenlandskesteinleggere
Arbeidstilsynethari periodenmaitiloktober2013gjennomførttilsynmotomreisendesteinleggerefra
Storbritanniaog Irlandi samarbeidmcdpolitietog Skatteetaten.Tilsyneneharavdekketsvartarbeid,sosial
dumping,manglendesikkerhetog grovutnyttingavtildelssværtsvakerestiltearbeidstakere,deadant
mindreårige.De irskeog engelskesteinleggernesomblekontrollerterallestansetog mangepolitianmeldt.
Forå styrkeinnsatsenbledetetablertsamarbeidmedBrønnøysundregistretArbeidstfisynetsjekketoppgiue
adresserforsteinleggervirksombeteroggaBrønnøysundregisteretinformasjonommuligfiktiveadresser.
ResultatetbleatBrønnøysundregisteretslettetover242virksomheterfrasineregistre.Aksjonenviseratet
effektivtog koordinertsamarbeidmellomfieremyndighetergirbedreresultater.Dettesamarbeidetvilbli
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
virksomheterharfåttreaksjoner.Det Arbeidsfilsynettypiskefinneri filsynenei utelivsbransjener:

Arbeidsavtale,entenheltmanglendeefiermedmangelfulkinnhold
Manglenderegistreringavarbeidstidpåhverenkeltarbeidstaker
Manglenderilknytaingtilbedriftshelsetjeneste(BITI)
Boforholdsomerkritikkverdigepåenannenmåte
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Manglendeutbetalingavovettid

Mangevirksomheterbrukerarbeidstakeresomikkeharlovligoppholdi Norge. Flereavtflsyneneer
gjennomførtsammenmedkommuner,politi,Skatteetaten,MattilsynetogTollvesenet

Verft, neringsmiddelindustd, landbruk og transpon
Arbeidstilsynetharmotsluttenavåretgjennomførtnoenfåtflsynmotsosialdumpingi verftDisseerfortsatt
underoppfølgning.Arsakentildetlaveaktivitetsnivåeti 2013erbehovforgjennomgungavvir tilsynspraksis
etterhøyesterett3dommeni densåkalteverftssakensomfalti mars.Hersa høyesterettstatenmedholdi at
TariffnemndasforskriftomallmenngjøringavVerkstedoverenskomstenforskips-ogverftsindustrienikke
vari stridmedEØS-retten.Forskriftenvarhellerikkeugyldigavandregrunner.

Noeringsmiddelindustriernog særligfiskeindustrienharsvættmangeutenlandskearbeidstakereofte formidletav
utenlandskebemanningsforetaksomspesialiscrersegpånæringen.Nazingenerulykkesutsattogvi fårmange
meldingerompersonskader.I tilsynetavdekkesproblemerknyttettilarbeldstid,sikkerhetog det
forebyggendearbeklet,opplzringog i noentflfellerogsåinnkvartering.FnkrItevirksomheterharorganisert
segslikatproduksjoneneroutsorcetmeden ellerflereundetleverandøresavutenlandskarbeidskraft.Vihar
ogsåregistrertatnoenvirksomheterforåunngålikebehandlingsprinsippetseruttilå haendret
innleiekontraktertilentrepriser.

I landbruketertilsynmotsosialdumpinggjennomførtunderinnhøstingsperiodenframai-september.Arets
tflsynharavdekkettilfelleravulovliglavelønninger,bruddpåregleneom arbeidstid,arbeidskontrakter,
arbeidslokalerog innkvartering.
I trampootmaringenerdetprimærtmindrebflerpåmerlokaleoppdragsomerfulgtoppi 2013.
Problemsullingenevi møteri en delvirksomheterermanglendeellerufullstendigearbeidskontrakter,brudd
påarbeidstidsbestemmelsene,manglendeovertidsbetalingi tilleggtflmanglendeoppfølgningavHMS.Noen
tilsynergjennomførtsomsamarbeidmellomflereetater,blavegvesen,skatteetat,NAV-kontroll,politiet
tolletaten.

Itfirmujons-ogreikdoingrtikak

Servicesentreneforutenlandskearbeidstakere(SUA)i Oslo,Stavangesog KirkenessomArbeidstilsynet
driversammenmedSkatteetaten,UDI og politietharsomformålå bidratilatarbeidsinnvandringenkanskje
pågodog lovligmåte.ArbeidstilsynetshovedoppgavepåSUAerågiinformasjonogvefledningtil
utenlandskearbeidstakereomrettigheterog plikteri arbeidsliveti Norge.I 2013harArbeidstilsynetmottatt
3470besøkendepåservicesentrenefordeltmed2609i Oslo,824i Stavangerog 37i Kirkenes.Visersserligen
økningi henvendelserommanglendeutbetalingavlønn,lønnsslipperog arbeidskontrakter.

Workinnorway.no- dennyenettveiviserenforarbeidsinnvandrereog utenlandskevirksomheter,blelanserti
2013.NAVharledetarbekletmeddeltagelsefraArbeidstflsynet,polidet skatteetatenog UDLNettveiviscren
skalgjøredetlettereforutenlandskearbeidssøkereå flnnejobb,etableresegi Norgeog fåoversiktover
reglerom opphold,skatt,arbeidsforholdog arbeidsmiljø.

Av andreinformasjonstiltakersserligdenpolskesvartelefonenogmailtjenestenviktig.Pågangenav
henvendelsercrfortsattstor.Svartjenesteni Bodømottarogsåmangetelefonerfraarbeidsinnvandrere.Det
erfortsattstormedicinteresseforsakerog spørsmålknyttettflsosialdumpingbådei nasionaleog lokale
medier.

RogionaleVenNombud

Ordningenmed12regionaleverneombudforrenholdog overnattings-og serveringsbransjenfordeltmcd4 i
Osloog 2 i henholdsvisKristiansand,Bergen,TrondheimogTromsø,eri løpetavåretkommetgodti gang.
Verneombudenesomstartetopp 1 marshari 2013gjennomført937virksomhetsbesøki enrekkemindre
virksomheterinnendetrebransjene.Underbesøkeneharbedrifterfåttrådog veiledningomverneombudog
vernetjenestenog HMS.SakererogsåmeldtvideretilArbeidstilsynetArbeidstilsynetsamarbeidergodtmed
deregionalevemeombudenei bygg-og anleggsbransjensombidrarmedmangetipsinformasjonom
virksomhetersomfølgesoppi tasynet, blantannetermangeavtilsynenemedsteinleggerneutløstav
informasjonfraderegionaleverneombudene.
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Styrkingav den felles innsatsenmot sosial dumping
Beirjempelseavsosialdumpingog arbeidsmarkedskriminalitetkrevermålrettetinnsatsog tettsamarbeidmed
andreetater.Arbeidsmarkedskriminalitetexi løpetavåretblittetbegrepsommyndigheteneog partene
samlersegbak.Sosialdumpingog arbeidsmiljøkriminalitetinngårsomettavflereproblemeri
arbeidsmarkedskriminaliteten.Økonomiskkriminalitet,skatte-og avgiftsunndragelser,brukavarbeidskraft
utenloviigoppholdi Norgeerandreproblemstlilinger.

Arbeidstilsynet,Skatteetaten,UDI og POD harallesagtatdeternødvendigå styrkesamarbeidetmellom
myndigheteneforåmotvirkeøkendearbeidsmarkedskriminalitetenog økonomiskkriminalitetSamarbeidet
medSkatteetatcncrblittstyrketi 2013. Et eksempelpådettecrsamarbeidspilotznmellomArbeidstilsynet,
Skatteetatenog kemneri BergenhvordetunderledelseavArbeidstilsyneteretablertegetkontorhvor
medarbeiderefrade treetatenesittersamlet

Innsatsenmotsosialdumpingog useriøsitetskjerogsåi dialogog samarbeidmedarbeidslivetsparterog
aktuellebransjeorganisasjoner.Nytti 2013ersamarbeidmedByggenæringensLandsforeningog
Feliesforbundetom utarbeidelseavveiledertilvirksomheteneforåforebyggeatulikespråkgiropphavtiløkt
ulykkesrisikopåbyggeplassene.Veilederenvil foreliggei løpetavførstehalvår2014.
I 2013bledetgjennomførteninternkartleggingavinspektøreneserfaringerfradissetilsynene.
Kardeggingenblegjennomførtbådeved spørreskjemaog strukturerteintervjumedinspektørenemedaller
mesterfating.Kardeggingentarbådeforsegoverordnedeutviklingstrekk,inntrykkfrabygg-,renhold-og
overnattingog serveringsnæringene,samtforholdknyttettilinspektørrollen.Arbeidstilsynetutarbeiderblant
anneten fagrapportpåbakgrunnavkartleggingensomvilblipubliserti løpetavførstekvartal2014.

Tilleggstildelingtil prosjektinnleide arbeidstakere
Forskningsprosjektetsomserpåbrukavinnleidarbeidskrafti verftsindusnien,petroleumsanleggog offshore
ergodti gang.ForskningsprosjektetutføresavFAFOog instituttforindustrielløkonomiog teknologliedelse
vedNTNU.Undersøkelsenserpåfleretemaom brukavinnleidarbeidskraftsomomfangavinnleie,motiver
forbrukavinnleie,styringavarbeidsmiljø,risikoforholdi arbeidsmiljøetog virksomhetenesforståelseav
regelverkknyttettliinnleidarbeidskraftDet gjennomføresbådesurvey-undersøkelserog
intervjuundersøkelserblantvirksomhetersombrukerinnleieog leierutarbeidskraft,og detgjøresintervjuer
medtlisynspersonell.Førsurveyundersøkelsenbleigangsattvardeten dialogmeddepartementetIsnyttettli
ternaeneog spørsmålenei undersøkelsen.Prosjektetskallevererapporti løpetav2014og detskalarrangeres
et seminarforåformidleresultatene.

Tilleggstildelingenpåkroner1mill.kronererbenytteti samsvarmedforutsetningenegat i tilleggtil
tildelingsbrev.
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2. Satsinghelse- og sosialsektoren
Arbeidstilsynetgjennomføreri 2013og 2014en satsingrettetmothelseog omsorgssektoren.Satsingenskal
bidra1:11bedrearbeidsbetingelserforansattei næringenslikatarbeidsrelatertebe1astningersomførertil
helseplagerreduseres.Satsingenskalogsåbidratilåstyrkesamarbeidetmellomledelse,dllitsvalgteog
verneombudi næringen.Følgendemålersattforsatsingen:

TabelkMålfir satsingi belse-ogsosidnaringen
Bedrearbekkbedngelseri helse- Bedreetterleve1seav Styrketpartssamarbeidi , Styrketsamarbeidmed

og omsorgssektoren arbeidsmiliedovenskrav i helse- virksombrtenc i helse-og putenei sektaren !

	

_,,,,3Lomso3ssektoren cunsotoren seturalt

Helse-og sosialnæringen,somsysselsettermerenn500000arbeidstakere,harforskjelligeog sammensatte
arbeidsmiljøutfordringer.Nazringenerkvinnedominert,turnusarbeid,midlertidigeansettelserog innleieav
arbeidskrafterutbredtFlexeyrkesgrupperi sektorenutsettesforrisikofaktorersomhøytarbeidspress,
ubalansemellomoppgaverogressurser,tungeløft,omstillingerog voldog trusler.Arbeidsrelatertemuskel-
og skjelettplagererutbredtog mangerapporteresatdetutføresoppgaverutentilstrekkeligopplæring.I tillegg
erhelse-og sosialtjenesterdennæringensombarhøyestsykefraværsprosentSektorenpregesogsåavatdeter
ulikeutfordringeri ulikeområderavsektoren.

Dette har vi gjort
Satsingenhari 2013værtrettetmotallmennlegedenesten,rådmennmedstabi kommuneneog enheteri
helse-og omsorgstjenestene.

Tabdk Virkemidddbruki belse-ogsosialsatsingen

	

Veiledniult •

Tilsyn

Det harværtgjennomført1 272tilsyni allmennlegetjenestenog enheteri kommuneneshelse-og
omsorgstjenestene.

Satsinghelse og sosial Tilsyn
Allmennlegetjenesten :—

Enheteri hUlse.- og omsorgstjal-eitenei kommuner 8 87

VYR—upiassert 8

Sum 1272

Tema fortilsynharværthvordanledelse,tillitsvalgteogverneombudi praksissamarbeiderforå sikrebedre
arbeidsbetingelseri forbindelsemed:

omstffing og encking
brukav uliketilknytningsformer
brukog utformingavarbeidstidsordninger
brukog utviklingavnødvendigkompetanse
andreorgankatoriske,ergonomiske,psykososiale,kjemiskeog biologiskearbeidsbetingelser

I tilleggharsatsingensett påvirksomhetensbrukav bedriftsheketjeneste.

Veiledning

Prosjektetharholdtto veiledningsmøtermedinformasjonom satsingenforledere,verneombudog
tillitsvalgtei sykehuseneundesregionalthelseforetakHelseNord.Vi informerteogsåom satsingenpå
samlingforallehovedverneombudenei sykehusenei Norge,og forhovedverneombudenei HelseSør-Cist
Videreerdetorientertom satsingenpåårsmøtetilOverlegeforeningenog påmøtemedtilliisva1gtei Norsk
Sykepleierforbund,avdelingOslo.

Samarbeidmedandre

Viharetablertto arbeidsgruppermedpartene,denenemedarbeidsgiver-og arbeidstakerorganisasjonene
somrepresentererrådmannsnivåeti kommuneneog sosialsektoren,og denandremedorganisasjonenesom
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representererhelseforetakene/sykehusene.I beggegruppenesøkervi rådi planleggingenogg.jennomføringen
avsatsingen,oginvitererdlsamarbeidom aktivitetersomkanbidratilånåmålenei satsingen.Eteksempeler
samarbeidetom oppstartkonferansenforsamingeni sykehusene*Samarbeidforetgodtarbeidsmiljø»i januar
2014.Prosjektethari tillegghattetmøtemedHelsedirektoratetog Statenshelsetilsynforågi fensiclig
informasjonog vurderemuligheterforsamarbeid.

Premingivning

Prosjektetharutarbeidetet faktaarkom kravtilvaskavarbeidstøyog kravtil
garderoberi sykehjernoghjemmesykepleien.Kraveneer en presisetingav
«Forskriftom utførelseavarbeid§ 6-7»og errettetforåunngåsmittefaremot
muldressistentebakterier.Forretningslinjerom vaskavtøy,viservi til
bransjestandarden«Smittevernforvaskeriersombehandlertekstilertil
helseinstitusjoner»,lagetetterdialogmedHelsedirektoratetog Polkehelseinstituttet

Dette har vi funnet
I tilsynenefantvi videremangleri risikovurderingeri forbindelsemedomstillinger.
TilsyneneharavdekketatikkeallevirksomheteneivaretarlovenskravtilHMS-
ressurseri organisasjonenesomverneombudogbedriftshelsetjeneste.Det harogsåblittavdekketmangelpå
samarbeidog involveringavvemeombudenei arbeidavbetydningforarbeidsmiljøet

Det ergittenellerflerereaksjoneri 65prosentavtilsynene.

Reaksjotter

293
_

Hatarbeictigivergjennomførtnødvendigetiltakog/eter utarbeidetplansombeskidvertiltakforåqemeeller 279
reduserefarerog ptoblemet arbeider?
Hararbeidsgiverkardagtde farerog problemerarbeidstakernekanutsettesfori virksomhetenogpådenne 277

I b_akgmanyurclertddroen forskadepåellerfarcforarbeidstakerneshelse_ozsikkerhet?
—Hararbeldsglvesgjennomgåttoppl:ringi helse-, og sikkethetsarbeid?

rEr virksomhetentilknyttetgodkjentbechiftshelsedeneste? 131

; Hatvirksomhetenvalgtverneombud?

Harverneombudetgjennomførtnødvencligoppkerini?'

Hararbeidsgiverrutineforå sfirreatarbeidstøyog personligverneutstyrreagjørescNgvedlkeholdesslikat fl
smitteickeblirspredt?
Hararbeidsgiverrudnesomdocr attisikovurderinggjøresunderplanleggingog gjennomføringav
omsalling/endri%somiåvirkerarbeidstakemesarbeldsmiljø?

l'bil-r-VerneOm1;uåettattmeci-Pårådi virksomhetensarbeidi bådeplanleggingoggjennomføringav tiltaksom 82
[ f5g..114~,et?

Dette har vi oppnådd

Alimendege#eneiten

Tilsynenei allmennlegedenestenharmedførten størreforståelseforbetydningenavåjobbemedeget
arbeidsmiljøblantlegene.En delavlegeneharikkei tilstrekkeliggradværtbevisstarbeidsgiveransvaretsitt,
og alsyneneharavdekketmangleri kompetansenomarbeidsmiljølovenskrav.Gjennomgåendeer
allmennlegetjenestenkjentmedatvirksomhetenmåvære alknyttetengodkjent BHT, selv om enkeltehar
møttoss medspørsmålomnyttenavgodkjentBHT-ordning.Tilsyneneharværtnyttigeogmangelegekontor
hargjortengodinnsatsforåretteoppi manglerpåHMS-områdetVioppfatteratdetjevntoveri større
gradnåerklarlagthvemsomharpersonalansvari allmennlegetjenestencnn
vedtidligeretilsyn.I mangevirksomheterbledetfremhevetbetydningenav
arbeidetLegeforeningensentralthargjortmedkvalitetssikring.

Kommuneneogmbeteri beire-ogoffrow#enertene

Arbeidstilsynetharbidratttiløkt fokuspåbetydningenavpartssamarbeidi
allevirksomhetenedetharværtførttilsyni.Tilbakemeldingerfra
kommuneneharogsåværtattilsyneneharværtnyttigefordetviderearbeidet
medHMS.Erfaringeneerattidligeretilsynharhatteffektovertid.Vi

Kontrollpunkt
ErdetutarbeldetplanforbedriftshebedenestensbistandIvirksomheten?

149

122

102

83
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oppfatteratdetstortsettbådeerkunnskapog viljetilåjobbemedde forholdenesomblepåpektunder
tilsynene.

Forkommunenog privateaktøretharvi bidratttilåsettesamarbeid/medvirkningpåagendaen.
Arbeidstilsynethargittveiledningog skaptøktbevisstgjøringforatatheidetmedHMSeren kontinuerlig
prosess.Det harvzrt godviljetilå tataki forholdsomblepåpektEksempelvisharfleresettnyttenog aktivt
tatttaki brukavarbeidsplassvurderingog mangesynesdetharværtnyttigå fåveiledningom
stikkskadedirektivet.Arbeidstilsynethari tilleggoppnåddå settefokuspåsmiucvcrn.Foransattchatdetteen
storbetydningi formavatdeermerbeskyttetmotsmitteavmuldressistentebakterier.

Tilsyneneinnenhelse-og sosialnæringenviseratarbeidsmiljøeti virksomhetenehargodeffektavet
velfungerendepartssamarbeid.Det viktigstekommunalevirksomheterbørarbeidevideremeder:

å skapeforståelseforkontinuiteti HMS-arbeidetog forankringi heleorganisasjonen.
åbenyttearenaerogviljetilsamarbeidogmedvirkningtilaktivtå løsedeutfordringenede stk
ovenfor
jobbevideremedtemaeneomstilling,risikovurderingog smittevern

TilsyneneharhattfokuspåkunnskapomHMSgenereltog utfordringerknyttettilblantannet
samhandlingsreformen,reellrisikokardegging,organiselingog avviksbehandling.Kommunenehartatt
påleggenepåalvorog etablerttiltak.De harogsåfåttøktbevissthetrundtkravtilvaskavarbeidstøyog
smittefare.

,c2
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3. Satsingrenholdsbransjen
avformålenemedåprioritereensatsinginnenrenholdsnæringeni planperioden2013-2016erå sikreen

bredti1na-rmingdl dedokumenterteutfordringenesomnæringenhar. Utfordringeneersærligknyttetdl
organisatoriskearbeidsbetingelsersombLa.samtergonomiskog kjemiskeksponering.Det ervanligmed
alenearbeid,og fåarbeidstakereerorganisert.Renholdsnæringeneren avdenæringenehvordetrapporteres
om høyforekomstavarbeidsrelatertehelseplager,og sykefravær.
Det erviderekjentatdeteruseriøsevirksombeteri bransjen,hvorsærligutenlandskearbeidstakerearbeider
underulovligeog uverdigelønns-og arbeidsvilkår.

Arbeidsulsynetgjennomførerderforen bredsatsingi renholdsnteringeni 2013og 2014.Gjennomsatsingen
skalArbeidstilsynetbidratilatarbeidstakerei renholdsnæringenfårlovligelønns-og arbeidsbetingelser,og at
arbeidsrelatertebelastningersomførertilhelseplagerreduseres.VidereskalArbeidstilsynetgjennomsatsingen
bidratilatvirksomheteneleggertilretteformerinkluderendearbeidsplassersomkanføreulreduksjoni
sykefraværeti næringen.Måleneforsatsingenergjengitti tabellen.

Alle -renholdsvirkOmheterskalvære
godkjentei henholddl «Forskriftom
offendiggodkjenningav
renholdsvirkomhetem

Allerenholdsvirkomheterskai
ennomføresystematiskHMS-arbeld

' foråreduserebelastningersomkan
; føretahelseskade

TabelkMålfor sgrisgj ,tiroleir!raritsgen
Allevirksomhetersomkjøper
renholdstjenesterskalhaavtalemed
godkjentrenholdsvirksomhet

Hovedtemaforaktiviteteni satsingenergodkjenningsordningrenholdogdekravenesomstillesi forbindelse
medåblien godkjentrenholdsvirksomhet

I tilleggblirfølgendetemablitttattoppi tfisynene:
Organisatoriskearbeidsbetingelser
Ergonomiske,og kjemiskearbeldsbetingelser
Sosialdumping,lønns-og arbeidsvilkir
Innleieavarbeidskraft
Forebyggingog oppfølgingav sykefravter

Dette har vi gjort
Aktiviteteni satsingenerbasertpåethøyttilsynsvolum,veiledningom gjeldenderegelverk,samarbeidmed
partene,dennyeRVO-ordningeninnenrenholdog GodkjenningsenhetenDet eropprettetet samarbeidmed
partenesentralti 2013.Det eret målfor2014å fåetablertetgodtpartssamarbeidregionalt

Videresåerdetetablertsamarbeidmedderegionaleverneombudeneinnenrenholdmedfastemøtearenaer
sentraltog regionaltDetteforå fåen godsynergieffektavdeu1ik tatakenerettetmotrenholdsbransjen.

SamarbeidmedGodkjenningsenhetenerviktigslikatArbeidsulsynetopptrerenhetligi forholdtildekravene
somskaloppfylIesforåværeengodkjentvirksomhetI alleggkrevesdettettsamarbeid,nirettelagtesystemer
og godearbeidsprosessermellomGodkjenningsenhetenog tilsynetvedtilbakekallingavgodkjenning.

TabelkVirkemiddtlbniki mboldssahitgen

si if

I tilsynetharArbeidstfisyneti 2013prioritertkontrollmedinnkjøpere/bestillereavrenholdstjenester.
Formåletmeddissetilsyneneerå kontrollereatdesomkjøperrenholdstjenestetfølgerregelverketknyttettil
godkjenningsforskriftenog forsktiftom infortnasjonogpåsepliktHøsten2013bledetogsågjennomført
tilsynmedgodkjentevirksomhetersomtilbyrrenholdstienester.Formåletmeddissetilsyneneerå sikreat
virksomhetenfaktiskopereri trådmedforutsetningeneforgodkjenning.I tilleggkontrolleresdetat
virksomheteneharlovligelønns-og arbeidsbetingelsersamtatdetgjennomføressystematiskHMS-arbeidfor
å forebyggehelseskade,uheldigeksponetingog arbeidsrelatertsykefravær.Detteeromfattendetilsyn,bådei
planleggings-,gjennomførings-og etterarbeidsfasen.Arbeidstilsynettellerførstoppetnisynnår
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tilsynsrapportenersendttilvirksomheten.Mangeavtilsynenesombleutførtpåsluttenav2013i godkjente
virksomhetervil førstrapporteresi 2014.

TabelkNskkeltall

Reaksjonsprosent

, 36.%•• .....

70 %

Tileynmed reaksjonTilsyn

1452

Delaktiviteter

Innkjøpere/bestillere

Godkientetenholdsvirkomhetzr 123 87 399

Ikkegodkjemerenholdsvitkomheter

Tilsynreglstrert1annetfagsystem* 149 76

Sum 1 725 1269 3029 74 %
*Det erregisttettet mindreantellalsyni Atbeidsdaynetstidligerefegsystemfot tilsyn—VYR—som bleendeligfasesut ftaStsskiftet2013- 14.Disse
kanfiskeutenviderefotdelespå delaktivitet.DatagrunnbgetfraclissenIsyneneer dessutenvanskeligsammedignbartmeddetrestetende,og holdes
utenforvidereanalysernedenfor.

I 2013harArbeidstilsynetprioritertkontrollogveiledninghos innkjøpere/bestillereavrenholdsdenester.Pi
bakgrunnavdetteeren storandelavreaksjonenesomergitti tilsyneneerknyttettilsystematiskHMS-arbeid
og organisatoriskearbeidsbetingelser.

Dette har vi funnet
Forskriftomoffentliggodkjenningavrenholdsvirkomheterog om kjøpavrenholdstjenester,fastslåratdet
kunertillattå kjøperenholdsdenesterfravirksomhetersomergodkjentDeue betyrblantannctat
innkjøpere/bestillereavrenholdstjenesterskalharansvarforå følgeoppinformasjons-ogpåsepliktom
lønns-og arbeidsvilkårvedkjøpavrenholdstjenester.Innkjøpereavrenholdstjenesterfårgjennomdisse
plikteneen sværtviktigrollei arbeidetmedå forebyggesosialdumpingog sikretryggetilsettingsforholdi
renholdsbransien.

Arbeidstilsynetharderfori 2013fokustrtpåinnkjøpere/bestillereavrenholdsdenester,og gjennomførtet
høytantalltilsynmotvirksomhetersomkjøperrenhold.
Måletmeddennedelenavaktivitetenharværtatvirksomheteneskullefåøktkunnskapom depliktersom
følgerdetnyeregelverketi henhold151godkjenningsforskriftenog forskriftom infotmasjons—og påseplikt.

I tilsyneneerfarteviatinnkjøpere/bestillereavrenholdsdenesterhaddelitenkunnskapinformasjons—og
påseplikten.Mangthaddeimidlertidfåttmedsegatdetikkeertillattåkjøpetjenesterfra
renholdsvirkomhetersomikkeergodkjentVi harderforgittflestreaksjonerknyttettilinfonnasjons-og
påsepliktenvedrørendelønns-og arbeidsvilkårog systemogrutinefordette.

Tabellenunderviserhvorstorandelavvirksomhetenesomikkeoppfyltelovkraveneknyttettildetre
kontrollpunktenesomhyppigstmedførteenreaksjonfraArbeidstilsynetVikanslåfastatkravenetil
informasjons-og påseplikterlitekjentblantrenholdskjøpere.Av 1244kontrollertevirksomhetex,manglet
1063systemesog rutinerforåpåselønns-og arbeidsvilkårhosrenholdsleverandøren(85%).

TabelkKo~unkt. Virksombeterregistrertpreedregelbrutieli tiksysbvorkontrolipunkietbleundersa4.LAndel
Kontrollpunkt Andel avvik
Harbestilieravreaholdstiaiestersistemerog rutinerfor &påseatlønns-ogarbekbivilkårhos . T—
resilsoldsvirksomhetendekjøper4eoesterfta,ett overenastemmellermed,gjeldendeallmeneigieSingsforskriftfat
renholdsvirksombeten?(N=1244)

Harbestilleravreøholdstjenesteri kontraktenmedrenholdsvirksomheten,informertom atrenholdsvirksomheten
arbeidstakereminstskalhadelønns-og arbeldsvilkårsomfølgeravallmenagjøringsforskriftenfor
renholdsbedrifter?(N=1246)

Harbegffleravrenholdstienestersurgetforåitsmårdne~anihetenes nAiss-og slldtkthetsarbeid 	
somIttførerrenhoklsoppdrsg,siltreset falkforsvarhgarbeldstinljeunderntførelseavoppdraget?(N=404)

Registeringenevisersamtidigatde flesteretteroppavvikenesomerpåpektetteråhaflittvarselom atdevil
bliflagtpåleggfraArbeidstilsynet,og atde etteråhahatttilsyndermedoverholderregelverketsomregulerer
kjøpavrenholdstjenester.

51 %

78%

52%
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I tilleggerdetogsåslikatetteråhaavdekketen relativtstorkunnskapsmangelog mangeregelbrudd,såkan
vi leseengledeligogpositivutviklingutfraregistreringeneftainnkjøpertilsynene.Antalletinnkjøperesom
overholderinformasjons-og påseplikten,harværtøkendei pmsjektpezioden.Figurenunderviseren
månedsvisfordelingavandelenvirksomhetersomttlfredsstfilerkravetom systemerog rutinerforpåseplikt,
og trendeneratdenneandelenøker.DetteharsannsynligvissammenhengbådemedArbeidstilsynetssatsing,
informasjonstiltakinternti de støtrenasjonalekjedene,og tiltakfrapartenesside.Arbeidstilsynethardessuten
aktivtformidletresultatertilmediene,noe somharbidratttilågjørekravtilbestfilerebedrekjent

Fortsatterdetslikatmangeikkeulfredsstillerktavenei regelverketDet erderforviktigåholdetrykketoppe
hos bestillete,og deteringen omatvigjennomdissetilsyneneharfåttsværtviktigdrahjelpi arbeidetmed
å fålovligeog tryggefilsettingsforholdi renholdsbransjen.

',.,

I

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

Dette har vi oppnådd
Arbeidsttlsynethari 2013gittreaksjoneri omlag75%avtilsynene.Detteerovergjennomsnittetfor
tilsynsaktivitetentotultsett.De mestbruktehjemleneforreaksjonfinnesi «Lovom allmenngjøringav
tariffavtalen>og«Forskriftominformasjons-og påseplikrog innsynsren».Hjetnlenesombenyttesfølgerav
hvilkeavviksomeravdekket,somomtalttidligere.

TabelkMestisniktebjemlerfirivak.gon
Hjezatnel* Andelreaksioner

Lovom allmenngjøringavtariffavtaler -T 69%

Porsirriftominformasjons-og pilsephltog irmsynsrett 68 %

Arbeidsmilioloven

Porskriftom organisetingledelseog medvirkning L 10 %

*BnreaksioahartypiskIlerehiwniler,forelesempelIlov og forskeift.Antallhiensleeeestørreennantallrealtsjoner

Vierfarteatde fiesteinnkjøpere/bestillereavrenholdsdenesterhaddekunnskap
om atde,etterdetnyeregelverketomgodkjenning,måkjøpedenesteraven
godkjentvirksomhetViderevardetfitenkunnskapom detregelverketsom
regulererinformasjon—og påsepliktvedkjøpavtjenesterfrabransjersom
kommetinnunderallmenn‘jøringsloven.Detteviseratdeterviktigatvi
tisikovurdererikkekuni forholdtilmuligmanglendeetterlevelse,menogsåforat
regelverketkanværeukjent

VedatArbeidstilsynethatfokusertpåinnkjøpere/bestillereavrenholdstjenester
medinformasjonsaktiviteterog påleggettertfisyn,hardettebidratttilatde som
tilbyrrenholdstjenester,menikkeergodkjent,harfttt fortgangi søknadom
godkjenning.Arbeidstfisynetserfaringmedinnkjøpere/bestillereavrenholdstjenestereratderaskttartaki
påleggeneog kontaktersinleveranderavrenholdstienesterforåkorrigerekontraktene.Det erog
tilbakemeldingersomfortelleratinnkjøpere/bestillereavrenholdstjenesterharavsluttetkontraktmedikke
godkjentvirksomhetoginngåttnyavtaIemedengodkjentvirksomhet.Dettebirirnr tfiatdriftsgrunnlagetfor

co de useriøsevirksomhetenesomtilbyrrenholdstjenesterblirredusert

FigurAndeltikyndervirksombetentilfredutillerkravtilyttemerogratinerford ivandapdvIdikt

32%
29%

25%
- 22%

„17
15%
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Tilsynenesomergjennomførtmedgodkjenterenholdsvirkomheterviseratmyeerpåplass,menatdeti en
delvirksomheteravdekkesmanglervedforholdsomskalværeoppfyltforåværeengodkjentvirksomhet
Det erblantannetavdekketgrunnleggendemangleri skriftligearbeidsavtalerframlagti tilsynetDet er
imidlertidgjennomførtfåtilsynmedgodkjentevirksomheterhittiLViharderforikkeetgodtnok
datagrunnlagsomkandokumentere«tilstanden»hosdegodkjentevirksomhetenei 2013.Det planleggeset
snurtantalltilsynmedgodkjentevirksomheteri 2014slikatvi skalkunnehaet godtdatagrunnlagfor
vurdetingavresultatvedutgangenav2014.

Tilsynmedikkegodkjerftvirksomheterog de somharfåttavslagfraGodkjenningsenhetenvilbli
gjennomførti 2014.Det foreliggerlisterfraGodkjenningsenhetensomvilværegrunnlagetfortasynmed

virksomhetersomharfåttavslag.Tilsynmedikkegodkjentevirksomhetervilbli
gjennomførtpåbakgrunnavtips,annonser1lokaleaviser,oppslagpåbutikker
mv.

Arbeidstilsynetvurderersålangt,atdetviktigstesomeroppnåddinnen
satsingeni 2013ervesentligeendringeri innkjøper/bestillerkunnskapom og
håndhevingavregelverketsomgjelderkjøpavrenholdstjenester.Viharfått
oversendtmangeendredekontraktersomivaretarinformasjonsplikten,samt
nedfellerretttilinnsynog kontrolli renhoklerneslønns-og arbeidsvilkir.Vi har

ogsåsettgoderutinerforgjennomføringog oppfølgingavpåseplikten.
Enkombinasjonavulikeinformasjonstatak,tilsynog samarbeidmedpartenebidrartilå forebyggesosial
dumpingog sikrelovligeogtryggetasettingsforholdi renholdsbransjen.

Sterskiltrapporteringgodkjenningsordningrenhold
I tilleggtilerfaringeri tilsyneterArbeidstalsynetbedtomårapporterepåstatusforgodkjenningsordningen.

Antall innkonmesoknader,antali avskg oggodenninger ogonstrentkgsaksbebandlingstid
Antallsøknader
Godkjenningsordningenharfraoppstarti september2012og fremtil31.desember2013,mottattom lag3800
søknaderom godkjenning.Det erutstedtID-korttilomlag24000renholdere.

2 300virksomheterharfåttvedtakomgoclkjenning.Allegodkjentevirksomheter(2300stk)vil i
begynnelsenavjanuar2014fåbrevfraArbeidstilsynetmedpåminnelseom atdemåsendeinn«årligmelding»
innen31.januar2014.

Ytterligereomlag800virksomheterharper31.desember2013Fåttsøknadensinbehandleti
godkjenningsordningen.Det somgjenstårerselvekortbestillingenhos Oberthurpå ol
Mangevirksomheterbrukerlangtklpåkortbestillin.gen,menallepre-kvalifisertevirksomheterblirpurretper
e-post.Det ersendtutbrevi 440sakermedpåminnelse/purringavID-kortbestilling.

Omlag700virksomheterharfilttbrevmedvarselomavslagpåsøknadom godkjenning.Det erfattetvedtak
omavslagmm lagON)saker.(Vedutløpetavklagefristenpå3 uker,fiernesvirksomhetenefra. .renholdsregisteretpå ).

Saksbehandlingsdd- godkjenningsordningen
Saksbehandlingstidenforvirksomhetermedkomplettesøknaderog somdokumenteratde oppfyllervilkår
forgodkjenning,erultimo2013nedei 2-4uker.Saksbehandlingstidforvirksomhetersomharmangleri
søknadeneromlag10uker.1Det leggesopptilrasksaksbehandlingavklagerog gjentattesøknaderfra
virksomhetersomharfåttavslagpåsøknadom godkjenningellertilbakekallavgodkjenning.

Erfaringensålangteratetoverveiendefiertallavvirksomheteneharsendtinnufullstendigesøknadereller
dokumentasjonensomharmangleri forholdtillov-og forskriftskrav.Dettekanforeksempelværeat
innsendtearbeidsavtalerikkeoppfyllerminimumsvilkårenei arbeidsmiljøloven,mangiende
bedrifishelsefieneste,verneombudsordning,elleratdeikkefølgersatseneetterforskriftom allmenngjøring
forrenholdsbedrifter.Arbeidstasynetharsendtbrevomdissemanglenetilvirksomhetenemedfristfor

Saksbehandlingstid«varselomavslag»er4-5ukerog deretterytterligere4-5ukerførdetfattes«vedtakomavslag).( 3
x 2 ukerernødvendigtilsvarstidjf.Forvalmingsloven.
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korrigertsøknad.Mangevirksomheterhardarettetoppfefi/manglerog sendtinnkorrigertdokumentasjon,
nyclønnskjøringermv.Virksomhetencblirdapre-kvalifisertog sencregodkjentvedfullføringav113-kort-
bestillingen.Kravtfiveiledning,forsvarligsaksbehandlingog konttadiksjonharpådennemåtenblittivaretatt,
samtidigsomarbeidetventeligharførttilenbedringavlønns-og arbeidsvfikårenei virksomheten.Dettehar
værtressurskrevendeog harfølgeligpåvirketsaksbehandlingstideni 2013.

Irønniasjonfiu ID-kortprodusentenov,antallutstedteID-kortogsakrbehandlingstidfor utsteddreavID-kort

FrautstederavID-kortharArbeidstfisynetfåttopplystatdetper31.desembererutstedtomtrent24 000ID-
korttilarbeidstakereog innehavereavenkekpersonforetak,deItakeremv.Arbeidsulsynctgjennomførte4.
juni2013en sikkezhetsrevisjonhos kortutsteder.ProduksjonenavID-kortvaretterArbeidstfisynets
vurderingtfifredssullendeog i henholdtfikravspesifikasjonen.ID-kortproduseresog sendesutta
virksomheten1-3virkedageretteratArbeidstfisynethargodkjentvirksomheten.

Tilleggstfidelingfor å effektiviseresakshehandlingog styrkeinformasjonom godkjenningsordning
renhold
Arbeidstfisynethari tilleggdl tildelingsbrevper28.august2013,mottatt5 milLkronertiltiltakrettetmot
renholdsbransjen.Midleneerbenyttettilå styrkearbeidetmedpublikumsrettecletiltakog forbedringavIKT-
løsninger.

Bransjemidleneerprimærtbrukttilå tfiretteleggesaksbehandlingssystemetforgodkjenningsordningrenhold,
forå ivaretaårligmeldingfrarenholdsvirksomhetene.I ulleggerArbeidstfisynetsinterne
saksbehandfingssystemfortfisyn(Betzy)drettelagtforåivarctabrukavovertredelsesgebyrpåtilsyn.

Høsten2013bledetoffentligeregisteretovergodkienterenholdsvirksomheterforbcdretRegisteteternå
tfirettelagtfurweb-oppslagslikatulikeportalselskapersomfinn.no,mittanbud.no,gulesider,Skatteetatens
nettsideom«Handlehvittam.fi.kansøkeog brukeopplysningenei Arbeidstilsynetsregisterpåsineegen
nettsidervedoppslagpåvirksomheter.Det harogsåværtarbeidetmedå forenklesøknadsrutineneforID-
korti renholdsvirksomheterfortredjelandsborgeregjennomautomatiskeoppslagmotUDI forå avklare
arbeidsadgangog utaikleIKT-støtteforå kunnetai bruknyevirkemidlerovenforrenholdsvirksomheter.
Dettearbeidetfortsetteri 2014.

Tilleggstfidelingenerbenytteti samsvarmedforutsetningenegitti tilleggtiltildelingsbrev.
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4. Satsing ny i arbeidslivet
En avArbeidstilsynetsstrategierforperioden2013-2016,erå sprekunnskaptilvirksomhetermedmange
ungearbeidstakereog nyetablertevirksomheteromrettigheter,plikterog hvasomskaperet godtarbeidsmiljø
gjennomsatsingen«Nyi arbeidslivetkArbeidstilsynetseratmanglendekunnskapom kravtileget
arbeidstniljø,årsakssammenhengermellomarbeidsbetingelser,helseskadeligeeksponeringerog et systematisk
arbeidforåredusererisiko,girøktfitreforarbeidsskaderog arbeidstniljøproblemez

TabelkMtilfir sahittstryi arividslivet
arbeidatakere

kannskapomhvorforetgodt
arbeidsmilieervfittigog

lønnsomt(mindreskader,lavere
sykefraver,bedre

samarbeidsklima,motiverte
ansatte


vatrebedrei standtilåetablereog
ettedeveet systematiskhelse-,

og sfirkerhetssystemsom
sikreratgsbeidstakerneharetfullt

forsvarligarbeidsmlljø.

Arbeidsgiverskalha
kunnskapomhvadet

innebereråhaansvarfor
ungearbetdsulkereog følge

arbeidsmiliølovenskrav.

Ungearbeidstakeresfr'al—
hakunnskapom

arbeiddivetsregler
(rettigheterog plåtter)og
sentrakbetinge1serforet

godtarbeidsmiljø.

Nyetablerte  :riricsoinheter
Nyetablertevirksomheterskalha Nyetablertevirksomheterskal

Dette har vi gjort
Hovedvirkemiddeletforsatsingenharværtveiledning,mendetgjennomføresogsåtilsynog samarbeldmed
andre.

TabelkVirkemititielbruki satsitgentryi arbeitirlivet

Veiledning
44

Veikdsitts

GjennomveiledningbidrarArbeidstilsyneti dennesatsingentilågjøremålgruppenekjentmed
arbeidsmiljølovenskrav.Det ågimålgruppenkunnskapombetydningenavetgodtarbeidsmiljø,vilvære
medpåå skapeholdningersombidrartilbedreforebyggingogbedrearbeidslivsstandardpåsikt Kunnskap
bidrartilatmålgruppenforstårhvorfordeterviktigå fialgeregelverket,i tilleggtilatdeviIsettesbedrei stand
tilågjøredet GjennomgodveiledningbidrarArbeidstilsynettilå økebådeevnenog modvasionentilå
forebyggearbeidsrelatertsykdomog skade.

Samatiteidmetiantise

Satsingen"Nyi arbeidslivet"harhattsamarbeidsmøtermedparteneog oppnåddenighetom målenefor
satsingen.VidereharArbeidstilsynetetablertet samarbeidmedSkatteetatensundervisningsopplegg
"Spleiselaget",somogsåerctpartssamarbeidmellomKS,NHO, LO,YSog UNIO.Senærmerebesktivelse
under"Funni tilsynet".

Tilrytt

Det harværtgjennomført523tilsyni satsingen,393tasynmedvirksomhetersomharungearbeidstakereog
106tilsynmednyevirksomheter.Foråoppnåmålsettingenom atarbeidstakereharlovligearbridsbetingeIser
og atarbeidsrelatertebelastningersom førertilhelseplagerreduseres,harfokusetværtpågrunnleggende
sentraleorganisatoriskearbeidsbetingelserrelaterttilarbeidstid,arbeidskontraktog risikovurdering.
Informasjonog veiledningharogsåværtennamrligdelavtilsynsaktiviteten.

Satsingenstemai forholdtilnyevirksomheterharhovedsakeligværtgrunnleggendekunnskaperom
arbeidsmiljølovensbestemmelser,hvordanetablereetarbeidmedhelse,miljøog sikkerhettilpasset
virksomhetensartog størrelse,arbeidsgiversansvarog rolleri arbeidetogmedvirkning,opplæringog
informasjon.

Satsingenstemai forholdtilungearbeidstakereog deresarbeidsgivereharhovedsakeligværtopplæring,
medvirkningagrisikoforståelse,grunnleggendeorganisatoriskefaktorer,herunderarbeidskontrakterog dets
innholdog arbeidstidogpauser
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Funni tilsynene
TabelkTilymnfersikt

Tilsyn med reaksjon Reaksjoner Reaksjonsprosent

270 980 68 %

72 276 68%

342 1256 68 %

i ly I arbeidaliver

Ungearbeidstakere

Nyevirksomheter

Totalsuin

Det haroftei tfisynenefremkommetmangkri forholdtfiverneombudog dokumenterbarkartlegging,
risfirovurdering,tiltakog planer.Mangleri forholdtilarbeidsavtalerforekommerogsåforholdsvishyppig.I en
deltilfellerhardetoppståttuenighetmellomarbeidsgiverog arbeidstakessomkunneværtforebyggetdersom
detvarinngåttarbeidsavtalei samsvarmedlovenskravvedarbeidsforholdetsbegynnelse.Det ersverlig
utstrekningog plasseringavarbeidstidensamtpausersomerkjernen til konflikter.Derdeterungeunder18
årtyderfunnpåatarbeidsgiverneikkeerkjentmcddespesiellebestemmelsenesomgjelderfordissei
arbeidsmiljølovenkapittel11og i forskriftom organisering,ledelseog medvirkningkap.12.Manglende
kunnskapom atdetskalforetasegenrisikovurderingfordeunder18årergjentagendefunn.Det atdet
finnesszrligereglerforarbeidstakereunder18åreret temasomvirksomhetenebørsettessegbedreinn

TabekKontrol#)unktsombarutleit17.,4!streaksjoner
Sontrollpunkt Reaksjoner Andel

Hararbeidsgiverkartlagtde farerog problemerarbeidstakemekanutsettesfori virksomhetenogpå 144 11,5
denne vurdertrisfiroenforskadepåeilerfareforarbadstakerneshelseog sildtathet?

- 1-førCrirksonthetenvalgtvemeombud?

HararbeidsgIverglamomførtnødvendigealtakogiellørutatbeidetplansomlzkkrivertatakfor
§eme elletteduserefarer ogproblemeri arbeidet?
Harverneombudetgjamomfertnødvendigoppitering?

HaxarbeldsgurergjennomgåttoppheringIhelse-, og sikkerhers—arheid?—

Erarbeidsavtalene/msdforarbeidsavtalenei trådmeddeminimutnskravsomfremgårav 73
ar.1~010ven _
Hatarbeidsgkeriverksattratinefot hvonlanavvfic(aanskedehendelser)skalOteldesog følgesopp?

Erdetinngåttteuiftligarbeidsavialemeddeanstitte?

Erdetutarbeiderplanforbedriftshelsetjenestensbetandi virksomheten?

Ervirksombetmtillmyttetgodklairbedriftshelsetjamste?

Dette har vi oppnådd
Arbeidstfisynetssatsing«Nyi arbeidsliven>haretablertet samarbeidmedSkatteetatensundervisningsopplegg
«Spleiselagen>,somnåri overkantav40 000eleverhvertår.En kortanimasjonsfilmfraArbeidstfisynetom
viktighetenaven arbeidskontrakternåinnarbeideti oppleggetInnholdetog stfieni filmenharblittutvikleti
samarbeidmellomSkatteetatenog Arbeidstilsynet.Arbeidstfisynetfinansiertefilmenmedrevidertemidler.

VefiederefraSkatteetatenreiserhvertåruttil skoleneog samtalermedeleveneom arbeidsliv,skattog de
negativekonsekvenseneavsvartarbeid.De harlangerfaringi åkommuniseremedungdom.Hvertårbesøker
Spleiselagetomtrent20prosentavalleeleveri videregåendeskoleellerom lag
50prosentavde somharsamfunnsfagpåetgittårstrinn.ForArbeidstilsynet
hardettesamarbeidetsikretatvinårfremtilmålgruppenmedvårtbudskap
påeneffektivmåte.

Satsingen«Nyi arbeidsliven>harbidratttilen bevisstgjøringavhvilkekrav
arbeiclsgiveresomsysselsetterungearbeidstakeremåforholdesegtiLDe
fiestevirksomhetenesomharEittpåleggharvistviljetfiågjennomføredisse.

Mange virksomheterscrnyttenog viktighetenavatArbeidstilsynetkommer
ut og girpåleggog veiledningtilvirksomhetene.Genereltsittervimedet
inntrykkavatvi nårfremtilvirksomhetenemedhøyandelungearbeidstakeze,foreksempelvarehandel,
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servering.Hovedinntrykketeratarbeidsgiverneforståratvi eropptattå kontrollereungearbeidstakeres
arbeidsmiljø.Viharbidratttiløktbevissthethos arbeidsgivereom atungearbeidstakereikkehardensamme
risikoforståelsensomvoksne,og måivaretasspesielti forholdtilopplæringetc.

Arbeidstilsynetharogsåførttfisynmcdmaskinparkenogverneutstyri videregåendeskoler.Detteharførttil
atskoleeierneharfulgtoppmedå oppgraderemaskinparkenslikatdenerforsvarligi henholdtilforskrift.
Kunnskapsdepartementetharbesluttetåkartleggeutstyrssituasjoneni videregåendeopplæring(stmelding20)

Vi erfarerattilsyn,informasjonog veiledningharbidratttilat fierevirksomheterserviktighetenavåivareta
ungearbeidstakere.Videreharvi bidratttilat fiereungearbeidstakereerbevisstsineretteter og plikter.
Mangevirksomheterharpåbakgrunnavvåretilsynfilttdetgrunnleggendepåplassforå sikreetgodt
arbeidstniljøforarbeidstakerne.I tilleggharmangevirksomheterfåttøktkunnskapog forståelsefor
hensiktenmedinternkontroll(nyetablertevirksomheter)og de særligereglenesomgjelderforungeunder18
år.

Tilleggstildelingforsterketog utvidetinnsats rettetmot nye arbeidstakere
Arbeidstilsynethari tilleggtiltildefingsbrevper2. julimottatt6 milLkroncrtil forsterketog utvidetinnsats
rettetmotåbedresikkerhets-og HMS-kompetansenblantnyearbeidstakerei norskarbeidsliv.

Arbeidstilsynetharbenyttetmidlenetilenbredinnsatsmotnyearbeidstakere.Blantannetharvivurdert
tiltakenerettetmotnyearbeidstakerei sammenhengmedtiltakmotsosialdumping.Detteinnebæreratvi har
gjennomførtet forprosjektmedbrukavhåndholdteenheterpåttisyn,gittinformasjonom arbeidsmiljø,
rettigheterog pliktermv.tilunge/utenlandskearbeidstakerepådigitaleplattformersomforeksempel
youtubc,facebook,ung.noog arbeidsulsynetno.Tilleggstildelingenerogsåbenytteti arbeidetmed
arbeidsmiljøguiden,og deterutddet ennettsidefornycvirksomheter.Tildelingencrogsåbenyttetttlå
oversettearbeidsmiljelovenog forskriftertifengelsk(sluttføresi 2014).Dessutenerdetarrangertkursforalle
inspektøreri etaten,ogvårtinternesaksbehandlingssystemfortilisyn(Betzy)er forbredtforgjennomføringav
tilsynmotmålgruppen.I tilleggerdeleravtfidelingenbenyttettilå etablereenpilothvorArbeidstilsynet,
skattog kemneri Bergenersamlok2lisertfra01.januar2014.

Tilleggstildelingenerbenytteti samsvarmedforutsetningenegitti tilleggtiltildelingsbrev.
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5. Tilsynsaktivitet basert på årlige prioriteringer
Arbeidstilsynetgjennomføreruliketilsynsaktiviteterbasertpåårligeprioriteringer.Dettegjøressomet tillegg
dl de flerådgenasjonalesatsingenemotutvalgtenæringerog grupper.Tilsynsaktivitetenvelgesutpåbakgrunn
avenårligrisikovurderingogrettesmotde arbeidsmiljøfaktorene,regulerti arbeidsmiljølovenog tilhørende
forskrifter,somi størstgradbidrartilarbeidsrelatertehelseplagerog fraværfraarbeidslivetI tilleggtil
utvalgtearbeidsmiljøfaktorerblirdetkontrollertomvirksomheteneettedeverkravtilverneombud,bruker
godlrjentbedriftshelsetjenesteog hargjennomførtHMS-opplæringforarbeidsgiver.Dettegjelderogsåi
næringssatsingene.

Risikovurderingenfor2013ergrunnlagetforde aktivitetenesomerprioriterti tildelingsbrevetog somer
utgangspunktforårsrapporten.Arbeidstilsynethari tilleggtildeaktivitetenesomkommerfremunderogså
gjennomførtenrekkeandreaktiviteter.Disseblirikkeomtalti årsrapportenutoveratdeerendelav
tilsynsoversikteni kapitte111Øvrigestyringsparametereog rapporteringskrav.

Tilsynsaktivitetfor å øke oppmerksomhetenpå organisatoriskearbeidsbetingelser
Organisatoriskearbeidsbetingelsergirkravtilhvordanarbeidetskalurformesog organiseres.Å bedre
organisatoriskearbeidsbetingelsererderforbådeetmåli segselvog etvikdgvirkemiddelforå sikre
ivaretakelseavlovkravknyttettilandrearbeidsmiljøfaktorer.Organisatodskearbeidsbetingelserer
rammebetingelsersomgjelderforallearbeidstakerei allenæringerog somberørerallearbeidstakerei
virksomheten.Å ivaretakravenetilorganisatoriskearbeidsbetingelserhandlerom primærforebygging,forå
forhindreatnoeuønsketskjer.

Arbeidsdlsyneterfareratkompleksiteteni virksomheteneerøkendemedulike
selskapsfonnerog måterå organiseresegpL Eksemplerpådettecr
prosjektorganiseringogvirksomhetermedenheteri udandetVi harfunnet
utfordringerknyttettilafriog uavhengigslillingainnenarbeidstidi
prosjektorganiserteselskaperogmanglendeimplementeringavHMSi franchise
selskaperderdeterstorutskiftingavpersonell.Detteskaperutfordringeri
tilsynsarbeidetsamtidigsomatviharjobbetkondnuerligmedtinærmingenforå
sikreeffektivetilsyn.En tilnærmingharværtå i størregradfokuserepå
medvirkningi tilsyneneog tilsynrettetmotvirksomhetenesstyrer.I noentilfeller
harstyrelederværtinvitertmedpåtilsyn.

I 2013erdetgjennomført3 124tilsynforå økeoppmerksomhetenmot
organisatoriskearbeidsbetingelsersomkanføretiluheldigehelsebelastninger.Dette
innebærerat20 prosentavalletilsynArbeidstilsynethargjennomførtcrsærskilt
rettetmotorganisatoriskearbeidsbedngelser.I alleggkommerøvrige80 prosentav
nisynenehvordissebedngelseneexkontrollertsomen delavdenøvrigesjekklisten.
Organisamdskearbeidsbetingelserharderforhattetbetydeligfokusi 2013.
Tilsyneneharhattenreaksjonsprosentpå66.

Nestenhalvpartenavtilsyneneerrettetmotvarehandel,detteerogsånamingenhvorilestreaksjonerblegitt
Det eri tillegggjennomførttilsyni blantannetindustri,helse-og sosialtjenester,overnattings-og
serveringsvirksomhetog byggeog anleggsvirksomhet.Det ergittenrekkereaksjonerundertilsynene,og de
kontrollpunktenesomharutløstflestreaksjonerexknyttettilvalgav-og opplæringavverneombud,om
arbeidsgiverharopplæringi HMS-arbeidog omarbeidsgiverharkardagtog risikovurdertfareneen
arbeidstakerkanutsettesfor.

Gjennomtilsynbidrarvi tilat formellestrukturerforHMS-arbeidetkommerpåplass.Dettefarertilat
virksomheteneblirbedrei standtilå forebyggeog håndtereegnearbeidsmiljøutfordringer.Blantanneterfarer

vi atvirksomheteneharfåttstørreinnsiktog forståelseforsammenhengenmellom
ergonomiske,organisatoriskeog psykososialearbeidsmafaktorer.De seri størregrad
sammenhengmellomlovenskravog arbeidsmiljøi praksis,detvilsi atdeharstørre
forståelseforarbeidsmiljølovensformål.
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Vårtinntrykkeratde fiestevirksomheteneharvfijeog kunnskaptilå følgearbeidsmfijeloven,menvi ser
samtidigatHMSkanopplevessomen administrativkostnadforenkeltemindrevirksomheter.Vedslike
tilsynprøverviåviseatetgodtarbeidsmiljøkreverenviss innsats,menatdetsamtidigikketrengeråvære
kostnadskrevende.Vierfareratdeverktøyog hjelpemidlersomArbeidstfisynetbarutarbeidetblirpositivt
mottatt,og vi seratverktøyeneblirbenyttetsidenflercvirksomhetertarkontaktforutdypendeinformasjon.
ArbeidsmiljøguidenpånettereteksempelpåslikthjelpemiddeL

Tilsynsaktivitetforå forebyggehørselsskadeligstøy
Støyplagerforekommerpi enrekkearbeidsplasser.Vedvarendehøyestøynivåerog impulsstøykanføretil
nedsatthørselog øresus.Nedsatthørselog øresusexdenarbeidsrelatertesykdommensomoftestblirmeldt
tilArbeidstilsynetog utgjøromlag60 prosentavallelegemeldtearbeidsrelatertesykdommer.Støykan,som
en avfierefaktorer,ogsåvirkeinnpåsikkerhetenog kommunikasjonenpåarbeidsplassen.I 2013erstøyblirt
prioritertsomenutadrettetaktiviteti Arbeidstfisynet

Det ergjennomført414tilsyni 2013forå forebyggehørselskadeligstøy.Tfisyneneharhatten
reaksjonsprosentpå86.Nestenhalvpartenavtilsyneneerrettetmotindustri,menogsåvarehandel,bygg-og
anleggsvirksomhetog helse-og sosialtjenesterharElttmangetfisyn.Det ergittenrekkereaksjonerunder
tfisynene,tabellenunderviserkontrollpunktsomharutløstflestreaksjoner.

Sontrollpunkt

Hararbeidsgiverutførtmålingeravstøyeksponeriag?

TabelkKolarelipenkbiiorabarettlartflertreakrjoner
Reaksioner

227
. Hararbeidsgiverkardagtansattesstøyeksponeringogvurderthvilkenrisiltoeksponeringenharfordeansattes

helseog sikkerhet?
Hararbeidsgiverpåbakgrunnavkardeggingog risdcovurderiagivedcsatttiltakog/ederutarbeidetplanforå
redusereeksponeringforstøy?
Hararbeidsgiversørgetforinformasjonog oppkeringforbundetmedstøy?

Harvirksomhetenkompetansetilågjennomførepåleggeneutenbistandfrabedriftshelsetjenesum?

Etatensinnsatsharbidratttiløktfokusog kunnskapomrisikoknyttettilfarermedåblieksponertforstøy.
Gjennomtfisynoginformasjonharvi bidrattttlatvirksomheteneharøktsinbevissthetrundttzmaetog blitt
merhandlingsorientertforåreduserestøy.

Arbeidstilsynethartruffetgodtpåutvalgavtilsynsobjekter,noe sombekreftesavtypeog antallreaksjoner.
Det ergittflestpåleggom ågjennomførestøymålinger.Detteharvirksomhetenegjennomførtvedhjelpav
sinebedriftshelsetjenester,og i etterkanterdetutarbeidetplanerforågjennomførestøyreduserendetfitak
Dissekonkretetiltakenehindrerellerredusexerstøyeksponeringenoverforarbeidstakerne,og bidrartfivarig
arbeidsmiljøforbedring.Enviktigsynergieffekteratvirksomhetenei praksisseratsystematiskarbeidmed
arbeidsmiljøetf!'rresultater.

Tilsyneneharviderevistatvirksomheteneerfordårligetfiå gjennomførerisikovurderingeri eget
arbeidsmiljø.DersomvirksomhetenehaddehattetgodtsystematiskHMS-arbeidvilledeselvavdekket
behovetforågjennomførestøymålingerog iverksatttiltakforåredusereeksponeringenforsine
medarbeidere.Arbeidstfisyneterfarerattiltakpåindividnivåblirprioritert,menskollektivetiltaksomfor
eksempelå §eme støykildenblirnedprioritert

Gjennomtasynenerettetmotbamehagerog utelivsbransjenharvi kommeti kontaktmed
virksombetersomi litengradtidligereharværtbesøktavArbeidstilsynetBarnehagenehar
hattvfijetilå jobbemedforholdene,utelivsbransjenharværtmertabakeholdne.Det er
flereultaksomkangjøresforåbegrensestøy,mendeterutfordrendeå finnegode
primærforebyggendetiltak.

Tilsynsaktivitetforåforebyggekjenilskogbiologiskeksponering
Risikoenforåblieksponertforkjemiskeog biologiskefaktorererfremdelestilstedei en
rekkenæringer.Arbeidstilsynetharhattfokuspåkjemiskog biologiskeksponeringover
flereår,menrisikovurderingenefor2013viseratdeterfortsattbehovforinnsats.

214

196

162

131
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I 2013erdetgjennomført913tilsynfi,rå forebyggekjemiskog biologiskeksponering.Tilsyneneharhatten
reaksjonsprosentpå 80.Halvpartenavtilsyneneertilsynhvorkjemierettavfleretemaer,denesterende
tilsyneneeri hovedsakrettetmot frisørerog laboratotierpåskoler.Det erogsågjennomførttilsynrettetmot
asbestpåsaneringsstedet.Arbeidstilsynethargittenrekkereaksjonerundertilsynene,tabellenunderviser
kontrollpunktsomharutløstflestreaksjoner.

Kontrollpunkt

6.?
EI detutarbeidetplanforbedrifnAielsetjenestensbistandi virksombetea?

,

TabelkKontrollpunktsontbarutlartfiertreaksjoner
Reaksjoner

f921c1r Pitgru av

Harsrbeidsgivergirtnødvendiginformasjonog opplgeringtilarbeidstakerogvemeombudom defarlige
kiendkalienesomkanforekomme lassen?„ . .

rilirnycrer
ket arbeidsgkergjermonsførtventi1asonsteknisketiltaksombegreasereksponcringforfarligekjemikalierog
spredningiavfox ngerfraproscsserog aktivitetex?

Harvirksomhetenva/gtverneombud?

168

153

11.1

109

1-62

Arbeidstilsynethargjennomvårtilsynsaktivitetøktvirksomhetenesforståelseforå arbeideaktivtog
systematiskmedegetHMS-arbeid.Den høyereaksjonsprosentenviseratdetervalgtbransjerog en tematikk
dervirksomheteneharet stortforbedringspotensial.Vi hargjennomtilsynenepektpå sidetavdet
systematiskearbeictsmiljøeti denhensiktå qerneellerredusereeksponcringfrakjemikalier,foratdeansatte
ikkeskalutviklealvorligehelseproblemersomkreft,allergier,og lungesykdommer.Vedatsåmangepålegger
gitt,harvi bidratttilatmangeansattei mindregradenntidligerevilbliutsattforhelsefarligeksponering.
VirksomhetenesomharfåttpåleggetterArbeidstilsynetstilsynsbesøkharhøynetsinegenHMS-standardog
fåttenbedreoversiktoverog forståelseavdenkjemikaliehverdagendelevermed.

Vi harerfartatmangesmåog mellomstorevirksomheterofteikkehartilstrekkeligkompetanseog ressurser
tilå arbeidesystematiskmedkjemiskhelsefareRisikoenforhelsefarcerofteikketilstrekkeligkardagt,
vurdert,forståttellerhåndtertHåndteringavkjeanikaHerblirofteutførtavansattemeddårligkunnskapom
stoffetsiboendeegenskaper(giftighet,etsende,irriterendetn.fl.).

Virksomheteneviharbesøktharofteværtklarovermangleneved sittarbeidsmiljø,ogharderforogså
forståelseforde påleggenesomergitt.Det å fået tilsyngjøratvitksomhetenmåsetteavtidog gjennomføre
en systematiskgjennomgangavrisikoforholdi vidtsomheten.Det erflereårsakertilatmangeikkehargjort
dettetidligere,detkanskyldesmanglendekjennskaptilregelverkog plikter,litefokusfraledelsensside,atdet
ikkeharskjeddnocndircktculykkerellerværtskader,elleratvirksomhetenikkehartattseg
VirksomheteneakjenneratdetmåavsettestidtilåarbeidesystematiskmedHMSforå fåkontrollover
risikoforhold,og deerkienneratdeharbehovforbistandfraforeksempelbedriftshelsedenesten.

Vivil særligtrekkeframtilsynavlaboratorieri videregåendeskolersomgodeeksempleratde hartatt
tilsynenealvorlig.Det harikkeddligerevaertutførttilsyni videregåendeskolerpåkjemiotnrådet,og tilstanden
nårdetgjaldtforeksempelrisikovurderinger,stoffkartotek,oppkering,brukavpersonligverneutstyrog
kontrollavavtrekksskapvarikketilfredsstillende.I mangeavdissedisyneneharvi samarbeidetmed
Fylkesmannen.

Tilsynsaktivitetforå forebyggeulykker
De mestulykkesutsattenæringeneerbyggog anlegg,transportog lagring,industriog landbtukDet ermange
bakenforliggendeog udøsendeårsakertilulykker,detviktigstccrderforåbidratilatvirksomhetenei demest
utsattenzzingenearbeidersystematiskmedsikkerhetSkadersomfølgeavulykkeref ctalvorligproblem,og
alvodigehendelsererofterelaterttilmangelfullorganisaingog planleggingavarbeirleti tilleggtilmangelfull
ledelsesoppfialgingog forståelseforrisiko.

I 2013erdetgjennomført1 997tilsynforå forebyggeulykker.TilsyneneharhattenreaksjonsprosentpåSR
Overhalvpartenavtilsyneneerrettetmotbygge-og anleggsvirksomhetderesterendetilsyneneeri hovedsak
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rettetmotindustri,transportog laging og varehandel.Det ergittenrekkereaksjonerundertilsynene,
tabellenunderviserkontrollpunktsomharutiøstflestreaksjoner.

Kontrollpunkt

';;:ieJ.dsg—hret:sergetforå utstyrealleatbrÄdstakereS'Oinait;;;;;Mbeicl-"På —IMiewplassen,med
idendretskort?
Ervirksomhetentilknyttetgodkjentbedriftshelsetjeneste?

Haratheldsgiverkardagtde faterog problemerarbeidstakernekanutsettesfori vi&sosnhcrenogpådeene
bakgningvurdertritsimenfce skadepåellerfareforsrbeklatakereeshelseog
Erdetutarbeidetplanforbedriftshelsetjenestensbistandi virksomheten?

Hararbeidegivergiennomfertnødvendlgetitakodeller utarbeidetplan
reduserefarerog problemerI arbelder?
Harvirksomhetenvalgt verneombud?

HararbesdsgtvcrgjennomgktoppkeringIhelse-,xnEje-

Arbeidstilsyneterfarerattilsynenesomergjennomførtbidrartilåredusereulykkesrisiko,bådekortsiktigi
formavforeksempelstansingerpågrunnavoverhengendefareforlivog helseogmerlangsiktigi formav
påleggom bedrerisikokartlegghig/-vurdering.Virksomheteneet i hovedsakkjentmedmanglenesom
Arbeidstilsynetpåpeker,mentilsynetfårvirksomhetenetilågjennomføretiltak.Etmindretanav
virksomheteneharenmergrunnleggendemangelpåkunnskapomHMS,og disseerofteavhengigaven
bedriftshelsetjenesteforåetablereet systematiskHMS-arbeid.

Medtilsyneneharvi oppnåddet øktfokuspådetforebyggendeHMS-arbeidetsamtarbeidsgiversansvarforå
kartleggefarerogproblemerarbeidstakernekanutsettesfor.Vi oppleveri allhovedsak
vfljefravirksomhetenetflå iobbemedde forholdenesomblepåpektundertilsyneneog
vi erfareratforebyggendetilsynsaktivitetmedstorgradavveiledningbidrartilat
virksomheteneselvbliri bedrestandtilåskapcvarigeforbedringer. fåct tilsyneren
læreprosessforvirksomheteneog bidrartilatvirksomhetenskaperendringsprosesser.
Samtidigservi atdetviktigstetiltaketvirksomhetenekangjøreerbedre
risikovurderinger.

Det erde sisteårenegjennomførtfleretilsynmedStatensvegvesensombyggherre,både
somordinæreulykkesforebyggendetilsynog etterarbeidsulykkerpåaniegg.
Arbeidstilsyneterinviterttilå deltai fleresamlingerarrangertavStatensvegvesenforå
formidlevåreerfaringerog forventningertilStatensvegvesensombyggherre.Vi
oppleveratStatensvegvesenharblittenpositivmedspillerforå forebyggeulykkerpå
deresanlegg.OgsåtilsynenemedStatensvegvesenpådereskontrollstasjonerog tilsyn
medsakkyndigkontrollog sertiflsertopplæring,harværtpositive.Detteer
stikkprøvetilsynderformåletharværtåopprettholdeog økerespektenforde
regeiverkskravsomkontrolleres.Manglendearbeidsavtaler,bruddpåarbeidstid/hviletidog fraværav
bedriftshelsetjenesteerdemestvanligepåleggenesomharblittgitt

Et sentraltresultati arbeidetmotbyggherreneerKoordinatorskolen.SkolenutdannerHMS-koordinatorex,
Arbeidstilsynetharvæxtpådriverforå etablereskolen.Sålangteromtrent250personerfrablantannet
statligebyggberrerog rådgivingsflmaeruteksaminert,dissehat fåttopplæringi tisikoog risikohåndtering,
prosessog metodikkog oversiktoveroppgavenetildculikeaktørenc.

TabelkKoiarvilpunktSO7Nbarreadertiflest reakijoner
Reaksjoner

363

222

187

583533

-39

-53
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6. Inkluderende arbeidsliv
Arbeidstilsynetjobberforetgodtarbeidsmiljø,foralle.Realitetenei detnorskearbeidslivetviserat formange
f«llerutenforentenpågrunnavlangvarigsykefravrar,utføretrygd,gjennomåpensjoneresegtidligelleratde
ikkekommerinni arbeidslivetI mangevirksomhetererdetforeksempelfraværaveldrearbeidstakereeller
arbeidstakeremednedsattfunksjonsevne.Detteunderbyggeratforebyggingog tfiretteleggingforå skapeet
arbeidslivmedplasstfiallefortsatterensværtviktigoppgave.

Myeavarbeidetmedinkluderendearbeidslivfokusererpåhvasomskaltilforå fåsykeog uføretilbakei
arbeid.Detteerviktig.Endaviktigereerdetlikevelå forebyggeatarbeidstakereblirsykeelleruføre.
Arbeidstilsynetserfatingviseratarbeidmedåutvikleholdninger,kunnskapog systematikki virksomhetene
omhvasombidrartaet inkluclerendeoggodtarbeidsmiljø,girdebesteresultatene.Forebyggendeaktiviteter
erviktigereennbareå sørgefortfistrekkeligoppfølgingi enkeltsituasjoner.

MensArbeidsulsynetgjennomflereårharhattsærskiltetilsynssatsingerog prosjekterrettetmotinkluderende
arbeidsliv,følgesIA-perspektivetnåoppsomdelavandreaktiviteteri planperioden2013-2016.

IA-avtalen
IA-avtalenharværtunderreforhandlingog ble forlengetinni 2013.EvalueringavIA-avtalenviseratdet
fortsatteret stortpotensialsomikkeerrealisert
Arbeidstasynetgahøsten2013innspilltilutformingenavnyIA-avtale.Arbeidstasynetanbefalerenøkt
vektleggingavdetdagligearbeidsmfljøarbeidetpåarbeidsplasseni forkantavsykdom,sykdravazog et
eventueltfrafall,altsåetøkt fokuspådetforebyggendeperspektivetDetteinnebæreret tydeligerefokuspå
virksomheteneframforinclividfokus.Detteforå forebyggeathelsebelastningeroppstårsomfølgeavarbeidet
ellerateksisterendehelsebelastningerbfirforverretsomfølgeavarbeidetVirksomhetenebørprimært
arbeidemedå finnedegodeløsningeneforalle,forderetterå finnede tilpassedeløsningeneforde somhar
behovfordet Arbeidstilsynetanbefalerenliketydefigog konkretbeskrivelseavrollerog ansvarforå
forebyggeatfolkblirsykeog skadet,somfordretteleggingog oppfølgingetteratfolkharblittsyke.

Arbeidstilsynethardeltatti fiereeksterneforaderIA-arbeideterfulgtopp.Etatenharbcnyttetexfaringfra
tilsyn,statistiskedataog fraøvrigekadertaå spilleinnkunnskapsomunderlagtilarbeidetmedå utvikle
innsatsenforinkluderendearbeidsliv.

Vedsidenavå fokuserepåarbeidsgiveresplikterknyttettiloppfølgingog tfiretteleggingi tilsyn,har
deltakelsentilArbeidsolsynetregioneri IA-rådeneværtenviktigarenaforsentralog lokaloppfølging.

På lag
I 2013ferdigstflteArbeidstilsynetfagrapportenfraprosjektet«Pålag».Tilsynsprosjektetgjennomførte3 758
tilsyni periodcn2011-2012hvortemavarhvordannorskevirksomheterjobberforet inkluderende,trygtog
godtarbeidsfiv.Prosjektetkonkludertemcdatvirksomhetenesevnetaå arbeideog etableregode
forebyggendefotholderavgjørendeforgoderesultatenI tilleggerfarteetatenklaremanglerinnenfor
forebyggendeog systematiskHMS-arbeid,spesieltinnenforkartlegging,risikovurderingerog utarbeidelseav
handlingsplanerfornødvendigetiltak.Viderebledetavdekketmanglendekartleggingavreelle
arbeidsmiljøutfordringer.De mestvanligefaktorenevarstortarbeidspressog komplisertearbeidsoppgaver.
Manglendearbeidsavtaler,mangleri avtalenesamtvirksomhetenesavtaleog brukavbedriftshelsetjeneste
(BHI), varogsågjentagendereaksjoner.Arbeidstilsynethargittanbefalingerog rådtilvirksomheteneom
viktighetenavkompetanseog opplæring,samarbeidmedbedriftshelsetjeneste,hvordanarbeidsmiljoutvalget
(AMU)børbenyttesaktivtsamtsystematildcforå kommetidligi dialognårdettekreves.

ResultatenefraPålagviseratlederemedHMS-opplæringfårfærrereaksjonernårArbeidstilsynetkommetpå
tasynsammenlignetmedledereutenslikopplæring.DetteviseratHMS-opplæringavlederehareffekt.Vedå
trykkeog distrbuereresultaterog anbefalingertilbransjeneharArbeidstilsynetoppnåddstørreeffektav
satsingenog lagtigjenvarigeverdieri virksomhetene,utoverselvetflsynene.

Tilloggtil tildelimfortrykkingcgartaribueringavsktrapportea d lggoogutarbeiditgav 6gnebran#erapporter

Rapportenfra«Pålag»ertrykket,distribuertog liggertilgjengeligpåArbeidstasynetsnettsider.Resultatenefra

tc.)
prosjektetharværtgitttilIA-råd,NAVArbeidslivssentre,partenei arbeidslivet,bransjeneog
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bedriftshelsetjenestene,sompåuliktvisharværttliknyttetprosjektetDet blei 2013startetet arbeidmedå
lageegenbransjebrosjyrefortreutvalgtebransjerbasertpåaktiviteteni prosjektetog pårapportensresultatzt.
Arbeidetfortsetteri 2014i samarbeidmeddeutvalgtebransjene.

Tilleggstildelingenerbenytteti samsvarmedforutsetningenegitti tille tiltildelingsbrev.

Legen meldingom arbddsrelatertsykdom
Arbeidstisynetfølgeropplegersmeldingomarbeidsrelatertsykdom.Detteforåinnhenteinformasjonom
hvordeterstørstrisikoforatarbeidstakerneblitsyke.Det eretatensarbeidsmedisineresomvutdererom
oppfølgingskalgjennomføres.En storandelavmeldingeneom arbeidsrelatertsykdomharomhandlet
støyskader.Igemiskogbiologiskeksponeringsamtpsykiskog ergonomiskeksponeringbleogsåmeldt
hyppig.Meldingersometatenharfulgtoppharofteresulterti påleggsommedførerforbedringeri det
forebyggendehelse-,miljø-og sikkerhetsarbeideti virksomheten.

IA-samarbeidog aktiviteterknyttet til IA-avtalen
IA-rådeneeretaktivtogstrukturertsamarbeidomIA-avtalensomfølgesgodtoppi allefylker.Det hari IA-
rådeneblittarbeidetbredtog aktivtmedalletredelmåknei IA-avtalen.Det rapporteresatarbeideti IA-
rådenejcvntovereri positivutvikling.

Arbeidstilsynetharogsåerfartatdetsamarbeidesi enkeltekonkretetilsyn.I noenulfellerbledetbedtomat
arbeidsgivertokmedIA-kontaktensinundertlisynetforåbidratilgodoppfølgingavtilsynet.Representanter
frabedriftshelsetjenesteharogsådeltatti enkeltetlisyn.

Arbeidstilsynetsregionerharet formalisertsamarbeidmedNAVArbeidslivssentre.IAog alletredelmålene
harværtsentralti samarbeidsmøtene.Det erlagethandlingsplanerforsamarbeideti allefylkenesomomfatter
informasjonog dokumentutveksling,planlegging,koordineringog evalueringavaktivitet,informasjonknyttet
tliIA-rådene,fellesmøtermedBHTogArbeldslivssentreog andresamarbeidstiltak.

ArbeidstilsynetharogsåformalisertoggjennomførtmøterpåsentraltnivåmedArbeids-og velferdsetatenog
Petroleumstilsynet.Gjensidigutvekslingavplanerog aktiviteterharværttlihjelpognytteforåvurdere
praktiskoppfølgingavsamarbeidet,oppsummerearbeidsomergjortog planleggevideresamarbeid.IA-
arbeidharværtet sentralttemapådissemøtene.

Arbeidstilsynethari tilleggværtrepresenterti de tregruppenenevnti IA-avtalen;faggruppenforIA-avtalen,
oppfølgingsgruppenogArbeidslivs-og pensjonspolitiskråd.

I flereavArbeidstilsynetsregionerharetatenaktivtbidrattmedå gjennomføreinformasjonsmøter,
konferanserog kursmedNAVArbeidslivsentreellerArbeidstilsynetsomarrangør.Detteharvzrt knyttettli
oppfølgingsaktiviteteri forbindelsemedIA-rådene.Foredrageneharofteværtrelatertdirektetilinkluderende
arbeidslivog detredelmålene.

Tilsyni nseringerog virksomhetersom er pålagt godkjentbedriftshelsetjeneste
Arbeidsttlsynetførersomhovedregelkontrollmedpliktendl åværettiknyttetgodkjentbedriftshelseljenestei
alletilsytti lovpålagtebransjer.Det gis fortsattmangepåleggpågrunnavmanglendetilknytning,i ulleggtil
mangepåleggomhvordanvirksomhetenebrukersinbedriftshelsetjeneste.Arbeidstilsynetharerfartatdethar
værtbehovforoppmerksomhetomdettetemaeti vire tilsyn.Erfaringeneharogsåvistsrorvariasjan
hvordanvirksomhetenesamarbeidermedbedriftshelsetjenesten,bådei forholdtilhvordan
risikovurderingeneblirgjennomførtoghvordantiltakeneblirfulgtopp.
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7. Strategierog planerforå spreog øke kunnskap
Arbeidstilsynetharutarbeideten tredeltkunnskapsstrategisomliggertilgrunnforkunnskapsarbeideti etaten
i perioden2013-2016.Strategieneerå sikretilgangtilinformasjonog dataom arbeidsmiljø,sikreoversikt
overarbeidsmiljøutfordringerog sikrebrukog formidlingavkunnskapom arbeidsmfijøtfiIstringog
forebyggingDet hari 2013blittgjennomførtenrekketiltaki trådmedstrategien.I dettekapittelet
presenteresnoenavdemestsentrale.

Arbeidstilsynetskal sikredkang til informasjonog data om arbeidsmikjø
Arbeidstilsynetskalbidratilå fremskaffect helhetligbildcavrisikoforhold.Merpresistmåetatenhaoversikt
oversammenhengenmellomarbeidsbetingelser,uheldigekonsekvenseravarbeidsmiljø,ogvirksomhetenes
forebyggendearbeidi relasjontfidette.

ViderwrikiiigOPdatakilder
Arbeidstilsynetbeslutteti 2013å leggenedsittyrkesskaderegisteri sindaværendeform.Dettehadde
sammenhengmedbådeswirtlavkvalitetpåstatistikken,menogsåsårbarhetmht.sensitiveopplysningerog
usikkerhetrundthjemmelforå sandedataene.I lysavdisseproblemenebrukteArbeidstilsynet
uforholdsmessigmyeressurscrpåforvaltningavregisteretEn arbeidsgruppebeståendeavStatistisk
sentralbyrå(SSB),Arbeids-og velferdsetaten(NAV),Nasjonalovervåkningavarbeidsmiljøog helse(N0A)
og Arbeidstfisynetharskisserten nypermanentløsningforet yrkesskaderegister(2010),samtenmidlertidig
løsninginntildenpermanenteløsningenkanetableres(2012).Den midlertidigeløsningenhos SSBharvært
underutviklinghøsten2013og deternåutvikletennydatafangsdøsningsomskalsørgeforatopplysninger
om ulykkerpåallearbeidslivsområderfraog med2014bliroversendttilog bearbeideti SSB.Etterplanenvil
disseulykkeneinngåi enoffisiellstatistikkoverarbeidsulykkeri 2015.

Arbeidstilsynetharsiden2011hattetegetfagsystem,«Ulykkeshåndtering?,formottak,vurderingog
oppfølgingavarbeidsulykket.I 2013blecii analyseløsningforArbeidstdsynetsdataom ulykkertatti bruk
Det harbidratttdnyemuligheterforåanalysereulykkervi harmottattmeldingom.Det erstoretterspørsel
etterdennetypeninformasjonbådeinternti Arbeidstfisynetog fraekstetneaktører.Informasjonfra
fagsystemetanvendesvedtasynsaktiviteti forbindelsemedmeldtehendelsersomulykkerellertipsog i
forbindelsemedplanlagtaktivitetI 2013ble fagsystemetutvidetmedfunksjonalitetforåregistrese
arbeidsskadedødsfallog ernåArbeidstilsynetskildetilstatistikkoverarbeidsskadedødsfalL

NOA og Avdefingdokumentasjonog analysei direktoratetharsamarbeidetom indikatorutviklingpå
arbeidsmiljøområdeti 2013.Indikatorutvikfingog kvalitetpåarbeidsmiljødatavilvazreet sentraktemaogsåi
2014.

Forberitingav kvaatetenpå rgister overlegersmeteEngav arbeiderelatertykelom

Arbeidstilsynetsendtei 2013innet forslagtilArbeidsdepartementettilnylovtekstforarbeidsmiljøloven§ 5-3
(Legcsmeldeplikt).Dc viktigsteendringenei forslagetvaratbegrepet«yrkessykdom»utgårog atmeldeplikten
utvidestilogsååomfattearbeidsrelaterteskader.Hensiktenmeddisseendringeneerå gjøredettydefigcreog
enklareforlegerhvilkesykdommer/skadessomskalmeldes.

Arbeidstlsynetpresentertei møtemedNasjonaltutvalgforIT-priorkeringi helse-og omsorgssektoren
(NUTI)i januar2013,sktbehovforatlegersmeldingomarbeidsrelatertsykdomskalinkluderesi elektronisk
pasientjournal(EPD.TiltaketbleikkeprioritertavNUIT.I etmøtemedsekretariatetforNUITi april,
anbefaltesekretadatetArbeidstilsynetselvå gjennomføreet pfiotprosjektforelektroniskinnrapporteringav
arbeidsrelatertsykdom.Ifølgesekretariatetviletvelfungsrendepfiotprosjektkunnestyrkemulighetenforat
NUIT skalprioriterelegersmeldingomarbeidsrelatertsykdomforEPJ.

VidereutviklingavEXPO
Arbeidstfisynethardeltatti samarbeidmedSTAMIogPetroleumstilsyneti prosjektetsometablerteen
webløsningforinnrapportetingaveksponeringsmålingertildatabasenEXPO.Prosjektetanbefalteå innføre
en rapporteringspliktoverutførtemilingersamtetablereenpermanentinfrastrukturog rammevtlkårforå
kunneetablerepermanentdriftavbasen.Det bleutarbeidetet forslagom åinnføreenpliktforarbeidsgiver
tdåmeldeinnresultatenefragjennomførtekjemikalieeksponeringsmålinger,somblesendtpåhøring.
Arbcidstilsynetsamarbeidervideremedetatenei prosjektetom envarderingavarbeidetmedå følgeoppet
frivilliginnrapporteringssystem,et tredjepilotprosjektsamtdejuridiskesidenevedfrivilliginnrapportering.
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Arbeidstilsynetskalsikreoversiktoverarbeidsmiljeutfordringer
Arbeidsolsynetsutadrettedeaktivitetskalværekunnskapsstyrt.Kunnskapsstyringskalsikreatetatengjør
riktigeprioriteringerog oppnårstørstmuligeffektavinnsatsen.EnforutsetningfordetteexatArbeidstilsynet
haren tilstrekkeligovessiktoverde størsteutfordringenei arbeidslivetpåkortsikt,og en klaroppfatningav
hvilkeutfordringersomkangjøreseggjeldenepålengresikt.
Den mestomfattendesatsningensomergjortde sisteåreneforå økekunnskapenom arbeidsbetingelsenes
betydning,erarbeidetmed1utvikleetatensarbeidsmiljømodelLModellentydeliggjørlovenskravtilhva
Arbeidstilsynetska1føretilsynmedog definererhvaarbeidsmiljøeri lovensforstand.Den viseratmanforå
kunnejobbeforebyggende,måkjennetilarbeidsbetingelsene.Modellensynliggjørdeorganisatoriske
arbeidsbetingelsenessentralebetydningforå forståogå forebyggeuheldigebelastningerog uhelse.
Arbeidsbetingelsenesbetydningerenviktigde1avkotnpetanseutvildingeni Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljømodellenliggerderfortligrunnformyeavarbeideti ArbeidstilsynetBlantannetkandetnevnes
atstrukturenforfagmaterielleti Arbeidsolsynetsfagsystemfortlisynerutarbeidetmedutgangspunkti
modellen.Det erogsåkontrollpunktene,detvlisi demomentenesomkontrolleresi tilsynet.Dct eri 2013
foretatten revideringavhvilkespørsmålomorganisatoriskearbeidsbetingelsersomskalsollesi alleolsyn.
Detteeri trådmedetatenstilsynsstrategisomblantannetsieratetatenskalleggevektpåorganisatoriske
forholdi vårolnærmingtilvirksomhetene.

Arligerisikovuederingerknyttett 1etatensutadre#edeaktivitet

Forå sikremestmuligeffektivressursbrukskalArbeidstilsynetføretilsyni virksomheterdeterstørstrisiko
foret ikkefulltforsvarligarbeidsmiljø.Hvilkevirksomhetersomvelgesfortlisynoghvilkevirkemidletsom
benyttes,ska1værebasertpåenrisikovurderingut fradenkunnskapensom ertilgjengeligforArbeidstilsynet
Risikovurderingenskjeri plikefaseravplanleggingenderbeslutningeneom hvilkevirksomhetersomskalfå
tilsynbyggerpåirligevurderingersomigjenbyggerpåde flerådgevurderingenesomliggertilgrunnfor
Arbeidsolsynetsstrategiskeplancr.Forenkeltenæringerog målgruppererdetvurdertet behovforct særsklit
fokusgjennomlangsiktigcsatsingeri Arbeidstlisynetsstrategiskeplan.I 2013harhelse-og sosia1sektoren,
renholdsbransjenog de somernyei arbeidslivethattet saerskiltfokus.

Somen delaven årligrisikovurderingskalArbeidstilsynetut fradensamledekunnskapenetatenbesitter,
vurderehvilketemaerog næringersomskalprioriteresfortilsyn.Gjennomdissevurderingenevelges
virksomheterut fortilsyn.

Arbeidstilsynetmottari løpetavet årenrekketipsogmeldinget.Dissevurderesi henholdtlibehovfor
oppfølgingfraetatensside.Det kanbådeværeaktueltmedomgåendeultak,menogsåattipseneinngåri en
samletrisikovurderingforsenereinnsats.Arbeidstlisynetvektleggerathenvendelserskalbehandlesog følges
opppåen systematiskog enhetligmåte,ogprioriterertipsfraverneombudog tillitsvalgte.Somet tilleggtil
egnerisikovurderingersamarbeiderArbeidsolsynetmedpartenei arbeidslivetog andreaktørerpåHMS-
områdetforåutvikleen fellesforståelseforhvordeterstørstfareforbruddpåarbeidsmiljøloven.Detteet
ogsåviktigforatArbeidstilsynetskalkunnepåvirkeogværepremissgiverpåarbeidsmiljøområdet.Samlet
settgirdetteulike formerforrisikovurderingersomArbeidstilsynetbenyttersomgrunnlagforåvelgehvilke
virksomhetersomskalfåtlisyn.

Bitimgti/il utvikleokt kunnskapogbevisstbetomarbeidsbetitgelsenesbetyiningforutviklingavbelsebeksinitger

Arbeidstilsynetdeltarmedarbeidstlisynenei deøvrigenordiskelandenei etutredningsprosjektfinansiertav
Nordiskministerrådmedtittel«Uciredningaftlisynmeddetpsykosocialearbejdsmiljøi femnordiskelande».
Prosjektetharsomformålålageen oversiktoverdenordiskelandenesmetoderavtilsynmeddet
psykososialearbeidsmiljøet,hetundetdeorganisatoriskearbeidsbetingelsene.Urredningenav landenes
tilsynsmetodersamtreaksjonsmuligheterog evennwlleeffekteravtilsynet,skalutarbeidestilenkatalogover
metodersomkanbrukessominspirasjontilhvordandeenkeltenordiskelandeneeffektivtkanføretilsyn
medog reguleredeorganisatoriskearbeidsbetingelseneog detpsykososialearbeidsmiljøet.Prosjektet,som
ledesavdetdanskeArbejdstilsynet,et planlagtferdigstilti april2014.

583533-41

-53

Fortsattsatsingpdkunnskapomnanomaterialer

Arbeidsolsynethari 2013fortsattarbeidetmedå overvikearbeidshelserelaterteaspektervednanoteknologi
og harinnhentetoppdatertkunnskapommuligthelseeffekteravnanomaterialetpåarbeidstakere.Dette
arbeideterutførtsomet `bestepraksisprosjekt',Trygghåndteringpåarbeidsplassersomproduserer,
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importerer,brukerog bearbeidernanomaterialeri Norge.ProsjekteterIedetavArbeidstilsynetmed
representanterfraSTAMI,partenei arbeidslivet,Miljødirektoratetog NTNU NanoLabi prosjektgruppen.
Måletmedprosjekteteråomsettekunnskapentilforebyggendehelsearbeidpåarbeidsplasseneog identifisere
hvasommågjøresforåsikrearbeidsmiljøog helseforarbeidstakeresomproduserer,importerer,brukereller
bearbeidernanomaterialer.

Arbeidsolsynetharfortsattarbeidetmedågjennomgåeksisterendeloverog forskriftersomomhandler
kjemikaliex(nanomaterialer)og eksponeringeri norskarbeidslivi dag,samtbetydningenav
kjernikalieforordningenREACHfordetteregelverketI samarbeidmedMiljedirektoratetharArbeidstilsynet
gittinnspillpåhøringertilRE.ACH-ansvarligmyndighetforundergruppenvedrørendenanomaterialer.

Arbddstilsynet skal sikre bruk og formidlingav kunnskapom arbeidsmilje
Arbeidstilsynetskalbrukekunnskapsomunderlagforetatensarbeidog satsingerpåen systematiskog
enhedigmåteogværeen aktivformidlerog premissgiverpåarbeidsmiljøfelter.
Arbeidstilsynetvektleggerderforå formidlehovedfunnfiuegenaktivitettiletbredtpublikum.Rapportserien
KOMPASSerenviktigkanali såmåte,og detjobbesaktivtmedå skapeoppmerksomhetrundtde enkelte
rapporteneetatenutgir.Vivilkortgjøreredeforrapportencsombleutarbeidcti 2013.

Arbeidstrisynetgjennomførerhvertårtilsynetterarbeidsulykkervi mottarvarslerom.Ulykkenevi førertilsyn
medharoftesten ellerflerepersonskader,elleretalvorligskadepotensiaLEn gjennomgangav funn fra slikt
tilsynde sisteåreneharavdekketatdeti et flertallavtilfelleneikkeergjennomførtentilstrekkelig
risikovurderingavarbeidetVurderingerknyttettildettebledrøfteti Kompasstema1/2014.

Arbeidstilsynetutgirjevnligrapportersombeskriverog løfterfremhovedtrekkved
dødsulykker.I 2013bledetgittut to kompassrapportermeddettesom
utgangspunkt.«Slikskjeddedødsulykkene2012»inneholdtbeskrivelseravde
enkelteulykkene,mens«Hovedtrekkfradødsulykkene2012»formidlethovedtrekk
fraulykkenepåetmeroverordnetnivå.Viharerfartatdetbådeerstorinteressefor
disserapporteneog foretatensarbeidmedå forebyggeulykkerog skaderi
arbeidslivetmergenerelt

Arbeidstilsynetskali planperioden2013til2016gjennomføreenbred
næringssatsingibygg.og anleggsnæringen.Satsingenskalgjennomføresi 2014og
2015.Sometleddi planleggingenharArbeidstilsynetutarbeideten distandsanalyse
fornaeringeni tettsamarbeidmedNOA vedSTAMI.Rapportenblepresentertpå
et åpentarrangementpåSTAMI.

Arbeidstilsynetarrangertei november2013enworkshopom sikkerhetsutfordringerknyttettilarbeidpå
midlertidigekonstruksjoneri byggog anleggsnæringen.Bakgrunnenvarflerealvorligeulykkermed

midlertidigekonstruksjonerog spesieltbrukollapseni Trondheimi 8.maihvor
to personeromkomog fierebleskadetDet varomtrent120deltakerefra
byggherrer,prosjekterende,utstyrsleverandører,entreprenører,dllitsvalgteog
verneombud.

Arbeidstilsynetavsluttetvedårsskiftet2012/2013enrekkestørre
tilsynsprosjekter.Det eri 2013arbeidetaktivtmedfortnidlingavfunnog
resultaterfradisseprosjektene.God formidlingsikreratviktigefunn,godc
eksemplerog forslagta tiltaksprestilprioritertemålgrupper.Detteskaperen
merverdiutover detsomalleredeeroppnåddgjennomtilsynetSometleddi
formidlingsarbeideterdeti 2013utarbeidetoppsummerimprapporterfraseks
slikeprosjekter.I tilleggerfagrapportenfraprosjektet«Pålag»ertcyktoppi et
meromfangsriktformatForhveravrapporteneerdetutarbeidetcn

kommunikasjonsplanforhvordanresultatenebestkangjøreskjentHovedfunnfrainneklimaprosjekteterfor
eksempelsendtut tilrådmenni allelandetskommuner.

Arbeidstilsynetutgai 2013to nyhetsbrevmeddatafraregistreneforarbeidsrelatertsykdomog skade.Forå
forbedrekvalitetenpåArbeidstilsynetsregisteroverlegen meldingavarbeidsrelatertesykdommer,bledeti
2013utarbeideten informasjonsbrosjyreommeldingavarbeidsrelatertsykdomrenetmotleger.
InformasjonsbrosjyrendistribueressometbilagtilTidsskriftetfordennorskelegeforeningi februar2014.
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Sawarbeidomarbeidsmipikunnskap

Arbeidstilsynetdekari STAMIsfagrådogharårligekontakimøtermcdbådcSTAMIog PetroleumstilsynetI
2013harvi samarbeidetmedPetroleumstilsynetog STAMIom to forskningsprosjekter.Prosjektet«Støyi
arbeidslivetoghelse»ble ferdigstilti 2013og resultateneblirpresentertpået seminarpåSTAMIi februar
2014.Etprosjektombrukavinnleidarbeidskrafti verftsindustrien,petroleumsanleggog offshorevilpågåut
2014.Undersøkelsenserpåfleretemaombrukavinnleidarbeidskraftsomomfang,motiverforbrukav

styringavarbeidsmiljø,risikoforholdi arbeidsmiljøetog virksomhetenesforståelseavregelverk
knyttettilinnleidarbeidskraft.I detteprosjektetbistårSTAMImyndighetenesomfagligrådgiveri dialogen
medFAFOog NTNU, somutføreroppdraget

I EUsgrenseverdiarbeidutarbeiderScientificCommitteeforOccupationalExposureLimits(SCOEL)
grunnlagetforanbefalingertilhelsebasertegrenseverdier.Dissekriteriedokumentenesendespåhøringtil
medlemslandeneog tilNorgeforvurdering.Arbeidstilsynetharoppgavenmedoppfølgingavdisse
konsultasjonsdokumentene.DetteinnebæreratArbeidstilsynetkoordinererinnspillenefrapartene,Statens
arbeidsmiljeinstkuttog Petroleumstilsynetog senderet samletinnspilltilEFrA sekretariatetI 2013bleåtte
nyekriteriedokumentvurdert.Statensarbeidsmiljøinstkutthari 2013utarbeidetninyekriteriedokumentsom
skaldannedettoksikologiskegrunnlagetfornyetiltaksverdieri 2014.

Arbeidstilsynetharrepresentertnorskemyndighetersomobservatøri styrettilarbeidsmiljøorganetDet har
værtto partssammensattestymmøteri Bilbaoi 2013.Arbeidstilsynethari 2013hattformøtermedpartene
(LOogNHO)i forkantavstyremøteneforå drøftesakerpådagsordentilstyremøte.
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8. Regelverksplanog tvisteløsningsnemda

Arbeidstilsynetsregelverksplan
Arbeidstilsynethari 2013gjennomførtregelverksarbeidi samsvarmedplanforregelverksarbeidav 15.
februar2013.

Rogekerkrforum

Arbeidstilsynetharet godtsamarbeidmedpartenei arbeidslivetgjennomArbeidstilsynetsregelverksforum.
Det eri 2013gjennomførtfemmøtermedRegelverksforum,derfokuspåmøtenei hovedsakharværtdialog
om endringeri arbeidsmiljøforskrifteneog informasjonom øvrigregelverksarbeid.Arbeidstilsynethar
utarbeideteninternto-årsplanforforskriftsendringersomRegelverksforumergjortkjentmed.

ArbehimeiWorskeiftene

.Arbeidstilsynetharutarbeideti 2013et forslagtilendringeri arbeidsmiljøforskriftenesombleforelagt
Arbeidstilsynetsregelverksforum,førdetblesendtpåhøringi juni. Ethøringsnotatmedvurderingav
innkommendehøringsinnspillbleoversendttilArbeidsdepartementeti november2013.Endringesi
arbeidsmiljeforskrifteneavbådemateriellog strukturellarttrådtei kraftfra1.1.2014.

Direktiv2010132IEU —skarpegimutander

Forslagtil forskriftsendringforågjennomføredirektiv2010/32/EU om gjennomføringavrammeavtalenom
forebyggingavskaderfraskarpegjenstanderi sykehus-og helsesektoreninngåttmellomHOSPEEMog
EPSUi norskrett,blesendtpåhøring28.januar2013.Arbeidstilsynetsvurderingavhøringsinnspillog
forslagtilnyebestemmelseri forskriftom utførelseavarbeidkapittel6,bleoversendtArbeidsdepartementet
3.mai2013.Forskriftsendringentrådtei kraft18.juni2013.

Maskilforskriften

Arbeidstilsynetsendteet forsiagtilendringavmaskinforskriftenpåhøring26.juni2013.Forslagtilendring
innebareninnføringavctnyttvedleggXIVsominneholderenlisteovermaskinadeterulovligå
markedsføreog omsettei Norge.Skjære-og kutteutstyrsammensattavflerleddedemetalldelerforbruki
bærbarehåndholdteryddesagererførstepunktpålisten.Forslagettilendringergjennomfører
Europakommisjonensbeslutning2012/32/EU av 19.januar2012.Forskriftsendringentrådte kraft1.1.2014.

RagaleringavarkeithWsetfirfixendepersonell i .rivillaftfart

Arbeidstilsynetsamarbeideti fjormedLuftfartsulsynetom ethøringsbrevmedforslagtilendringeri
arbeidsmiljølaven§ 1-2og forskrift21.februar1986nr.540om arbcidsmiljøog arbeidervernmv.forsivil
luftfart.21.februar2013oversendteArbeidstilsynetsinvurderingavinnkommendebøringsinnspillog forslag
ul nyforskrift.

Disektivomelektromqmetiskjiit2013/ 35/EU

Direktivav26.juni2013omminimurnskravtilsikkerhetog helseforarbeidstakeresomutsettesforrisikopå
grunnavfysiskeagenser(elektromagnetiskefelt),eretminimumsdirektivsomoppheverog erstatterdirektiv
2004/40/EU av29.april2004.Gjennomføringsftistenfordirektiveter 1.juli2016.Arbeidstilsynetavventer
igangsettingavarbeidetmedågjennomføredirektiveti norskretttildirektiveterbesluttetinnlemmeti EØS-
avtalen.

Utvikling1sakstilgangfor tvisteløsningsnemda
Etterarbeidsmiljølovenkanvissekonflikterog uenigheteravgjøresi tvisteløsningsnemnda.Tviste-
løsningsnemndaeretegetforvaltningsorganog erikkeunderlagtArbeidstilsynet,menArbeidstilsynethar
fungertsomsekretariatfornemndasiden2006.12013erdettilnemdakommetinn90nyesaker,og 19saker

overførtfra2012.I løpetavåreterdetfattet69vedtak,19 sakera trukketfrabehandlingog 20 sakerer
overførtfra2013ul 2014.Gjennomsnittligsaksbehandlingstidvari 2013på 13uker.Sekretariatetsarbeider
beskreveti egenrapport.Denneskalifølgeforskriftenfornemndaleveressomen selvstendig
virksomhetsberetningtildepartementet.
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9. Godog samordnetinnsatspå HMS-området

Koordineringav tilsynsetatene
Arbeidstilsynetef koordinerendeetatfordeandretilsynsetateneforlandbasertevirksomheter.Nasjonalt
gjennomføresdetteved atArbeidstasynetlederog gjennomførermøteri Direktørgruppenfortilsynsetatene
ogTilsynsetatenessamordningsgruppe(TsG).Arbeidstilsynethari 2013gjennomførtto møteri
Ditektørgruppenog firemøteri TSG.Langddsplanen(2014-2017)fornlaynssamarbeidetergrunnlagetfor
fellesaktiviteterog framtidigeprosjekter,samtsikrestørreforutsigbarheti samarbeidetmellom
myndighetene.Arbeidstilsynetexansvarligfordriftogvidereutviklingavfellesalsynsdatabase(FID) etter
avtalesomerinngåttmellomtilsynsetateneog Capgemini.I 2013erFTDgjennomgåttforågjøreverktøyet
merbrukervennlig.Styrendedokumenterfortllsyneret fellesrammeveskforhvordantilaynskal
gjennomføresog samordnes,dokumentetskalbidratllattilsyngjennomføresmestmuligenhetfigog
koordinertDokumentetharværtunderrevisjoni 2013.Tilsynsetatene(Miljødirektoratet,DSB,NSO,Statens
Strilevernog Arbeidstilsynet)gjennomførerhvertandreårfelleslandsdekkendeaksjoner.2013harværtbrukt
tilåplanleggeaksjoneni 2014.

Arbeidsalsynetharansvaretfordenlokalekoordineringenavtllsynsetatene.Det eri 2013gjennomførttre
fellesmøterhvorblantannetstatusog koordineringavarbeideti regioneneharværttema.Arbeidsulsynets
regionergjennomføreri løpetavåretmøtermedaktuelleetaterlokalthvoretatenestilsynsaktiviteter
gjennomgåsog samtidigetilsynellereventuellefellesaksjoneravtales.

Samordningav statligetilsyn med kommuneneog fylkeskommuneneog samarbeidmed andre
myndigheter
Fylkesmannenharansvarforsamordningavaltstadigtilsynmedkommunerog fylkeskommuner,og
Arbeidstilsynetskaldeltai samordningen.Samarbeidetskjerbådegjennomdeltagelsepåfellessamlinger,
gjennomføringavmøterforerfaringsutveksling,planleggingavtilsynog samarbeidi forbindelsemed
enkeltsaker.Det ergjennomførtfellesasyn medfylkesmennpåområderhvordetteeraktueltDet harvært
viktigåetablereengoddialogmedfylkesmennenesomfølgeavderesrollemecikoordineringavstatligetilsyn
medkommunesektoren.

SamarbeidmedandreaktørersomviktigforArbeidstllsynetsmåloppnåelse,blantannetfordienkelte
utfordringerArbeidstilsynetersatttilåløseogsåkommerinnunderandreetatersansvarsområder.
Arbeidstilsynetharet samarbeidblantannetmedPetroleumstilsynetDatatilsynetLikestillingsog
diskrimineringsombudet,Luftfartstilsynet,STAMIog Statensvegvesen.Samarbeidetharutover
nisynssamarbeidogsåomfattetinformasjonog erfaringsutveksling.I tilleggharArbeidstilsynetogsådeltatti
oppstartenavetnasjonaltID-forumi initiertavNasjonaltID-senterforå fådialogpåtversavstatligeaktører
rundtID-problematikkogmisbrukavID-kort

Rådetfor Arbeidstfisynet
En avArbeidstilsynetshovedstrategierforå fremmeetgodtarbeidsliverå styrkesamarbeidetmedpartenei
arbeidslivet,bådesentraltogregionalt.Arbeidsulsynetskalarbeideforatsamarbeidetutviklesiretaingavmer
operadvtsamarbeidbasertpåen tydeligansvarsdelingmellometateneog partene.Rådetforarbeidstilsynet
hari 2013drøftethvordansamarbeidetmedpartenekanstyrkes.I tilleggharsamarbeidethattfokuspå:

Satsingeneinnenrenhold,helseog sosialog byggog anleggsamtnyi arbeidslivetBlantannetforå
utveksleerfaringerslikatvi skaltrefferiktigeutfordringervedvåraktivitet
Kunnskapsgrunnlagog prioriteringavArbeidstilsynetsutadrettedeaktivitetutoversatsingene,en
arbeidsgruppeernedsattog somarbeidersammenmedArbeidstilsynetomkunnskapsunderlagog
prioriteringavArbeidstilsynetaktivitetfor2015
Samarbeidmedpartenepåregionaltnivå.Et ønskeå styrkesamarbeidetregionaltsamtidigsomvi set
deterutfordringermedåfåetablertregionaleråd,dettedrøftesviderei 2014.

583533

-43

-53

Dialogen medparteneharværtnyttig,og detharværtviktigåutveksleerfaringerforåtrefferiktige
utfordringervedvåraktivitetSamtidighardetværtutfordringermedåfinnedenoptimaleformenfor
samarbeid,menvi erenigeomåvidereutvildedettei 2014.Samtidigmåvi erkjenneatArbeidstilsynetog
parteneenkeltegangerharulikestrategierog prioriteringer,deterderforavgjørendeatvi fårniendialogmed
parteneom dette.

- 32 -



2013forArbeids t—På'obbforet arbeidsliv

Samarbeidmed internasjonaleorganisasjonerog andrepartnere
ArbeidstilsynetdeltarpåfieresamarbeidsarenaerinternasjonakSomfølgeavEØS-avtalendeltaretateni ulike
samarbeidsforum,arbeidsgrupperog ekspertgrupperforarbeidsmiljøfaginnenEU.Samtidigharsamarbeid
medde nordiskelandenelangetradisjoner,og likheteni samfunnsstrukturog arbeidsmiljøutfordringergjørat
nytteverdienavsamarbeidetvurderessomhaiy.I tilleggharNorgesomet avverdensledendelandinnen
arbeidsmiljøgenerekhøystandardpåarbeidsmiljøsetti et internasjonaltperspektiv,mulighetertilå bidra
positivtforå fremmeetanstendigarbeidslivutenforegnelandegrenser.I hovedsakkanetatensintemasjonale
samarbeidfor2013oppsummeresi firekategorier:

1 EU-,EØS-og EFrA-saraarbeid:SL1C,EU-OSI-IA,fag-/ekspertgrupper,komiteer,hvortemahar
vserturvikling,gjennomføringog formidlingaveuropeiskarbeidsmiljøinformasjonog BØS-relevant
regelverkog bidrartilharmoniseringavlikerevilkår.
Nordisksamarbeid:Fagligsamarbeidinnenforavgrensedearbeidsmiljøemrådersamt
erfaringsutvekslingomvirkemidlermergenerelt
Bilateraltsamarbeid:Avtalerrettetmotsamarbeidomspesifikkearbeidsmiljøområder(ekssosia1
dumping)ellerlandog avtalerrettetmotmergenereltog brederesamarbeid.
Multilateraltsamarbeid:Ulikeproblemstillingerkayttettil arbeidsmiljøblirdrøftet(cks.MLI)samt
forumformerspesifikke'arbeidsmiliøområder.

Arbeidstilsynetharsiden2009værtNorgesrepresentanti Faggruppenforarbeidshelse(TaskGroup
OccupationalHeakhandSafety—TG-OSH)i organisasjonenNordicDimensionon PublicHealdtanSocial
Well-Being—NDPHS. Paggruppenbidrartilå iverksetteprosjekter,styrkekoordineringavtiltak
kapasitetsbygging,informasjonsarbeidforå fremmearbeidshelse,inlduderingi arbeidslivetog sosialtrivselpå
arbeidsplassenei medlemslandene.Gruppenbidrarogsåsomen fagligpremissgiverpåarbeidsmiljøområdei
medlemslandene.Gruppenharløpendekontaktog samarbeidmedandreeuropeiskeog internasjonale
organisasjonersomEU-OSHA,SLIC,WHO-EuropeOccupationalHealth,ILO,IALIog ICOHmfi.
Arbeidstilsynetdekari 2 fastemøterhvertåri gruppaog vi harnoenfåoppgaverknyttettildettearbeidet

Arbeidstilsynetgjennomførteto frokostseminareri Osloog Bergenmedtilsammen160dekakere,dertemaet
forseminarenevar«Samarbeid,ledelseog medvirkningai arbeidetmedrisikovurdering.Dettevareuropeisk
kampanjetemai 2012-2013og seminarenevardelvisfinansierteavEU-OSHA.Ennorskbedriftfikkpositiv
omeilei EU-OSHAs«Godpraksis»-konkurransei Dublini aprll2013,ogbedriftensresultatererblitt
formidletbådei EU OSHAsegenpublikasjonomgodeeksemplerog i Arbeidstilsynetsfagblad,
Arbeidervern.I tilleggbleinformasjonsmateriellfrakampanjendekutpåflerearbeidsmiljøkonferanseri
Norge,derArbeidsnisynetdeltokmedegenstand.
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10.Tillitog troverdigheti forholdtil offendigheten,samt sikreenhetlig
opptredenoverforvirksomhetene

Arbeidstilsynetjobberaktivtforkvalitetog enhedigheti vårutadrettedevirksomhetEnhedighetharfokusi
Arbeidstilsynetsstrategiskeplan,tilsynsstrategien,kommunikasjonsstrategien,kompetansestrategienog
kunnskapsstrategien.Tildelingsbrevetskravom atArbeidstilsynetskalsørgeforåhatillitog troverdigheti
offentligheten,samtsikteenhedigopptredenovenforvirksotnheteneerstyrendefix utviklingav
Arbeidstilsynetsulikeprosesser,blantannethvordanvi jobbermedtilsyn.Tildelingsbrevetsierat
Arbeidstilsynetskalvidereutvikleog gjennomføresystemerog rutinersomsikrerenhedigopptredenoverfor
virksomhetene,herunderenhedighetog kvaliteti beslutningerog vedtalt

Det nyeIKT-verktøyetfortilsyn(Betzy)eretviktigbidragi dendagligeutøvelsenavenhedighetDet eri
forbirtdelsemedutviklingavIKTsystemetbyggetoppen Eagbankmedkvalitetasikredespørsmål,påleg,gog
begrunnelserknyttettilallehjemlersomvi harpåleggsmyndighetknyttettiLSystemetbidrartilenmcr
enhetligpraksisgjennomfellesmalerog fellesfagmateriellsomgirrammerfortilsynsrapporter,reaksjonerog
oppfølging.Det erstortfokuspåopplæringavbådeinspektørerog ledereforå sikreatallehargodkunnskap
om Eagbanken,nyearbeidsprosesserog verktøyetslikatdetbrukespåriktigmåte.Samtidigerdetfokuspå
kontinuerligvidereutviklingbasertpåerfaringerfratilsyn.

Tilsynsstrategienleggerføringerfortilsynsformenesomskalbenyttespådetenkeltetilsyn.Arbeidstilsynets
tilsynsfumtererinspeksjon1, inspeksjon2, meldingstilsyn,postalttilsynog revisjon.I arbeidetmeddeulike
aktiviteteneervi bevissthvilkentilsynsformsombenyttesut frahvadeteret ønskeornå oppnåtnedtilsynet

Utviklingavmetoderforveiledningog holdningsskapendearbeidgjøresi deulike satsingene.I 2013startet
satsingennyi arbeidslivetsomeret viktigelementi arbeidmedveiledning.

Selvomvi hariverksattmangetiltakvilvi fortsatthafokuspåkvalitet,enhedighetog tilsynsmetoder.Det
jobbesmedområdenearbeidstid,byggesakog reaksjoner,herunderanmeldelser.I tilleggskalretningslinjer
årliggjennomgås.Det skali 2014ogsåsettesi gangetkvalitetsutviklingsprosjektsomska1settesærskilt
søkelyspåutviklingavgodtilsynsmetodikkog tilsynspraksis.Dettemedhensikti åstyrketilsynsfaget

ffl
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11.Øvrigestyringsparametereog rapporteringskrav
OmtaleavArbeidsfilsynetssatsingerog tilsynsaktivitetbasertpåårligeprioriteringergirvurderingerknyttettil
hverenkeltaktivitetUndergisdetenmerhelhetligoversiktoverde styringsparameteresomergitti
tildelingsbrevetsamtnoetilleggsinformasjonsomerrelevanti sammenhengmedstyringsparameterne.I
tilleggomtalesogsåøvrigerapporteringskravunderdettekapittelet.

Tibri
TilsynerArbeidstilsynetsvfictigstevirkemiddeLArbeidstasynethari 2013gjennomført
15 964tilsynrettetmotdetemaog næringersomharstørstrisikoforbruddpåarbeidsmiljøloven.Dette
innebærerenøkningpå5 prosentfra2012til2013.Det ergittreaksjoneri 65prosentavtilsynene.

TabelkU i ti aktiviteten

15 280 14 834 14 208 15 168 15 964

Arbeidstilsyneteri tildelingsbrevetbedtom å rapporterepåvarsledevs. uanmeldtetilsyn.I detnye
saksbehandlingssystemetBetzyerdetlagtta retteforslikrapportering,menfordetilsynenesomi en
overgangsperiodebleregistreti gamlesystemererdetikke mulig å tautdatapåuanmeldtnisynforhele2013.
Detteinnebsereratkun75prosentavtasynenesomergjennomførtermedi beregningsgrunnlagetforandel
uanmeldtetilsyn.Tabellenunderviserom oghvordantilsyneneervarslet




TabelkAndel ti nielt vards smile

Skeiftlig 50 %

Uannicklt tilsyn 34 %

Varsletmuntlig/epost 16 %

Skriftligsendt av annen etat 0,6 %




Aktivoppfølgingavtipsog meldingererenviktigkildetilinformasjonforArbeidstilsynetI 2013mottokvi
4 930 tips.Detteerenøkningpå23 prosenti forholdta2012.

Arbeidstasynetprioriterertilsyni demestrisikoutsattenæringene.I 2013fordelertilsynenesegpånæringene
påfølgendemåte:




TabelkT It narin , virksombeter re n rosent

' e 652 4 % 61 % 8 034 8 1
Bergveeksdrift,industri,elekixisitet,vann 1 748 11 % 69 % 13 048 13,4

'on






B ' somhet 3 350 21 % 59 % 23 166 14,5
Varehandel,mo 'oner 3 707 22 % 65 % 44 079 8,4
T 566 4 % 61 % 11 401 5 0
Overna ' 51:1V • ct 948 6 % 75 % 8 553 11,1
Inf 'on komm ' 'on 147 10/0 71 % 6 616 2,2
F ' - fo ' • mhet 117 1 % 70 % 2 398 4,9
Teknisk og forretningsmessig

en eiendomsdrift
1 628 10 % 63 % 34 984 4,7

Offentlig administrasjonog foesvar,og
trygdeordningerunderlagtoffendig

609 4 % 65 % 5 068 12,0

U 375 2 % 63 % 6 684 5 6
Helse- sosial 'enester 1 448 9 % 67 % 25 248 5,7
P ' 'en ' 550 3 % 74 % 11 562 4,8
Uo 119 1 % 61 % 308 38 6

*Antallvirksomhetermedansatteinnenneeingen
sTabellenviseeikkeantalltasynhos unatevilksomheter.Noen avtåsynenekanha vsertgjennomforthos sammevirksomhet.Det reelletalletfot
dekningsgradvilderforliggenoelavem
Ingenopplysningerom naringskodei SSBsinstatistarkellermanglenderegistretingavnæringi VYR.ellerBetzy.

10
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ArbeidstilsynetharovertidbruktmyeressurserpååutvikleIKT-systemene,og selvom endelarbeidgjenstår
beiwnnervi å se resultaterav arbeidetBådehøyeretasynstallog høyerereaksionsgrader en konsekvensav
målrettetIKT-satsing.Betzyeret viktigbidragforå sikreat likeforholdbehandlesliktog derigjennomatvi
blir enda mer enhetligi bruk av reaksjonene.Tabellenunderviser utviklingi stansinger,anmeldelser
reaksjonsprosentog vedtakom tvangsmulktfra2009til2013.




TabelkUtvikk i er

Antailstans. 1 774 632 465 474 388
Antallanmeldelser2 68 46 67 141 154
R 'on osent 60% 61% 60% 61% 65%
Vedtakom mulkt3 1222 1 636 1 517 1 930 2 362
1Tabellenovenforviserantallstansb2gerknyttettil overhengendefareforlivog helse,jf. arbeidsmiljolovens 18-11.Talleneoppgirantalltilsynmedet
ellerflerevedtakom stans.
2 Fraogmed2012reglatteresanmeldelseri arkivsystemetePhorte,ogikkei saksbehandlersystemforulayasomtidligere.Tallfortidligereir erderfor
drItedirektesammendknbaremed2012.Pågrunnavuldteregistretingsrutineri Ephorteerdetnoeusfickerkettiltallfor 2013.
3Antallvedtakomtvangsmulktsomergitthvectår,basertpi registreringsdatoi saksbehandlersystemetVYR ogBetzy Disse trengerikkeværeknyttet
tdtilsyngjennomførtsammeåret,foreksempelkanvedtakomtvangsmulktgitti 2012vacrepåbakgrunnavettilsyngjennomførti 2011.Videseerdet
ofte flerereaksjonersoromedførertvangsmulkt1sammevirkbomhetTallfor2012erkordgert

Tabellenundervisertasynogreaksjonerfordeltpåaktiviteteri 2013.

Sats• helse sosial
S renhold
Sats• n 1arbeidslivet
Utadrettetaktivitet—år• 'ot4

vero 'onale
7

ver8

TabelkTi re • sent å aktiviteter

	

1 272 65 %

	

1 721 74 %

	

523 67 %

	

10890 64%

	

1 558 57%

7 I hovedsaktdsyninnenteroaeneorganisatoriskearbeidsbetingelser,muskelog skjelettplagerog psykiskebelastninger,ulykkesforebyggingog
forebyggeaosialdumping
q hovedsakullsyninnenoppfølgingavarbeidsulykker,oppfølgingavtipsog meldtehendelserogmarkedskontroll

I tadelingsbrevetfor2013erdetkravomrapporteringpåparameteretandellukkedepålegg.Riksrevisjonen
gamerknadpåatdetteikkeexrapportertpåi 2012,vivisertiltidligeredrøftingeri forbindelsemed
etatsstyringsmøtei juniog utarbeidelsenavtildelingsbrevetfor2014.Det erikkekravom årapporterepå
andellukkedepåleggi tadelingsbrevetfor2014.Arbeidstasynetharikkemulighetta åutarbeidestatistikkmcd
godkvalitetpådetteparameteretog harderforikkeutarbeidetoversiktoverandellukkedepålegg.

Tilsynenegjennomføresetteren sjekklistesomexdefinerti forkantavtilsynetI tilleggskalinspektøreneom
nødvendigogsåtaoppviktigeforholdsomfremkommeri tilsynet.I forholdtilregelverketArbeidstasynet
forvalter,erdenmestbrukteforskriftenforskriftomorganisering,ledelseog medvirkning.Denneforskriften
regulererogsåHMS-arbeidetog HMS-ressursene,somArbeidstilsyneti 2013harhattet øktfokuspå.

TabelkMestbnikte i —doven

Paragraf3-1Kravtilsystematiskhelse-,miljø-og silrkerhetsarbeid 8006

Paragraf3-3 Beckiftshelsetjeneste 3299

Paragraf4-1 Generellekravtilarbeidstniljøet 3102

Paragraf3-2 Smrskilteforhoklareglerforå ivaretasikkerheten 1919

Paragraf6-1 Plikttilåvelgevemeombud 1683

Paragraf3-5 PLIrtforarbeidsgivertilågjennomgåoppbering1helse-,miljø-og slickerhemarbeld 1460

Paragraf6-5 Utgifter,oppheringmv. 1351

Paragraf4-4 Kravtildetfysiskearbeidsmiljøet 1146

Paragraf14-5Kravom skriftligarbeidsavtale 1178

Paragraf4-5 Særligom kiemiskog biologiskhelsefare 1054

TabellenunderviserhvilkekontrollpunktsomharutløstfiestreaksjonerfraArbeidstilsyneti 2013,tabellen
giret bildeavhvilkefunnsomharværtmestvanligi 2013.

C:)
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TabelkKontro nkt medtilberemkb'emmelSOINbarutled stiv ner

Harvirksouthetenvalgtverneombud?

-Forskriftom organisering,ledelseogmedvirkning 1472

-Arbeidsmiljøktven§6-1

Erdetutarbeidetplanforbedziftshelsetjenestensbistand virksomheten?

-Forskriftomorganisering,ledelseogmedvirkning 1420
-Arbekismiljeloven§ 3-3

Hararbeklegivergjennomgåttopplæringi helse-,miljø-og sorkerhetsarbekl?

-Arbeldsmlljøloven§ 3-5

Hararbeidsgiverkartlagtde farerog problemerarbeidstakemekanutsettesfori vidcsomhetenog pådennebakgrunn
vurdertrisfiroenforskade ellerfareforarbeldstakerneshelseo sfickerhet?

-Forskttetom organisering,ledelseogmedvirkaing

-Arbeldsmiljøkwen3-1

-ArbeidsmiljølovenS4-1

Harvemeombudetgjencomførtnødvendigoppliering?

-Forskriftomorganisering,ledelseogmedvirkning

Arbeldsmiljøloven§ 6-5

ErvkluomhetenttlknyttetgodkjentbedriftshelsMeneste?

-Forskriftom organisering,ledelseog medvirkning

-ArbckIsmiljøloven§ 3-3

Haxarbeidsgivergjennomførtnødvencligenitakog/ellerutarbeidetplansombeskrivertiltakforå erneeller
reduserefarero blemerIarbeidet?

-ArbeklsmilielovenS3-1

-ArbeidsmlljølovenS4-1

Forskriftom systematiskhelse-,miljø-og afirkerhetsarbeidIvirksomheter(internkontrollforskriften)

Harbestilleravrenholdstjenestersystenxrog rutinerforåpåseatlønns-og arbeidsvilkårhos renholdsvirksamheten
de • 'mester erIoverenssternmelsermed 'eldendeallm forskriftforrenholdsvirksomheten?

-ForskriftomInformasjons-og påseplfirtog innsynsrett

Lovom allmennitjøringavtariffavtaler

Harbestilleravreaholdstjenesteri kontraktenmedrenholdsvirksomheten,informertomatrenholdsvirksomheten
arbeidstakereminstskalhadelønns-og arbeldsvilkksomfølgeravallmenngjøringsforskriftenfor
renholdsbedrifter?

Forskriftom informasjons-og påsepliktog innsynsrett

-Lovom allmenngjøringavtariffavtaler

Erarbeidsavtalene/rnalforarbeldsavtalmei trådmeddeminimumskravsomfremgåravaMeidemiljølovens 14-6?

-Arbeldsmiljøloven§ 14-5

-Arbeidsmiljeloven§ 1 4-6

Hararbeidsgiversørgetforåutstyreallearbeidstakeresomutførerarbeldpåbygge-elleranleggsplassen,med
Ideatketakort?

-Forskriftom klentketskort(ID-kort)påbygge-og anleggsplasser

Erdetinngåttskrlftligarbeidsavtalemeddeansatte?

-Arbeidaniljøloven§ 14-5

Resstirsbrakpåtilsynsaktivitet
Arbeidstilsynethardisponert518,669mill.kroneri 2013.Arbeidstilsynetharbenyttettildelingeni trådmed
føringergitti tildelingsbrevmedtilleggFornærmereredegjørelsevisesdettilrapporteringpåstatsregnskapet.

1404

1352

1283

1258

1113

1031

935

708

422

Lt9
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Tabellen under viser ukeverksressurser som er benyttet på arbeidstilsynets tilsynsaktiviteter.

Aktivitet




TabelkUkeverk,ti n rea
Antall

an rasentordek å satsinsomnieler
Ukeverkiffessurser

Sais helseo sosial




1272 1 137
Sats' tenhold




1 721 708
Sats' n i arbeidslivet




523 269
Sa o anl




57 36
Utadrettetaktivitet— riorit




10600 4 786
Lø de o ver o 'onaleo ver 1 558 4 511
Gamleaktiviteterfra ti ' stra k eriode 233 16
Sum




15964 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 tilleggble 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.

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.
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Eventuellebrukerundersøkelser
Arbeidstfisynetharsommålsettingattfisynskalbidratilvarigeforbedringeri arbeidsmiljøeti virksomhetene
detgjennomførestilsyni Somet tiltakforå sikredetz gjennomførerArbeidstfisynetårligen kartleggingav
virksomheteneserfaringermedetatenskommunikasjoni tfisynetDetteskjervedutsendingavetelektronisk
spørreskjematiletrepresentativtutvalgavvirksomhetenedetergjennomførttfisynmed.Spørreskjemact
sendesbådetfidagliglederogverneombudi virksomhetene,forå sikreulikeperspektivi tilbakemeldingene.

Følgendespørsmålsullestilarbeidsgiverogverneombud:
I hvfikengradvarArbeidstasynettydefigmedå formidlehensiktenmcdtfisynsbesøket?
I hvfikengradvismArbeidstilsynetforståelseforutfordringenei dinvirksomher?
I hvilkengradfikkdumullghettllå leggeframvirksomhetenssakmedhensyntil
arbeidsmfijespersmål?
I hvfikengradfikkduvefiedningomlovenskravundertilsynsbesøket?
I hvilkengradvarArbeidstilsynetsrapport,inkluderteventuellepålegg,ettertilsynsbesøkettydeligog
forståelig?

Ftur TilbakemeldiserornArbeidttilyøettkommunikag'oni tilynet,

	

Formidle hensikt Forståelse for Leggefrem Verledning orn Tydelig rapport

	

utfordringer virksornhetens sak lovktav

in2009 2010 2011 012012 •2013

GjennomkartlegghigenfårArbeidstfisynetverdifulletfibakemeldingerom gjennomføringenavselvetfisynet,
om hensiktog tematikki tfisyneter formidletpåengodmåteog om skriftligkorrespondansefra
Arbeidstilsynettfifredsstillerrimeligekravtiltydelighetog lesbarhetRespondentenevurdererArbeidstilsynet
innsatslangsen skalafra1 til9.Arbeidstilsynetharsomambisjonom atresultateri undersøkelsenbørvzre
over7.Resultatenehari allhovedsakva:rttfifredsstillendei periodenmålingeneharblittutførtResultatene
frakartleggingenedannergrunnlagforopplæringstfitak,tfipasningeri internemalerog utformingavannet
asynsmateriell

Risikostyring
Arbeidstfisynetgjennomførerårligerisikovurderingerpåoverordnetnivå.Et oppdatertrisikobfidebasertpå
innspilltiltildelingsbrevbleoversendtArbeidsdepartementeti oktober2013.Risikovurderingenfor2013
fokuserzpåområdenemilingavmåloppnielse,temai tfisynog valgavtilsynsobjekter,enhetlig
myndighetsutøvelse,øktutadrettetaktivitetog teknologiog IT-verkuay.Vårvurderingavom deenkelterisiki
varreelleog hvorvidtde kompenserendetiltakharbidratttilå redusererisikoen,ersomfølger:

Arbeidstilsynetmeneratmilingavmåloppnåelseerenrisiko.Fokuspåvirksomhetsstyringsominnbefatter
blantannetrisikostyringogmålingavmåloppnåelsecren omfattendcoppgave.Det eriverksatttiltak,men
detteeret utfordrendeområdehvorvi måbrukeressurserpååvidereutviklegodestyringsverktøy.Ved
utgangenav2013bledetnedsattenprosjektgruppesomi løpetav2014-2015skalvideseutvikle
Arbeidstfisynetsvirksomhetsstyring,medvirkningfraog medbudsjettåretog med2015.

TilsynutgjørenvesentligdelavArbeidstilsynetskjerneaktivitetog temai tilsynogvalgavtilsynsobjektvil
afitidværesentralti risikovurderingen.I 2013bledetutarbeidet«Beslutningsunderlagforårligprioriteringav
Arbeidstilsynetsaktiviteti 2013- Taktiskrapportrisikobasertutvelgelseavnæringog tema»,somla
premisseneforplanleggingavaktivitetpågrunnlagavårligeprioriteringeri 2013.

I kraftavArbeidstfisynetssamfiumsrofieerenhetligmyndighetsutøvelsenødvendigforåoppnåtroverdighet
og tfilitog vilderforalltidhastoroppmerksomhet,samtutgjørcenreellrisiko.Det crdesisteåreneiverksatt
en rekkeultakforå sikreenhedighetDetvisestilegenomtaleavdetteundcrkapitte111Tillitog
trovadighet

3
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Arbeidstilsyneteren tilsynsetathvortilsynerdetviktigstevirkemiddeletog en klarprioriteringavøkt
utadrettetaktivireteravgjørendeforetatensresultatoppnåelse.Risikofaktorenanseessomreell.
Kompenserendetiltaki 2013harværtå fokuserepåtidligereiverksattenItakpåområdetforåoppnåplanlagt
utadrettetaktivitet,somforeksempelatBetzygradvisharblittfasetinnog blitttatti brukpåalleområderfra
november.Viderehardetværtfokusertpåkvaliteti tilsynetmedfokuspåinternkontrolli rutineneforå
redusererestanser,medbakgrunni Riksrevisjonensmerknader.

Analyseavetatensteknologiog IT-verktøyfra2008og erfaringenefradenpågåendeIKr-utviklingen,
underbyggeratrisikofaktorenerreell.Iverksattetiltakforåredusererisikoi utviklingsfasenerbred
involvesingavalleparteri utviklingsarbeidetsamtatprosjektetharen styringsgruppeforå sikregod
forankringi ledelsenog sentraleprosesser.

Økonomiforvaltning- offentligeanskaffelser
Foråivaretaogsikteatalleanskaffelsergjennomføresi trådmedregelverketforoffentligeanskaffelser,blir
alleanskaffelseri ArbeidstilsynetsomgjøresetteranskaffelsesforskriftensdelII og forskriftensdel
planlagtog &nnomførtavfagpersonaledirektoratet.Direktoratetharogsårammeavtalepåanskaffelsesfaglig
bistandmedKPMG,sombistårvedbehov.

ForanskaffelseretterdelI forefinnesrutinebeskrivelserog malerforutførelsenigjengelig påArbeidstisynets
intranettDirektoratetharlagttilretteforenkeltilgangtilalleinngåtteavtalerpåintranettog forenklet
gjentagendecnkleinnkjøpi etatcn,vedågjøremangestandardavtaleproduktcrtilgjengeligviac-handels
løsning.Alleanskaffelscrsomgjøresi direktoratetgjennomføreselektroniski kontrakt-og
konkurransegiennomføringsverktøy.

Brukavelektroniskesystemerforenkleroppfølging,kontrollog rapportering.Avvikfrarutineravdekkes
tidfigi regelmessigekontroller.Sporbarheteni altfrakonkurransegjennomføringog kontraktendringerdl
bestillingerog mottakskontrollermedpååsikreatArbeidstilsynetetterleverbåderegelverkog
avtalefixpliktelser.

VurderingavsikkerhetsdIstanden
Arbeidstilstandenharvurdertsikkerhetstilstandeni vedlegg1.

Øktrekrutteringavpersonermedredusertfunksionsevne
Arbeidstilsynetblei 2013utvalgttilåværeoffentligforegangsvirksomhetforågiungemednedsatt
funksjonsevneøktemuligheteri arbeidslivetI denanledningsattevi oss et målomatalleenheteri
ArbeidstasynetskulleoppretteminimuménIA-plassi løpetavåret,dvs,totaltminimum åtteIA-plasser.
Resultatoppnåelsefor2013er 12IA-plasserfordeltpåregioner/direktoratet.Foråoppnådetteharvi bLa.
vektlagtinformasjonog godforankringi egenorganisasjon.Viharogsåhattstorfokuspåriktig/nødvendig
kompetansei forholdtilarbeidsoppgaveneetatenkantilbydavi menerdeteren forutsetningforå skapeen
vinnhinn- situasjonforalleparter.EnIA-plassskalogsåværeen muliginngangsportforvidereansettelsei
etaten.Viharetablerten arbeidsgruppei samarbeidmedNAVhvorvi harfulgtoppatsamarbeidetmellom
ArbeidstilsynetogNAVi alleregionerharfungertTettsamarbeidog oppfølgingi alleleddbådehosNAV
og i Arbeidstilsynetharværten avgjørendefaktorformåloppnåelse.
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Arbeklutlisynet VAR SAKSBEMANDLER
LarsAndraGodvik,tlf46825 099

NotatN —oppfølgingforventet

TII:
HallgerdSjøvoll

OPPSUMMERLNGAV TILSYNSKAMPANJEN"KYST-NÆR"2014 RETTETMOT
FISKEFOREDLING

Vinterfisket2014 harværtsværtbra.Det erlandetmerfiskenni 2013.Detharværtfrittfiske
fordenminstefartøygruppen,svaartgodefangsterog bedrestabiliteti maikedetennåretfør.
Detharkortsagtværthektiskaktiviteti næringen.

Arbeidstilsynetoppsummerer«Kyst-Nær»aksjonen2014 medati dengraddetharskjedd
positiveendringeri næringenfraåretfør,kommerdettil syneførstog fremstvedat
virksomhetenebådei tfisynet,oppfialgingav detteog i forkantav sesongen,haretterspurt
veiledningog dasærligomkringmidlertidigeansettelserog arbeidstidsordninger.Viderehar
flere virksomhetersørgetfortekniskkontrollav arbeidsutstyretog godenokarbeidsavtalerfor
sineansatte.

Tilsynsaksjonjannar-juni 2014, et ledd i langsiktigoppfølgingav meringen
ArbeidstilsynetNord-Norgestilsynmedfiskeindustrii «Kyst-Nærkampanjen»2013 avdekket
blantannetatbransjenvaraltfordårligpådetlovpålagtesystematiskehelse-,miljø-og
sikkerhetsarbeidet.DerforharArbeidstilsynetNord-Norgefortsattsinekontrollermeddenne
næringensomersåviktigforbosettingog verdiskapninglangskysten.Arbeidstilsynetharved
29 tfisyni de trenordligstefylkenei periodenjanuar-juni,jobbetforå sikreanstendige
arbeidsvilkår,godsikkerhetog et godtarbeidsmiljø.Tilsynenehari 2014blittgjennomførti
forskjelligevariantertil ulikedelerav fiskerinæringen,menmedhovedfokuspåde
virksomhetenesomsysselsettersesongarbeidereundervinterfisket.Kampanjenharomfattet
generelletilsyn,uanmeldtekontroller,tilsynmedsærskiltfokuspåutenla dskearbeidstakeres
lønnsog arbeidsvilkårog postaletilsyn.Detharogsåblittgjennomførttilsyni noenav
Arbeidstilsynetsøvrigeregionerettersammemodellsomi regionNord-Norge.

Manglendehelse-,miljø-og sikkerhetsarbeid
ArbeidstilsynetNord-Norgehari løpetavkampanjengitt 100reaksjonerpåmangleri
arbeidsmiljøarbeidetellerovertredelserav arbeidsmiljøregelverket.Åtteavti besøkte
virksomheterfikkpåleggom forbedringer.Entredjedelav debesøktevirksomheteneharikke
gjortnoki sittsystematiskearbeidforet godtog sikkertarbeidsmiljø.Enlikestorandelav
virksomhetenebrøtogsåarbeidstidsbestemmelsene.

Resultateternedslående,menmåses i sammenhengmedaten fierdedelav debesøkte
virksomheteneikkevartilknyttetbedriftshelsetjenesteog/elleratdagliglederellerverneombud
mangletlovpålagtopplæringi systematiskhelse-,miljøog sikkerhetsarbeid(HMS).Dettetyder
på atdetforen delavvirksomhetenemanglerbådekompetanseog verktøyforå driveet godt
HMSarbeid.
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Næringenbenytteri storgradutenlandskesesongarbeidereundervinterfisket.Virksornhetene
somdrivermottakog bearbeidingav fiskog fiskeprodukterharikkealltidgodeøkonomiske
marginer.Bearbeidingav fiskog fiskeproduktererforeløpigikkeomfattetav en allmengjort
tariff.I dissedagererdetet utkasttil forskriftom allmenngjøringavoverenskomstfor
fiskeindustribedrifterutepå hering.Det ermuligatdagenskonkurransesituasjonkanbidratil å
forklarenoe avbakgrunnenforatdeti hverttredjetilsynble avdekketbrudd
arbeidstidsbestemmelsene,athverfierdebesøktevirksomhetikkebetalerovertidstilleggslik
arbeidsmiljølovenkreverog atdeti hvertfemtetilsynble funnetmanglendeellerfordårlige
skriftligeadleidsavtaler.Mbeidstilsynetkonkludererderformedatbransjenfortsatteri en
risikogruppesomkrevertilsynmedarbeidsbetingelsene.

Flere arbeidsnlykker
Detharsålangti 2014blittinnmeldt12arbeidsulykkermedpersonskadeforNord-Norge
dennenreringsgruppen.Detteerdobbeltsåmangeinnmeldteulykkerforbransjensomi hele
2013. Fallulykkerervanligst,mendetharværtfleretilfelleravpåkjørselav truck,samt
stikk/kuttskader.Annenhverskaddarbeidstakererutenlandsk.Detharogsåvedstartenav
sesongenværtmangearbeidstakeresomharflittgallesprutpåøyet ettersløyingog rensingav
fisk.DerfortilskrevArbeidstilsynetallevirksomheteneumiddelbartetteratdetteble kjentmed
veiledningomkravtil opplæringog brukav vemeutstyrforå forebyggedennetypenskader.

Det ervirksomhetenessystematiskeHMS-arbeidsomskalsørgeforatarbeidsrelaterteulykker
og skaderforebygges.Dettegjennomkartlegging,risikovurderingog tilhørende
risikoreduserendetiltak.Vanligetiltaker instrukserog opplæringi brukav arbeidsutstyr,
periodisksakkyndigkontrollavarbeidsutstyr,brukavverneutstyrosv.

Arbeidstilsynetseren trendved atflereav debesøktevirksomheteneharhattfokuspå teknisk
sikkerhetog dermedsørgetforsakkyndigkontrollav arbeidsutstyr.Samtidighardetblittgitt
fierereaksjonerknyttettil sertifisertsikkerhetsopplæringsliksomtruckførersertifikat.Enmulig
forklaringpådettekanværekravtil attruckføreremedutenlandskekompetansebevismå
konverteredissetil Norsk.Dettegjøresved saksbehandlinghosArbeidstilsynet.

El nmringmed arbeldstidsutfordringer
Arbeidstilsynetharvedtilsyneneforetattstikkprøvekontrollav arbeidstidvedinnhentingav
arbeidsavtaler,timelisterog tilhørendelønnslipp.Hvertredjebesøktevirksomhetharfått
reaksjonerknyttettilbruddpåarbeidstidsbestemmelseneog daoftestdelsgrovebruddpå
bestemmelseneomdagligog ukentligarbeidsog hviletidog bestemmelsenom utbetalingav
overtidstillegg.Pådetteområdetsynesdetikkeå haskjedden forbedringi næringen.Det ble
funnetsesongarbeideremedenkeltearbeidsdageroppmot20 timerog adwidsukerheltopptil
94 timer,samtidigsomdeti disseeksempleneikkevarutbetaltovertidstillegg.Det ersærlig
viktigforet anstendigarbeidslivat sesongarbeidereog fastansattebehandleslikti forholdtil
utbetalingav overtidstillegg.

Fiskeforedlingsbedriftenesøker løsningerpå arbeidstldsutfordringene
Arbeidstilsynetfanthosflerevirksomhetertiltaksomvarmedpå å begrenseomfangetav
overtidsarbeid.Særligvirksomhetersomblebesøkti 2013 harforsøktå finnetiltakforå holde
seg innenforarbeidsmiljølovenskrav.Eksemplerpåtiltakvarbrukav tilkallingsvikarer,bruk
avfleresesongarbeidereog sistmenikkeminstfantArbeidstilsynetatfierevirksomheter
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samarbeidetmedfiskellåtenved å settebegrensingeri fisket,slik somavtaltedagskvoter,
avtalteleveringstidspunktog hviledagerslikatproduksjonenbedreharlattseg planlegge.

Endel virksomheterharogså forsøktå holdeseg innenforarbeidsmiljølovenskravved å søke
Adieidstilsynetom dispensasjon,ententil gjennomsnittsberegningavarbeidstiden(tumus
ordninger)ellerveddispensasjonforutvidetbrukavovertidbasertpå sesongmessigbehov.Et
fåtailav dissesøknadeneble innvilget.Årsakenetil dettevarierer,mendeterillustrerendefor
mangelpåkunnskapomkringarbeidstidsregleneatdeti noentilfellersøkesom ordningersom
virksomhetenog detillitsvalgteharkompetansetil å inngåselv. VidereserArbeidstilsyneten
trendi atdetofteervirksomhetersomharfåttpåleggknyttettil arbeidsfidsomsøkervidere
veiledningog dispensasjontil gjennomsnittsberegningellerutvidetbrukav overtid.
Arbeidstilsynetkonkluderermedatdeterfortsattbehovforkontrollmedarbeidstidinnen
fiskerinæringenog et stortbehovforveiledningomkringbestemmelseneog synligjøring avde
gode løsningenevedsamarbeidmedpartenei næringenNNN og FHL.

Medhilsen
ArbeidstilsynetNord-Norge

HallgerdSjøvoll
tilsynsleder LarsAndr6Godvik
(sign.) senioringeniør

(sign.)

Dette breveter godkjentelektroniski Arbeidstilsynetog hardelfor ingensignatur

Vedlegg:Tabell1. Aktivitetsoversikt,Tabell2:Reaksjonsoversikt2014,Tabell2:
Reaksjonsoversikt2013
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Tilsynstype Antall

Tilsynmedfokuspå 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

Antallanmeldelser 2

Antallsøknaderom arbeldstldsdispensasIoner 7 (4 gjennomsnittsberegning3 overtld)
TabellL Akthdtatsoversikt

ReaksjonsoversIkt2014
AntallvirksomheterhvorArbeidstilsynetfant avviksommedførtereaksoner 24 av 29
Antallvirksomheterhvordet blegitt reaksjonerknyttettil virksomhetenssystematiskeHMS- 10av 29
arbeld(kartle In o risikovurderin r,avviltssystem,tiltak)
Antallvirksomhetersomflkkreaksjonerpåtekniskeforhold(manglendeperiodisksakkyndlg 8 av 29
kontrollavtruckeller kaikran, påleggknyttettil masktnerogkalermv)
AntallvIrksomhetersomikkevar tilknyttettedriftshelsetjeneste 7 av 29
Antallvirksomheterhvordet blegitt reaksjonerknyttettil aivorligebruddpå 9 av 29
arbeidstidsbestemmelsene
Antallvirksomheterhvordet ma let ellervar manglervedskriftll arbeidsavtale 6 av29
AntallvIrksomheterhvorda liglederellerverneombudetman let HMSo plærin 7 av 29
Antallvirksomhetersombenyttetse avInnleldarbeldskraft 5 av29
Antallvirksomheterhvordet Ikkeer va verneombud 5 av29
Antallvirksomheterhvordet blegitt påleggomsikkerhetsopplæringfor brukav arbeidsutstyr 11 av 29
(Interndokumentertsikkerhetsoplæring,truckførersertifikat).
Antallvirksomheterhvordet ikkebleutbetaltovertidstille 7av29
Antallvirksomheterhvordet blegitt påleggi forbindelsemedhen n avfisk arbeldi høyden) 2 av 29
Antallvirksomhetersomo ble besøktI 2013 8
Arbeidsu kker*anuar—uni2014 12
ArbeldsulykkerJanuar—"uni2013 3
Tabell2 ReaksJonsoverslitt2014
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Reaksjonsoversikt2013
Anta IIvirksomheterhvorArbeldstilsynetfant awlk sommedførtereaksoner 41 av43
Antallvirksomheterhvordet ikkevargjennomførttilstrekkeligkartleggIngogrisikovurderingav 19av43
farer o problemeri arbeldsmIljøet
Antallvirksomhetersomikkekunnedokumentereperiodisksakkyndigkontrollavtruckeller 19av43
kaIkran19 av43
Antallreaksjonerknyttettll forskriftsmessigbrukavgodkjentbedriftshelsetjenesteved planfor 16av43
bistandogårsrap rt
Antallvirksomhetersomikkevartilk et godleentbedriftshelseteneste 14 av43
Antallvirksomheterhvordet blegitt reaksjonerknyttettil bruddpåarbeldstldsbestemmelsene 13av43
Antallvirksomheterhvordet ikkevar inngåttskriftligarbeidsavtalemedansatteeller hvor de 12 av43
skrIftil e avtaleneikketIlfredsstiltearbeldsmIlølovenskravtil Innhold
AntallvIrksomheterhvorverneombudetIkkehar ennomførtnødvendi o lærin 11 av43
Antallvirksomheterhvorda i lederikkehar ennom tt o lærin I HMSarbeld 10 av43
Antallvirksomhetersombe et se av Innleldarbeldskraft 9 av43
Antallvirksomheterhvordet ikkeer va verneombud 8 av43
AntallvIrksomheterhvordet blegitt påleggomdokumentertsIkkerhetsopplærIngfor brukav 8 av43
arbeldsutstyr
Antallvirksomheterhvor det er tt påle om rutInerfor behandlingavavvik: 7 av43
Antallvirksomheterhvordet er ltt påk om rIsikoreduserendetIltak ogplanerfor dette 7 av43
AntallvIrksomheterhvordet ikkebleutbetaltovertIdstIllegg 6 av43

Antallvirksomheterhvordet ble tt le I forbindelsemedhen n avfisk arbeldI høyden) 6 av43
Antallvirksomheterhvordet blegitt åleggom truckførerbevis 5 av43

Antallvirksomheterhvordet ble tt reaksjonerknyttettil Innleteav arbeidskraft 5 av43
Tabell 2: Reaksjonsoversikt2013



I ' I
1 8

Vedlegg1-
Vurderingavsikkerhetstilstanden

Verdier/aktivaogskjermingsverdiginformasjon
Arbeidstilsynet har ingen fysiskeaktiva som krever spesiell beskyttelse eller beredskapsmessige

tiltak. Arbeldstilsynetsviktigste verdier er akkumulert kunnskapog statistikk samlet I ulike IKT-

systemer samt den enkelte medarbeider.

Høsten 2012 innførte Arbeidstilsynet et egenutviklet styringssystemfor informasjonssikkerhetbasert
på NS-ISO/IEC27002:2005. Styringssystemetkrever bl.a.

at alle kritiskeverdler og aktiva I Arbeldstilsynet kartlegges

at alle kritiske verdier og aktiva klassifiseresi en av fire sikkerhetsklasser

at alle de mest kritiskeverdier og aktiva risikoanalyseres

at det eksisterer enstruktur for tiltak og oppfølging av tiltak

583533-
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Styringssystemetsikrerogsådokumentasjonogsporbarhetsamten jevnligvurderingavbehovfor
reklassifiseringoggjentakavrisikoanalyser.

HvertIKT-systemer gjennomgåttogklassifisertbasertpåforretningsmessigekriterierinnenfem
tematiskeområder:økonoml,omdømme,avhengighet,rammekravogforventnIngersamt
sikkerhetsprofil.Klassifiseringenfører til at systemenedelesInni fire sikkerhetsklasserbenevntA, B,
CogD, hvoravA er mestkritiskogD er minstkritisk.

rni Mulig inter~e- emet elte'r ciet i1~1 e irfiljØer
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Tabell1 Temaeneinnendefem vurderingsområdenefar klassffisering

KlassifiseringenviseratArbeidstilsynetharfire systemeri sikkerhetsklasseA ogfem systemeri
sikkerhetsklasseB.

1 Meldingom arbeldsulykke

Yrkesskachreglsteret

5 SAPPersonal

1 Det pågårtiltak1systemetsomskalføretil en endringtil sIkkerhetsklasseB.



7 Datavarehus BI

9 Webcrulter

Tobell 2 Systemer didelt sikkerhetsklosseA 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 tilgangtil, 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».

Pmwr Dir4i~"gioPer

Figure 1 Gruppering ov innsendte avviksmeldinger i 2013

Fordelingen av meldinger mellom typene Awik, Forbedringsforslagog Uønskethendelseer vist I
figuren under:

'
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Figure 2 Fordeling ov meldingene på typer

Interne og eksterne sikkerhetsrevisjoner
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
bekreftet lukket Innen frIsten 1. jull 2013.



Førsommeren2013 bledetgjennomførten internrevisjonavinformasjonssikkerhetenbasertpå
ArbeidstilsynetsStyringssystemfor informasjonssikkerhet.Revisjonenresultertei en egenrapport
somblegjennomgåtti ledermøtehøsten2013 sammenmedforslagtil tiltak.Dissetiltakenefølgesnå

oPp.

Det er gjennomførten revisjonavbrannverninstruksenfor Direktoratetogdet ergjennomført
evakuerIngsøvelse.

Ledelsensevalueringav sikkerhetsarbeidet
Ledelsenflkkgjennominternrevisjonen12013presentertenvurderingavsikkerhetsarbeldetI
Arbeidstilsynet.RevIsjonenbasertesegpåDatatilsynetsvellederEnveiledningominternkontrollog
informasjonssikkerhethvordet I tilleggtil envurderingavArbeidstilsynetsstyringssystemfor
informasjonssikkerhetblegjortvurderingerknyttettil:

Styrendedokumenter
Gjermomførendeaktiviteter

Kontrollerendeaktiviteter

Ledelsengasintilslutningtil de foreslåttetiltak I rapporten.

InformasjonsomfallerInnunderSikkerhetslovenmedtIlhørendeforskrIftersamt
Beskyttelsesinstruksen,håndteresspesielt,ogI tråd medkravene.

Øvelser

Arbeldstilsynetgjennomførerjevnligberedskapsøvelserbådesomenkletabletop-øvelserogsom
fullskalaøvelser.Høsten2013 bledetgjennomførtenomfattendeberedskapsøvelsemedfølgende
fokusogmålsetting:

«Biltryggerepå hvordankommuniserei enkrisebasertpå beredskapsplanenogmedfokuspå

samhandling,begutningerogkommunikasjon.

Forståberedskapsplanenbedre,ogspesielt:

Kjenneogforstå varslingsprosedyrenoghåndteringervedpersonskadeogdødsfall,samt

håndteringavhendelserinnenegetforvaltningsområde

Kunnesetteberedskap,vurderesituasjonenvedhjelpavproaktivmetodeogta nødvendige

beslutninger»

ØvelsenavdekketflereforbedringsområdersomvilfølgesoppavDirektoratetfor arbeidstilsynet

2014:

Gjennomgåogvurdereforbedringeravpårørendehåndteringen.Sepåmulighetenfor å

tydeliggjørepårørendeteametsrolleogfunksjon- herunderå øvepå

pårørendehåndterIngenetter reviderIngen.

Vurderehvorvidtplanverketer for omfattendeogomdet skalforenklesfor å fungere

bedreI en reellsituasjon.Det kanværehensiktsmessigmedengrundiggjennomgangog

vurderingavomfangetoginnholdetI beredskapsplanenmedtankepååforkorteog

poengtere,samtdefineretydeligerehvasomer en krisefor Arbeidstilsynet.

VurderekommunlkasjonskanalerogInformasjonsflytut ogInnavArbeldstilsynetved

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 byggebransjenog 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 risikoer uakseptabel og

at tiltak er påkrevd.

Til sammen ble det funnet ni kritiske risikofaktorerfordelt på fire IKT-systemer/prosesser.

Det er foretatt en risikoanalyseav direktoratets lokaler med spesiellvekt på resepsjonsornrådet.

Analysen avdekket behov for endringer i resepsjonsområdetog behov for tiltak for å bedre

personellsikkerheten for resepsjonsmedarbeiderne. Det arbeides i 2014 med planleggingog

gjennomføring av nødvendige tiltak.


