
401 ;II- E7tVICE

Tariffnemda

v/ Håvard Holm Vår dato: 6juni 2011

Høring:Allmenngjøringav renholdsoverenskomsten

Innledning:

Det vises til at renholdsmarkedet har betydelig utfordringer. Dette fremgår blant annet av den

gravende journalistikken til Dagbladet høsten 2009 - våren 2010. Fafos rapport om anbud og

arbeidstakerrettigheter, samt de erfaringer både NAF og NHO Service fortløpende har varslet

myndighetene om.

Med unntak av det foreslåtte virkeområdet, støtter NHO Service forslaget til

allmenngjøringsforskrift og lønnsinnrettning som er i tråd med det man har fulgt ved tidligere

allmenngjøringer. I det private næringsliv, er det hovedavtalen og renholdsoverenskomsten som

er den mest utbredte avtalen. Det bemerkes i denne sammenheng at de omfattede bedriftene

tariffoppgjørene regelmessig får pålagt ekstra lønnstillegg på de nederste nivåene, nettopp fordi

Renholdsoverenskomsten anses som en lavtlønnsavtale.

Når det gjelder virkeområdet, må dette reguleres slik at det ikke åpner for enkle omgåelser. Den

foreslåtte måte å regulere virkeområdet på, gjør omgåelser enkelt for den type arbeidsgivere som

er i kjernen av målgruppen. Virkeområdet må også avgrenses tydeligere mot tilstøtende

tariffområder, hvor utførelse av tjenesten faller inn under annen tariffavtale enn

Renholdsoverenskomsten. Dette oppfattes å være i tråd med forslagets intensjoner. øvrige

kommentarer til enkelte bestemmelsene følger i del Il av dette høringsbrevet.

Det vises til høringsbrevet at det er " tilstrekkelig at det gjøres overveiende sannsynlig at det

innenfor vedkommende tariffområde finnes utenlandske arbeidstakere som arbeider på vilkår

som ikke er likeverdige med hva norske arbeidstakere har". Høringsbrevet peker på flere

bekreftede inntrykk av bransjen som er gjort over tid og NHO Service oppfatter at vilkårene for

allmenngjøring er oppfylt. Man bør være oppmerksom på at det ikke sjelden opereres med

parallelle ansettelsesavtaler, noe som innebærer at den timelønnen som blir oppgitt ikke er en

realitet. Enten ved at arbeidstaker arbeider flere timer for å oppnå en timelønn eller at

avlønningen skjer etter parallell avtale. Supplerende illustrasjon av forholdene i bransjen, som

forespurt i høringsbrevet, følger som vedlegg.

Bakgrunn:

Det er et klart trekk at de mest utsatte arbeidstakerne kommer fra land med høy arbeidsløshet,

uten tilstrekkelig norskkunnskaper og økonomisk evne til å orientere seg eller fremforhandle
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anstendige arbeidsvilkår. Manglende kvalifikasjoner som umiddelbart er omsettelige i det norske
arbeidsmarkedet og risikoen for å miste arbeidet i et fremmed land eller der man forsøker å
etablere seg, er i seg selv tilstrekkelig til at det oppstår en sterkere avhengighetsforhold enn for
ordinære arbeidstakere.

Kjernen i allmenngjøring er knyttet til sosial dumping og individhensyn. Det er likevel sentralt at
denne typen avhengighetsproblematikk operer side om side med den faktiske muligheten i
renholdsmarkedet til å utøve undergravende virksomhet. Det parallelle synlige symptomet er at
seriøse virksomheter blir tapende i konkurransen om kontrakter som skal utføres til en akseptert
og verdig samfunnsstandard. Det er derfor også av betydning å se hen til de lave formelle og
økonomiske etableringskravene for start av renholdsvirksomhet, kombinert med langvarig
utfordringer som svart arbeid, økning i utnyttelse av utenlandsk arbeidskraft og eksempler på at
renholdsvirksomheter dekker over annen kriminalitet. Til sammen skaper dette skadelige
avhengighetsforholdet for ansatte, samt er undergravende i forhold til øvrige bedrifter og
samfunnet ellers. Faktorene til sammen, gjør allmenngjøringsinstituttet aktuelt og nødvendig.

En ikke ubetydelig gruppe utenlandske ansatte har de senere årene gjennom media og til
organisasjoner stått fram for å fortelle deler av bildet til offentligheten. Fortellingene etterlater
ingen tvil om en økning av problemet utover de individuelle formidlingene. Det tegnes ett
avhengighetsbilde til arbeidsgivere som ikke minst kan utledes av lønnsforhold under det
akseptable, og som ikke blir mindre etter lengre ansettelsesperioder. Det fremstår derfor som en
realitet for en stadig større gruppe arbeidstakere, at også lønnsforholdene er en faktor som gjør at
de ikke kommer ut av avhengigheten.

Tjenestens karakter gjør det enkelt å plassere de mest utsatte utenfor det som i praksis har vist
seg kontrollerbart av offentlige tilsyn. Kundens egenkontroll blir nærmest den eneste form for
kontroll av virksomhetene. De lønnsmessige forutsetningene, hvor alle nivå for avlønning i
prinsippet er lov, gjør det nærmest umulig for kunden å trekke grenser i dette markedet. Dette
innebærer at kunder ikke klarer å skille mellom de virksomhetene som følger lovgivning og
anstendig arbeidsliv, og de som lønnsmessig utnytter arbeidskraften på en uakseptabel måte.

Uoversiktlighet i forhold til antall aktører og forhold som nevnt ovenfor, innebærer derfor at det
pr i dag er for liten kraft i markedet selv for å ta slike sosiale vurderinger utover kjøp av tjenesten.
Kundene vil derfor ved allmenngjøring gis et mer konkret virkemiddel som i større grad lar seg
følge opp, og som man dermed med rimelighet også kan holdes ansvarlig for.

Det skal også bemerkes at å gripe inn i avhengighetsforholdet og lønnsforholdet til beskyttelse for
de aktuelle uteniandske arbeidstakerne, vil ikke alene rydde opp i alle forhold i bransjen. Men så
er det heller ikke et krav at allmenngjøringstiltaket i seg selv løser alle utfordringer. Det er
imidlertid grunn til å tro at dette sammen med dagens tiltak, kan få en god effekt sammen med
eksisterende og nye tiltak for andre lovbrudd. Både ovenfor den direkte målgruppen for
allmenngjøringen og arbeidslivet for øvrig.



Del II Særskilte merknader og forslag til foreslåtte bestemmelser

Innledning - særskilt om Renholdsoverenskomsten:
Renholdsoverenskomsten ble første gang etablert mellom Landsorganisasjonen i Norge (LO) og
Norsk Arbeidsgiverforening, nå NHO i 1966.

LO og daværende NAF ble enige om å bygge overenskomsten opp som en
normallønnsoverenskomst. Dette er videreført i senere overenskomster mellom organisasjonene.

Normallønnsmodellen innebærer at det verken er adgang til å avlønne under eller over avtalte
lønnssatser, utover de tillegg som følger av tariffavtalen. Formålet med denne lønnsmodellen er
bi.a. å ivareta arbeidstakerhensyn som å sikre lik lønn for likt arbeid.

Som konsekvens av normallønnsmodellen vil all lønnsdannelse skje gjennom sentrale
forhandlinger. Avtalte lønnssatser representerer således både gulv og tak for lønnsnivået. Denne
lønnsmodellen er ikke lenger vanlig i norsk arbeidsliv, men likevel ikke uvanlig innenfor ulike
servicebransjer i NHO.

NHO Service er part i åtte overenskomster som er avtalt som normallønnsavtaler. Disse er hhv
Renholdsoverenskomsten med Norsk Arbeidsmandsforbund og parallellavtale med Parat,
Vekteroverenskomsten med Norsk Arbeidsmandsforbund og parallellavtale med Parat, Service- og
Vedlikeholdsoverenskomsten med tariffbilag for vaktmestre med Norsk Arbeidsmandsforbund og
parallellavtale med ALT, samt Ambulanseoverenskomsten med Fagforbundet og
Ambulanseoverenskomsten med Delta.

Merknader og nytt forslag til §1:
NHO Service har støttet LOsbegjæring om alimenngjøring av Renholdsoverenskomsten.

Begjæringens grunnlag ligger i Renholdsoverenskomstens virkeområde og lønnsvilkår. Det foreslås
at dette også presiseres i forskriftsbestemmelsen. Slik presisering vil medføre at tariffpraksis vil
fungere som relevant tolkingsfaktor ved senere tvil om alimenngjøringsforskriften kommer til
anvendelse eller ikke.
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NHO Service forslag til:

§1. Grunnlaget for allmengjøring
Forskriften er fastsatt på grunnlag av virkeområde o 1 nnsvilkår i Overenskomst for
Renholdsbedrifter 2010-2012 mellom NHO og NHO Service på den ene siden og
Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund på den annen side.

Merknad og nytt forslag til §2:
Det vises til høringsbrevet side 7:

Overenskomsten omfatter renholdere i private renholdsbedrifter og Tariffnemnda foreslår at
allmenngjøringsforskriften skal ha samme virkeområde. Renholdere som er ansatt i bedri er med
en annen nærin skode enn renhold og offentlige virksomheter, kommuner mv. som utfører renhold
i egen regi faller utenfor forskriftens virkeområde

NHO Service er ikke enig i Nemndas forslag knyttet til næringskoder og virkeområdel.

Overnevnte forslag vil ikke gi tilstrekkelig vern mot omgåelser av forskriften. Man må forholde seg
til at forskriften skal treffe virksomheter som er tilpasningsdyktige ift til å re istrere se ut av
forskriften dersom forslaget blir stående.

Derimot støtter NHO Service Tariffnemndas synspunkt om at forskrift om allmenngjøring for
renhold skal ha samme virkeområde som dagens Renholdsoverenskomst. Det er imidlertid svært
viktig at dette kommer til uttrykk gjennom en tydelig avgrensing mot ansatte som får sine lønns-
og arbeidsvilkår regulert i etablerte tariffavtaler.

Dagens renholdsoverenskomst inneholder ingen egen omfangsbestemmelse, og virkeområdet
følger av langvarig praksis. Den etablerte praksisen kan oppsummeres slik at overenskomsten
gjelder for ansatte med renhold som primæoppgaver i private bedrifter som driver salg av
renholdstjenester. Imidlertid gjelder ikke Renholdsoverenskomsten for ansatte i de bedriftene
som reguleres av andre etablerte tariffavtaler.

§ 2. Virkeområdeog gjennomføringsansvar

Forskriften gjelder ansatte i private renholdsbedrifter.

Forskriften gjelder ikke for lærlinger under Reform 94 og personer på arbeidsmarkedstiltak.

Arbeidsgiver og den som i arbeidsgivers sted leder virksomhet som utfører arbeidsoppdrag som nevnt i
første ledd skal sikre at bestemmelsene i forskriften gjennomføres.
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Serviceleverandører kan være bundet av ulike tariffavtaler for både ulike og sammenlignbare
stillinger.

Kontorpersonell i servicebedrifter vil kunne være underlagt funksjonæroverenskomster med
fastsatte lønns- og arbeidsvilkår selvstendige tariffavtaler. Videre vil ansatte i andre
sammenlignbare servicestillinger kunne omfattes av andre tariffavtaler som for eksempel Service-
og vedlikeholdsoverenskomsten, Riksavtalen, Landforpleiningsavtalen mfl. Grensedragningen
mellom de ulike tariffavtalene følger av etablerte tariffprinsipper i NHO og LO.

Som praktisk eksempel kan det nevnes at ISS Facility Services AS er bundet av ulike
overenskomster som Vekteroverenskomsten, Service og vedlikeholdsoverenskomsten,
Renholdsoverenskomsten, Riksavtalen, Pleie- og omsorgsoverenskomsten, og
Landforpleiningsavtalen. Innenfor samme selskap vil det være ansatte med renholdsfunksjoner
eller likeartede arbeidsopppgaver som er underlagt ulike typer overenskomster avhengig av
virkeområdet til den aktuelle overenskomsten.

Som Tariffnemda legger til grunn i høringsbrevet, er det et sentralt hensyn at det ikke skal
allmenngjøres i større utstrekning enn nødvendig for å sikre utenlandske arbeidstakere lønns- og
arbeidsvilkår som er likeverdige med de vilkår norske arbeidstakere har.

En eventuell forskrift må derfor være mer presist rettet mot den aktuelle arbeidstakergruppen
som har behov for særskilt vern. Arbeidstakergrupper som I dag er omfattet av etablerte
tariffavtaler vil ikke ha behov for slikt vern.

For å unngå vanskelige grensedragninger mellom ulike bransjer og ulike tariffavtaler foreslås det
derfor en presisering i §2 at allmenngjøringsforskriften ikke kommer til anvendelse for ansatte i
private renholdsbedrifter som er regulert av annen tariffavtale. Det foreslås videre at unntaket må
gjelde tariffavtale med fagforening med innstillingsrett for å sikre tilstrekkelig vern for de ansatte.
I slike tilfeller vil inngåtte tariffavtaler sikre tariffestet avlønning. Følgelig vil det ikke være behov
for allmenngjorte lønnsvilkår for denne gruppen av arbeidstakere.

Det tilføyes at overnevnte forslag ikke bør reise EØS-rettslige problemstillinger, dersom man
legger tidligere Arbeids- og sosialdepartementets syn til grunn. Brevet følger som vedlegg A.

For øvrig har LO og NHO gjennom Hovedavtaten egne bestemmelser som regulerer etablering og
håndhevelse av avtalte tariffavtaler mellom organisasjonene. Herunder vil for eksempel avlønning
i strid med tariffestede vilkår kunne bringes inn til behandling for Arbeidsretten. Videre vil Den
faste tvistenemd måtte ta standpunkt til hvilken tariffavtale som skal gjelde for en bedrift dersom
det er valg mellom flere tariffavtaler.
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Tariffnemnda bør derfor være svært restriktive med å etablere forskriftsfastsatte lønns- og
arbeidsvilkår som kan svekke etablerte tariffavtaler, samt redusere Hovedavtalens og
organisasjonenes funksjon i norsk arbeidsliv.

Det vises til Hovedavtalen kapittel 3, jf §3-7 nr. 4 annet avsnitt:
Det tilligger LO og NHO å ta standpunkt til hvilken tariffavtale som skal gjøres gjeldende. Forbund
og landsforening er ikke legitimert til å binde hovedorganisasjonene.

Det vises også til Hovedavtalens §3-10 nr. 1 første setning:
Oppnås ikke enighet, har hver av partene rett til å bringe tvisten inn for Den faste tvistenemd
LO/NHO, jf §3-10.

NHO Service forslag til forskriftsbestemmelse:

§2. Virkeområde og gjennomføringsansvar:
Forskri en "elder or rivate bedri er som driver sal av renholdsfenester o or de ansatte som
utfører renhold. 


Forskri en 'elder ikke or ansatte i bedri er som er om attet av tari avtale inn ått med
a orenin med innstillin srett.

Forskriften gjelder ikke for lærlinger under Reform 94 og personer på arbeidsmarkedstiltak.

Arbeidsgiver og den som i arbeidsgivers sted leder virksomhet som utfører arbeidsoppdrag som
nevnt iførste ledd skal sikre at bestemmelsene iforskriften gjennomføres.

Merknad til §3:
NHO Service støtter Nemndas forslag under denne bestemmelsen.

Allmenngjøringsloven har som det klare utgangspunkt at en eventuell allmenngjøring må skje med
utgangspunkt i den aktuelle tariffavtalen for vedkommende bransje, jf alimenngjøringsloven § 5.
Dette gjenspeiles også i Tariffnemdas praksis.

Ved vurdering av lønnsnivå som er ønsket allrnenngjort viser NHO Service ti4 at
Renholdsoverenskomsten er et lavtlønnsområde. LO/Arbeidsmandsforbundet og NHO/NHO
Service har avtalt en tariffestet lavtlønnsgaranti på 85% av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.
Overenskomsten gis tradisjonelt også lavtlønnstillegg i tillegg til avtalte generelle tillegg og avtalt
lavtlønnsgaranti, sist i mellomoppgjøret 2011 mellom LO og NHO. Til tross for både sentrale
lønnstillegg, lavtlønnsgaranti og lavtlønnstillegg, viser lønnsstatistikken for 2010 at gjennomsnittlig
lønnsnivå for Renholdsoverenskomsten var på 80,2% av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn inkl
bonus og uregelmessige tillegg.
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NHO Service viser til at vurdering av lønnsnivå må foretas ut fra en vurdering av reelle
lønnsforhold og ikke alene ut fra nominelt kronebeløp. Allmenngjorte minstelønninger i hhv bygg
og anlegg, skipsindustri og gartnerier er alle basert på tariffestede minstelønninger som bare
representerer gulvet, og ikke taket i reett lønnsnivå. Disse satsene vil naturlig ligge lavere enn
timelønn i normallønnsoverenskomster.

Det at foreslått allmenngjort lønnsnivå tar utgangspunkt i en normallønnssats, er i seg selv ikke til
hinder for bruk av allmenngjøring som verktøy for å hindre sosial dumping.

Det presiseres dog at gjennomsnittlig lønnsnivå ikke alene er det bærende argument for
allmenngjøring av Renhoidsoverenskomsten. Det sentrale er i alle tilfelle at vernehensyn gjør det
nødvendig, og at det ikke foreligger helt spesielle grunner for å fravike tidligere praksis på dette
området i lys av de sammensatte utfordringene som bransjeområdet står ovenfor.

Ovennevnte vurdering viser at det er begrenset anledning og behov for å sammenligne lønnsvilkår
på tvers av ulike bransjer og yrkesområder.

Særlig om forholdet til allmenngjøringslovens §6: NHO Service er kjent med at det pågår en
diskusjon om Tariffnemnda bør vurdere lønnsnivået i Renholdsoverenskomsten opp mot
lønnsvilkår for sammenlignbare fag i andre bransier som bl.a. reiseliv og i offentlig sektor.

Allmenngjøringsloven § 6 åpner for at Tariffnemda "i særlige tilfeller kan fastsette annen lønn
andre lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av tariffavtalen."

NHO Service kan ikke se at vilkåret for å allmenngjøre andre lønns- og arbeidsvilkår enn
Renholdsoverenskomsten er tilstede i denne saken.

Kommunaldepartementet uttalte ved lovens tilblivelse at siktemålet var « å finne frem til regler
som gir et tilfredsstillende vern uten at dette får en lønnsdrivende effekt for norske

arbeidstakere.» I forarbeidene er det lagt til grunn at Tariffnemda i unntakstilfeller bør "ha
mulighet til å fastsette minstelønn som ligger under den tariffbestemte lønnen. Det vil f eks kunne
være aktuelt i bransjer med liten organisasjonsgrad der tarifflønnen er vesentlig høyere enn
gjennomsnittet i bransjen."

Unntaksadgangen må forutsetningsvis anses som en snever og forbeholdt kvalifiserte forhold.
Dette innebærer bl.a. at ikke enhver åstand eller kt om muli lønnsdrivende effekt kan
aksepteres eller er relevant, da det må kunne kreves en viss dokumentasjon for at dette vil være
et sannsynlig utfall.

Det vises til at det allerede i dag er stor forskjell i allmenngjorte lønnssatser for ufaglært
arbeidstakere i hhv bygg og anlegg og skipsindustrien, *f hhv kr 149 iht Fellesoverenskomst for
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B fa o kr 127 iht Verkstedsoverenskomsten. NHO Service er ikke kjent med at høyere
allmenngjort lønnssats for byggeindustrien har medført lønnspress verken i skips- og
verftsindustrien eller i andre sammenlignbare bransjer.

Allmenngjort lønn vil få status som minstelønn for ikke tariffbundne bedrifter. Det synes ikke å
være grunnlag for å tro at ikke-tariffbundne bedrifter jevnt over vil avlønne høyere enn
allmenngjorte lønnsnivå. Det er sannsynlig at lønnsdannelsen også i fremtiden skjer mellom LO og
NHO.

Det opplyses for øvrig at SSB statistikken for 2010 viser at Renholdsoverenskomsten omfatter
7250 årsverk. Beregninger foretatt av NHO Service viser at renholdere i private renholdsbedrifter
har en gjennomsnittlig stillingsprosent på 75 %. Dette indikerer at ca 9700 (9666) ansatte var
tariffbundet av renholdsoverenskomsten i 2010. Våre tall for 2009 viser at den private  
renholdsbransien omfattet ca 17 100 årsverk.

NHO Service er kjent med at den kommende Fafo-rapporten om renholdsbransjen legger til grunn
at renholdsbransjen sysselsetter om lag 41 000 ansatte som samlet utgjør 31 000 årsverk. Dette
omfatter imidlertid alle ansatte renholdere i både rivat o i offentli sektor.

Vi er derfor av den oppfatning at behovet for å allmenngjøre Renholdsoverenskomstens lønnssats
for 0-2 års trinnet er nødvendig fordi det er flere klare eksempler på at private renholdsbedrifter
uten tariffavtale avlønner renholdspersonell markert under Renholdsoverenskomstens
normallønnssatser. Det forhold at lavtlønnstariffen i Renholdsoverenskomsten er høyere enn
bransjegjennomsnittet, er i denne saken en begrunnelse for allmenngjøring - og ikke en
begrunnelse mot allmenngjøring.

Etter vår oppfatning vil en sammenligning av andre tariffområder i denne sammenheng være
rettslig utfordrende. Det vil bryte mot den etablerte avgrensingen for hva som skal vurderes. NHO
Service kan ikke se at lovens § 6 åpner for å sammenligne ulike yrkesgrupper i høyst ulike
bransjer/områder. Dette selv om stillingskategoriene har til felles at de krever liten/ingen
utdanning eller tidligere yrkeserfaring.

Dersom Tariffnemda likevel er åpen for å vurdere lønnsnivået i renholdsoverenskomsten opp mot
andre bransjer som reiselivsbransjen og kommunal sektor m.m, vil det anses som en realpolitisk
vurdering om hva som bør være nas'onal minstel nn for sammenlignbare yrkeskategorier innenfor
bransjene renhold, reiseliv, kommunal sektor osv. Etter vår vurdering bør Tariffnemnda være
tilbakeholden med å gå inn i slike vurderinger da dette grenser til den kontroversielle debatten om
en lovfestet nasjonal minstelønn i Norge.

I alle tilfelle vil vårt forslag til §2 bidra til å skape aksept om etablerte tariffavtaler for
sammenlignbare fag innenfor andre bransjer.



Merknad til §7 (Fravikelighet) - og forholdet til §2:

NHO Service anser at forslaget til §7 alene ikke vil være tilstrekkelig presist for å avgrense mot
andre tariffområder. Derfor foreslår NHO Service eksplisitte unntak i § 2.

§7 er likevel nødvendig for å fange opp forholdet til tariffavtaler som ikke er inngått med
fagforening med innstillingsrett, individuelle arbeidsavtaler samt lov og forskrift.

Det skal likevel bemerkes at det ikke er grunnlag for å innføre vilkår om "aunstiaere lønns- og
arbeidsvilkår" for å kunne fravike forskriften etter § 7. Verken vernehensyn for den enkelte
arbeidstaker eller omgåelseshensyn taler for å innføre slikt krav. Det vises i denne forbindelse til
allmenngjøringslovens § 1 hvor det uttrykkelig fremgår at "Lovens formål er å sikre utenlandske
arbeidstakere lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdiae med de vilkår norske arbeidstakere har, og
å hindre konkurransevridning til ulempe for det norske arbeidsmarkedet." Etter vår oppfatning må
det være tilstrekkelig at arbeidstaker sikres "like gunstige lønns- og arbeidsvilkår" for å kunne
fravike allmenngjøringsforskriften.

NHO Service har ikke kommentarer til øvrige bestemmelser.

Supplerende dokumentasjon, som forespurt i høringsbrevet, følger i egne vedlegg av dette brevet.
Dokumentasjonen kan inneholde personsensitive opplysninger.

V nlig hilsen
SERVICE

W
e ter Furulund

Adm.dir

Vedlegg : A) Brev fra tidligere Arbeids- og sosialdepartementet saksnr 200500939
B) Supplerende dokumentasjon om sosial dumping
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Tariffnemda
v/ Håvard Holm Vår dato: 6.juni 2011

Høring: Allmenngjøring av renholdsoverenskomsten

Innledning:
Det vises til at renholdsmarkedet har betydelig utfordringer. Dette fremgår blant annet av den
gravende journalistikken til Dagbladet høsten 2009 - våren 2010, Fafos rapport om anbud og
arbeidstakerrettigheter, samt de erfaringer både NAF og NHO Service fortløpende har varslet
myndighetene om.

Med unntak av det foreslåtte virkeområdet, støtter NHO Service forslaget til
allmenngjøringsforskrift og lønnsinnrettning som er i tråd med det man har fulgt ved tidligere
allmenngjøringer. I det private næringsliv, er det hovedavtalen og renholdsoverenskomsten som
er den mest utbredte avtalen. Det bemerkes i denne sammenheng at de omfattede bedriftene i
tariffoppgjørene regelmessig får pålagt ekstra lønnstillegg på de nederste nivåene, nettopp fordi
Renholdsoverenskomsten anses som en lavtlønnsavtale.

Når det gjelder virkeområdet, må dette reguleres slik at det ikke åpner for enkle omgåelser. Den
foreslåtte måte å regulere virkeområdet på, gjør omgåelser enkelt for den type arbeidsgivere som
er i kjernen av målgruppen. Virkeområdet må også avgrenses tydeligere mot tilstøtende
tariffområder, hvor utførelse av tjenesten faller inn under annen tariffavtale enn
Renholdsoverenskomsten. Dette oppfattes å være i tråd med forslagets intensjoner. øvrige
kommentarer til enkelte bestemmelsene følger i del Il av dette høringsbrevet.

Det vises til høringsbrevet at det er " tilstrekkelig at det gjøres overveiende sannsynlig at det
innenfor vedkommende tariffområde finnes utenlandske arbeidstakere som arbeider på vilkår
som ikke er likeverdige med hva norske arbeidstakere har". Høringsbrevet peker på flere
bekreftede inntrykk av bransjen som er gjort over tid og NHO Service oppfatter at vilkårene for
allmenngjøring er oppfylt. Man bør være oppmerksom på at det ikke sjelden opereres med
parallelle ansettelsesavtaler, noe som innebærer at den timelønnen som blir oppgitt ikke er en
realitet. Enten ved at arbeidstaker arbeider flere timer for å oppnå en timelønn eller at
avlønningen skjer etter parallell avtale. Supplerende illustrasjon av forholdene i bransjen, som
forespurt i høringsbrevet, følger som vedlegg.

Bakgrunn:
Det er et klart trekk at de mest utsatte arbeidstakerne kommer fra land med høy arbeidsløshet,
uten tilstrekkelig norskkunnskaper og økonomisk evne til å orientere seg eller fremforhandle
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anstendige arbeidsvilkår. Manglende kvalifikasjoner som umiddelbart er omsettelige i det norske
arbeidsmarkedet og risikoen for å miste arbeidet i et fremmed land eller der man forsøker å
etablere seg, er i seg selv tilstrekkelig til at det oppstår en sterkere avhengighetsforhold enn for
ordinære arbeidstakere.

Kjernen i allmenngjøring er knyttet til sosial dumping og individhensyn. Det er likevel sentralt at
denne typen avhengighetsproblematikk operer side om side med den faktiske muligheten
renholdsmarkedet til å utøve undergravende virksomhet. Det parallelle synlige symptomet er at
seriøse virksomheter blir tapende i konkurransen om kontrakter som skal utføres til en akseptert
og verdig samfunnsstandard. Det er derfor også av betydning å se hen til de lave formelle og
økonomiske etableringskravene for start av renholdsvirksomhet, kombinert med langvarig
utfordringer som svart arbeid, Økning i utnyttelse av utenlandsk arbeidskraft og eksempler på at
renholdsvirksomheter dekker over annen kriminalitet. Til sammen skaper dette skadelige
avhengighetsforholdet for ansatte, samt er undergravende i forhold til øvrige bedrifter og
samfunnet ellers. Faktorene til sammen, gjør allmenngjøringsinstituttet aktuelt og nødvendig.

En ikke ubetydelig gruppe utenlandske ansatte har de senere årene gjennom media og til

organisasjoner stått fram for å fortelle deler av bildet til offentligheten. Fortellingene etterlater
ingen tvil om en økning av problemet utover de individuelle formidlingene. Det tegnes ett
avhengighetsbilde til arbeidsgivere som ikke minst kan utledes av lønnsforhold under det
akseptable, og som ikke blir mindre etter lengre ansettelsesperioder. Det fremstår derfor som en
realitet for en stadig større gruppe arbeidstakere, at også lønnsforholdene er en faktor som gjør at
de ikke kommer ut av avhengigheten.

Tjenestens karakter gjør det enkelt å plassere de mest utsatte utenfor det som i praksis har vist
seg kontrollerbart av offentlige tilsyn. Kundens egenkontroll blir nærmest den eneste form for
kontroll av virksomhetene. De lønnsmessige forutsetningene, hvor alle nivå for avlønning i
prinsippet er lov, gjør det nærmest umulig for kunden å trekke grenser i dette markedet. Dette
innebærer at kunder ikke klarer å skille mellom de virksomhetene som følger lovgivning og
anstendig arbeidsliv, og de som lønnsmessig utnytter arbeidskraften på en uakseptabel måte.

Uoversiktlighet i forhold til antall aktører og forhold som nevnt ovenfor, innebærer derfor at det
pr i dag er for liten kraft i markedet selv for å ta slike sosiale vurderinger utover kjøp av tjenesten.
Kundene vil derfor ved allmenngjøring gis et mer konkret virkemiddel som i større grad lar seg
følge opp, og som man dermed med rimelighet også kan holdes ansvarlig for.

Det skal også bemerkes at å gripe inn i avhengighetsforholdet og lønnsforholdet til beskyttelse for
de aktuelle utenlandske arbeidstakerne, vil ikke alene rydde opp i alle forhold i bransjen. Men så
er det heller ikke et krav at allmenngjøringstiltaket i seg selv løser alle utfordringer. Det er
imidlertid grunn til å tro at dette sammen med dagens tiltak, kan få en god effekt sammen med
eksisterende og nye tiltak for andre lovbrudd. Både ovenfor den direkte målgruppen for
allmenngjøringen og arbeidslivet for øvrig.



Del II Særskiltemerknader og forslagtil foreslåtte bestemmelser

Innledning - særskilt om Renholdsoverenskomsten:
Renholdsoverenskomsten ble første gang etablert mellom Landsorganisasjonen i Norge (LO) og
Norsk Arbeidsgiverforening, nå NHO i 1966.

LO og daværende NAF ble enige om å bygge overenskomsten opp som en
normallønnsoverenskomst. Dette er videreført i senere overenskomster mellom organisasjonene.

Normallønnsmodellen innebærer at det verken er adgang til å avlønne under eller over avtalte
lønnssatser, utover de tillegg som følger av tariffavtalen. Formålet med denne lønnsmodellen er
bl.a. å ivareta arbeidstakerhensyn som å sikre lik lønn for likt arbeid.

Som konsekvens av normallønnsmodellen vil all lønnsdannelse skje gjennom sentrale
forhandlinger. Avtalte lønnssatser representerer således både gulv og tak for lønnsnivået. Denne
lønnsmodellen er ikke lenger vanlig i norsk arbeldsliv, men likevel ikke uvanlig innenfor ulike
servicebransjer i NHO.

NHO Service er part i åtte overenskomster som er avtalt som normallønnsavtaler. Disse er hhv
Renholdsoverenskomsten med Norsk Arbeidsmandsforbund og parallellavtale med Parat,
Vekteroverenskomsten med Norsk Arbeidsmandsforbund og parallellavtale med Parat, Service- og
Vedlikeholdsoverenskomsten med tariffbilag for vaktmestre med Norsk Arbeidsmandsforbund og
parallellavtale med ALT, samt Ambulanseoverenskomsten med Fagforbundet og
Ambulanseoverenskomsten med Delta.

Merknader og nytt forslag til §1:
NHO Service har støttet LOsbegjæring om allmenngjøring av Renholdsoverenskomsten.

Begjæringens grunnlag ligger i Renholdsoverenskomstens virkeområde og lønnsvilkår. Det foreslås
at dette også presiseres i forskriftsbestemmelsen. Slik presisering vil medføre at tariffpraksis vil
fungere som relevant tolkingsfaktor ved senere tvil om allmenngjøringsforskriften kommer til
anvendelse eller ikke.
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NHO Service forslag til:

§1. Grunnlaget for allmengjøring
Forskriften er fastsatt på grunnlag av virkeområde o I nnsvilkår i Overenskomst for
Renholdsbedrifter 2010-2012 mellom NHO og NHO Service på den ene siden og
Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund på den annen side.

Merknad og nytt forslag til §2:
Det vises til høringsbrevet side 7:

Overenskomsten omfatter renholdere i private renholdsbedrifter og Tariffnemnda foreslår at
allmenngjøringsforskriften skal ha samme virkeornråde. Renholdere som er ansatt i bedri er med
en annen nærin skode enn renhold og offentlige virksomheter, kommuner mv. som utfører renhold
i egen regi faller utenfor forskriftens virkeområde

NHO Service er ikke enig i Nemndas forslag knyttet til næringskoder og virkeområdel.

Overnevnte forslag vil ikke gi tilstrekkelig vern mot omgåelser av forskriften. Man må forholde seg

til at forskriften skal treffe virksomheter som er tilpasningsdyktige ift til å re istrere se ut av
forskriften dersom forslaget blir stående.

Derimot støtter NHO Service Tariffnemndas synspunkt om at forskrift om alimenngjøring for
renhold skal ha samme virkeområde som dagens Renholdsoverenskomst. Det er imidlertid svært
viktig at dette kommer til uttrykk gjennom en tydelig avgrensing mot ansatte som får sine lønns-
og arbeidsvilkår regulert i etablerte tariffavtaler.

Dagens renholdsoverenskomst inneholder ingen egen omfangsbestemmelse, og virkeområdet
følger av langvarig praksis. Den etablerte praksisen kan oppsummeres slik at overenskomsten
gjelder for ansatte med renhold som primæoppgaver i private bedrifter som driver salg av
renholdstjenester. Imidiertid gjelder ikke Renholdsoverenskomsten for ansatte i de bedriftene
som reguleres av andre etablerte tariffavtaler.

§ 2. Virkeområde og gjennomføringsansvar

Forskriften gjelder ansatte i private renhoidsbedrifter.

Forskriften gjelder ikke for lærlinger under Reform 94 og personer på arbeidsmarkedstiltak.

Arbeidsgiver og den som i arbeidsgivers sted leder virksomhet som utfører arbeidsoppdrag som nevnt i
første ledd skal sikre at bestemmelsene i forskriften gjennomføres.
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Serviceleverandører kan være bundet av ulike tariffavtaler for både ulike og sammenlignbare
stillinger.

Kontorpersonell i servicebedrifter vil kunne være underlagt funksjonæroverenskomster med
fastsatte lønns- og arbeidsvilkår i selvstendige tariffavtaler. Videre vil ansatte i andre
sammenlignbare servicestillinger kunne omfattes av andre tariffavtaler som for eksempel Service-
og vedlikeholdsoverenskomsten, Riksavtalen, Landforpleiningsavtalen mfl. Grensedragningen
mellom de ulike tariffavtalene følger av etablerte tariffprinsipper i NHO og LO.

Som praktisk eksempel kan det nevnes at ISS Facility Services AS er bundet av ulike
overenskomster som Vekteroverenskomsten, Service og vedlikeholdsoverenskomsten,
Renholdsoverenskomsten, Riksavtalen, Pleie- og omsorgsoverenskomsten, og
Landforpleiningsavtalen. Innenfor samme selskap vil det være ansatte med renholdsfunksjoner
eller likeartede arbeidsopppgaver som er underlagt ulike typer overenskomster avhengig av
virkeområdet til den aktuelle overenskomsten.

Som Tariffnemda legger til grunn i høringsbrevet, er det et sentralt hensyn at det ikke skal
allmenngjøres i større utstrekning enn nødvendig for å sikre utenlandske arbeidstakere lønns- og
arbeidsvilkår som er likeverdige med de vilkår norske arbeidstakere har.

En eventuell forskrift må derfor være mer presist rettet mot den aktuelle arbeidstakergruppen
som har behov for særskilt vern. Arbeidstakergrupper som i dag er omfattet av etablerte
tariffavtaler vil ikke ha behov for slikt vern.

For å unngå vanskelige grensedragninger mellom ulike bransjer og ulike tariffavtaler foreslås det
derfor en presisering i §2 at allmenngjøringsforskriften ikke kommer til anvendelse for ansatte i
private renholdsbedrifter som er regulert av annen tariffavtale. Det foreslås videre at unntaket må
gjelde tariffavtale med fagforening med innstillingsrett for å sikre tilstrekkelig vern for de ansatte.
I slike tilfeller vil inngåtte tariffavtaler sikre tariffestet avlønning. Følgelig vil det ikke være behov
for allmenngjorte lønnsvilkår for denne gruppen av arbeidstakere.

Det tilføyes at overnevnte forslag ikke bør reise EØS-rettslige problemstillinger, dersom man
legger tidligere Arbeids- og sosialdepartementets syn til grunn. Brevet følger som vedlegg A.

For øvrig har LO og NHO gjennom Hovedavtalen egne bestemmelser som regulerer etablering og
håndhevelse av avtalte tariffavtaler mellom organisasjonene. Herunder vil for eksempel avlønning
i strid med tariffestede vilkår kunne bringes inn til behandling for Arbeidsretten. Videre vil Den
faste tvistenemd måtte ta standpunkt til hvilken tariffavtale som skal gjelde for en bedrift dersom
det er valg mellom flere tariffavtaler.
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Tariffnemnda bør derfor være svært restriktive med å etablere forskriftsfastsatte lønns- og
arbeidsvilkår som kan svekke etablerte tariffavtaler, samt redusere Hovedavtalens og
organisasjonenes funksjon i norsk

Det vises til Hovedavtalen kapittel 3, jf §3-7 nr. 4 annet avsnitt:
Det tilligger LO og NHO å ta standpunkt til hvilken tariffavtale som skal gjøres gjeldende. Forbund
og landsforening er ikke legitimert til å binde hovedorganisasjonene.

Det vises også til Hovedavtalens §3-10 nr. 1 første setning:
Oppnås ikke enighet, har hver av partene rett til å bringe tvisten inn for Den faste tvistenemd
LO/NHO, jf §3-10.

NHO Service forslag til forskriftsbestemmelse:

§2. Virkeområde og gjennomføringsansvar:
Forskri en "elder or rivate bedri er som driver sal av renholdst'enester o or de ansatte som
utfører renhold. 


Forskri en "elder ikke or ansatte i bedri er som er om attet av tari avtale inn ått med
a orenin med innstillin srett.

Forskriften gjelder ikke for lærlinger under Reform 94 og personer på arbeidsmarkedstiltak.

Arbeidsgiver og den som i arbeidsgivers sted leder virksomhet som utfører arbeidsoppdrag som
nevnt iførste ledd skal sikre at bestemmelsene iforskriften gjennomføres.

Merknad til §3:
NHO Service støtter Nemndas forslag under denne bestemmelsen.

Allmenngjøringsloven har som det klare utgangspunkt at en eventuell allmenngjøring må skje med
utgangspunkt i den aktuelle tariffavtalen for vedkommende bransje, jf allmenngjøringsloven § 5.
Dette gjenspeiles også i Tariffnemdas praksis.

Ved vurdering av lønnsnivå som er ønsket allmenngjort viser NHO Service til at
Renholdsoverenskomsten er et lavtlønnsområde. LO/Arbeidsmandsforbundet og NHO/NHO
Service har avtalt en tariffestet lavtlønnsgaranti på 85% av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.
Overenskomsten gis tradisjonelt også lavtlønnstillegg i tillegg til avtalte generelle tillegg og avtalt
lavtlønnsgaranti, sist i mellomoppgjøret 2011 mellom LO og NHO. Til tross for både sentrale
lønnstillegg, lavtlønnsgaranti og lavtlønnstillegg, viser lønnsstatistikken for 2010 at gjennomsnittlig
lønnsnivå for Renholdsoverenskomsten var på 80,2% av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn inkl
bonus og uregelmessige tillegg.
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NHO Service viser til at vurdering av lønnsnivå må foretas ut fra en vurdering av reelle
lønnsforhold og ikke alene ut fra nominelt kronebeløp. Allmenngjorte minstelønninger i hhv bygg
og anlegg, skipsindustri og gartnerier er alle basert på tariffestede minstelønninger som bare
representerer gulvet, og ikke taket i reelt lønnsnivå. Disse satsene vil naturlig ligge lavere enn
timelønn i normallønnsoverenskomster.

Det at foreslått allmenngjort lønnsnivå tar utgangspunkt i en normallønnssats, er i seg selv ikke til
hinder for bruk av allmenngjøring som verktøy for å hindre sosial durnping.

Det presiseres dog at gjennomsnittlig lønnsnivå ikke alene er det bærende argument for
allmenngjøring av Renholdsoverenskomsten. Det sentrale er i alle tilfelle at vernehensyn gjør det
nødvendig, og at det ikke foreligger helt spesielle grunner for å fravike tidligere praksis på dette
området i lys av de sammensatte utfordringene som bransjeområdet står ovenfor.

Ovennevnte vurdering viser at det er begrenset anledning og behov for å sammenligne lønnsvilkår
på tvers av ulike bransjer og yrkesområder.

Særlig om forholdet til allmenngjøringslovens §6: NHO Service er kjent med at det pågår en
diskusjon om Tariffnemnda bør vurdere lønnsnivået i Renholdsoverenskomsten opp mot
lønnsvilkår for sammenlignbare fag i andre bransier som bl.a. reiseliv og i offentlig sektor.

Allmenngjøringsloven § 6 åpner for at Tariffnemda "i særlige tilfeller kan fastsette annen lønn
andre lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av tariffavtalen."

NHO Service kan ikke se at vilkåret for å allmenngjøre andre lønns- og arbeidsvilkår enn
Renholdsoverenskomsten er tilstede i denne saken.

Kommunaldepartementet uttalte ved lovens tilblivelse at siktemålet var « å finne frem til regler
som gir et tilfredsstillende vern uten at dette får en lønnsdrivende effekt for norske
arbeidstakere.» I forarbeidene er det lagt til grunn at Tariffnemda i unntakstilfeller bør "ha
mulighet til å fastsette minstelønn som ligger under den tariffbestemte lønnen. Det vil f eks kunne
være aktuelt i bransjer med liten organisasjonsgrad der tarifflønnen er vesentlig høyere enn
gjennomsnittet i bransjen."

Unntaksadgangen må forutsetningsvis anses som en snever og forbeholdt kvalifiserte forhold.
Dette innebærer bl.a. at ikke enhver åstand eller kt om muli lønnsdrivende effekt kan
aksepteres eller er relevant, da det må kunne kreves en viss dokumentasjon for at dette vil være
et sannsynlig utfall.

Det vises til at det allerede i dag er stor forskjell i allmenngjorte lønnssatser for ufaglært
arbeidstakere i hhv bygg og anlegg og skipsindustrien, *f hhv kr 149 iht Fellesoverenskomst for
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B fa o kr 127 iht Verkstedsoverenskomsten. NHO Service er ikke kjent med at høyere
allmenngjort lønnssats for byggeindustrien har medført lønnspress verken i skips- og
verftsindustrien eller i andre sammenlignbare bransjer.

Allmenngjort lønn vil få status som minstelønn for ikke tariffbundne bedrifter. Det synes ikke å
være grunnlag for å tro at ikke-tariffbundne bedrifter jevnt over vil avlønne høyere enn
allmenngjorte lønnsnivå. Det er sannsynlig at lønnsdannelsen også i fremtiden skjer mellom LOog
NHO.

Det opplyses for øvrig at SSB statistikken for 2010 viser at Renholdsoverenskomsten omfatter
7250 årsverk. Beregninger foretatt av NHO Service viser at renholdere i private renholdsbedrifter
har en gjennomsnittlig stillingsprosent på 75 %. Dette indikerer at ca 9700 (9666) ansatte var
tariffbundet av renholdsoverenskomsten i 2010. Våre tall for 2009 viser at den private  
renholdsbransien omfattet ca 17 100 årsverk.

NHO Service er kjent med at den kommende Fafo-rapporten om renholdsbransjen legger til grunn
at renholdsbransjen sysselsetter om lag 41 000 ansatte som samlet utgjør 31 000 årsverk. Dette
omfatter imidlertid alle ansatte renholdere i både rivat o i offentli sektor.

Vi er derfor av den oppfatning at behovet for å allmenngjøre Renholdsoverenskomstens lønnssats
for 0-2 års trinnet er nødvendig fordi det er flere klare eksempler på at private renholdsbedrifter
uten tariffavtale avlønner renholdspersonell markert under Renholdsoverenskomstens
normallønnssatser. Det forhold at lavtlønnstariffen i Renholdsoverenskomsten er høyere enn
bransjegjennomsnittet, er i denne saken en begrunnelse for allmenngjøring - og ikke en
begrunnelse mot allmenngjøring.

Etter vår oppfatning vil en sammenligning av andre tariffområder i denne sammenheng være
rettslig utfordrende. Det vil bryte mot den etablerte avgrensingen for hva som skal vurderes. NHO
Service kan ikke se at lovens § 6 åpner for å sammenligne ulike yrkesgrupper i høyst ulike
bransjer/områder. Dette selv om stillingskategoriene har til felles at de krever liten/ingen
utdanning eller tidl igere yrkeserfaring.

Dersom Tariffnemda likevel er åpen for å vurdere lønnsnivået i renholdsoverenskomsten opp mot
andre bransjer som reiselivsbransjen og kommunal sektor m.m, vil det anses som en realpolitisk
vurdering om hva som bør være nas'onal minstel nn for sammenlignbare yrkeskategorier innenfor
bransjene renhold, reiseliv, kommunal sektor osv. Etter vår vurdering bør Tariffnemnda være
tilbakeholden med å gå inn i slike vurderinger da dette grenser til den kontroversielle debatten om
en lovfestet nasjonal minstelønn i Norge.

I alle tilfelle vil vårt forslag til §2 bidra til å skape aksept om etablerte tariffavtaler for
sammenlignbare fag innenfor andre bransjer.



Merknad til §7 (Fravikelighet) - og forholdet til §2:

NHO Service anser at forslaget til §7 alene ikke vil være tilstrekkelig presist for å avgrense mot
andre tariffområder. Derfor foreslår NHO Service eksplisitte unntak i § 2.

§7 er likevel nødvendig for å fange opp forholdet til tariffavtaler som ikke er inngått med
fagforening med innstillingsrett, individuelle arbeidsavtaler samt lov og forskrift.

Det skal likevel bemerkes at det ikke er grunnlag for å innføre vilkår om "qunstiaere lønns- og
arbeidsvilkår" for å kunne fravike forskriften etter § 7. Verken vernehensyn for den enkelte
arbeidstaker eller omgåelseshensyn taler for å innføre slikt krav. Det vises i denne forbindelse til
aHmenngjøringslovens § 1 hvor det uttrykkelig fremgår at "Lovens formål er å sikre utenlandske
arbeidstakere lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdiqe med de vilkår norske arbeidstakere har, og
å hindre konkurransevridning til ulempe for det norske arbeidsmarkedet." Etter vår oppfatning må
det være tilstrekkelig at arbeidstaker sikres "like gunstige lønns- og arbeidsvilkår" for å kunne
fravike allmenngjøringsforskriften.

NHO Service har ikke kommentarer til øvrige bestemmelser.

Supplerende dokumentasjon, som forespurt i høringsbrevet, følger i egne vedlegg av dette brevet.
Dokumentasjonen kan inneholde personsensitive opplysninger.
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Ilenvendelse fra NHOvedrørende tolkningav arbeidsmiljøloven§ 41 femte
ledd - fagforeningmed innstillingsrett

Vivisertilbrev23.februar2005fraNHOtilArbeids-og sosialdepartementetmed
spørsmålvedrørendedepartementetsfortollmingavarbeidsmiljøloven§41femteleddi
forholdtilutenlandskebedrifterog deresfagforening.Vi.hari dettespørsmåletvaerti
dialogmedprofessorSteinEvju.

NHOviseri sittbrevtilatdeharfåttspørsmålomtariffavtaleetterarbeidsmiljøloven§
41femteleddogsåkaninngåsmellomutenlandskebedrifterog utenlandske
fagforeninger.NHOharlagttilgrunn enforståelseavatarbeidsmiljøloven§ 41femte
leddikkeertilhinderforen sliktariffavtaleogvisertilaten annenforståelselettvil
fremståsomforskje.11sbebandlingpågrunnavnasjonalitet,ogsåledesi stridmedE0S-
avtalen.ForutsetningenforNHOsittsyner atarbeidstidsavtalenermentågjeldei
Norgeog atdenutenlandsketagforeningentellerminst10000medlemmer.

NHOviserviderei sittbrevtilatdetfølgeravarbeidsmiljøloven§ 41sjetteleddaten
slikarbeidstidsavtaleinngåttetter§ 41femteledd,kangjøresgjeldendefor"alle
arbeidstakere"somutførerarbeidavdenartavtalenomfatterdersomet flertailer
bundetavavtalen.

.Arbeidsmiljøloven§41femteleddåpnerforatfagforeningmed Tisfillingsrett etter
arbeidstvistloven,kaninngåtariffavtalesomfravilerarbeidstidskapitietsbestemmelser
omarbeidstidenslengdeogplassering.Sliktariffavtalekan.arbeidsgiverettersjette
leddgjøregjeldendeforallearbeidstakeresomutførerarbeidavdenartavtalen
omfatterdersometflertailerbundetavavtalen.Videreer detetkravi syvendeleddom

Postadresse Konteradresse Telefon Arbeidsmiljo-og Saksbehancljer
Postbolcs8019Dep EinarGerhardsensplass3 n 24 90 90 allacerhetsavdelingen Cecilie R Sæther
0030 0e10 Ornno. Teletaks 22,449(16 1-51



rustitareb151t n.ontoraaresse
Portboka8019Dep EinarGerhardaensplass3
00300810

J.CÅCIOD å rirDi311312111" og axananancuer
222490 90 alickerhetsavdelinpen CecilieR.Sæther
Orgno. Telefake 22246906
983887457 22>95 48

atbruk avutvidetovertidbarekanavtalesforarbeidstakeresomi detenkeltetafellet
harsagtseg villigtil detog barenårovertidsvfikåreneer oppfylt.

Detfølgeravarbeidstvistloven§11 atfagforeningenmåminstha 10 000"arbeidere"for
atdenskalhainnstilingsrettetterarbeidstvistloven.Arbeidstakeresomer ansatti
utenlandskevirksomheterog somfickearbeideri Norge,vil ikkeomfattesav
arbeidstvistloven.EnfagforeningvilderforfickeoppfylleIcavetominnstUlingsrettfør
dennehar10000medlemmersomfaktiskarbeideri Norge.Detvilsåledesil±e være
anledningforenutenlandskvirksomhetåinngåtariffavtaleetterarbeidsmiljøloven§41
femteleddmedenutenlandskfagforeningmedmindredenneharminst10000
medlemmersomer"arbeidere"i Norge.

NHOvisertilatovennevntefortolkningavarbeidsmiljøloven§ 41femteleddlettvil
fremståsomforskjellsbehandlingpågrunnavnasjonalitet,og såledesværei stridmed
EØS-avtalen.

Departementetkanikkese atcnfortolkaingavarbeidsmiljøloven§41femteleddsom
innebæreratfagforenin.genmåhaminst10000medlemmersomarbeideri Norge,
fremstårsomnoenforskjellsbehandlingpågrunnlagavnasjonalitet,jf.E0S-avtalen
artikkel4.Viviser111atkavet omatfagforeningenmåha 10000medlemmersom
arbeideri Norge,gjelderlaktbådeforutenlandskeog norskefagforeninger.Viderevil
en utenlandskarbeidsgiver/arbeidsgiverforeninghatilsvarendeadgangsomennorsk
arbeidsgiverlarbeidsgiverforeningtil å inngåtariffavtaleetter § 41 femteledddersom
kravetom 10000arbeideresomomfattesavnorskarbeidstvistlovgivning,er oppfylt

NHOviseri sittbrevtilatderdeterinngåtttariffavtalemedhjemmeli§ 41femteledd,
følgerdetav § 41 sjetteleddatsbl<avtalekangjøresgjeldendeforallearbeidstakere
somutførerarbeidavdenartavtalenomfatterdersomet flertallerbundetavavtalen.
Departementetvilpresisereatarbeidagiversrettettersjetteledd,tilågi tariffavtalen
utvidetanvendelse,bareeren adgangetterloventUåfravikeellerstvingende
minimumsregler.Hvorvidtarbeidsgiveroverfordenenkeltearbeidstakerharen slik
rettvilberopåentolkningavderesindividuel3.earbeidsavtale.
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I løpet av 2007 ogfrem til medio 2008 bl.a.på Goman Bakeriet AS Jæren på Figgfo, Restaurant
Akropolis Stavanger og Restaurant Akropolis Sandnes:
Florim Muri i . 04.06.1983 (alias Daniel Zapletal, f 25.04.1982) fra Serbia (Kosovo).



I løpet av 2007 ogfrem til medio januar 2008 bl.a.på Goman Bakeriet AS Jæren på Figgjo,
Restaurant Akropolis Stavanger, Restaurant Akropolis Sandnes, Stangeland Melle AS på
og Kaft Express på Kvadrat:
AgiM Krasniai (alias Michael Pochyla, f 16.07.1980)formentlig fra Kosovo.



I løpet av 2007 ogfrem til medio januar 2008 bl.a.på Goman Bakeriet AS Jæren på
Restaurant Akropolis Stavanger og Mesterbakeren AS Forus:
Ali .Dobrai,f 06.06.1977 (alias Alberto Zambelli, f 13.06.1982) fra Jugoslavia (Kosovo).

I løpet av 2007 bla. på Goman Bakeriet AS Jæren på Figgjo:
Muharrem Se salihi f 29.07.1974 (alias Franco Zambelli, f 30.07.1974) fra Serbia (Kosovo

k)
I løpet av 2007 bl.a. på Goman Bakeriet AS Jæren på Figgjo, Mesterbakeren AS Forus, Boganes
sykehjem i Stavanger, Brustadbua og Veolia Stavanger:
Uke Idriz Spahila, f 04.08.1975 (alias Antonio Mercurio, fl 18.07.1975) fra tidligere Serbia og
Montenegro (Kosovo).

I løpet av 2007 ogfrem til medio januar 2008 bl.a.på Goman Bakeriet AS Jæren på Figgjo:
Lulzim Thaqi,f 27.04.1983 (alias Gezim Thaqi,f 17.03.1982) fra tidligere Serbia og
Montenegro (Kosovo).

tn)
I tidsrommet ca. august 2006 ogfrem til mediojanuar 2008 på Restaurant Akropolis Stavanger:
Borhan Fa el Mahmood f 07.06.1974 fra Irak.

Påtalernyndigheten har erklært allmenne hensyn for samtlige poster.

Hovedforhandling ble holdt i Deren tingrett i Sandnes fra 17. til 21. august 2009. Tiltalte
møtte og erkjente seg ikke skyldig etter tiltalebeslutningen. Det var oppnevnt albansk tolk
som gjorde tjeneste under hele hovedforhandlingen. Retten mottok forklaring fra 19 vitner,
og det ble ført dokurnentbevis slik det framgår av rettsboken.

Aktor la ned påstand om at tiltalte dømmes i samsvar med tiltalebeslutningen til fengsel i ti
måneder med fradrag av en dag for utholdt varetekt, samt saksomkostninger etter rettens
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skjønn. Forsvarer nedla påstand om at tiltalte frifinnes, subsidiært at han anses på mildeste
måte.

Rettens ser slik på saken:
Påtalemyndigheten har bevisbyrden, og rimelig tvil om skyldspørsmålet skal føre til
frifinnelse.

Skyldspersmålet:
Tiltaltes bakgrunn og tilknytning til Spesial Renholdsservice AS, Restaurant Akropolis

Stavanger og restaurant Akropolis Sandnes:
Tiltalte er albaner fi-aKosovo. Han kom til Norge som asylsøker i 1991,og ble norsk
statsborger i 2004.

Tiltalte var i 2007 og fram til midten av januar 2008, perioden omhandlet i
tiltalebeslutningen, aksjonær og styremedlem i Spesial Renholdsservice AS, heretter kalt
SRS. Han eide aksjene i selskapet sammen med sin ektefelle Sadete og et annet ektepar,
Halime og Shpend Hasanaj. SRS hadde hovedkontor i Kristiansand. Selskapet hadde et
avdelingskontor i Stavanger, der tiltalte var avdelingsleder og hadde personalansvar.

Blant kundene til SRS, avdeling Stavanger, i 2007 og første havdel av januar 2008, var
blant andre Goman Bakeriet Jæren AS på Figgjo, Mesterbakeren AS Forus, Veolia
Sandnes, Stangeland Mølle AS på Ålgård, Kafe Express på Kvadrat, Boganes Sykehjem i
Stavanger, Brustadbua AS i Stavanger og Restaurant Akropolis, både i Sandnes og

Stavanger. SRS foretok både regelmessig og periodisk renhold hos kundene, i tillegg til at
arbeiderne i SRS ved behov også arbeidet i produksjonen i bakeriene og på Stangeland

Mølle AS.

Tiltalte var videre styreleder og hadde en mindre aksjepost i selskapet Sandnes Taverna

AS, som drev Restaurant Akropolis i Sandnes. Dette selskapet er nå konkurs. Endelig var
tiltalte varamedlem i styret og daglig leder i selskapet Akropolis Stavanger AS, som driver
Restaurant Akropolis i Stavanger.

1arbeidsavtalen mellom Akropolis Stavanger AS og tiltalte, er det under pkt. 1 tatt inn

denne stillingsbeskrivelsen:

"Stillingen består avfølgende arbeidsoppgaver: innkjøp, markedsføring og organisering
av drift inklusive ansvar for alt personell."

Aksjene i Akropolis Stavanger AS og Sandnes Taverna AS var i det vesentlige eid av
Haralabos Karachristianidis, som også er styreleder i Akropolis Stavanger. Det var han

som ansatte tiltalte som daglig leder der. Naim Plakaj var restaurantsjef i Stavanger og
daglig leder i Sandnes.
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***

Når det gjelder bevisbedømmelsen og subsumsjonen, drøfter retten først om utlendingene
nevnt i tiltalebeslutningen hadde arbeidstillatelser. Tiltaltes troverdighet blir deretter
vurdert, før retten tar stilling til om tiltalte har gjort bruk av den enkelte utlendingens
arbeidskraft. Til slutt drøfles om tiltalte har utvist tilstrekkelig skyld, i vårt tilfelle forsett
eller grov uaktsomhet.

Spørsmålet om utlendingene nevnt i tihalebeshaningen hadde arbeidstillaltelse:
Det er ikke bestridt at Kushtrim Racaj, Fadil Madani, Arben Zukaj, Korab Halili, Albert
Skenderi, Ilir Halili, Florim Muriqi, Agirn Krasniqi, Ali Dobraj, Muharrern Sefsalihi, Uke
Idriz Spahija, Lulzim Thaqi og Borhan Fazel Mahmood alle manglet lovlig arbeidstillatelse
i perioden beskrevet i tiltalebeslutningen.

Tiltaltes troverdighet:

Tiltalte forklarte at han verken kjente til eller hadde hatt Arben Zukaj, Albert Skenderi,
Korab Halili og Muharrern Sefsalihi i arbeid. Han forklarte videre at Kushtrim Racaj, som
er hans kones nevø, aldri hadde arbeidet for ham. Når det gjaldt Fadil Madani, Ali Dobraj,
Uke Idriz Spahija og Lulzim Thaqi, forklarte han at han hadde sett og tatt kopier av
skattekort og ID-kort for disse under navnene Nikifor Karalazou, Alberto Zambelli, Franco
Zambelli og Gezim Thaqi (Lulzim Thaqis bror, rettens bemerkning), og at han hadde
ansatt og kjente disse fire ved de fiktive navnene. Florirn Muriqi og Agim Krasniqi sa han
at han hadde ansatt og kjente som de tsjekkiske borgeme Daniel Zapletal og Michael
Pochyla, og at han hadde sett og kopiert både pass og arbeidstillatelser for disse, uten å
fatte mistanke til dokumentene, som viste seg å være falske (passene) og utstedt på
feilaktig grunnlag (arbeidstillatelsene). Korab Halili hadde aldri jobbet for ham, bare fulgt
og hjulpet sin ektefelle, Diana Hoxhaj, som var ansatt i SRS. Når det gjaldt Borhan Fazel
Mahmood, hadde tiltalte sett skattekort og hørt at han hadde arbeidstillatelse, uten å
kopiere noen av dokumentene.

For de personene der tiltalte hadde sett skattekort, forklarte han at han trodde at
skattekortene, på grunn av en avtale han mente var inngått mellom Skatt Vest, politiet og
UDI, var dokumentasjon for at de hadde lovlig arbeidstillatelse. Han forklarte videre at det,
på tross av stillingsbeskrivelsen hans som daglig leder i Akropolis Stavanger, var Naim
Plakaj som hadde ansatt servitører der, og at han heller ikke hadde ansvar for ansettelser på
Akropolis Sandnes.

Retten fester ikke lit til tiltaltes forklaring.

Tiltalte har for det første, gjennom egen fremmedhistorikk i Norge, inngående kjennskap
til at det er UDI og politiet, og ikke Skatt Vest gjennom skattekort og eventuelle
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påtegninger på disse, som gir gyldige oppholds- og arbeidstillatelser. Dette bekreftet han i
sin forklaring for retten. Enhver usikkerhet han måtte ha hatt om betydningen av å forvisse
seg om at ansatte har gyldig arbeidstillatelse i Norge, må dessuten har forsvunnet da han i
1997 ble bøtlagt nettopp for å ha ansatt en person som manglet slik tillatelse.

Han var for det andre ikke troverdig når han forklarte at kopier han hadde tatt av
skattekort, ID-kort og arbeidstillatelser for arbeidere ansatt i SRS, avdeling Stavanger, i
2006, hadde forsvunnet i posten på veg til hovedkontoret i Kristiansand i januar 2007. Han
var heller ikke troverdig når han sa at det samme enten måtte ha skjedd også i januar 2008
for kopiene av dokumentene for de ansatte i året 2007, eller så hadde kopiene av
dokumentene blitt beslaglagt av politiet som hadde rotet dem bort. Når tiltalte ikke, på
tross av forespørsler om dette under etterforskningen, har lagt fram kopier av dokumenter
knyttet til identiteten til arbeiderne i SRS, skyldes dette etter rettens oppfatning at han var
fullt ut klar over at lovlige dokumenter aldri har eksistert. Retten bemerker også at
anførselen fra tiltalte om at dokumenter hadde forsvunnet, først kom fram under
hovedforhandlingen.

Retten fester for det tredje heller ikke lit til at tiltalte trodde at Florim Muriqi og Agim
Krasniqi var tsjekkiske statsborgere, og at han kommuniserte med dem på engelsk og tysk
da de ble ansatt og i den første perioden etter dette. Det framstår som helt usannsynlig at
han først etter fem til seks uker, ved en tilfeldighet, fant ut at begge snakket albansk, som
også er tiltaltes morsmål. Dette ble ekstra påfallende da Naim Plakaj, som også har albansk
som morsmål, bekreftet tiltaltes historie og sa at heller ikke han fant ut at de to snakket
albansk før lenge etter at de var ansatte.

For det fjerde fikk retten et klart inntrykk av at tiltalte ikke var interessert i å opplyse
saken, og at opplysninger han ga, senere viste seg å være feil. Flere vitner pekte for
eksempel via bilder ut en spesiell person som hadde arbeidet hos dem for SRS. Denne
personen har politiet ikke klart å identifisere. Tiltalte fikk flere ganger under
hovedforhandlingen se det aktuelle bildet. Han forklarte først to ganger at han ikke visste
hvem vedkommende var. Da retten konfronterte ham med at dette enten måtte bety at
vitnene uavhengig av hverandre tok feil når de mente å huske arbeideren av utseende, eller
at tiltalte visste hvem arbeideren var uten å ville opplyse det, sa han at det var bilde av en
person ved navn Burim Thaqi. Da aktor like etter la fram bilde av den virkelige Burim
Thaqi, som åpenbart ikke var personen som vitnene hadde kjent igjen på bilde, sa tiltalte at
han bare hadde nevnt Burim Thaqi som eksempel på en person som hadde gravid kjæreste
på det aktuelle tidspunktet.

For det femte innebar tiltaltes forklaring, tatt på ordet, at han ble ført bak lyset av en rekke
av sine arbeidere med henblikk på deres identitet. Dette harmonerte dårlige med det
inntrykket tiltalte ga i retten og vitneforklaringene fra personer i selskaper som brukte SRS.
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Ingen av disse var i tvil om at det var tiltalte som var sjef i SRS, avdeling Stavanger, og at
han hadde full kontroll over personalet han hadde ansatt.

For det sjette sto tiltaltes forklaring om at Kushtrim Racaj, tiltaltes nevø, Albert Skenderi,

Korab Halili og Muharrem Sefsalihi aldri hadde arbeidet for ham i SRS, i skarp kontrast til
forklaringene fra sentrale personer i bedriftene som hadde engasjert SRS. De forklarte at
tiltalte dels hadde transportert disse arbeiderne, som de enten kjente ved navn eller
utseende, til arbeidsstedene, instruert dem om arbeidsoppgavene og kontrollert arbeidet de
gjorde, herunder behandlet eventuelle klager på dette.

For det sjuende har retten merket seg at tiltalte forklaret at han kjente Ali Dobraj som den
italienske statsborgeren Alberto Zambelli. Dobraj arbeidet mye hos Mesterbakeren AS
Forus, der driftssjef Aartun forklarte at han var så fornøyd med ham at han alltid spurte

etter ham og også på et tidspunkt tilbød ham fast ansettelse. Dobraj la overfor Aartun aldri
skjul på at han var albaner. I dialog med tiltalte om Dobraj brukte Aartun konsekvent
navnet "Ali", et navn tiltalte også var kjent med og brukte overfor Aartun.

For det åttende har retten merket seg at Lulzim Thaqi, post 1),både til politiet og til retten i
fengslingsmøte forklarte at tiltalte hadde fortalt ham at han kunne og burde oppgi brorens
identitet når han arbeidet i Norge.

Etter rettens oppfatning var tiltaltes forklaring et forsøk på å tilpasse seg bevisene i saken
for å skjule bevisst og systematisk bruk av ulovlig arbeidskraft.

Spørsmålet om den enkelte utlendingen nevnt i tiltalebeslutningen har arbeidetfor tiltalte i
SRS og/eller Restaurant Akropolis Stavanger ogleller Restaurant Akropolis Sandnes:

Det er ikke bestridt at det var tiltalte som ansatte arbeidere i SRS, avdeling Stavanger.
Retten finner det videre bevist at han hadde samme rolle i Akropolis Stavanger, der han var

daglig leder. Det vises i denne sammenheng til arbeidskontrakten og til forklaringen fra
Haralabos Karachristianidis. Retten har vurdert tiltaltes og Naim Plakajs forklaringer om at

det var Plakaj som ansatte her, men fester ikke lit til disse. Endelig var det slik at de ansatte

i Stavanger også ble brukt på restauranten i Sandnes når det var behov for det.

Når det gjelder Kusthrim Racaj, post a), har retten funnet det bevist ut over rimelig tvil at
han arbeidet for SRS, Akropolis Stavanger og Akropolis Sandnes i perioden beskrevet i

tiltalebeslutningen. Vitnene Arlinda Lima og Cecilie Adele Helgeland-Andersen, som i en
periode hadde mye å gjøre med henholdsvis Agim Krasniqi og Kusthrirn Racaj, som var
kamerater, forklarte begge at han arbeidet på Akropolis som servitør. Det er ingen grunn til

å tvile på disse forklaringene. Lima kjente ham ved navnet "Conni" og identifiserte ham på

en rekke bilder. På bilder lagret på Racajs mobiltelefon ble det sikret flere bilder av Racaj

ikledd T-skjorte fra Akropolis, tilsynelatende i arbeid på restauranten.
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Helgeland-Andersen forklarte også at Racaj hadde sagt til henne at han jobbet for, og
bodde hos, onkelen som het Adem. Racaj ble pekt ut som arbeider for SRS på Goman
Bakeriet AS Jæren av produksjonsleder Hess og transportekspedisjonsleder Steinskog,
begge på grunnlag av bilder. Han er endelig knyttet til arbeid for SRS via beslaglagte
timelister i Hoveveien 174 a) i Sandnes, eid av Diana Hoxhaj, der han dels går under
navnet "Calmi" og dels under navnet "Kushtrimi".

Fadil Madani, post b), ble gjenkjent som arbeider for SRS på Goman Bakeriet AS av både
Hess og Steinskog, begge på grunnlag av bilder. Hess kjente ham dessuten under navnet
"Hollenderen". Han ble på grunnlag av bilder kjent igjen som arbeider på Stangeland
Mølle AS av logistikkansvarlig Odd Inge Høgstø, som også kjente ham som
"Politimannen". På Mesterbakeren AS Forus ble han på grunnlag av bilder plukket ut av
drifissjef Per Arvid Aartun, som ikke hadde vært helt fornøyd med ham og klaget over
dette til tiltalte. I Veolia Sandnes ble han på samme måte gjenkjent av servicemedarbeider
Tor Dagfinn Stangeland og daværende driftssjef, Audun Waage. Det ble dessuten under
ransaking i Hoveveien 174 a) i Sandnes beslaglagt timelister fra SRS, dels under navnet
"Nikifori" og dels under navnet "Fadili".

Tiltalte har erkjent at han hadde Madani i arbeid, men har som nevnt hevdet at han kjente
harn ved navnet Nikifor Karalazou.

Retten er etter dette ikke i tvil om at Fadil Madani arbeidet for tiltalte som beskrevet i
tiltalebeslutningen.

Arben Zukaj, post c), er ikke gjenkjent som arbeider for SRS av vitner. Han er bror av
Skender Zukaj, som i mars i år ble dømt til seks måneders fengsel for medvirkning til

produksjon eller anskaffelse av falske dokumenter, blant annet utenlandske pass og
førerkort, som er funnet på fiere personer som senere har arbeidet for tiltalte i SRS.

Etterforskningen har vist at tiltalte og Skender Zukaj kjenner hverandre gjennom det
albanske miljøet i Rogaland. På ransaking hos Skender Zukaj i Roald Amundsens gate 89
på Sandnes, ble det 12. desember 2007 funnet et falskt italiensk førerkort med bilde av

Arben Zukaj, pålydende "Alberto Faconeti". Under samme ransaking ble det funnet
timelister fra SRS påført navnet Arben Zukaj, samt en skrivebok med oppførte timer på
"Arbeni", som retten finner bevist er identisk med Arben Zukaj. Disse dokumentene
knytter ham til å ha arbeidet på Gornan Bakeriet Jæren AS, Mesterbakeren AS Forus og

Veolia Sandnes.

Ved ransaking 17. januar 2008 hos Ilir Halili i Hoveveien 174 a) i Sandnes, ble det
dessuten funnet timelister fra SRS i navnet til Arben Zukaj og "Arbeni".

Retten er på dette grunnlag ikke i tvil om at Arben Zukaj har arbeidet for tiltalte slik det er
beskrevet i tiltalebeslutningen.
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Korab Halili, post d), ble, også på grunnlag av bilder, gjenkjent som arbeider for SRS på
Gornan Bakeriet AS av 1-1ess.Også Steinskog husket at en "Korab" hadde arbeidet hos
dem, og at han ved en anledning hadde snakket med tiltalte om "Korab".

På ransaking i Hoveveien 174 a) ble det funnet store mengder notater og timelister i SRS
for Korab Halili og "Korabi", som også knytter ham til Mesterbakeren AS på Forus,
Brustadbua og Boganes Sykehjem. Omfanget av beslaglagte timelister med Halilis navn,
og forklaringen fra Hess om omfanget av arbeid Halili utførte, er bevis ut over rimelig tvil
for at Halili selv arbeidet for SRS, og ikke bare, som tiltalte hevdet, hjalp konen Diana

Hoxhaj.

Det er følgelig bevist at også Korab Halili arbeidet for tiltalte slik det er beskrevet i
tiltalebeslutningen.

Albert Skenderi, post e), er gjennom bilder og forklaringer knyttet til arbeid for SRS på
Stangeland Mølle AS av logistikkansvarlig Odd Inge Høgstø og daglig leder Øyvind

Magnus Areskjold, som begge kjente ham som "Albert" eller "Svensken". Han er knyttet
til Goman Bakeriet AS gjennom timelister ført på navnet "Albert" eller "Alberti",
beslaglagt hos Ilir Halili i Hoveveien 174 a) i Sandnes den 17. januar 2008. Endelig ble
han gjenkjent av kokk Monika Bondhus som en av de ansatte i SRS som arbeidet med
renhold i Kafe Express på Kvadrat. Bevisene styrkes ytterligere av at det på mobiltelefonen
til tiltalte ble funnet to tekstmeldinger fra "Alberti" som åpenbart er timelister og
beskrivelser av arbeid Albert Skenderi har gjort for SRS. I Hoveveien 174 a)på Sandnes

ble det dessuten beslaglagt store mengder timelister fra SRS i navnene "Alberti" og
"Albert", en av dem med påskriften "Te Ademi", som betyr "Til Ademi".

Det er etter dette, på tross av tiltaltes forklaring om at han ikke kjente til Skenderi, bevist ut
over rimelig tvil at Skenderi jobbet for ham i stort omfang.

For Jur Halili, post f), ble det under ransaking i Hoveveien 174 a) på Sandnes funnet en
notatblokk merket med "Ilir Hali" som inneholder oversikt over førte timer, samt timelister
for SRS påført navnet "Iliri". Det ble også på tiltaltes telefon funnet en tekstmelding fra
tiltaltes kone til tiltalte, som omhandler "Iliri". Retten fester ikke lit til tiltaltes forklaring

om at tekstmeldingen gjaldt en annen Ilir som skulle reparere tiltaltes datamaskin, og
fmner det bevist ut over rimelig tvil at Ilir Halili arbeidet for SRS slik det er beskrevet i

tiltalebeslutningen.

Når det gjelder Florim Muriqi, post g), og Agim Krasniqi, post h), er det ikke bestridt av
tiltalte at han har hatt dem i arbeid, men han har hevdet at han kjente dem som tsjekkiske

borgere ved navnene Daniel Zapletal og Michael Pocyla.
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De to er gjenkjent i arbeid på Akropolis, både i Stavanger og Sandnes, av Arlinda Lima,
Muriqi på Akropolis Stavanger av Else Karin Marthinussen, gift med Ali Dobraj, post i),
og Krasniqi fra samtaler med Ali Dobraj. Begge er gjenkjent i arbeid for SRS på Gornan
Bakeriet AS av Hess og Steinskog, mens beslaglagte timelister knytter Krasniqi til
Stangeland Mølle AS og Ka& Express, og begge to til de andre oppdragsgiverne nevnt
tiltalebeslutningen.

Det er dessuten beslaglagt en rekke bilder som viser de to i samvær med tiltalte og hans
familie, hjemme hos tiltalte.

Som nevnt ovenfor fester retten ikke lit til tiltaltes forklaring om at han trodde at Muriqi og
Krasniqi var tsjekkiske borgere med lovlige arbeidstillatelser, og det er ført bevis ut over
rimelig tvil for at de har arbeidet for tiltalte slik det er beskrevet i tiltalebeslutningen.

Ali Dobraj, post i), har tiltalte erkjent å ha hatt i arbeid, men forklarte at han trodde at han
var italieneren Alberto Zambelli.

Dobraj er gjenkjent i arbeid for SRS på Goman Bakeriet AS av Hess og Steinskog. Hess
forklarte at Ali Dobraj ble kalt "Ali" av alle, inkludert tiltalte. Han er videre gjenkjent hos
Mesterbakeren AS av Aartun, som var så fornøyd med ham at han, når han hadde behov
for ekstrahjelp, alltid ba tiltalte om å sende "Ali", og at tiltalte da sendte ham Ali Dobraj.

Det vises til drøftelsen ovenfor. Aartun forklarte at han hadde gitt Dobraj tilbud om fast
jobb, men at han heller ville fortsette å arbeide for tiltalte. Endelig hadde Dobraj sagt til

ham at han også arbeidet på Akropolis Stavanger.

Også Dobraj er knyttet til SRS gjennom beslag av timelister, dels i navnet "Ali" og dels i
navnet "Alberto". Sist, men ikke minst, forklarte Dobrajs ektefelle, Else Karin

Martinussen, at han i perioden arbeidet hos Mesterbakeren AS Forus og på Akropolis, både
i Stavanger og på Sandnes. Martinussen forklarte også at han aldri hadde lagt skjul på at
han het Ali og kom fra Kosovo.

Ali Dobraj har etter dette utvilsomt arbeidet for tiltalte slik det er beskrevet i
tiltalebeslutningen.

Muharrem Sefsalihi, post j), er gjenkjent som å ha arbeidet for SRS på Goman Bakeriet

AS av Hess, som ga en meget troverdig og detaljert forklaring. Hess forklarte blant annet
at det var tiltalte som instruerte arbeiderne fra SRS, også Sefsalihi, om hvordan arbeidet

skulle utføres. Tiltaltes forklaring om at han ikke kjenner til Sefsalihi og ikke har hatt ham
i arbeid, er på denne bakgrunnen ikke troverdig.

Uke Idriz Spahija, post k), medgikk tiltalte å ha hatt i arbeid, men hevdet å kjenne ham
som italieneren Antonio Mercurio.
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Spahija er gjenkjent i arbeid for SRS på Goman Bakeriet AS av Hess, mens besIaglagte
timelister fra SRS, dels under navnene "Antonio", "Antonjo" og "Antonio Mercurio", som
retten alle fumer det bevist er identisk med Spahija, knytter ham til de øvrige
oppdragsgiverne nevnt i tiltalebeslutningen.

Retten er etter en helhetsvurdering ikke i tvil om at Uke Idriz Spahija har arbeidet for
tiltalte som beskrevet i tiltalebeslutningen.

Lulzim Thaqi,post I), forklarte tiltalte at han hadde hatt i arbeid for SRS, men under
navnet på broren, Gezirn Thaqi, som hadde lovlig opphold og arbeidstillatelse i Norge.
Gezirn Thaqi skal aldri ha arbeidet for SRS.

Lulzim Thaqi ble via bilder gjenkjent som å ha arbeidet for SRS på Goman Bakeriet AS av
Hess, som var så fornøyd med ham at han ble tilbudt fast arbeid. Lulzim Thaqi er også
knyttet til SRS gjennom beslaglagte timelister fra SRS i navnet "Gezirn Thaqi" og
"Gezimi". Retten merket seg også forklaringen fra politibetjent Szilagi, som sa at Lulzim
Taqi, etter pågripe1senden 17. januar 2008, hadde sagt at det var tiltalte som sa at han
kunne bruke navn og ID til broren, noe han gjentok under varetektsfengsling 18. januar
2008.

Retten er ikke i tvil om at tiltalte kjente Lulzim Thaqis identitet, og påtalemyndigheten har
oppfylt bevisbyrden også her.

Borhan Fazel Mahmood, post m), har tiltalte erkjent at han hadde i arbeid på Akropolis
Stavanger, men at han hadde sett skattekortet hans og derfor trodde at han hadde
arbeidstillatelse.

Med tiltaltes kunnskap om hvilke dokumenter som gir rett til å arbeide, se ovenfor, er
forklaringen hans om Mahmood ikke troverdig.

***

Retten har etter dette ftmnet det bevist ut over rimelig tvil at samtlige av arbeiderne nevnt i
tiltalebeslutningen arbeidet for tiltalte i perioden 2007 og januar 2008, slik det er beskrevet
i ti1talebeslutningen. Ingen av dem hadde arbeidstillatelse, og den objektive delen av
utlendingsloven § 47 andre ledd bokstav a) er dermed oppfylt.

Spørsmålet om tiltalte utvisteforsett eller grov uaktsomhet med henblikk på at arbeiderne
manglet arbeidstillatelse:

Etter gjennomgangen ovenfor, er retten ikke i tvil om at tiltalte systematisk har benyttet
seg av arbeidere som han visste ikke hadde lovlig arbeidstillatelse.
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Antallet arbeidere uten tillatelse er i seg selv et argument for at tiltalte har vært fullt ut klar
over de reelle forholdene. I tillegg viser retten for det første til at tiltalte var klar over at det
er arbeidstillatelse utstedt av politiet, og ikke skattekort, som er dokumentasjon for
adgangen til å arbeide lovlig. For det andre viser retten til at tiltalte har forsøkt å distansere
seg fra flere av arbeiderne, blant annet sin egen nevø, Kushtrim Racaj, noe som bare gir
mening dersom han visste at de ikke hadde arbeidstillatelse eller var klar over at

arbeidstillatelsene de viste, var ugyldige. For det tredje viser retten til at tiltalte i kontakt
med oppdragsgiverne har kalt flere av arbeiderne ved deres rette fornavn, mens han i retten

forklarte at han kun kjente dem ved deres fiktive identiteter. For det fjerde viser
beslaglagte timelister at ekte og fiktive navn i stor grad er brukt om hverandre også på
disse. For det femte nevnes det at tiltalte er observert å snakke albansk med flere arbeidere
som han nå har forklart at han trodde var fra Italia. For det sjette er den omfattende bruken
av falsk ID en klar indikasjon på at arbeiderne og tiltalte hadde noe å skjule. Og
avslutningsvis nevner retten at tiltaltes forklaring om hvordan han fant ut at Muriqi og
Krasniqi snakket albansk, åpenbart er et forsøk på å dekke til at han umiddelbart må ha

visst at de var albanere med falsk identitet.

***

Det er etter dette ikke tvilsomt at tiltalte har vært fullt ut klar over at samtlige arbeidere
nevnt i tiltalebeslutningen manglet lovlig arbeidstillatelse. Han har gjort bruk av deres
arbeidskraft, og har utvist forsett. Tiltalte blir etter dette å dømme for overtredelse av

utlendingsloven § 47 andre ledd bokstav a i samsvar med tiltalebeslutningen.

For ordens skyld nevner retten at forholdene beskrevet i tiltalebeslutningen må anses som

en fortsatt forbrytelse.

Reaksjonsfastseffelsen:

Straffutmålingen:

Tiltalte er gift og har tre barn født i 1999 og 2000.

Han er domfelt tre ganger i tidsrommet fra 1998til 2000, i det vesentlige for brudd på
vegtrafikkloven og dessuten for overtredelser av regnskaps- og
merverdiavgiftlovgivningen. Han vedtok i juni 1998 et forelegg på 2 000 kroner for
overtredelse av utlendingsloven §§ 47 andre ledd bokstav a, jf 6 første ledd. Forelegget far,
selv om det er gammelt, en viss betydning ved straffutmålingen.

I skjerpende retning legger retten vekt på omfanget av den straffbare handlingen. Tiltalte

har gjort bruk av arbeidskraften til tretten ulovlige arbeidere over en periode på om lag ett

år. Selv om det ikke er gjennomført etterforskning av økonomien i SRS eller hos tiltalte,
noe som er en svakhet, er det på det rene at bruken av ulovlig arbeidskraft, på grunn av
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omfanget, har hatt stor økonomisk verdi. Dokumenter beslaglagt hos tiltalte viste for en
spesiell måned en i SRS på i underkant av 630 000 kroner. Selv om tiltalte forklarte at
dette var en uvanlig god måned, og retten er klar over at hele omsetningen ikke stammer
fra bruk av ulovlig arbeidskraft, dreier det seg om store penger og et stort potensiale for
fortjeneste. Kombinert med en lav oppdagelsesrisiko, tilsier dette en alvorlig reaksjon når
forhold som dette først oppdages.

Det er også skjerpende at en rekke av arbeiderne var i Norge uten å ha lovlig opphold. De
var dels smuglet inn i landet, og hadde dels unnlatt å reise ut av landet etter at tidligere
lovlig oppholdstillatelse hadde løpt ut på dato.

Det er videre avdekket en omfattende bruk av falske dokumenter. Kushtrim Racaj, Fadil
Madani, Arben Zukaj, Florim Muriqi, Agim Krasniqi, Ali Dobraj, Muharrem Sefsalihi og
Uke Idriz Spahija har alle benyttet seg av falske offentlige dokumenter som pass og
førerkort, mens Lulzim Thaqi har gitt seg ut for å være broren, som hadde lovlig opphold i
Norge. De falske identitetene har vært benyttet til å skaffe D-numrner, arbeidstillatelser,
skattekort og bankkonti, slik at arbeiderne har kunnet motta lønn. Tiltalte har med åpne
øyne benyttet seg av arbeidernes falske identitet for å gi ansettelsesforholdene et skinn av
legitimitet.

Retten legger videre vekt på at bruken av ulovlig arbeidskraft framstår som godt organisert.
Det er en klar knytning mellom Skender Zukaj, som i mars i år ble dømt til seks måneder
fengsel for medvirkning til produksjon av falske utenlandske pass og førerkort, og tiltalte.
Skender Zukaj har tidligere arbeidet for SRS. Hans familie reiste sammen med tiltaltes
familie på tur til Kosovo vinteren 2007, og mobiltrafikken dem i mellom viser etter rettens
oppfatning at dette ikke var tilfeldig, slik begge hevdet i retten. Beslaglagte bildefiler fra en
PC og et kamera på bopel hos Zukaj, går igjen på falske identitetsdokurnenter hos Arben
Zukaj, Fadil Madani, Muharrem Sefsalihi, Ali Dobraj og Uke Idriz Spahija, som alle har
arbeidet for tiltalte i SRS og/eller på Restaurant Akropolis. Hos Skender Zukaj ble det
dessuten 12. desember 2007 beslaglagt et visittkort fra Restaurant Akropolis. Bak på
visittkortet var fødselsdatoen til tiltaltes nevø, Kushtrim Racaj, skrevet med hånd. På
Zukajs PC ble det funnet bilder av Racaj, som går igjen på et falskt italiensk pass som
Racaj hadde forevist hos Skatt Vest for å skaffe seg skattekort. Det ble dessuten også
beslaglagt en håndskrevet lapp med navnene "Uka" og "Ali" og det som viste seg å være
D-numrene til de falske identitetene Uke Idriz Spahija og Ali Dobraj brukte i arbeid for
SRS. Endelig nevner retten at Skender Zukaj garanterte for Fadil Madani da han kom til
Norge på besøk. Han unnlot å returnere, og dukket senere opp i arbeid hos tiltalte under
navnet Nikifor Karalazou. Retten har på denne bakgrunn funnet det bevist at Skender
Zukaj har bistått med produksjon av falske identitetsdokumenter til flere av de ulovlige
arbeiderne, som deretter er ansatt av tiltalte.
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Skender Zukaj har, som ledd i medvirkningen til produksjon av de falske identitetspapirene
han er dømt for, sendt i overkant av 90 000 kroner til en person i Makedonia, og det

framgår av domspremissene at Zukaj visste at dette var betaling for falske dokumenter
produsert der. Dette, sammen med det faktumat en rekke av arbeiderne har kommet
illegalt til Norge, viser at både Skender Zukajs og tiltaltes straffbare handlinger også har
forbindelser over landegrensene.

I skjerpende retning legger retten videre vekt på at arbeiderne, som stort sett var i Norge
uten lovlig opphold og som ikke hadde arbeidstillatelse, var utsatte for å bli misbrukt av

tiltalte i arbeidsforholdene. De fleste av dem var helt uten norskkunnskaper og må ha hatt
minimal kunnskap om og mulighet til å orientere seg i det norske samfunnet. De falske

identitetspapirene, ofte i kombinasjon med en illegal reise til Norge, har heller ikke vært
gratis for arbeiderne, noe som er egnet til å sette dem i avhengighetsforhold og ytterligere
har bidratt til å gjøre dem sårbare.

En rekke av vitneforklaringene viser dessuten at flere av arbeiderne nevnt i
tiltalebeslutningen også har blitt utnyttet. Aareskjold forklarte at Albert Skenderi klaget
over at han måtte arbeide langt ut over det lovlige og forsvarlige, og at han selv hadde sagt
at han brukte amfetamin for å holde det gående. Fadil Madani ble funnet sovende hos
Veolia Sandnes. Cecilie Adele Helgeland-Andersen forklarte at Kushtrim Racaj i peioder
var svært sliten og klaget over at han jobbet mye. Arlinda Lima, som er sykepleier, vitnet

om at Agirn Krasniqi hadde sagt at han "drepte seg selv" fordi han måtte arbeide så mye.
Hun forklarte også at Krasniqi fikk telefon fra tiltalte om at han måtte møte på arbeid kort
tid etter at han ble skadet i en alvorlig arbeidsulykke.

Det er beslaglagt dokumenter hos tiltalte som kan indikere at utlendingene har blitt betalt

med 116 kroner per time. Denne delen av saken er imidlertid ikke slik opplyst at det med
sikkerhet kan fastslås hva tiltalte har betalt arbeiderne per time.

Politiet aksjonerte mot tiltalte 17. januar 2008. Etterforskningen av saken var stort sett

avsluttet innen utgangen av 2008. Begjæring om hovedforhandling ble sendt retten 31.
mars i år, etter at påtalemyndigheten hadde avventet dommen mot Skender Zukaj.

Hovedforhandling ble holdt i midten av august i år.

Retten kan ikke se at det foreligger formildende omstendigheter.

Tiltalte har hevdet at tidsforløpet må få betydning i formildende retning. Retten er ikke

enig i dette. Etterforskningen har, blant annet på grunn av den ustrakte bruken av falske
identiteter, vært kompleks og krevende. Tiltalte har i liten grad bidratt med opplysninger.
Selv om det hadde vært mulig å gjennomføre hovedforhandling i vår, er det etter en
helhetsvurdering ikke noe å utsette på tidsforløpet fra etterforskningen startet til dom
foreligger i første instans.
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Tiltalte har videre anført at omtalen av saken, både under etterforskningen og særlig forut

for hovedforhandlingen, har vært en belastning for ham, familien og SRS. At den
omfattende bruken av ulovlig arbeidskraft ville bli omtalt i media dersom den ble
oppdaget, var noe tiltalte måtte regne med, og han kan ikke høres med at det skal ha
betydning for straffen.

Retten har ved straffutmålingen ikke funnet sammenlignbar rettspraksis.

Påtalernyndigheten har foreslått en straff av fengsel i ti måneder. Etter en helhetsvurdering
av det straffbare forholdet, der det særlig er lagt vekt på den lave oppdagelsesrisikoen,
omfanget av bruken av ulovlig arbeidskraft, den bevisste bruken av falske
identitetsdokumenter og de klare elementene av organisering som er nevnt ovenfor, er
dette vesentlig for lavt. Straffen kan passende settes til fengsel i 1 år og 4 måneder. Tiltalte

har krav på fradrag for en dag i varetekt.

Samfunnsstraff er, på gruim av de sterke alimennpreventive hensynene som gjør seg
gjeldende og hensynet til straffens formål, ikke aktuelt som reaksjonsform.

Saksomkostninger:

Tiltalte skal dømmes i samsvar med tiltalebeslutningen. Retten finner ikke grunn til å gjøre
unntak fra hovedregelen i straffprosessloven § 436 første ledd om at han skal betale staten

nødvendige saksomkostninger. Siktede oppga en inntekt på 400 000-500 000 tusen kroner
per år. Han har 2 500 000 kroner i boliggjeld og forklarte at han har 200 000 kroner i
bankinnskudd. Omkostningsbeløpet kan passende settes til 25 000 kroner, et beløp som er

avpasset hans økonomiske evne, jf straffeprosessloven § 437 siste ledd.

***

Dommen er enstemmig.
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DOMSSLUTNING:

I. Adem Shabanaj, født 10.05.1966, dømmes for overtredelse av utlendingsloven
§ 47 andre ledd bokstav a, til en straff av fengsel i 1 -ett- år og 4 -fire- måneder.
Varetekt kommer til fradrag med 1 -en- dag.

Adem Shabanaj dømmes til å betale saksomkostninger med 25 000 -tjuefemtusen-
kroner.

Retten hevet

Tor Christian Carlsen

Irene Tuxen Henriksen Rene F. Madsen

Dommen sendes politiet ved aktor for forkynning for domfelte. Dommen må oversettes når den
forkynnes. Oversatt kopi av dommen vil bli ettersendt. Vedlagt dommen følger "Rettledning til
domfelte", opplysning om når dommen anses forkynt og opplysning om ankefrist.
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RETTLEDNINGTILDOMFELTEI TINGRETTEN

Anke over tingrettens dom
Lagmannsretten er ankeinstans for tingrettens avgjørelser. Anke over en dom i tingretten må settes fram innen to
uker fra den dag dommen er avsagt eller forkynt. Domfelte må innen samme frist angi om det begjæres ny
behandling av rettskrav pådømt til fordel for fornærmede eller andre, slik som nevnt i straffeprosessloven § 3.

Hvis du mener at skyldkravene for straff ikke er oppfylt, kan du anke over bevisvurderingen under skyldspørsmålet,
Du kan også anke over lovanvendelsen under skyldspørsmålet, utmålingen av straff eller annen rettsfølge, og over
feil ved saksbehandlingen.

Lagmannsretten kan nekte å behandle anken hvis retten finner det klart at den ikke vil føre frem. Hvis saken gjelder
en forbrytelse som etter loven kan medføre fengsel i mer enn seks år, vil anken bare kunnenektes fremmet når retten
finner at anken gjelder spørsmål av mindre betydning, eller at det ellers ikke er grunn til at anken blir fremmet. 1
saker hvor påtalemyndigheten ikke har påstått eller det ikke er idømt annen reaksjon enn bot, inndragning, eller tap
av retten til å føre motorvogn, kan anken bare fremmes dersom særlige grunner taler for det.

Hvis anken blir fi-emmet, får du oppnevnt en forsvarer som betales av det offentlige. Dersom du ønsker en bestemt
forsvarer, bør du opplyse om det samtidig med anken eller så snart som mulig senere.

1ankeerklæringen må nevnes;
- den dom som ankes, om anken gjelder hele dommen eller bare enkelte tiltaleposter, og om den

omfatter avgjørelse om inndragning eller mortifikasjon
- om anken gjelder saksbehandlingen, bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet,

lovanvendelsen under skyldspørsmålet, eller avgjørelsen om straff eller annen rettsfølge
- når anken gjelder saksbehandlingen; hvilken feil som påberopes
• om det begjæres ny behandling av rettskrav til fordel for fornærmede eller andre, som nevnt i straffeprosessloven §
3

Ved begjæring om ny behandling av krav som nevnt i straffeprosessloven § 3, må det angis:
om den gjelder hele avgjørelsen
det resultat som kreves
de feil som gjøres gjeldende
den faktiske og rettslige begrunnelse for at det foreligger feil
de bevis som vil bli ført

Videre bør nevnes:
- nye bevis som påberopes
- den endring som ønskes
- ved anke over lovanvendelsen; hvilken feil anken grunnes på

Du kan sette fram ankeerklæringen skriftlig eller muntlig for den tingretten som har avsagt dommen, eller for
påtalemyndigheten (f.eks. statsadvokaten eller politiet). Hvis du er varetektsfengslet, kan du også sette fram anken
for tilsatte i fengselet. Forsvareren eller en annen advokat kan gi råd om du bør erklære anke, og eventuelt hjelpe
deg med å skrive ankeerklæringen. Du kan også få hjelp til å skrive ankeerklæringen hos tingretten,
påtalemyndigheten eller hos tilsatte i fengselet. I alle tilfelle må du selv underskrive ankeerklæringen.

Begjæring om ny behandling i tingretten
Hvis du er domfelt uten å ha vært til stede under hovedforhandlingen, kan du begjære saken behandlet på
nytt. Vilkårene for ny behandling på grunn av møtefravær er at du gjør det sannsynlig at du hadde gyldig
fravær, og at du ikke kan bebreides for at du unnlot å melde fra i tide. Begjæring om ny behandling må settes
frem for tingretten eller påtalemyndigheten innen to uker fra dommen er forkynt.

Fengselsstraff
Dersom du er idømt fengselsstraff og har særlige ønsker om tidspunktet for soningen av denne, må du henvende deg
til politiet. Du vil få pålegg av politiet om å møte til fastsatt tid og sted for soning av fengselsstraffen.

- 17 - 09-057579MED-JARE



Dersom du er idømt betinget fengselsstraff, betyr det at utmålingen eller fullbyrdelsen av straffen er utsatt i en
prøvetid. Grunnvilkåret ved betinget dom er at du ikke begår noen ny straffbar handling i prøvetiden. Det kan være
fastsatt andre vilkår i dommen. Hvis du begår en straffbar handling i prøvetiden, kan retten gi en samlet dom for
begge handlingene eller særskilt dom for den nye handlingen. Hvis du bryter fastsatte vilkår, kan retten bestemme at
straff helt eller delvis skal fullbyrdes.

Samfunnsstraff
Dersom du er idømt samfunnsstraff, vil det si at du er pålagt å utføre samfunnsnyttig tjeneste, delta i program eller
andre tiltak utarbeidet av Kriminalomsorgen i frihet i så mange timer som retten har bestemt. Samfunnsstraffen kan
også inneholde forbud mot kontakt med bestemte personer. Kriminalomsorgen bestemmer når og hvordan straffen
skal gjennomføres. Hvis du begår en ny straffbar handling før samfunnsstraffen er gjennomført, eller hvis du ikke
utfører samfunnsstraffen, kan retten bestemme at den subsidiære fengselsstraffen helt eller delvis skal fullbyrdes.

Bot
Hvis en bot ikke blir betalt til fastsatt tid, vil den bli innkrevet av Statens Innkrevingssentral ved lønnstrekk eller
annen tvangsfullbyrdelse. Lykkes ikke dette, må den subsidiære fengselsstraffen sones.

- 18 - 09-057579MED-JARE
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Dette måtte arbeidarane skrive under på.

Publisert: 11.12.2010 kl. 09:50

Endret: 13.12.2010 kl. 18:03

Arbeidaren må sjølv skaffe arbeidsklede, materiale og reiskap for utføring av arbeidet.
Kvaliteten på alt arbeid skal kontrollerast av arbeidsgjevar. Om arbeidsgjevar ikkje finn kvaliteten god nok, får
den tilsette ein frist til å utføre arbeidet. Dette ekstraarbeidet vert det ikkje betalt for.
Om ekstraarbeidet ikkje vert utført innanfor fristen, kan arbeidsgjevar gjennomføre arbeidet, men då må den
tilsette dekkje kostnadene for dette.

Den tilsette får mulkt på inntil 250 timar om han nyt alkohol eller narkotika i arbeidstida.
250 timar er mulkta om den tilsette gjev oPPlysningar om inntekter og vilkår i avtalen til tredjeperson.
250 timar i mulkt vert det om den tilsettebryt tausheitsplikta om SunnRent si forretningsverksemd.
Tausheitspfikta er absolutt og varer også etter at avtalen er avslutta.
250 timar er mulkta dersom den tilsette er ugyldig vekke frå jobb eller bryt arbeidsplanen.
250 timar er også mulkta om den tilsette ikkje følgjer sanitære-, brannsikkerheits-, arbeidsverns- og
helsevernsreglar på arbeidsstaden.

Mulkta må betalast innan 30 dagar.

Den tilsette skal dekkje sine eigne transportkostnader til Norge, men får 1000 kroner i kontantar for å dekkje
sine første behov.

Den filsette må sjølv ordne forsikring som dekkjer personskade eller dødsfall.
Arbeidsgjevar kan når som helst seie opp avtalen, men den tilsette har ein frist på minst 30 dagar med å seie
opp. Om dette vert brote, vert mulkta på inntil 250 timar.
SunnRent har rett til å krevje eit månadleg administrasjonsgebyr på 250 kroner.
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—Har slutta med kontraktane - Nyheter fra Sunnmørsposten - Nordvestlandets største Side I av 3

Har sluttamed
kontraktane

Kontraktar Dagleg leiar Eva-Britt Volstad og avdelingsleiar Karl William Dalen i SunnRent studerer kontrakten som Sunnmørsposten

har lagt fram.

Leiinga i SunnRent seier dei har slutta å bruke dei omstridde kontraktane.

Kjetil Haanes  

Mobil: 90201234

Svein Aam 


Mobil: 90201232

Publisert: 11.12.2010 kl. 07:03

Endret: 15.12.2010 kl. 03:02

—Alle som arbeider for SunnRent skal ha norske tariffløner, seier dagleg leiar Eva-Britt Volstad i SunnRent.

Ho synst det er ille at estiske tilsette tilknytt SunnRent har hatt slike kontraktar som Sunnmør osten

presenterer laurdag.

—Vihar rydda opp og eg vil ta litt av æra for det, seier Volstad.

Les også: — Aldri sett verre kontrakt

23.august slutta ho som økonomisjef i SunnRent og overtok etter Olav Stokkereit som dagleg leiar i det raskt

1-11-111.//www crnn nn /n vb ptpriarti p') R9764 p 1 (15 9(11 1



Har sluttamed kontraktane- Nyheterfra Sunnmersposten- Nordvestlandetsstørste Side2 av 3

veksande reingjeringsselskapet. Stokkereit er griinder og eigar av SunnRent, og er i dag styreleiar.

Møte

Sunnmørsposten møter både dagleg leiar Volstad, styreleiar Stokkereit og avdelingsleiar Karl William Dalen.

Dei har ulik kjennskap til kontrakten den estiske arbeidaren Denis Smirnov gjorde med SunnRent representert

ved Olav Stokkereit 1. juli i år. Kontrakten vert av LO karakterisert som den verste organisasjonen har sett.

—Denne har eg ikkje sett, seier Stokkereit, då kontrakten vert lagt på bordet.

Punkt for punkt: Se kontrakta 


Eva-Britt Volstad seier på si side at ho har sett slike kontraktar, men at ho ikkje har lest dei til punkt og prikke.

—Den har nok vore i bruk til inntil nyleg, seier ho.

Etter å ha lese gjennom kontrakten fastslår Volstad at det er ille.

Slik skal vi ikkje ha det her.

Estisk selskap

Kontrakten ser ut til å vere ein omarbeidd versjon av kontraktane som vart brukte av det estiske selskapet

EuroRent Estonia, eit selskap som lenge var eigd av sentrale personar i SunnRent.

Vi har selt EuroRent og sagt opp avtalen mellom SunnRent og EuroRent, seier Olav Stokkereit.

Men avtalen som Sunnmørsposten legg fram viser at SunnRent har laga ein omarbeidd norsk versjon av

kontrakten, og at det vart inngått avtalar med vaskarar som skulle gjelde fram til desember.

Avdelingsleiar Karl William Dalen vedgår at han kjenner til kontrakten til Dennis Smirnov.

Det var ein del tilsette frå EuroRent vi vfile behalde. Dei som ønskte det fekk haide fram i SunnRent, og då

gjorde vi det slik, seier Dalen.

Ukjent

SunnRent hadde lenge eigarkontroll med det estiske selskapet EuroRent. Likevel seier både Stokkereit og

Karl William Dalen at dei ikkje kjende til kva slags kontraktar selskapet opererte med.

EuroRent framstod for oss som eit legitimt innleigeselskap. Vi betalte EuroRent kvar månad for arbeid

selskapet utførte for oss, seier dei to.

Miste kunde
Etter at ein stor kunde sa opp ein avtale med SunnRent i sommar ved å vise til kritikkverdige forhold rundt

EuroRent, vart det tatt affære internt i SunnRent.

Leiinga i SunnRent plasserer ansvaret hos estiske Innokentin Garsin, som fungerte som dagleg leiar for

EuroRent.

—Han hadde vår tillit og misbrukte den dramatisk, seier Karl William Dalen.

Garsin, som var tilsett i SunnRent, er i dag tilknytta Wash Rent, selskapet som vaskar Marine Harvest i

Herøy.

httli•//lxiww ern» nn/rIvbetr.r/arfir1e")520764 pçp 10 AS ')(11 1
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Les også: Kort ryddefrist  for Wash Rent

Olav Stokkereit eigde EuroRent saman med mellom andre SunnRent-partnaren Fransisco Murseli. I

september selde Murseli seg ut av SunnRent.

—Vi gjorde det slik for å skape ro i selskapet, seier Stokkereit.

httn://www.smn.no/nvheter/artiele2R9'764. ece 1Q (16 ')fil 1



Vaskarar i opprør - Sunnmørsposten

7‘ r>2i-t-efi-es•<,__

Vaskarari opprør

Alexandr Chestrieishit (38) har budd saman med med 14 andre estarar. Han og fleire tilsette i Wash Rent føler seg dårleg behandia,

og fortel om dårlige og uklare arbeidsvilkår. Foto: Marius Beck Dahle

Dei som vaskar for selskapet Wash Rent Limited fortel om mangelfulle
arbeidskontraktar, dårlege løns- og arbeidsforhold og kontroll av fritida.

Kjetil „Raanes
Mobil: 90201234

SMOib_MM

Mobil: 90201232

Publisert: 09.12.2010 kl. 11:18

Endret: 14.12.2010 kl. 08:58

Denne kontrakten er svært mangelfull
Geir Høibråten, LO

Sarnstundes fortel estarane at der ikkje har fått lønnsstipp, stik at dei kan så kor mykje skatt som er trekt.

Vi vert behandla dårleg. No vil eg ikkje meir, seier Alexandr Chestneishij, som søndag toriot Herøy og reiste
heim til Estland,

£#$. heile~grtasielli_SUMMTSPQ$211.1~

Fast betaling

http://www_smp.no/naeringsliv/article289109,ece 16.12.2010



Vaskarar i opprør Sumurkørsposten Page 2 of 3

Jobben til dei estiske arbeidarane er å vaske den enorme laksefabrikken til Marine Harvest på Eggesbønes
kvar natt - det vil seie fem netter i veka, nokre gongar seks. Del jobbar ein form for akkord. Det vil seie at dei
får betalt for 7,5 timar uansett kor lang tid dei bruker pa jobben dei skal utføre.

Alexandr fortel at han ikkje har arbeidskontrakt, men at han vart lova ei timeløn på 90 kroner, eller 625 kroner

for natta.

—Men det er vanskeleg å gjere jobben på 7,5 timar, Siste natta brukte eg ti timar. Dermed vert timeløna 62,50

kroner, seier han.

- Fryktar hjemsending
Alexandr har budd i eit hus utanfor Fosnavåg sentrum sarnan med 14 andre russisktalande estarar.

Han meiner frykt for å verte sendt heim til eit liv i arbeidsløyse gjer at få vil stå ope fram, men

Sunnmørsposten får bekrefta forholda frå både noverande og tidlegare tilsette.

kes_pni44.Sunninmposten_hewklehms.et- papitut~alomdag

Dei fortel Ogat dei har fått beskjed om ikkje å gå på pub, og vise seg minst mogleg ute i Fosnavåg.

(sake held fram under bildet)

Denne arbeidskontrakten er ulovleg, meiner LO.

LO: - Dette er ulovieg
LO meiner at Wash Rent har ein ulovleg kontrakt med sine estiske tilsette.

Rådgjevar Geir Heibråten i forhandlingsavdelinga i LO peiker på fleire uklare forhold, som tel på arbeidstirnar

og arbeidsdagar,

—Denne kontrakten er svært mangelfull og oppfyiler mellom anna ikkje formkrava i Arbeidsmiljøiova, seier

han og ber dei tilsette varsle Arbeidstilsynet og ta kontakt med Arbeidsmandsforbundet.

.Tell_UP"Pi2Put_thejob conditians.,whare_yQu yy.grk,,,.$endemarifp qur iquirj.ellafs fitietifils.apes or Svin
A«p fall1nkfrIn8tigfi Will haryped«mfklenlisij

- Skal rydde opp

http://www.srnp.no/naeringsliv/artic1e289109.ece 16.12.2010
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— Vier eit fersktfirma, og det er svært mange lover å tolgje I Norge. Gje oss htl tid, og vi ska) tydde opp, seier

personalsjef Innokenti Garsin i Wash Rent.

Leiinga stiller seg uforstående til mykje av kritikken frå dei tilsette. Dei vedgår rot med kontraktane, men seier

dei tilsettefår betalt for alt arbeidet.

(sakaheldfram underbildet)

Jevgeni Filippov (t.v.) og Innokenti Garsin har gått frå å vaske til å leie Wash
Rent.

—Vasking er ein form for kunst. Det er vanskeleg å vite kor lenge arbeidet tek. Av og til vil ein jobb ta

fem timar, andre gongar sju. Men det normale er at dei tilsette arbeider 37,5 timar i veka, seier han.

Nye kontrakter
Saman med dagleg leiar Jevgeni Filippov har han handla raskt etter at Sunnrnersposten forst kontakta

selskapet sist laurdag. Det er laga nye kontraktar og det er inngått skriftleg avtale med ein av dei tilsette der

det vert slege fast at han ikkje har noko å klage på.

Sunnmorsposten får likevel ikkje sjå dei nye kontraktane: —Vi treng å gå gjennom kontraktane med våre

rådgjevarar ein gong til, seier Filippov.

tiptdu opp1y~r_om_~_saka?Tipsjommalis~1 Sunrirmyyposten_pkepost 
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LeskontraktasomLO
slaktar
Dette måtte arbeidarane skrive under på.

Publisert: 11.12.2010 kl. 09:50

Endret: 13.12.2010 kl. 18:03

Arbeidaren må sjølv skaffe arbeidsklede, materiale og reiskap for utføring av arbeidet.

Kvaliteten på alt arbeid skal kontrollerast av arbeidsgjevar. Om arbeidsgjevar ikkje finn kvaliteten god nok, får

den tilsette ein frist iI å utføre arbeidet. Dette ekstraarbeidet vert det ikkje betaft for.

Om ekstraarbeidet ikkje vert utført innanfor fristen, kan arbeidsgjevar gjennomføre arbeidet, men då må den

tilsette dekkje kostnadene for dette.

Den tilsette får mulkt på inntil 250 timar om han nyt alkohol eller narkotika i arbeidstida.

250 timar er mulkta om den tilsette gjev opplysningar om inntekter og vilkår i avtalen til tredjeperson.

250 timar i mulkt vert det om den tilsette bryt tausheitsplikta om SunnRent si forretningsverksemd.

Tausheitsplikta er absolutt og varer også etter at avtalen er avslutta.

250 timar er mulkta dersom den tilsette er ugyidig vekke frå jobb eller bryt arbeidsplanen.

250 timar er også mulkta om den tilsette ikkje følgjer sanitære-, brannsikkerheits-, arbeidsverns- og

helsevernsreglar på arbeidsstaden.

Mulkta må betalast Mnan 30 dagar.

Den tilsette skal dekkje sine eigne transportkostnader til Norge, men får 1000 kroner i kontantar for å dekkje

sine første behov.
Den tilsette må sjølv ordne forsikring som dekkjer personskade eller dødsfall.

Arbeidsgjevar kan når som helst seie opp avtalen, men den tilsette har ein frist på minst 30 dagar med å seie

opp. Om dette vert brote, vert mulkta på inntil 250 timar.

SunnRent har rett til å krevje eit månadleg administrasjonsgebyr på 250 kroner.
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LO: Aldrisettverre
kontrakt

=

Gründer Olav Stokkereit har bygd opp SunnRent til eit leiande selskap i reinhaldsbransjen.

LO har aldri sett verre kontraktar enn det Ålesund-selskapet SunnRent har hatt
rned sine estiske tilsette.

Kietil Haanes

Mobil: 90201234

Svein Aam


Mobil: 90201232

Publisert: 11.12.2010 k[. 07:03

Endret: 11.12.2010 kl. 15:20

- Dette er harreisande og grov utnytfing av utanlandsk arbeidskraft. Eg er rett og slett forferda, seier LO-

rådgievar Geir Hoibraten.

http://www.smp.no/nyheter/artie1e289763.ece 13.12.2010
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SunnRent er eit av dei største sefskapa innan reinhaldsbransjen på Sunnmøre og i Nordfjord. Selskapet har

vakse kraftig sidan starten i 2004, og vart i 2008 og 2009 kåra til Gaselle-bedrift av Dagen Næringsliv.

I same perioden har selskapet brukt arbeidarar som jobbar på kontraktar som fråtek dei

grunnleggjande rettar i arbeldslivet.

Mulkt

Sunnmørposten har fått tak i fleire arbeidskontraktar for estiske arbeidarar som har jobba for SunnRent.

Kontraktane opnar for store mulkter for ei rekkje forhold, mellom anna for å røpe inntekt til ein tredjepart.

Punkt for punkt: Tå kontrakta htt ://www.sm .nofnaeri liviartic1e289844.ece

—Her har SunnRent utnytta fattigdomen i andre land. Men i tillegg undergrev slike kontraktar norske bedrifter

som behandlar dei tilsette på ein god måte, seier LO-rådgjevar Høibråten, etter å ha studert kontraktane som

Sunnmørsposten legg fram. Høibråten arbeider spesielt med sosial dumping i LO.

Kontraktane vart først brukte av det estisk registrerte selskapet EuroRent Estonia , som vart starta av

SunnRent-kompanjongane Olav Stokkereit og Fransisco Murseli.

Estland

SunnRent opplyser at dei har brote samarbeidet med estiske EuroRent. Men SunnRent har halde fram med

liknande kontrakter. Dette går fram av ein kontrakt selskapet inngjekk med denestiske tilsette Denis Smirnov

1. juli i år.

Kontrakten er med SunnRent representert ved Olav Stokkereit, men det er avdelingssjef Karl William Dalen

som har signert.

Les også: —Har lutta me k raktan htt ://www.stn .nol h terlarticle2897 .ec

(saka held fram under bildet)

Dagleg leiar Eva-Britt Volstad og avdelingsleiar Karl Wlliam Dalen i Sunnre

Denis Smimov ka akteriserer kontrakten som slavekontrakt.

http://www.smp.nolnyheteriarticle289763.ece 13.12.2010
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—Eg vaska først hos Gilde i Ålesund, deretter hos Norway PeIagic i Måløy. Det var sagt at eg skulle få 115

kroner timen, men dette heldt seg aldri opp att.

- Ofte jobba eg 11-12 timar hos Norway Pelagic, men fekk betalt kun for 7,5 timar. Om leiinga fann

noko feil med vaskinga, måtte vi jobbe gratis til dei var fornøgde.

Han seier at det var spesielt ille ved slakteriet til Gilde.

Det var blod over alt, men kravet var at det ikkje skulle vere ein dråpe att når vi var ferdige. Eg fekk betalt

for 5,5 timar, men jobba svært ofte 11-12 timar,

Personlege selskap

Ifølgje tidlegare SunnRent-tilsette Sunnmørsposten har snakka med, måtte dei for å få jobb i norske

SunnRent først registrere sine personlege selskap, i Estland kalla FIE. Deretter skreiv arbeidarane under

korttidskontraktar med EuroRent Estonia, som så leigde dei ut til SunnRent.

Geir Høibråten i LO seier at dette er ein typisk måte å prøve å vd seg unna norsk lovgjeving.

Men sjølv om dei tilsette er registrerte som estisk næringsdrivande, har bedrifta sett i gang så mange og

omfattande kontroIltiltak overfor dei tilsette at dei etter mitt syn må sjåast på som arbeidstakarar. I så fall er

slike kontraktar gjennomgåande ulovlege.

Eg vil no la ein LO-jurist gå gjennom kontraktane.

Har du o snin er om denne saka? Ti 'ournalistane tif Sunnmørs osten i e ost feetil Haanes

maitto:k•etithaanes sm .no o Svein Aam maitto:svein.aam rn .no D ka o $ ta kon kt lef n ov r

All informas'on vert behandla konfidensielt

Tell us about the ob c ndition where ou work. Send email to our bur lis'II an s

mailto:k etiLhaanes sm 0 v in Aam mailto:svein.aam nr .11 inf tion wil be handl onf de fal
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KortryddefristforWash
Rent

Dagleg leiar Jevgeni Filippov (t.v.) og personalsiet innokenti Garsin i Wash Rent. Foto: Manus Beck Dahle

Marine Harvest krev at reinhaldsselskapet Wash Rent far orden i papira straks.

Kietil Haanes  

Mobø: 90201234

Svein Aam 


Mobii: 90201232

Publisert: 10.12.2010 kl. 14:17

Endret: 1112.2010 kl. 21.11

Dersom ikkje alle papir er i orden så kan vi ikkje bruke del

Ken Schønningsen

Fabrikksjef Ken Schønningsen ved Marine Harvest på Eggesbønes seier han er overraska over det som kom

fram i Sunnmørsposten torsdag thtipfr~w str noNaenn sh.garticie2E1iM om mangelfulle kontraktar, og rot rundt

løn og arbeidsviikår for dei som vaskar laksestakteriet på Eggesbønes

Me forhold rundt selskap som jobbar for oss skal vere ordentiege og ryddige. Noko anna er ikkje

akseptabelt, seier Sehønningsen.

http://www.smp.no!naeringsliv/artic1e289488.ece 13.12.2010
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Les meir om denne saka i Sunnm rs osten laurda

Det nystarta selskapet Wash Rent, eit norskregsstrert utanlandsk foretak, byrja å vaske lakseslakteriet i

september, og har 15 estiske arbeiclarar i Herøy. I Sunnmørsposten torsdag fortalde fleire om konfliktar,

kontroll på fritida og frykt for å bli sende heim.

Les også: Va karar i o rør htt ://www.sm .nolnaerin slivlart 1e2891 9 ec ;1/ .noin flfl SUV/rti 89109. e

Vil hjelpe

Ken Schønningsen stadfestar at han kjenner til episodar mellom vaskarane og tilsette i Marine Harvest.

Det er folk frå ulike nasjonar, med ulik etnisk bakgrunn. Kulturskilnader kan vere noko av årsaka til

eventuelle konfliktar, seier Schønningsen.

(saka held fram under bildet)

LO meiner kontraktane er ulovlege, skreiv Sunnmørsposten torsdag.

—Kva ansvar har Marine Harvest for vaskarane sine vilkår?

Alle skal ha kontraktar, og alle skal ha skikkelege kontraktar. Wash Rent må rydde opp, men dei skal få

hjelp av oss til å lage skikkelege kontraktar. Dersom ikkje alle papir er i orden så kan vi ikkje bruke dei.

Kva er fristen?

—Den er omgåande.

Stor kontrakt

Jobben er å vaske dei store fabrikkbygningane og alle maskinane kvar natt. Kontrakten er esnav dei største i

reingjeringsbransjen på Sunnmøre.

—Kvifor fekk det ferske selskapet Wash Rent denne jobben?

Fordi eg har stor tillit til folka i selskapet Fleire av dei har vaska bedrifta før. Vaskarane hadde god

opplæring og gjorde ein skikkeleo jobb. Men eg er overraska over at del ikkje har alle papir i orden, seier

fabrikksjefen på Marine Harvest.

http://www.srnp.no/naeringsliv/artiele289488.ece 13.12.2010
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Eks-SunnRent
Personalsjef Innokenti Garsin i Wash Rent jobba tidlegare for Alesund-selskapet SunnRent, som fram til

september hadde kontrakten med Marine Hatvest.

(saka held fram under bildet)

Wash Rent vaskar fabrikkbygningane og maskinane til Marine Harvest.

På Marine Harvest jobbar også Francisco Murseli frå Gjerdsvika. Han er ein av skiparane av SunnRent, men i

september selde han seg ut. Dette skjedde samstundes som at Marine Harvest valde Wash Rent til å ta seg

av vaskinga.

—Mursek jobbar i dag på teknisk side i Marine Harvest, og har ikkje noko med Wash Rent å gjere. Det har

han garantert, seier Ken Schønningsen.

Murseli eig huset som dei estiske arbeidarane bur i.

—Wash Rent leiger huset av meg. EHeshar eg ingenting med Wash Rent å gjere, seier han.

Har du o i snin er om denne saka? Ti s burnalistane til Sunnm osten å e ost Wetil Haanes

maillo:kiehthaanes sm .n 0 Svein Aam mailto:svein.aam m .no Du kan o så ta kon kt å telefon s'å over. .

All informas'on vert behandia konfidensielt

Tell us about the 'ob conciitions where ou work. Send email to our ournalists 'etil Haanes

maitto:k" il.haanes asm .rto Of Svein Aam manto:svein.asm /71 .no all information will be handied confidenti

http://www.smp.no/naeringsliv/artie1e289488.ece 13.12.2010
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Norturasa opp
vaskekontrakt

Svein Erik Nilsen ved Nortura i Alesund sa opp kontrakten med SunnRent på grunn av uklare arberdsforhold. Foto: Marius Beck Dahle

SunnRent miste kontrakten med å vaske slakteriet i Ålesund fordi det vart brukt
utanlandske arbeidarar med uklare og uakseptable løns- og arbeidsforhold.

Svein Aam


Mobil: 90201232

Publisert 13.12.2010 kl. 12:42

Endret: 13.12.2010 kl. 12:42

Dette skjedde etter at Nortura hadde sti1tgjentatte spørsmål om forholdet mellom SunnRent og det estiske

EuroRent Estonia - to selskap med tette band.

Vi hadde kontraktsfesta at bruk av underieverdørar ikkje kan skje utan skriftleg samtykke frå oss. Vi såg på

EuroRent som ein slik underleverdør, og meinte dermed at avtalen var misleghalden, seier fabrikksjef Svein

Erik Nilsen ved Nortura i Alesund.

- Korteis reagerte Surinkent?

Dei sa at den manglande informasjonen orn bruk av underievender var ein glipp,

http://www.smp.nolnaeringsliWartic1e290315.ece 13.12.2010
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Ga garantiar

Avtalen om å vaske slakteriet i Alesund mellom SunnRent og Nortura vart sagt opp 14. juni i år.

—For oss er det uakseptabelt at innteigde arbeidarar har vesentleg dårlegare vilkår enn norske reglar, og det

sa vi frå om. Vi var og opptatt av at vaskarane skutle få arbeid vidare. Då ga telinga i SunnRent munnlege

garantiar om at vaskarane skulle få norske avtalar, og at avtalen med EuroRent skulle selast opp på dagen,

seier Nilsen.

I avtalen med Nortura hadde SunnRent dokmentasjonsplikt for at alle papir var i orden i forhold til den norske

skatteetaten og andre krav frå styresmaktene.

Fekk ikkje dokumentasjon

Vi fann ikkje EuroRent Estonia i det norske einingsregisteret ( Brønnøysundregisteret ). Vi ba dei difor

leggje fram papir på at formelle forhold rundt EuroRent, mellom anna forhold kring betaling av skatt og

avgifter, var på plass. Vi fekk aldri sjå slik dokumentasjon.

—Kva sa SunnRent til det?

—Dei sa at dei ikkje kjende til at manglane som vart påpeika, men at dei skulle gi EuroRent beskjed om å

ordne opp.

(saka held fram under bildet)

SunnRent har tette band til EuroRent Estonia, Foto: Kjetil Haanes)

Nortura ba mehom anna om dokumentasjon på at arbeidarane i EuroRent hadde norske skattekort,

men fekk det ikkje. Heller ikkje timelister kom på bordet.

Vi fekk berre sjå timelister for dei norske arbeidarane, men lelinga i SunnRent sa at dei alle fek.knorske

Eigarinteresser

t dialogen med Nortura var SunnRent representert med dåverande dag:eg !eiar, no styreformann, Olav

Stokkereit oo avdelingsielar Karl William Dalen

Kva sa del to om EuroRent?

http://www.smp.no/naeringsliv/article290315.ece 13.12.2010
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Vi fekk opplyst at det var nordmenn på eigarsida i EuroRent, men dette vart ikkje spesifisert.

EuroRent vart framstilt som eit sjølvstendig estisk selskap som dei ikkje hadde noko med.

Olav Stokkereit har vore eigar i dette selskapet, og også dei andre eigarane har vore tilknytt SunnRent. Kva

er din reaksjon på det?

Det var ikkje det inntrykket han ga oss.

LES OGSA: Avde in sleiar: —Visste ikk* h ./ uloo.adresseavisen.no:80801www.sm inaerin sliWarhole290318.ece

Er merksame
Fabrikksjef Svein Erik Nilsen seier at Nortura-konsernet er opptatt av at utanlandske arbeidarar skal ha like

gode løns- og arbeidsvilkår som norske.

—Vi er veldig obs på problematikken med underleverandørar, og difor er vi strenge på at bruk av

underleverandørar skal avtalast. Mange av dei som jobbar som skjerarar og slaktarar kjem frå Polen og

Slovakia. Når vi brukar innleigde folk får dei tilbod om fast tilsetjing når leigeperioden er over, som regel etter

seks månader.

Han understreker også at han ikkje har noko å utsette på jobben som SunnRent sine folk har gjort.

Har du o I snin er om denne saka? Ti s burnalistane til Sunnmørs osten e ost etil Haane

maMoAestil.haanes m .no 0 Svein Aarn mallto:svein.aam srn .no Du kan 0 Så ta kontakt telefo s v r

All informaskin vert behandia konfidensielt

Tell us about the "obconditions where ou work. Send email to our "ournalistsKktil Haanes

mailto:leetil.haanes sin .no Or Svein A m maüto:sv 1n. rn .no all information will be han led nfidential

http://www.smp.no/naeringslivlartiele290315.ece 13.12.2010
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Full oppvaski Marine
Harvest

Dei 15 estarane vaskar verdas største lakseslakteri om natta. Foto: Marius Beck Dahle

Både leiing og tillitsvalde i Marine Harvest på Eggesbønes lovar at alle tilsette,
også tilsette i selskap som leverer vasketenester, heretter skal arbeide i norske
selskap og følgje norske lover og tariffar.

Kietil Haanes

Mobil; 90201234

Svein Aam


Mobil: 90201232

Publisert: 11.12.2010 ki. 07:03

Endret: 11.12.2010 kl. 21:10

Vi er eit altfor stort selskap til å leike butikk, seier hovudtillitsvald Stein Mathiesen for dei organiserte i Norsk

Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbuncl (NNN).

Mathiesen se er at mange vart sjokkerte når dei gjennom Sunnrnersposten rekk vfte orn dei eiendige løns- og
articIstiInp.vaffitip llw".smo r.e.rw&e,,pliviartide286109 t,e, for dei estiske vaskarane i selskapet Wash Rent. Dei 15

estarane vaskar verdas største iakses!akten om natta.

http://www.smp.no/nyheter/article289767.ece 13.12.2010
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Det er ikkje lenge sidan eg garanterte overfor forbundsleiinga at det var ordna opp her på bedrifta, og

spesielt for vaskarane. Og så skjer dette. Eg fekk sjokk når eg las avisa.

Les også: Vaskarar i o rør htt ://www.sm .no/naerin slivIatticIe289109.ece

Les også: Kort d efrist for Wash Rent hd :llwww.sm .nofnaeri sHvia' le28 Lece

Kurs

I går vart dei femten estiske vaskarane innkalla til oppfriskingskurs i handtering av kjemikaliar som vert brukte

i samband med reingjefinga. Dei fekk også kurs i arbeidstryggleik, i regi av selskapet Westing.

Samstundes sat toppleiinga og dei tillitsvalde i møter med selskapet Wash Rent for å utarbeide kontraktar

som er lovlege etter norske lover.

Garanti

Mathisen er også oppteken av å kome i dialog med dei estiske vaskarane.

—For å vite kva som skjer og kva arbeidstilhøve og avtalar dei har, vil vi gjerne snakke med dei.

Ingen treng å vere redde for å snakke med oss. Vi garanterer at vi vil verne dei, seler han.

(saka held fram under bildet)

Fabnkksjef Ken Schønningsen og hovedtilitsvald Stein Mathiesen.

Også fabrIkksjef Ken Schønningsen seier at no skal alle kort på bordet.

Arbeidarane har absolutt ingen ting å frykte, men vi vil gå gjennom alle forhold med leiinga i Wash Rent,

Han opplyser at selskapet sa opp kontrakten med SunnRent ford; ein var misniagd med kvaliteten på arbeidet

som vart utført.

http://www.srnp.no/nyheterfartie1e289767.ece 13.12.2010
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—I tillegg fekk vi sjå arbeiciskontraktar som var heilt uakseptabie. Sjølv om kontraktane er lovlege i Estland, så

er dei ikkje det her.

Lønshopp

Schønningsen seier at i Marine Harvest skat alle tilsette jobbe i norske selskap og etter norske avtaleverk og

tariffar. Dette kravet gjeld også til dei selskapa som leverer reingjehngstenester.

Det vil også seie at vaskarane skal ha ei minimumsløn på 148,65 kroner timen. Det er 58,65 kroner

meir enn nettohanasom dagens vaskarar i Wash Rent har.

Schønningsen forstår at det vert stilt spørsmål ved kvifor selskapet inngjekk ny avtale med personar som

tidlegare var sentrate i SunnRent, og som samstundes er sentrale i det estiske selskapet EuroRent,

—Vi tek no ein full gjennomgang rundt alle forhold i desse selskapa. Eg er lei av at det stadig er rot rundt

selskap som arbeider for oss. Det er skadeleg for oss, men også skadeleg for hei!e næringa.

Krav

Manne Harvest har rundt 140 fast tilsette, i tillegg til rundt 50 innleigde i produksjonen, Her er det Tor Igesund

-eigde Opus som har hatt kontrakten, men Schønningsen seier at det no er ny tilbodsrunde der selskap som

Din Bemanningsartner og Adecco deitek.

—Krava er ufråvikeiege; alle må dokumentere at del tilsette har norske tariffløner, seier Schønningsen.

Har du o I snin er om denne saka? Ti $ 'oumalistane til Sunnmørs osten e ost feetil Haanes

maino:leetiLhaanes sm .no 0 Svein Aam maino:svein.aam sm .no Du kan o så ta kontakt å telefon sit over.

All informas-on vert behandla konfidensielt

Tell us about the 'ob conditions where ou work. Send m il to our ournalists K'etil Haanes

maifto.k.etil.haanes"'sm .no or Svein Aam maMo:sveimaa m ,no a I info tion will be hnid con id ntia

http://www.smp.no/nyheter/article289767.ece 13.12.2010



Betalte ikkje skatt i Norge

„.
Tips en venn

Skriv ut
Del på Facebook
Del på Twitter
Olav Stokkereit (t.v.) er styreformann i SunnRent, og var dagleg leiar fram til i sommar. Per
Søbstad er driftssjef. Samstundes har dei vore to av fire eigarar i EuroRent, det same selskapet
SunnRent leigde inn ein stor del av sine arbeidarar frå gjennom to år. Foto: Marius Reck
Dahle

Dei estiske arbeidarane som SunnRent leigde inn frå EuroRent hadde ikkje norsk skattekort.

Svein Aam
Publisert: 15.12.2010 kl. 05:30
Endret: 16.12.2010 kl. 13:31

Lesmeir omdennesakai irut åva onsda

SIÅ VIDEO

Dei var innieigde gjennom EuroRent, og er ikkje tilseue i SunnRent. SunaRent har
ingeming å jerc med desse foika, seier Olav Stokkereit, styreleiar og tidlepre dagkg leiar i
Sunnrent.

Men ifølgje norske skattestyresmakter skal innleigde arbeidarar skattast i Norge frå dag ein -

og dei skal ha skattekorr,



Timebasis

At arbeidarane får lona i Estland og bar personlege selskap skal ikkje ha betyding. Det.
avjerande er at dei er innleigde, ifølgje underdirektør Kjellfred Nydahl i Skatt Midt-Norge.

Er dette innleige?

Det må vi avgjere i kvart einskild tilfelle, og eg kan ikkje trekkje konklusjonar om denne
konkrete saka. Men generelt kan eg seie at så lenge det er snakk om å jobbe på timebasis, så
er det.ein indikasjon på at det er innleige, seier Nydahl.

Han vil ikkje kommentere om skattestyresmaktene vil sja nærare på forholda i
SunnRent/EuroRent.

(saka held fram etter bildet)

Selskapet EuroRent var sentralt då SunnRent hadde stor vekst frå 2008 til 2010.

9,4 millionarpå eit år

Per Søbstad er driftssjef i SunnRent. Olav Stokkereit er styreformann, og var dagleg leiar
fram til i sommar. Fram til 1.juli var begge medeigarar i det estiske selskapet EuroRent. Dei
to andre eigarane i EuroRent var også tilsette i SunnRent.

Tysdag ettermiddag la dei fram papir soni viser at SurrnRentbetalte 9,4 millionar kroner for
leige av arbeidskraft frå EuroRent i.2009.

Samstundes fakturerte SunnRent EuroRent for 1,3million kroner i husleige, og divere andre.
utgifter. Avtalen mellom dei to selskapa varte frå august 2008 og i to år.

Les også: T ff da i SunnRent
Les også: LO: —kldri sett verre kontrakt
Les også: liar slut med kontraktane



Ulike tal

Kva for timeløn arbeidarane satt igjen med er uklart. Etter den skriftlege avtalen skulle
SunnRent betale 25 euro for kvar innleigd time, og arbeid.araneskulle få minst 16 euro frå
EuroRent.

Men Sunnmørsposten sit på ein.arbeidskontrakt som gir arbeidaren el nettoløn på 11.5euro.
Spørsmålet er då kvar resten av pengane har blitt av.

Etter å ha gått gjennom rekneskapa til SunnRent la selskapet tysdag fram tal som viser at det i
snitt vart betalt 147 kroner timen for innleigde arbeidarar frå Euroent i 2009. Med andre ord
om lag 18,5 euro etter dagens kurs, og betydeleg lågare enn 25 euro slik det står i avtalen.

—Vi veit ikkje heilt kva som har skjedd, men dette med 25 euro kom vel inn i tilfelle
EuroRent skulle leige ut arbeidarar til andre, seier Stokkereit og Søbstad.

Medeigarar

Ifølgje Søbstad og Stokkereit sa SunnRent opp avtalen i juni i år fordi dei ikkje fekk innsyn i
rekneskap eller korleis rekruttering og personaloppfølging var gjort.

(saka held franz under bildet)

Innokenti Garsin seier alt har gått lovleg for seg etter estisk lovverk.

Duoen hadde samstundes full kontroll med EuroRent saman med den tidlegare partnaren
Fransiseo Murseli frå Gjerdsvika. Også Murseli hadde 25 prosent.

Den siste medeigaren, Innokenti Garsin, var tilsett i SunnRent, samstundes som han var
dagleg leiar i EuroRent.

—Kven satt i stvret i EuroRent?



—Vi har aldri hatt styremøte, seier Olav Stokkereit.
—Men der er sjølvsagt eit styre, seier Per Søbstad.
— Satt de to i styret?

(pause)
—Som sagt har det ikkje vore noko styremøte, svarer Olav Stokkereit.

—Teieplikt

Fransisco Murseli, som selde seg ut av SunnRent I . juni. seier han er bunden av teieplikt
rundt selskapet i eitt år: —Men eg har aldri vore ein som har arbeidd med papir. Eg er vaskar,
seier Murseli.

Sunnrnørsposten har bede Innokentin Garsin, som var dagleg leiar og medeiear, om å leege
fram rekneskap. Det har han ikkje gjort:
—Men alt har gått lovlee for seg etter estisk lovverk, seier han.
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DOM

Elvisa Fakic er født 2. september 1985 og bor i Lilloseterveien 71, 0957 Oslo.

Biljana Bjelajac er født 11. august 1971 og bor i Låveveien 50, 0682 Oslo.
Samir Ofkir er født 14.juli 1982 og bor i Kristoffer Robins vei 6, 0978 Oslo.
Samir Said er født 12. oktober 1981 og bor i Lindebergåsen 5 A, 1071 Oslo.
Hosni Laauoar er født 3. November 1977 og bor i Siggerudveien 1046 Siggerud.

Ved tiltalebeslutning utferdiget av Oslo statsadvokatembeter er de satt under tiltale ved

Oslo tingrett for overtredelse av

I Straffeloven 162 første o tred'e ledd første unktum o femte ledd
for ulovlig å ha oppbevart narkotika, og overtredelsen gjelder et meget betydelig kvantum,
eller å ha medvirket hertil

Grunnla er f 1 en forh Id eller medvirkn til dette:
G'elder alle
I tidsrommet fra februar/mars 2009 til torsdag 2. april 2009, i Linderudsletta 5 A i Oslo,
oppbevarte de ca. 95 kilo hasj.

II Straffeloven 162 første o tred'e ledd første unktum o femte ledd 'fr strl 49
for ulovlig å ha forsøkt å erverve narkotika, og overtredelsen gjelder et meget betydelig
kvantum

Grunnla er føl ende forhold eller medvirknin til dette:
Welder nr. 2 Isa Abdolrahman Alkhalid' nr. 3 Bil'ana Wela'ac nr. 4 Samir Ofkir nr.
5 Samir Said o nr. 6 Hosn' Laauoar.
Torsdag 2. og fredag 3. april 2009 i Oslo, forsøkte de å erverve ca 95 kilo hasj ved å true
Elvica Fakic gjentatte ganger til å skaffe tilbake hasjen som var stjålet fra hennes leilighet
torsdag morgen den 2. april. Truslene gikk bl.a. ut på at hun eller datteren hennes på 4 år
kunne bli tatt eller drept. De tok i den forbindelse et bilde av datteren og uttalte at de visste
hvor hun gikk i barnehage. De oppsøkte Fakic på bopel og ble der over noe tid. De lyktes
ikke i sitt forehavende fordi Fakic gikk til politiet da hun ikke visste hvem som hadde stjålet
hasjen.

III Straffeloven 162 første o annet ledd o femte ledd
for ulovlig å ha oppbevart eller overdratt narkotika, og overtredelsen anses som grov, idet det
særlig legges vekt på hva slags stoff det gjelder, kvantumet og overtredelsens karakter

Grunnla er føl ende forhold eller medvirknin til dette:



G'elder nr. 2 Isa Abdolrahman Alkhalidi.
I tiden forut for tirsdag 21. april 2009, i Oslo-området, solgte han en større mengde hasj, for
et beløp på minst kr. 258 450,-.
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G'elder nr. 2 Isa Abdolrahman Alkhalidi.
Tirsdag 21. april 2009 kl. 19.05 i Lybekkergata 1A i Oslo, oppbevarte han 1,4 kilo hasj.

c)
G'elder nr. 4 Samir Ofkir nr. 5 Samir aid o nr. 6 Hosni Laauoar.
Onsdag 17.juni 2009 i Lutvannsveien 18 i Oslo, oppbevarte han 31 kilo hasj.

IV Straffeloven 227 forste traf alternativ
for i ord eller handling å ha truet med en straffbar handling som kan medføre høyere straff
enn 6 måneders fengsel, under slike omstendigheter at trusselen var skikket til å fremkalle
alvorlig frykt

Grunnla er fol ende forhold eller medvirknin til dette:
Welder nr. 2 Isa Abdolrahman Alkhalidi nr. 3 Bil'ana B'ela'ac nr. 4 Samir Ofidr nr.
5 Samir Said o nr. Ho ni Laauoar.
Torsdag 2. og fredag 3. april 2009 i Oslo, i sitt forsøk på å erverve tilbake 95 kg hasj,
forholdt de seg som beskrevet i post 11.

Tiltalens post I er utferdiget etter riksadvokatens ordre. Saken ble utsatt for tiltalte Isa

Abdolrahman Alkhalidis vedkommende etter begjæring om dette fra aktors side.

Påtalemyndigheten vet ikke hvor han befmner seg —og han er etterlyst.

Hovedforhandling ble holdt 11, 12, 18, 19, 20 mai og 12.juni 2010. De tiltalte (bortsett fra
nevnte Isa Abdolrahman Alkhalidi) møtte.

Elvisa Fakic erkjente seg straffskyldig etter tiltalebeslutningens post I.

Biljana Bjelajac erkjente seg ikke straffskyldig etter tiltalebeslutningens poster I, 11og IV.

Samir Ofkir erkjente seg skyldig etter tiltalebeslutningens post IV —men med forbehold

om gjerningsbeskrivelsen. Han erkjente seg ikke straffskyldig etter tiltalebeslutningens
poster I, 11og111c.

Samir Said erkjente seg skyldig etter tiltalebeslutningens post IV —men med forbehold om

gjerningsbeskrivelsen. Han erkjente seg ikke straffskyldig etter tiltalebeslutningens poster
I, Il og III c.

Hosni Laauoar erkjente seg straffskyldig etter tiltalebeslutningens poster II og IV. Han

erkjente seg ikke straffskyldig etter tiltalebeslutningens poster I og 111c.

Retten mottok forklaring fra 4 vitner, og det ble foretatt slik dokumentasjon som fremgår
av rettsboken.

Under hovedforhandlingen nedla aktor slik påstand:
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Elvisa Fakic,f 12.09.1985, dømmesfor overtredetse av straffeloven § 162

første ledd,jf tredje leddførste punkt, jf femte ledd, til en straff av i 3 år og 6

måneder, hvorav 1 år gjøres betingetpå vanlige vilkårjf straffeloven §§ 52-

54.

Tilfradrag i straffen kommer 31 dager i utholdt varetekt.

Hun dømmes til å tåle inndragning av kr. 16.000,jf. straffeloven § 34.

Biljana Bjelajac,f 11.08.1971, dømmesfor overtredelse av straffeloven § 162

første ledd,jf tredje ledd første punkt, jf femte ledd straffeloven § 162første

ledd,ff tredje leddførste punkt, jf femte ledd,jf straffeloven § 49 og

straffeloven § 227første sfraffalternativ, til en straff av fengsel i 4 år og 6

måneder.

Tilfradrag i straffen kommer 85 dager i utholdt varetekt.

Samir Ofkir,f 14.07.1982, dømmesfor overtredelse av straffeloven § 162

første ledd,jf tredje leddførste punkt, jf femte ledd —straffeloven § 162første

ledd,jf tredje leddførste punkt, jf femte ledd,jf straffeloven § 49 —

straffeloven § 162første og annet ogfemte ledd samt straffeloven § 227første

straffalternativ, til en straff av fengsel i 5 år og 9 måneder.

Tilfradrag i straffen kommer 110 dager i utholdt varetekt.

Samir Said,f 12.10.1981, dømmesfor overtredelse av straffeloven § 162første

ledd,jf tredje leddførste punkt, jf femte ledd —straffeloven § 162første ledd,

jf tredje leddførste punla, jf femte ledd,jf straffeloven § 49 —straffeloven §

162første og annet ogfemte ledd samt straffeloven § 227 første

straffalternativ, til en straff av fengsel i 5 år og 9 måneder,

Tilfradrag i straffen kommer 253 dager i utholdt varetekt.
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5. Hosni Laauoar, f 03.11.1977, dørnmesfor overtredelse av straffeloven § 162

første ledd,jf tredje ledd første punkt, jf femte ledd —straffeloven § 162første

ledd,jf tredje leddførste punkt, jf femte ledd,jf straffeloven § 49 —

straffeloven § 162første og annet ogfemte ledd samt straffeloven § 227første

straffalternativ, til en straffav fengsel i 5 år og 2 måneder.

Tilfradrag i straffen kommer 110 dager i utholdt varetekt.

Forsvareren for Elvisa Fakic nedla påstand om at hun bes ansett på mildeste måte og at
inndragningsbeløpet begrenses til kr. 8.000.

Forsvareren for Biljana Bjelajac nedla påstand om frifmnelse subsidiært at hun bes ansett
på mildeste måte.

Forsvareren for Samir Ofkir nedla påstand om frifinnelse for tiltalens poster I, II og III c —

og at han for øvrig bes ansett på mildeste måte.

Forsvareren for Samir Said nedla påstand om at han ble frifunnet for samtlige tiltaleposter

—bortsett fra tiltalepost IV, og subsidiært anses på mildeste måte.

Forsvareren for Hosni Laauoar nedla påstand om frifinnelse for tiltalens poster I og III c —

og for øvrig best ansettpå mildeste måte.

Rettens vurdering
Retten bemerker innledningsvis at den ved sin bevisbedømmelse har latt all rimelig og
fornuftig tvil komme de tiltalte til gode.

Tiltalens ost I —o bevarin av has. —Elvisa Fakic:
Elvisa Fakic har som nevnt erkjent straffeskyld for denne tiltaleposten.

Retten finner det bevist at hun —i tidsrommet begynnelsen av mars 2009 til torsdag 2. april

2009 —i sin leilighet i Linderudsletta 5 A i Oslo, forsettlig oppbevarte ca 95 kg hasj.

Hasjen var plassert i to store bager og i en blå plastkasse. Dette ble oppbevart i et skap på
soverom i hennes leilighet.

Opptakten til Elvisa Fakics oppbevaring av denne hasjen var at hun var blitt venninne av

Biljana Bjelajac, som hadde introdusert henne for Isa Abdolrahman Alkhalidi. Elvisa Fakic
hadde svært dårlig økonomi. Hun hadde lånt kr. 5 —6.000 av Biljana Bjelajac og hadde
problemer med tilbakebetalingen av dette lånet. Da Isa Alkhalidi forespurte om hun ville
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oppbevare hasj i sin leilighet mot betaling, aksepterte Elvisa Fakic dette. Isa Alkhalidi
hadde da på forhånd sett på leiligheten hennes. Elvisas leilighet var interessant fordi hun
hadde lite besøk og fordi hennes soverom ikke hadde vindu.

Isa Alkhalidi kom med hasjen og plasserte hasjen i nevnte skap på soverom. I tiden deretter
hentet Isa Alkhalidi hasj fra Elvisa Fakics leilighet —mest i helgene, men nesten hver dag. I
det tidsrommet ElvisaFakic oppbevarte hasjen antar hun at Isa Alkhlidid hentet hasj 20 til
25 ganger.

Den 2. april2009 reiste Elvisa Fakic for å hente en kake hun hadde bestilt. Da hun kom
tilbake til leilighetensin i Linderudsletta 5 A, så hun at inngangsdøren var åpen og at
bagene (koffertene)og den blå plastkassen med all hasjen, var borte. Hutt så også at vindu i
terrassedøren var knust og at døren var brutt opp.

Det ble senere klarlagt at det var hennes venn/ kjæreste 11. 	 sammen med
andre —som hadde stjålet denne hasjen fra leiligheten hennes. Politiet tok beslag i denne
hasjen i tilknytning til ransaking av leilighet i Bølerlia 18 som var adressen til 1f

Imedvirkere.

Hasjen lå i to sortebager og i en blå plastkasse. Ved laboratorieundersøkelse ble det
klarlagt at dette var hasj og at den samlede vekten av hasjen utgjorde 95,22 kg. Det
fremgår av premissene i Oslo tingretts dom av 21. januar 2010, der blant annet

ble domfelt, at ikke noe av hasjen ble solgt før politiet gjorde beslag i det.

Retten kjenner ikke til hvor mye hasj Isa Alkhalidi hentet fra Elvisa Fakics leilighet, før
tyveriet av hasjen skjedde. Retten ser derfor bort fra den hasjen som ble hentet, og legger
til grunn at det kvantum hasj som Elvisa Fakic oppbevarte i alle fall utgjorde 95 kg —som
er i tråd med tiltalens gjerningsbeskrivelse. Dette kvantum hasj innebærer at det
oppbevarte —i straffeloven § 162 's forstand utgjør et "betydelig kvantum", jf.
straffeloven § 162 tredje ledd første punktum. (Etter praksis mer enn 80 kg hasj).

Retten finner det bevist at Elvisa Fakic var klar over at det her gjaldt en betydelig mengde
hasj. Hun har forklart om hasjens vekt: "Det var skikkelig tungt". Innledningsvis hadde
hun av Isa Alkhalidi blitt vist noenlunde omfanget av hasjen ved beskrivelse med hendene.
Da hasjen ble brakt inn i leiligheten, forsto hun imidlertid at omfanget var mye større —
men hun stilte likevel aldri noe krav om fjerning av hasjen —helt eller delvis.

Kvantumet av hasj må dessuten omfattes av Elvisa Faldcs forsett. På bakgrunn av at Elvisa
Fakic var klar over at hasjen var skikkelig tung, finner retten bevist at hun også hadde
forsett med hensyn til kvantumet —idet retten finner at hun har ansett en slik vekt som i
alle fall overveiende sannsynlig.
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Uansett finner retten det bevist at hun har hatt forsett med hensyn til kvantum —ut fra
forsett i form av dolus eventualis etter den såkalte positive innvilgelsesteori. Kort uttrykt

går denne teorien ut på at forsett foreligger dersom gjerningsmannen har tatt det
standpunkt å ville foreta handlingen, selv om følgen skulle inntre/ gjerningsmomentet

"betydelig kvantum" skulle foreligge. I og med at Elvisa Fakic var klar over at hasjlageret
var skikkelig tungt og likevel ikke krevde det fjernet, har hun ved sin adferd lagt for dagen
at hun ville oppbevare hasjen uten hensyn til vekten. Retten viser i denne forbindelse til

høyesterettsavgjørelser inntatt i Rt. 1980side 979 og Rt. 2001 side 58.

Retten vil for øvrig bemerke at det fra Elvisa Fakics side, heller ikke er anført at hun ikke

hadde tilstrekkelig forsett med hensyn til kvantumet —ca 95 kg hasj.

Elvisa Fakic har ved dette gjort seg skyldig i overtredelse av straffeloven § 162 første og
tredje ledd første punktum og femte ledd.

Tiltalens st I — bevarin av has. —Bifana Wela'ac:
Biljana Bjelajac har som nevnt ikke erkjent straffeskyld for dette forholdet —medvirkning

til oppbevaring av disse 95 kg hasj.

ElvisaFakic hari hovedtrekk forklart følgende om Biljana Bjelajacs befatning med
hasjoppbevaringen:

Det var Biljana Bjelajac som introduserte henne for Isa Alkhalidi. Biljana Bjelajac sa tll
henne tilknytning til at hun ønsket å låne mer penger av henne —at hun kunne passe på

noe i leilighet og at hun ville tjene bra på dette. Biljana Bjelajac fortalte henne at hun

hadde passet på ting/ hasj for andre —men at hun ikke hadde plass til mer.

Når det gjaldt betalingen for oppbevaringen av hasjen, skulle hun få kr. 7.000 pr. måned og

Biljana Bjelajac deltok når det gjaldt avklaringen av betalingen. (Hun fikk imidlertid rent

faktisk kr. 8.000 pr. måned).

Isa Alkhalidi fortalte henne at det var Biljana Bjelajac som skulle hente hasjen fra

leiligheten hennes, men hun ble ikke fortalt hvem som eide denne hasjen. Før hasjen ble

plassert i leiligheten hennes, hadde både Biljana Bjelajac og Isa Alkhalidi sett på
leiligheten. Hun oppfattet at det var mye samarbeide mellom Biljana Bjelajac og Isa

Alkhalidi. Biljana Bjelajac fortalte henne at det var hun som skulle komme å hente hasj —

men hun kom aldri. Det var bare Isa Alkhalidi som hentet hasj fra lageret hjemme hos
henne.

Biljana Bjelajac og Isa Alkhalidid var venner. Biljana Bjelajac var kjent med hele

situasjonen —at Isa Alkhalidi hadde plassert hasjen i hennes leilighet, betalingen til henne

og normalt også når Isa Alkhalidi skulle hente hasj fra hasjlageret hos henne.
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Hun fortalte til Biljana Bjelajac at Isa Alkhalidi hadde spurt henne om hun også kunne leie
en annen leilighet for oppbevaring av hasj. Dette frarådet Biljana Bjelajac ut fra et
risikosynspunkt.

Etter at tyveriet av hasjen hadde skjedd, sa Biljan Bjelajac at det var Isa Alkhlidis problem
at hasjen var borte. Biljana Bjelajac var i denne forbindelse stille og rolig.

Men da Biljana Bjelajac kom til leiligheten hennes, på kveIden den 2. april 2009, var hun
sint og redd og sa at hun måtte vite alt. Biljana Bjelajac ga uttrykk for at "de" ville kunne

drepe både henne og datteren og Biljana Bjlajac og barna hennes. Biljana Bjelajac anIdaget
henne for å lyve om tyveriet som hadde skjedd. Hun forsto det slik at disse menneskene
var noen som Biljana Bjelajac kjente fra før av og som hadde hjulpet henne med å

komme ti1Norge. De var farIige folk. Biljana Bjetajac fortalte henne også at hasjen hadde
en verdi på ca 7 millioner kroner.

Da de andre tiltalte litt senere samme kveld kom til leiligheten hennes, var de truende —
bortsett fra Isa Alkhalidi, som gråt og var ute av seg. Retten vil behandle de nærmere

detaljer omkring dette trusselbildet nedenfor i tilknytning til tiltaIepost II og IV. Når det
gjelder Biljana Bjelajics opptreden/ befatning med dette, bar hun forklart at Biljana
Bjelajac tok telefonen fra henne og gikk igjennom hennes meldinger og kontakter. Biljana

Bjelajac sa også at hun visste hvor datteren hennes gikk i bamehage.

Etter at Biljana Bjelajac hadde forlatt leiligheten sammen med de øvrige tiltalte, ringte

Biljana Bjelajac henne og fortalte at de hadde tatt henne med seg til et sted hun ikke visste
hvor var. Elvisa Fakic trodde da at Biljana Bjelajac var i fare —og at hun følgelig også selv
var i fare.

Etter at tyveriet av hasjen hadde skjedd og politiet hadde kommet inn i bildet ved

innbruddsanmeldelsen fra hennes side, var Biljana Bjelajac sint fordi hun mente at politiet
ville kunne finne fingeravtrykk.

Biljana Bjelajac har i hovedtrekk forklart følgende:

Hun har kjent Isa Alkhaldidi i ca 10 år og de er omgangsvenner. Han er også en god venn
av hennes ektefelle. Hun var kjent med at han var straffet for narkotikaforhold tidligere og

visste at han "drev med hasj". Hun var den som introduserte Elvisa Fakic for Isa Alkhalidi

—men det hadde ingen sammenheng med hasj. Bakgrunnen var at Isa Alkhalidi var
interessert i Elvisa Fakic og derfor hadde bedt om å bli introdusert.
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Dagen etter introduksjonen kom Elvisa Fakic til henne og fortalte at Isa Alkhalidi hadde
bedt henne "passe noe for ham". Hun skjønte at det var tale om oppbevaring av narkotika
mot penger. Hun bemerket til Elvisa Fakic at det var opp til henne —det var hennes sak

Hun var klar over at Elvisa Fakic aksepterte å oppbevare hasj og også at Isa Alkhalidi
senere hadde plassert hasjen hos Elvisa Fakic. Hun var også klar over at hasjen var tung.
Videre at Isa Alkhalidi ofte kom til Elvisa Fakic og hentet hasj. Alt dette var hun blitt

fortalt av Elvisa Fakic.

Hun lånte noen ganger sin telefon til Isa Alkhalidi når han ringte til Elvisa Fakic. Hun har
erkjent at hun har sagt til Elvisa Fakic at hun måtte reise hjem for at Isa Alkhalidi kunne
komme å hente hasj. Men dette skjedde ikke så ofte. Hun har erkjent at hun har vært et
"bindeledd" mellom Elvisa Fakic og Isa Alkhlidi. De har ringt som "gærninger". Det ble
for mye for henne —det var en plage.

Hun har aldri sagt at hun kunne hente hasj hjemme hos Elvisa Fakic. Hun har ikke uttalt
seg noe om egnetheten til Elvisa Fakics leilighet når det gjelder oppbevaring av hasj. Hun
har ikke vært i leiligheten til Elvisa Fakic før hasjen ble plassert der.

Hun ble fortalt av Elvisa Fakic at hasjen var blitt stjålet. Hun ringte da til Isa Alkhalidi og
fortalte dette.

Isa Alhalidi trodde ikke på at det hadde vært noe tyveri og ba henne om å ringe til Elvisa
Fakic for å si at hun måtte levere tilbake "varene" —noe hun gjorde. Isa Alkahlidi ville
også at hun skulle snakke med Elvisa Fakic i hennes leilighet. På spørsmål fra aktor om
hvorfor hun skulle ha noe med denne saken å gjøre var bennes svar at hun var redd for at
noe skulle kunne tilstøte Elvisa Fakic. Hun ville derfor forsøke å få henne til å levere
tilbake hasjen.

Hun benekter at hun gikk igjennom telefonen til Elvisa Fakic for å se på meldinger eller
kontakter, mens samtlige tiltalte var til stede i leiligheten til Elvisa Fakic. Hun fant bare
frem til telefonnummeret til Samet Arslani på denne telefonen. Hun benekter også å ha

opplyst noe om bamehagen til Elvisa Fakics datter. Det var Elvisa Fakic som fortalte om
Ammerud bamehage.

Det var en dårlig stemning i leiligheten. De nærmere detaljer når det gjaldt
trusselsituasjonen, vil retten behandle nærmere nedenfor i tilknytning til tiltalens punkt II

og IV.

På bakgrunn av trusselsituasjonen i leiligheten til Elvisa Fakic, valgte hun å bli i leiligheten
for å se hva som skjedde. Hun forlot senere leiligheten til Elvisa Fakic —sammen de øvrige
tiltalte —slik at Elvisa Fakic ble igjen alene.
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Hun ble deretter bedt om å ringe til Elvisa Fakic for å si at hun ikke ble kjørt hjem —men
til en leilighet —som et "gissel". Hun gjorde dette. Hun vet ikke hvorfor hun gikk med på å

formidle et slikt falsktbudskap. Men det var vel for å skremme henne, slik at hun da ville
levere tilbake "varene".

Neste dag —den 3. april 2009 —ringte hun Elvisa Fakic —etter anmodning om dette fra Isa
Alkhalidi —og spurte om hun hadde funnet ut noe —og om hun hadde fått tak

":1Hvorpå Elvisa Fakic fortalte at _ opplyst at han ikke visste noe

om tyveriet.

* *

Retten finner på bakgnmn av bevisførselen ikke bevist at Biljana Bjelajac var medeier i
disse 95 kg hasj. Hennes interesse av å få tilbake denne hasjen har ikke et slikt preg og

tyngde at retten med sikkerhet kan trekke en slik konklusjon. Det samme er tilfelle når det

gjelder hennes "samarbeide" med Isa Alkhalidi. Et moment for at Biljana Bjelajac ikke
selv hadde eierinteresser i hasjen, er hennes umiddelbare reaksjon på opplysningen om

tyveriet av hasjen. Hun ga da uttrykk for —overfor Elvisa Fakic —at dette var Isa
Alkhalidis problem og hun var i denne forbindelse stille og rolig. Et moment i motsatt
retning er hennes deltagelse i trusselsituasjonen hjemme hos Elvisa Fakic —men hennes
rolle her har heller ikke en slik karakter at retten med sikkerhet kan fastslå noen
eierinteresse eller lignende i hasjen for hennes vedkommende. Det forhold at Biljana

Bjelajac da var sint og redd, kan tyde på eierinteresser eller deltagelse —men kan også
være et utslag av redsel og uttrygghet både for seg selv og familie og for Elvisa Fakic og

datteren eller noe annet.

Retten fmner likevel bevist at Biljana Bjelajac må anses å ha "medvirket" til

oppbevaringen av hasjen i leiligheten til Elvisa Fakic.

Retten finner bevist at hennes medvirkning har bestått i tilskyndelse av å oppbevare hasj
for Isa Alkhalidi og medvirkning til fastsettelse av det vederlag Elvisa Fakic skulle få for

oppbevaringen av hasjen. Retten fester her lit til Elvisa Fakics forklaring sett i
sammenheng med lånet Elvisa Fakic hadde hos Biljana Bjelajac. Videre har hennes
medvirkning bestått i formidling av beskjeder for at Isa Alkhalidi kunne hente hasj fra
dette hasjlagret hos Elvisa Fakic —sett i sammenheng med tilskyndelsen av å oppbevare
hasj. Biljana Bjelajac har selv erkjent formidling av slike beskjeder.

Retten finner viderebevist at Biljana Bjelajac opptrådte forsettlig i denne forbindelse. Hun
var fullstendig klar over hva hun gjorde. Hvorvidt hennes motiv var vennetjeneste for Isa

Alkhalidi eller mot vederlag eller annet —kan ikke retten fastslå.

- 10- 10-034227ME0-OTIR/05



Retten finner det også bevist at Biljana Bjelajac var klar over at hasjlageret var tungt.
Retten fester lit til at Elvisa Fakic fortalte henne dette. Da lageret minst veide 95 kg —fører
dette til at forholdet også rammes av straffeloven § 162 tredje ledd —"betydelig kvantum".

På samme måte som for Elvisa Fakic, finner retten det bevist at Biljana Bjelajac også
hadde forsett med hensyn til kvantumet av hasj. Retten finner det bevist at hun med
overveiende sannsynlighet anså at hasjpartiet hadde en vekt på minst 95 kg. Uansett hadde
hun forsett i form av dolus eventualis etter den såkalte positive innvilgelsesteori. Hun

stoppet ikke med sin medvirkning til tross for at hun var klar over at hasjlageret var tungt.

Biljana Bjelajac har ved dette gjort seg skyldig i overtredelse av straffeloven § 162 første
og tredje ledd første punktum og femte ledd.

Tiltalens II —forsøk å å erverve ca 95k has ved å forsøke å få tilbake has'en som var
st'ålet —Bil'ana B'ela'ac Samir Ofkir Samir Said Hosni Laauoar:
Når det gjelder dette tiltalepunIctethar Hosni Laauoar erkjent straffeskyld —mens de øvrige
tiltalte ikke har erkjent straffeskyld.

Retten finner bevist at de ovennevnte fire tiltalte på kvelden den 2. apriI 2009, forsøkte å få
tilbake hasjen som var stjålet fra leiligheten til Elvisa Fakic. De tre mannlige tiltalte skulle
få kr. 50.000 dersom de klarte å skaffe tilbake hasjpartiet —der dette beløpet skulle deles i
tre deler til Ofkir, Said og Laauoar. De tiltalte trodde ikke på at det var noe tyveri —men at

Elvisa Fakic sto bak fjerningen/tyveriet av hasjen.

Retten vurderer det slik at samtlige fire tiltalte —i faktisk samarbeid —truet og skremte
Elvisa Fakic for å få henne til å opplyse hvor hasjen var blitt av. Samtlige 4 tiltalte hadde
som "oppdragsgiver" Isa Alkhalidi. (Det vil under behandlingen av tiltalens post I for
Samir Ofkir, Samir Said og Hosni Laauoar, bli nærmere redegjort for deres tilknytning til
det oppbevarte hasjpartiet.)

Retten fmner ingen grunn til å gå nærmere inn på detaljene om hvordan partene kom i
kontakt med hverandre —etter at tyveriet av hasjpartiet var kjent. Retten finner det bevist at

disse 4 tiltalte hadde til formål å forsøke å få Elvisa Fakic til å fortelle hvor hasjen var blitt
av —slik at hasjen kunne gjenfinnes.

Mens Elvisa Fakic og Biljana Bjelajac var sammen alene i leiligheten på kvelden den 2.
april 2009 —før de andre tiltalte kom inn i leiligheten—formidlet Biljana Bjelajac trusselen
om at de begge samt barna kunne bli drept og at det var tale om farlige folk.

De tre mannelige tiltalte —sammen med Isa Alkhalidi —hadde, før de gikk inn i leiligheten
til Elvisa Fakic, bestemt seg for —og avtalt —at de skulle forsøke å true og skremme henne

til å fortelle hvor hasjpartiet var blitt av. Dette har de innrømmet —men likevel slik at
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tiltalte Samir Ofkir har gjort gjeldende at han ikke visste at de stjålne bagene m.v.
inneholdt hasj. Retten fester ikke noe lit til dette. Retten er overbevist om at også han var
klar over hva saken fullt ut gjaldt og hvorfor han og de andre skulle skremme og true
Elvisa Fakic. Retten viser i denne forbindelse til at Samir Ofkir truet Elvisa i minst samme
utstrekning og intensitet som de øvrige. Elvisa Fakic har opplyst at det i denne
trusselsituasjonen klart fremgikk at det var tale om hasj —slik at alle de tilstedeværende var
inneforstått med dette.

Etter at alle de tiltalte—også Isa Alkhalidi —var kommet inn i leiligheten, ga de uttrykk for
at de ikke trodde at Elvisa Fakic ikke hadde samarbeidet med noen når det gjaldt denne
hasjen. De ga uttrykk for at de ikke trodde noe på at det hadde vært et tyveri —og heller
ikke at tyven(e) hadde kommet seg inn i leilighetenvia balkongdøren. De var sure —og
spesielt sure var Samir Ofkir og Samir Said.

Det ble tatt fotografi av et bilde av datteren til Elvisa Fakic som sto fremme —i tilknytning
til at det kom frem hvilken bamehage datteren holdt til i —Arnmerud barnehage. Dette er
bekreftet av samtlige—men angitt forskjellig med hensyn til hvem som tok fotografiet.
Denne opptedenen var en del av tusselbildet.

Samir Said sa at hvis ikke Elvisa Fakic besørget hasjen tilbake, skulle hun og datteren bli
drept. Retten fester her lit til Elvisa Fakics forklaring om dette —som også er støttet av
Hosni Laauoar.

De tok fra henne passet. De tok også fra henne telefonen —som ble gjennomgått med
hensyn meldinger og kontakter. Retten finner bevist at den mest aktive av de tiltalte når det
gjaldt telefonen, var Biljana Bjelajac.

Det ble også antydet at det neste dag ville komme personer fra Nederland —underforstått at
disse ville være farlige for Elvisa Fakic og hennes datter. I denne forbindelse ble det også
gitt en tidsfrist til neste dag for Elvisa Fakic til å fremkomme med opplysninger, slik at
hasjen kunne komme til rette. Denne tidsfristen ble knyttet til drapstrussel overfor henne.
Dette er bekreftet av flere av de tiltalte.

I følge Samir Said sa Biljana Bjelajac til Elvisa Fakic: "Lever bagene til Isa —så er
problemet lest".

Mens det hele foregikk, gråt Isa Alldalidi mye.

Elvisa Fakic var veldig redd, lei seg og gråt. Samtlige har sett dette.

De tiltalte tilbød Elvisa betaling hvis hun ga tilbake hasjen.
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Det fremgår ovenfor under rettens behandling av tiltalepost I for Biljana Bjelajac, at hun
rett etter at de alle hadde forlatt leiligheten til Elvisa Fakic, ringte henne og uriktig ga
uttrykk for at hun var blitt tatt med til et sted hun ikke visste hvor var —for å gi inntrykk av
at hun var i fare —og at dette følgelig også gjaldt for Elvisa Fakic. På denne måten

formidlet hun falske trusler for å forsøke å fa tilbake hasjen. Denne telefonen ble gjort i

samarbeide med de øvrige mannlige tiltalte. Denne telefonsamtalen er for øvrig bekreftet
av både Elvisa Fakic og Biljana Bjelajac.

Tiltalte Hosni Laauoar har i sin forklaring tilkjennegitt at Elvisa Fakics forklaring i retten

er riktig når det gjelder det som skjedde i leiligheten hennes den 2. april 2009.

De mannlige tiltalte forsøkte for øvrig neste dag —den 3. april 2009 —å få tak

ia de hadde fått mistanke til at han kunne stå bak hasjtyveriet, med det formål å•
forsøke å.få tilbake hasjen.

Forsøket på å få tilbake hasjen mislyktes imidlertid. På bakgrunn av blant annet tilståelse

fra Elvisa Fakics side —sett i sammenheng med telefonavlytting —fikk politiet beslag i
dette hasjpartiet den 18. april 2009.

Retten fmner det bevist at samtlige 4 tiltalte opptrådte forsettlig —og i samarbeid —forsøkte
å true og skremme Elvisa Fakic til å opplyse hvor hasjen var —for å skaffe hasjen tilbake.

Ved dette forsøkte de tiltalte å "erverve" hasj —jf. straffeloven § 162 første ledd.

Det er foran redegjort for at hasjpartiet utgjorde ca 95 kg. Objektivt sett er derfor dette å
anse som et "betydelig kvantum", slik at straffeloven § 162 tredje ledd første punkt også

kommer til anvendelse.

For at denne bestemmelsen skal komme til anvendelse må imidlertid forsettet også omfatte

kvantumet.

Når det gjelder Biljana Bjelajac finner retten at hennes forsett omfatter kvantumet —ca 95
kg. Retten viser i denne forbindelse til rettens argumentasjon når det gjelder hennes forsett

i tilknytning til behandlingen av tiltalepost I. Det samme resonnementet gjelder også her.

Når det gjelder Samir Ofkir, Samir Said og Hosni Laauoar, er retten overbevist om at de i
alle fall var blitt gjort kjent med at det gjaldt et betydelig parti hasj (hvis det ikke var deres
egen hasj) og at det var derfor de ble bedt om å yte assistanse. På denne bakgrunn er

retten kommet til at de med overveiende sannsynlighet var klar over at det var tale om et

hasjparti på i alle fall 95 kg. Uansett —på samme måte som for Biljana Bjefajac —finner
retten det bevist at de uansett har hatt forsett med hensyn til "betydelig kvantum", ut fra at

de har hatt forsett i form av dolus eventualis, etter den positive innvilgelsesteori. Retten er
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kommet til at disse tiltalte hadde tatt det standpunkt å ville foreta denne trusselhandlingen

for å søke å få tilbake hasjen, selv om hasjpartiet skulle utgjøre 95 kg basj. I denne
forbindelse finner også retten bevist at de tiltalte var oppmerksom på at hasjpartiet hadde
millionverdi.

Biljana Bjelajac, Samir Ofkir, Samir Said og Hosni Laauoar har ved dette gjort seg skyldig
i overtredelse av straffeloven § 162 første og tredje ledd første punktum og femte ledd, jf.
straffeloven § 49.

Tiltalens ost IV —trusler straffeloven 227 første straffalternativ —Bil'ana B'ela'ac

Samir Ofidr Samir Said o Hosni Laauoar:

Retten har overfor —under behandlingen av tiltalepost II —blant annet kommet frem til at
samtlige tiltalte har fremkommet med trusler —og medvirket til trusler —for å skremme
Elvisa Fakic til å fortelle hvor hasjen befant seg. Om de nærmere truslene viser retten til

,rettens nærmere redegjørelse ovenfor om disse truslene under tiltalepost

Truslene må oppfattes slik at de gikk ut på både drapstrusler og legemsbeskadigelses-
trusler. Det ble således truet med straffbare handlinger som kan medføre høyere straff enn

6 måneders fengsel. Disse truslene finner retten bevist var skikket til å fremkalle alvorlig

frykt. Truslene førte da også rent faktisk til at Elvisa Fakic ble alvorlig redd —selv om dette
ikke er noe krav for at bestemmelsen kommer til anvendelse. Hun ble så redd at hun ved

første anledning da politiet kom til hennes leilighet, fortalte alt —herunder om den stjålne

hasjen som hun hadde oppbevart.

Samtlige tiltalte har —bortsett fra Biljana Bjelajac —erkjent straffeskyld for denne
tiltaleposten.

Når det gjelder Biljana Bjelajac er retten kommet til at hun ikke selv direkte truet Elvisa
Fakic, men at hun medvirket tiI truslene/ formidlet trusler. Mens Elvisa Fakic og Biljana

Bjelajac var sammen alene, fremkom Biljana Bjelajac —som nevnt ovenfor under
behandlingen av tiltalepost Il —med trusselen om at de begge samt barna kunne bli drept
og at det var tale om farlige folk. Dette var riktignok videreformidling av trussel fra andre

—men ble gjort i den hensikt å forsøke å skremme Elvisa Fakic til å fremskaffe den stjålne
hasjen.

Biljana Bjelajac opptrådte for øvrig sammen med de andre på truende måte, ved at hun tok
telefonen til Elvisa Fakic og undersøkte denne, opplyste om barnehagen til datteren til

Elvisa Fakic, samt ringte henne etterpå for å gi inntrykk av at både hun og Elvisa Fakic var
i fare. I den fryktelige trusselsituasjonen som hun forsto Elvisa Fakic var i, skulle hun —
etter rettens syn —enten ha protestert og/ eller forlatt leiligheten. Hennes opptreden sett i

sammenbeng med de øvrige tiltaltes opptreden, gjør at hun er å anse som ansvarlig for
denne trusselsituasjonen på lik linje med de øvrige tiltalte. Dersom hun mente å beskytte
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Elvisa Fakic, burde hun i det minste ha blitt igjen i leiligheten da de øvrige tiltalte reiste fra
leiligheten, for å bistå Elvisa Fakic.

Retten finner det bevist at de tiltalte i samarbeid fremkom med truslene forsettlig og at de
var klar over at truslene var skikket til å fremkalle alvorlig frykt.

Denne tiltaleposten gjelder straffeloven § 227 første straffalternativ. Slik dette trusselbildet
fremstår —med blant annet flere personer som sammen planmessig truet med alvorlige
forhold i Elvisa Fakics eget hjem - er det nærliggende å anvende § 227 annet

straffalternativ: "under særdeles skjerpende omstendigheter. Retten har imidlertid ikke
anledning til å gjøre dette nå, siden retten ikke varslet aktørene om en mulighet for å bringe
forholdet under en strengere straffebestemmelse enn etter tiltalen, jf. straffeprosessloven §
38.

De tiltalte Biljana Bjelajac, Samir Ofkir, Samir Said og Hosni Laauoar har ved dette gjort
seg skyldig i overtredelse av straffeloven § 227 første straffalternativ.

Tiltalens st 111c —o bevarin av 31 has i Lutvannsveien 18 — amir Ofkir Samir

Said osni Laauoar:
De tiltalte har ikke erkjent straffeskyld for denne tiltaleposten.

Det var Samir Said som fant leiligheten i Lutvannsveien 18 i Oslo. Den ble deretter formelt
sett leid av en venn av de tiltalte som også var marokkaner —Ilias Jabran. Ut fra
bevisførseIen er det mye uklarheter omkring dette leieforholdet.

Meningen fra Ilias Jabrans side var at hans venninne Lucia Del Milagro Vasques —først

og fremst skulle bo der. Hun skulle ikke betale noe leie. Videre skulle leiligheten
disponeres i fellesskap —slik at også Samir Ofkir, Samir Said og Hosni Laauoar skulle ha
tilgang tiI denne leiligheten. Leieforholdet bIe tiltrådt i november 2008. Lucia DeI MiIagro

Vasques har forkIart at hun oppfattet at leiligheten ble leid av Ilias Jabran og Samir Said i
felleskap. Det var ikke andre som skulle disponere leiligheten som hun visste om. Hun ble

imidlertid senere kjent med Samir Ofkir og Hosni Laauoar og deres faktiske befatning med
leiligheten.

Det er uklart hvordan leiebetalingen skulle fordeles. Leien utgjorde kr. 11.500 pr. måned
med tillegg av strøm utgjørende ca kr. 500 pr. måned. De forskjellige impliserte har gitt
uttrykk for nokså forskjellig oppfatning og har også til dels hatt forskjellige versjoner når
det gjelder leiebetalingen. Det skulle betales et depositum for 3 måneders leie utgjørende
til sammen kr. 34.500,-. Dette ble betalt tiI utleieren av Ilias Jabran —som han fått pengene
til dette depositumet av Samir Ofkir. Det er også opplyst at avtalen mellom disse fire

marokkanere var at leien skulle deles med 1/4del på hver. En annen versjon går ut pi at
leien skulle deles med 1/2part på Ilias Jabran og resten på de tre andre. En tredje versjon er
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at leien skulle avregnes ved at Ilias Jabran skulle betale det han kunne og så måtte resten
av leiesummen bli å betale av de andre. En fjerde versjon fremkommer i politiforklaring
fra Samir Said, der han opplyste at han skulle betale kr. 2.100 pr. måned for et rom. I retten

har Ilias Jabran forklart at han for leieforholdet totalt har betalt ca kr. 4 —6.000, og at de
andre således betalte det resterende.

Ilias Jabran/ Lucia Del Milagro Vasques oppsa leieforholdet og ble boende der til ca mai

2009. Ilias Jabran forsto det slik at leiligheten senere skulle leies av Isa Alkhalidi. Da de
forlot leiligheten ga han nøklene til Samir Ofkir og Hosni Laauoar.

De tiltalte har uttalt at meningen med at de skulle være med på å leie denne leiligheten, var
at de skulle kunne ha et tilholdssted for festing, ha med seg damer, slappe av. Samir Said
disponerte et soverom. Samir Ofldr og Hosni Laauoar synes å ha disponert et annet rom—
der de 31 kg hasj ble funnet den 17.juni 2009.

Det er ut fra bevisferselen også forskjellige opplysninger med hensyn til hvorvidt dette
rommet var låst eller ikke og hvem som hadde nøkler til dette rommet. Retten fmner det

imidlertid klarlagt at rommet —så lenge Lucia Del Milagro Vasques bodde der var avlåst.

Da Samir Ofkir ble pågrepet den 17.juni 2009, ble han spurt om sitt kjennskap til
leiligheten i Lutvannsveien 18 i Oslo. Han nektet da for å ha noe kjennskap til denne

leiligheten. Han ble også spurt om Samir Said eller Hosni Laauoar hadde noe kjennskap til
denne leiligheten —noe han da også benektet.

Samir Said har i tidligere politiforklaring ikke opplyst om leieforholdet i Lutvaimsveien 18
—han husket ikke dette leieforholdet.

Når det gjelder de tiltaltes faktiske bruk av leiligheten, har Samir Ofkir opplyst at han bare
var i denne leiligheten to ganger —en gang i 2008 og en gang i 2009. Samir Said har også

gitt utrykk for at han bare har vært i leiligheten et par ganger for å være sammen med en

dame i det soverommet han disponerte. Og han har opplyst at han ikke kjenner noe til det
avlåste rommet der hasjen ble funnet. Hosni Laauoar har forklart at han brukte leiligheten
til dusjing og for å skifte klær når han skulle treffe "gutta". Han hadde nøkkel til det

avlåste rommet og alltid låste etter seg.

Lucia Del Milagro Vasques har forklart at Samir Said kom til leiligheten en gang i blant —
ikke ofte. Han hadde eget rom med seng. Han hadde med seg dame. Når det gjaldt det
avlåste rommet, oppfattet hun at det var Hosni Laaunar som disponerte dette rommet.

De tiltalte var aldri sammen med henne i stuen og de satt ikke sammen og så på TV. Hun
snakket ikke med dem. Det var Hosni Laauoar som var der mest, mens Samir Ofkir var der

en gang i blant. Hosni Laauoar kom noen ganger alene —noen ganger sammen med Samir
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Ofkir. Sarnir Ofkir kom aldri alene. De var der ikke på kvelden. Hosni Laauoar og Samir
Ofkir kom bare for å hente ting. De var der bare 5 minutter og så gikk de.

Hasjen ble funnet i skapet i et avlåste rommet. I det samme rommet —pågulvet og i skapet
i rommet ble det funntet noen Kiwiplastposer. På en av posehåndtakene ble det etter
nærmere analyse, funnet DNA som stammer fra Hosni Laauoar.

Retten vil bemerke at når en vurderer dette leieforholdet —bruken av leiligheten —og hva
de tiltalte betalte for å "disponere" denne, bærer ikke leiligheten noe preg av å være en
leilighet til selskapsbruk, slik det er anført. Hele forhoidet bærer preg av å være en
"lagerplass". Samir Ofkir nektet innledningvis for å ha noen kjennskap til denne leiligheten
i Lutvannsveien 18. Også Samir Said har vært svært tilbakeholdende på dette punkt
innledningsvis. Dette indikerer klart at de har vært kjent med at det forelå "ulovligheter" i
tilknytning til denne leiligheten.

Retten er på ovennevnte bakgrunn overbevist om at de 31 kg hasj som ble funnet i
leiligheten i Lutvannsveien18, har tilknytning til en, to eller alle tre tiltalte i saken. Særlig
synes tilknytningen sterk med hensyn til Samir Ofkir og Hosni Laauoar. Men det foreligger
uansett en viss usikkerhet med hensyn til bruken av leiligheten som lagerplass etter mai
2009 —da Lucia Del Nilagro Vasques og Ilis Jabran flyttet ut av leiligheten. Siden retten
ikke kan fastslå med sikkerhet at samtlige tre har stått for denne oppbevaringen —eller
medvirket til oppbevaringen —og siden retten ikke kan fastslå hvem som i tilfelle sto for
denne oppbevaringen, må retten frifinne samtlige og det selv om retten mener at det er
overveiende sannsynlige at alle de tre tiltalte er skyldige.

Samir Ofkir, Samir Said og Hosni Laauoar frifinnes for overtredelse av straffeloven § 162
første og annet ledd og femte ledd.

Tiltalens st I —o bevarin av ca 95 k has - Samir Ofkir Samir Said Hosni Laauoar:
De tiltalte har ikke erkjent straffeskyld her.

Det fremkommer ikke tekniske bevis som knytter de tiltalte til denne tiltaleposten. Ut fra
bevisføringen er det imidlertid fiemkommet momenter som kan tyde på at disse hadde
"interesser" i dette hasjlageret.

Elvisa Fakic har forklart at Isa Alkhalidi kom med taxi da han kom med hasjpartiet.Han
kom da sammen med en annen person —som hjalp med å bære bagene med hasj. Da Samir
Said kom til leiligheten til Elvisa Fakic, sammen med de andre tiltalte, gjenkjente hun ham
som den personen som hjalp til med å bære hasjen til hennes leilighet. Han fortalte henne
også —i følge Elivsa Fakic —at han hadde vært i leiligheten hennes tidligere.
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I Elvisa Fakics politiforklaring av 5. april 2009 forklarte hun at Isa Alkhalidi var alene da
han kom med hasjen til hennes leilighet. Først i senere politiforklaring opplyste hun at de
var to personer som kom med hasjen og at den ene var Samir Said. Hun hadde sett ham
"nesten bakfra" da han plasserte "kofferten" i gangen. Hun er 100 % sikker på at denne
personen var Samir Said.

De tiltaltes utviste sterke interesse i å forsøke å få tilbake hasjen, sett i sammenheng med
Isa Alkhalidis umiddelbare kontakt med dem etter at tyveriet av hasjen ble kjent, er et
moment i retning av at de hadde eierinteresser eller lignende interesser i dette hasjpartiet.
Dette momentet forsterkes ved at Isa Alkhalidi opptrådte gråtende og redd under "seansen"

i Elvisa Fakics leilighet —mens de øvrige tiltalte syntes helt toneangivende når det gjaldt å
få tilbake hasjen. Når det gjelder LsaAlkhalidis oppførsel i leiligheten fester retten lit til
Elvisa Fakics forklaring.

Det er også opplyst at en av de mannlige tiltalte —mens de var i leiligheten —skal ha sagt

"mine" eller "våre" varer i tilknytning til det stjålne hasjpartiet. Det er noe uklart for retten
om dette ble uttalt av Hosni Laauoar eller Samir Ofkir.

Et moment er også at fti, to eller alle tre av de tiltalte har oppbevart store mengder hasj i
leiligheten i Lutvannsveien 18 i Oslo. Retten viser i denne forbindelsen til behandlingen av
tiltalepost III c ovenfor.

Retten finner likevel ikke at disse momentene —verken hver for seg eller samlet —gir
tilstrekkelig sikkerhet for at de tiltalte er straffeskyldige her. Forklaringen til Elvisa Fakic
er svekket ved at hun ikke allerede i sin første forklaring opplyste om Samir Ofidrs bistand
ved plasseringen av hasjpartiet hos henne. Retten peker også på at hun bare så ham bakfra.
De andre momentene er heller ikke sterke nok som bevis for at de tiltalte hadde
"eierinteresser" eller lignende i hasjpartiet. Retten har kommet til at den ikke kan utelukke
at den eneste grunnen til at de "korn på banen" var at Isa Alkhalidi ba om deres hjelp. Så
selv om retten finner det svært sannsynlig at de tiltalte hadde "interesser" i dette hasjpartiet
og således medvirket til oppbevaringen, er ikke dette tilstrekkelig for domfellelse. Retten
fmner at den tvil som her foreligger er av en slik styrke at de tiltalte må frifinnes.

Samir Ofkir, Samir Said og Hosni Laauoar frifinnes for overtredelse av straffeloven § 162
første og tredje ledd første punktum og femte ledd.

STRAFFUTMÅLING:
Elvisa Fakic:

Hun er født 2. september 1985og er således 24 år.

Hun er ikke tidligere straffedømt eller botlagt i Norge.
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Retten har funnet henne skyldig i oppbevaring av ca 95 kg hasj i sin leilighet fra
begynnelsen av mars 2009 til 2. april 2009. Opphøret av denne oppbevaringen skyldes at
hasjen ble stjålet fra henne ved innbrudd i hennes leilighet.

Aktor har nedlagt påstand om en straff av fengsel i 3 år og 6 måneder, hvorav 1 år gjøres
betinget.

Det er her tale om et alvorlig straffbart forhold —der straffeloven § 162 tredje ledd også
kommer til anvendelse fordi det er tale om et "betydelig kvantum". Strafferammen for en

slik overtredelse er fengsel fra 3 år til 15 år.

Ved straffutmålingen legger retten derfor særlig vekt på at det her gjelder et betydelig
kvantum hasj. En slik mengde utgjør en særdeles betydelig spredningsfare.
Alhnennpreventive grunner tilsier en fengselsstraff av betydelig lengde. Det må i
skjerpende retning også legges vekt på at hennes delaktighet utelukkende var
profittmotivert —men likevel slik at hennes profitt bare utgjorde kr. 16.000.

1formildende retning legges vekt på at hun tilsto hele forholdet før hun var kjent med at
politiet hadde kunnskap om hennes oppbevaring av dette hasjpartiet. Politiet kjente til dette
som følge komrnunikasjonskontroll den 3. april 2009 —telefonsamtalen mellom henne og

' Hun tilsto alt når det gjaldt oppbevaringen av denne hasjen. Dette gjorde
hun av hensyn til trusselbildet for henne og datteren. Hennes tilståelse skal derfor
vektlegges i forrnildende retning ut fra bestemmelsen i straffeloven § 59 annet ledd. Retten
er av den oppfatning at det i denne saken bør legges betydelig vekt på denne tilståelsen i
tilknytning til straffutmålingen.

Hun har dessuten samarbeidet med politiet slik at også øvrige gjerningsmenn i denne saken
er blitt tiltalt og straffet. Dette er også et formildende moment.

Retten legger videre vekt på at hun kynisk er blitt utnyttet av andre til denne
oppbevaringen av hasj, grunnet den vanskelige økonomiske stillingen hun var i —der hun
var uten midler til livsopphold for seg og sin datter. Retten legger også vekt på at hun

utelukkende har oppbevart hasj —og således ikke har hatt noe med erverv eller salg av hasj
å gjøre.

Det er dessuten tale om en enkeltstående hendelse. Hun har vist oppriktig anger og har tatt
ansvar ved å tilstå hele forholdet. Hun har videre samarbeidet på skikkelig måte med
politiet hele tiden.

Retten legger også vekt på at hun er ung og har omsorgen for en datter på 5 år slik at
soning av fengselsstraff uunngåelig vil måtte medfører store problemer for henne når det
gjelder omsorgen for datteren.
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På ovennevnte bakgrunn fastsettes straffen til fengsel i 3 år og 6 måneder —hvorav 1 år og

6 måneder gjøres betinget med en prøvetid på 2 år.

Inndragning:

Påtalemyndigheten har lagt ned påstand om inndragning av det vederlag hun fikk for
oppbevaringen —kr. 16.000. Forsvareren har lagt ned påstand om at inndragningsbeløpet
fastsettes til kr. 8.000, siden Sarnet Arslani —samtidig med at han stjal hasjen - stjal

kr. 8.000 av de kr. 16.000 hun fikk som vederlag.

Retten finner at vilkårene for inndragning her er til stede —jf. straffeloven § 34. "Utbytte
av en straffbar handling kan inndras". I og med at hun hadde mottatt kr. 16.000, er det
rettens oppfatning at hun må tåle inndragning av hele vederlaget på kr. 16.000. Det
etterfølgende tyveriet av disse kr. 8.000 endrer ikke hennes ansvar for utbyttet.

Elvisa Fakic dømmes derfor til å tåle inndragning av kr. 16.000.

Biljana Bjelajac:

Hun er født den 11. august 1971 og er således 38 år.

Hun er ikke tidligere straffedømt eller botlagt i Norge.

Retten har funnet henne skyldig i medvirkning til oppbevaring av ca 95 kg hasj i Elvisa
Fakics leilighet. Hun er også funnet skyldig i å ha forsøkt å medvirke til erverv av ca 95 kg
hasj ved å true Elvisa Faldc for å skaffe den stjålne hasjen tilbake. Hun er i denne

forbindelse også funnet skyldig i overtredelse av straffeloven § 227 første straffalternativ
(trusler).

Aktor har nedlagt påstand om at hun idømmes en straff av fengsel i 4 år og 6 måneder.

Det er her tale om alvorlige straffbare forhold —og der straffeloven § 162 tredje ledd også
kommer til anvendelse fordi det er tale om et "betydelig kvantum". Strafferammen for en
slik overtredelse er fengsel fra 3 år til 15 år.

Ved straffutmålingen legger retten særlig vekt på at det her gjelder et betydelig kvantum

hasj. En slik mengde utgjør en særdeles betydelig spredningsfare. Retten legger også vekt
på at hun har medvirket til en svært alvorlig trusselsituasjon. Dette tilsier en ubetinget

fengselsstraff av betydelig lengde.

I formildende retning legger retten vekt på at hennes delaktighet i oppbevaringen synes å

ha vært av noe beskjeden karakter. Hennes trusler har hovedsakelig vært mer indirekte.

- 20 - 10-034227MED-OTIR/05



Truslene har også bestått av formidling av falske trusler. I trusselsituasjonen synes hennes
delaktighet å ha vært mer beskjeden enn for de øvrige tiltaltes vedkommende. Hennes
medvirkning har likevel ikke vært så beskjeden at den kan karakteriseres som "av ringe

betydning" —jf. straffeloven § 58.

I formildende retning legges vekt på at forholdet i tiltalens II gjelder forsøk —jf.
straffeloven § 49. Forsøk straffes mildere enn den fullbyrdede forbrytelse, og straffen kan
for dette forholdet nedsettes under det for denne bestemte lavmål og til en mildere straffart

- jf. straffeloven § 51.

Endelig legges i formildende retning noe vekt på at hun har utholdt et forholdsvis langt
varetektsopphold —85 —dager, som er en mer belastende form for soning.

Retten har på denne bakgrunn fastsatt straffen for henne til å utgjøre fengsel i 3 år og 2

måneder. Retten har i denne forbindelse hensyntatt straffeloven § 62 første ledd.

SamirOficir:

Han er født den 14.juli 1982 og er således 27 år.

Han er ikke tidligere straffedømt eller botlagt i Norge.

Retten har funnet ham skyldig i å ha forsøkt å medvirke til erverv av ca 95 kg hasj ved å

true Elvisa Fakic for å skaffe den stjålne hasjen tilbake, samt i denne forbindelse også å ha

overtrådt straffeloven § 227 første straffalternativ.

Retten har frifunnet ham for medvirkning til oppbevaring av ca 95 kg hasj i Elvisa Fakics

leilighet og for oppbevaring av 31 kg hasj i leiligheten i Lutvannsveien 18 i Oslo —
(tiltalens post I og III c).

Aktor har nedlagt påstand om at han idømmes straff av fengsel i 5 år og 9 måneder.

Retten har i skjerpende retning lagt vekt på at det her gjelder forsøk på erverv av et
betydelig kvantum hasj. Retten legger vekt på at han i tilknytning til dette forsøket, har

medvirket til en svært alvorlig og planlagt trusselsituasjon. Forsøket på erverv av dette
hasjpartiet, sett i sammenheng med den alvorlige trusselsituasjonen, bærer preg av

organisert kriminalitet. Dette tilsier en ubetinget fengselsstraff av ikke ubetydelig lengde.

I formildende retning legges vekt på at forholdet i tiltalens H gjelder forsøk jf.
straffeloven § 49. Forsøk straffes mildere enn den fullbyrdede forbrytelse, og straffen kan

for dette forholdet nedsettes under det for denne bestemte lavmål og til en mildere straffart
- jf. straffeloven § 51.
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Endelig legges i formildende retning noe vekt på at han har utholdt et lengre
varetektsopphold —110 —dager, som er en mer belastende form for soning.

Retten har på denne bakgrunn fastsatt straffen for ham til å utgjøre fengsel i 2 år og 3
måneder. Retten har i denne forbindelse hensyntatt straffeloven § 62 første ledd.

Samir Said:


Han er født den 12. oktober 1981 og er således 28 år.

Han er tidligere botlagt en gang for legemsfornærmelse (2008).

Retten har funnet ham skyldig i å ha forsøkt å medvirke til erverv av ca 95 kg hasj ved å
true Elvisa Fakic for å skaffe den stjålne hasjen tilbake, samt i denne forbindelse også å ha
overtrådt straffeloven § 227 første straffalternativ.

Retten har frifunnet ham for medvirkning til oppbevaring av ca 95 kg hasj i Elvisa Fakics
leilighet og for oppbevaring av 31 kg hasj i leiligheten i Lutvannsveien 18 i Oslo —
(tiltalens post I og III c).

Aktor har nedlagt påstand om at han idømmes straff av fengsel i 5 år og 9 måneder.

Retten har i skjerpende retning lagt vekt på at det her gjelder forsøk på erverv av et
betydelig kvantum hasj. Retten legger vekt på at han i tilknytning til dette forsøket, har
medvirket til en svært alvorlig og planlagt trusselsituasjon. Forsøket på erverv av dette
hasjpartiet, sett i sammenheng med den alvorlige trusselsituasjonen, bærer preg av
organisert kriminalitet. Dette tilsier en ubetinget fengselsstraff av ikke ubetydelig lengde.

I formildende retning legges også vekt på at forholdet i tiltalens II gjelder forsøk —jf.
straffeloven § 49. Forsøk straffes mildere enn den fullbyrdede forbrytelse, og straffen kan
for dette forholdet nedsettes under det for denne bestemte lavmål og til en mildere straffart
- jf. straffeloven § 51.

Endelig legges i formildende retning noe vekt på at han har utholdt et svært langt
varetektsopphold —253 —dager, som innebærer en mer belastende form for soning.

Retten har på denne bakgrunn fastsatt straffen for ham til å utgjøre fengsel i 2 år og 2
måneder. Retten har i denne forbindelse hensyntatt straffeloven § 62 første ledd.

Hosni Laauoar:
Han er født den 3. november 1977 og er således 32 år.

Han er ikke tidligere straffedømt eller botlagt i Norge.
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Retten har funnet ham skyldig i å ha forsøkt å medvirke til erverv av ca 95 kg hasj ved å
true Elvisa Fakic for å skaffe den stjålne hasjen tilbake, samt i denne forbindelse også å ha

overtrådt straffeloven § 227 første straffalternativ.

Retten har frifunnet ham for medvirkning til oppbevaring av ca 95 kg hasj i Elvisa Fakics
leilighet og for oppbevaring av 31 kg hasj i leiligheten i Lutvannsveien 18 i Oslo —
(tiltalens post I og III c).

Aktor har nedlagt påstand om at han idømmes straff av fengsel i 5 år og 2 måneder. Den
lavere straffepåstanden for ham har aktor begrunnet med hans erkjennelse av straffeskyld
for tiltalens post II.

Retten har i skjerpende retning lagt vekt på at det her gjelder forsøk på erverv av et
betydelig kvantum hasj. Retten legger vekt på at han i tilknytning til dette forsøket har
medvirket til en svært alvorlig og planlagt tmsselsituasjon. Forsøket på erverv av dette

hasjpartiet, sett i sammenheng med den alvorlige trusselsituasjonen, bærer preg av
organisert kriminalitet. Dette tilsier en ubetinget fengselsstraff av ikke ubetydelig lengde.

I formildende retning legges også vekt på at forholdet i tiltalens II gjelder forsøk —jf.
straffeloven § 49. Forsøk straffes mildere enn den fullbyrdede forbrytelse, og straffen kan
for dette forholdet nedsettes under det for denne bestemte lavmål og til en mildere straffart

- jf. straffeloven § 51.

I formildende retning har retten vektlagt hans tilståelse/ skylderklæring når det gjelder
tiltalens II —jf. straffeloven § 59 annet ledd —selv om denne tilståelsen først ble gjort under

hovedforhandlingen.

Endelig legges i formildende retning noe vekt på at han har utholdt et lengre
varetektsopphold —110 —dager, som innebærer en mer belastende form for soning.

Retten har på denne bakgrunn fastsatt straffen for ham til å utgjøre fengsel i 2 år og 3
måneder, hvorav 4 måneder gjøres betinget med en prøvetid på 2 år. Retten har i denne
forbindelse hensyntatt straffeloven § 62 første ledd.

Saksomkostninger:

Saksomkostninger er ikke påstått fra aktors side. Hovedregelen etter straffeprosessloven §
436 er at domfelte skal erstatte statens nødvendige omkostninger med saken.

Siden Samir Ofkir, Samir Said og Hosni Laauoar er frifunnet for to av tiltalepostene —som

var alvorlige tiltaleposter —finner retten at de ikke bør idømmes saksomkostninger.
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Når det gjelder Elvisa Fakic finner retten at hun ikke bør idømmes saksomkostninger

grunnet hennes dårlige økonomiske stilling —jf. straffeprosessloven § 437 —og det forhold

at hun har tilstått alt. (Hun kunne ikke fatt avgjort sin sak ved tilståelsesdom, da

strafferammen for det hun er funnet skyldig i overstiger 10 år —jf. straffeprosessloven §

248).

For Biljana Bjelajac er situasjonen annerledes. Hun er domfelt for samtlige forhold etter

tiltalebeslutningen. Hun har hatt gode inntekter gjennom flere år. Soningen av

fengselsstraffen vil selvsagt fa betydning for hennes økonomi fremover. Likevel finner

retten at hun bør betale noe saksomkostninger —og idømmer henne saksomkostninger til

det offentlige med kr. 10.000.

***

Dommen er avsagt enstemmig.

SLUTNING

Elvisa Fakic, født.09.1985, dømmes for overtredelse av straffeloven § 162

første ledd, jf. tredje ledd første punkt, jf. femte ledd, til en straff av i 3 —tre —

år og 6 —seks måneder.

Fullbyrdelsen av 1 —ett år og 6 —seks måneder av straffen utsettes i

medhold av straffeloven §§ 52-54 med en prøvetid på to år.

Til fradrag i straffen kommer 31 dager i utholdt varetekt.

Hun dømmes til å tåle inndragning av kr. 16.000, jf. straffeloven § 34.

Biljana Bjelajac, født.08.1971, dømmes for overtredelse av straffeloven § 162

første ledd,jf. tredje ledd første punkt, jf. femte ledd —straffeloven § 162 første

ledd, jf. tredje ledd første punkt, jf. femte ledd, jf. straffeloven § 49 og

straffeloven § 227 første straffalternativ, til en straff av fengsel i 3 —tre —år og

2 —to —måneder.

Til fradrag i straffen kommer 85 dager i utholdt varetekt.

- 24 - 10-034227MED-OTIR/05



Hun idømmes saksomkostninger til det offentlige med kr. 10.000—

titusenkroner.

3. Samir Ofkir født 14.07.1982, fi-ifinnesfor overtredelse av straffeloven § 162

første og tredje ledd første punktum og femte ledd (tiltalens post I) og

straffeloven § 162 første, annet og femte ledd (tiltalens post III c)

Samir Ofkir, født.07.1982, dømmes for overtredelse av straffeloven § 162

første ledd, jf. tredje ledd første punkt, jf. femte ledd, jf. straffeloven § 49 og

straffeloven § 227 første straffalternativ, til en straffav fengsel i 2 —to —år og

3 —tre —måneder.

Til fradrag i straffen kommer 110 dager i utholdt varetekt.

4. Samir Said, født 12.10.1981 frifmnes for overtredelse av straffeloven § 162

første og tredje ledd første punktum og femte ledd (tiltalens post I) og

straffeloven § 162 første, annet og femte ledd (tiltalens post III c)

Samir Said, født.10.1981, dømmes for overtredelse av straffeloven § 162 første

ledd, jf. tredje ledd første punkt, jf. femte ledd, jf. straffeloven § 49 og

straffeloven § 227 første straffalternativ, til en straff av fengsel i 2 —to —år og

2 —to —måneder.

Til fradrag i straffen kommer 253 dager i utholdt varetekt.

5. Laauoar Hosni, født 03.11.1977, frifinnes for overtredelse av straffeloven §

162 første og tredje ledd første punktum og femte ledd (tiltalens post I) og

straffeloven § 162 første, annet og femte ledd (tiltalens post III c)

Hosni Laauoar, født 11.1977, dømmes for overtredelse av straffeloven § 162

første ledd, jf. tredje ledd første punkt, jf. femte ledd, jf. straffeloven § 49 og

straffeloven § 227 første straffalternativ, til en straff av fengsel i 2 —to —år og

3 —tre måneder.
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Fullbyrdelsen av 4 —fire —måneder av straffen utsettes i medhold av
straffeloven §§ 52-54 med en prøvetid på to år.

Til fradrag i straffen kommer 110 dager i utholdt varetekt.

Domsforkynning
Fremøteforkynning
De domfelte er innkalt til frammøteforkynning.
Sted: Oslo tingretts ekspedisjon i 7 etasje —Oslo tinghus
Dag: mandag
Dato: 28. juni 2010
Klokkeslett: 10.00

Retten hevet

Gunnar Øyhaugen

Jem Dyrkoll Marit Rønold
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RETTLEDNING TIL DOMFELTE I TINGRETTEN

Ankeovertingrettensdom
Lagmannsretten er ankeinstans for tingrettens avgjørelser. Anke over en dom i tingretten må settes fram innen to
uker fra den dag dommen er avsagt eller forkynt. Domfelte må innen samme frist angi om det begjæres ny
behandling av rettskrav pådømt til fordel for fornærmede eller andre, slik som nevnt i straffeprosessloven § 3.

Hvis du mener at skyldkravene for straff ikke er oppfylt, Icandu anke over bevisvurderingen under skyldspørsmålet.
Du kan også anke over lovanvendelsen under skyldspørsmålet, utmålingen av straff eller annen rettsfølge, og over
feil ved saksbehandlingen.

Lagmannsretten kan nekte å behandle anken hvis retten finner det klart at den ikke vil føre frem. Hvis saken gjelder
en forbrytelse som etter loven kan medføre fengsel i mer enn seks år, vil anken bare kunne nektes fremmet når retten
finner at anken gjelder spørsmål av mindre betydning, eller at det ellers ikke er grunn til at anken blir fremmet. I
saker hvor påtalemyndigheten ikke har påstått eller det ikke er idømt annen reaksjon enn bot, inndragning, eller tap
av retten til å føre motorvogn, kan anken bare fremmes dersom særlige grunner taler for det.

Hvis anken blir fremmet, får du oppnevnt en forsvarer som betales av det offentlige. Dersom du ønsker en bestemt
forsvarer, bør du opplyse om det samtidig med anken eller så snart som mulig senere.

I ankeerklæringen må nevnes:
- den dom som ankes, om anken gjelder hele dommen eller bare enkelte tiltaleposter, og om den

omfatter avgjørelse om inndragning eller mortifikasjon
- om anken gjelder saksbehandlingen, bevisbedørnmelsen under skyldspørsmålet,

lovanvendelsen under skyldspørsmålet, eller avgjørelsen om straff eller annen rettsfølge
- når anken gjelder saksbehandlingen; hvilken feil som påberopes
- om det begjæres ny behandling av rettskrav til fordel for fornærmede eller andre, som nevnt i straffeprosessloven §
3

Ved begjæring om ny behandling av krav som nevnt i straffeprosessloven § 3, må det angis:

V om den gjelder hele avgjørelsen
VI det resultat som kreves
VII de feil som gjøres gjeldende

VIII den faktiske og rettslige begrunnelse for at det foreligger feil
IX de bevis som vil bli ført

Videre bør nevnes:
- nye bevis som påberopes
- den endring som ønskes
- ved anke over lovanvendelsen; hvilken feil anken grunnes på

Du kan sette fram ankeerklæringen skriftlig eller muntlig for den tingretten som har avsagt dommen, eller for
påtalemyndigheten (f.eks. statsadvokaten eller politiet). Hvis du er varetektsfengslet, kan du også sette fram anken
for tilsatte i fengselet. Forsvareren eller en annen advokat kan gi råd om du bør erklære anke, og eventuelt hjelpe
deg med å skrive ankeerklæringen. Du kan også få hjelp til å skrive ankeerklæringen hos tingretten,
påtalemyndigheten eller hos tilsatte i fengselet. I alle tilfelle må du selv underskrive ankeerklæringen.

Begjæringom ny behandlingi tingretten
Hvis du er domfelt uten å ha vært til stede under hovedforhandlingen, kan du begjære saken behandlet på
nytt. Vilkårene for ny behandling på grunn av møtefravær er at du gjør det sannsynlig at du hadde gyldig
fravær, og at du ikke kan bebreides for at du unnlot å melde fra i tide. Begjæring om ny behandling må settes
frem for tingretten eller påtalemyndigheten innen to uker fra dommen er forkynt.

Fengselsstraff
Dersomduer idømt fengselsstraff og har særlige ønsker om tidspunktet for soningen av denne, må du henvende deg
til politiet. Du vil få pålegg av politiet om å møte til fastsatt tid og sted for soning av fengselsstraffen.

Dersom du er idømt betinget fengselsstraff, betyr det at utmålingen eller fullbyrdelsen av straffen er utsatt i en
prøvetid. Grunnvilkåret ved betinget dom er at du ikke begår noen ny straffbar handling i prøvetiden. Det kan være
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fastsattandrevilkåri dommen.Hvisdu begår en straffbarhandlingi prøvetiden,kan rettengi en samletdom for
beggehandlingeneeller særskiltdom forden nye handlingen.Hvis du bryter fastsatte vilkår,kan retten bestemmeat
straffhelt ellerdelvisskal fullbyrdes.

Samfunnsstraff
Dersomdu er idømt samfunnsstraff, vil det si at du er pålagtå utføre samfunnsnyttigtjeneste,delta i programeller
andretiltakutarbeidetav Kriminalomsorgeni friheti så mangetimer somretten har bestemt.Samfunnsstraffenkan
ogsåinneholdeforbudmotkontaktmedbestemtepersoner.Kriminalomsorgenbestemmernår og hvordanstraffen
skalgjennomføres.Hvisdu begår en ny straffbarhandlingfør samfunnsstraffener gjennomført,ellerhvis du ikke
utførersamfunnsstraffen,kan rettenbestemmeat den subsidiærefengselsstraffenhelt ellerdelvisskal fullbyrdes.

Bot
Hvisen bot ikkeblir betalttil fastsatttid, vilden bli innkrevet av Statens Innkrevingssentralved lønnstrekkeller
annentvangsfullbyrdelse.Lykkesikkedette,må den subsidiærefengselsstraffensones.
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dbmedialab
Skitten vask

Reportasjeserie i Dagbladet 1. jull 2010 -

Av Marie Melgård, Halldor Hustadnes og Espen Sandli

Inndeling:
Hvordan begynte det?
Disse artiklene ble publisert
Den sentrale problemstilling da vi begynte
Slik jobbet vi
Hva er nytt i saken?
Kildekritikk/dokumentasjon
Resultater/konsekvenser

Skitt
vås



Hvordan begynte det?
Arbeidet kom i gang i etterkant av at vi skrev om renholdsstreiken 20.- 28. mai
2010. I den forbindelse intervjuet vi lederen i Norsk Arbeidsmandsforbund, Erna
Hagensen, som snakket om forholdeneirenholdsbransjen.
Hagensen ga en sjokkerende virkelighetsbeskrivelse. Senere fikk vi utfylt og
utdypet hennes beskrivelse gjennom samtaler med andre som kjenner bransjen
inngående. Til sammen var det et stygt bilde vi fikk tegnet opp: Manglende
arbeidskontrakter, et prispress som gjør det umulig for bedrifter som betaler
tarifflønn og skatt å vinne anbudsrunder,bedrifter som startes opp og legges ned
på løpende bånd og i mellomtida fungerer som hvitvaskingssentraler,
renholdsbedrifter som er skalkeskjul for menneskehandel, osv. Og verst av alt: At
myndighetene har gjort lite for å få bukt med alt dette som angivelig holder på å
gjøre bransjen loviøs. Tvert imot forklarte våre kilder at mange offentlige
oppdragsgivere benytter renholdstjenestersom er så billige at de neppe kan
oppnås på andre måter enn gjennom skatteunndragelser og neglisjering av
arbeidstakernes rettigheter.
Søk på intemett og i A-tekst viste at Hagensenog NHO Service-sjef Petter
Furulund også tidligere har sagt klart fra om alarmerende tilstander i bransjen.
Vi syntes det var både trist og oppsiktsvekkendeat slike forhold hadde fått utvikle
seg, og at myndighetene ikke så ut til å ta tak i det.
Flere meclierhar tidligere omtalt råtne forhold i bransjen, uten at det har fått
politikerne til å rydde opp.
Vi bestemte oss for å se om vi kunne få dem til å våkne.

Disse artiklene ble publisert:
(se også vedlegg)
Artikler som har vært publisert i papiravisa:

juli: Narko,konkurs og underbetaling.Om underleverandørertiI firmaet Cleanit, som blant annet ble benyttet av
Olav Thon-selskaper.

juli: "Husmannskontrakt"på statens praktgård.Om forholdenepå statseide Sem Gjestegård
juli: Etterforskersvart vask hos kernneren.Om forhokienepå Statens hus i Sandvika
juli: Etterforskermenneskehandel. Intervju medpolitiekspertom forholdene i renholdsbransjen.
juli: Oppvask om renhold. Intervju med sjefer i LO og NHO.
juli: Pressestil å vaske svart. Om hvordanasylsøkerepresses inn i en svart bransje
juli: Vil ryddeopp. Intervju med arbeidsministerHanne /».3rstrøm.

7. august - De tok amfetamin for å greiejobben. Reportasjeom 13 østeuropeiskevaskere i StavangerfSandnes
som operertemed falsk ID.

august: Bibelstudier ble vaske-helvete. Rumenskbibelstudentforteller at han ble utnyttet av vaskefirrnaetsom
bibelskolenhenviste ham tif for å tjene penger til studiene.

august Vasket for gerigaen. Om de mange renholdskonkursene,og hvem som har skodd seg på disse
seIskapene.

august:Vil ha eget vaskepoliti. Torbjøm Røe Isaksen(H)
12. august: Fullopprydding etter Dagblad-avsløringer.Reportasjefra arbeidsministerensmøte med LO- og NHO-
toppene,hvor hun lovet dem en offentliggodkjenningsordningfor renholdsfirmaer.NHO Service-direktøren
forklarer gjennombruddet med Dagbladetsartikler.
6. oktober: Million-oppryddingen. Arbeidsministerenbevilger10 millioner i statsbudsjettetsom ørernerkestil
renhoIds-opprydding.



Og nettsakene, som ofte omhandler de samme temaene men med en annen innfallsvinkel:
1. Ba om lønn, fikk sparken

juli: Ny frisk, gamle koster
juli: - Underbetaling på statens praktgård, sier LO

2. juli: - IIIe på Sern Gjestegård
3. juli: Etterforsker svart vask hos kemneren i Bserum
4. juli: Renholdere kan vsere ofre for menneskehandel
5. juli: Vil stoppe kriminell vask
6. juli: Krever sterkere lut. Intervju med SVs Karin Andersen
6. juli: Asylsøkere presses til å vaske ivart
7. juli: Lover full opprydding i renholdsbransjen
9. august: Vasket for geriljaen
12. august: Fult opprydning etter Dagblad-avskaringer
6. oktober: Ble opprørt- bevilget 10

Den sentrale problemstiliing da vi begynte
Vårt inntrykk basert på samtalen med Hagensen og flere andre, og noen
innledende søk i avisartikler og på nettet, var at det var svært mange useriøse
aktører innen renhold. Samtidig hadde lite skjedd for å rydde opp, selv om flere
medier opp gjennom årene hadde omtalt enkeltsaker som hver for seg var grove.
Vår sentrale hypotese da vi begynte ble derfor at det var et gjennomgående trekk
ved bransjen at den tiltrakk seg useriøse aktører. Dette ville vi i så fall belyse
årsakene til, og dokumentere.
For at vår journalistikk om dette skulle ha noen betydning utover å skaffe avisen
gode oppslag, var det viktig å dokumentere bredden og omfanget av det
fenomenet som vi etter hvert kalte Skitten vask.
I motsetning til mange andre graveprosjekter, hvor man typisk graver dypt i for
eksempel én hndelse eller én bedrift, ville vi ta for oss en hel bransje. For at
ikke sakene våre skulle kunne avfeies med at "råtne egg finnes overalt" eller
lignende, ble det viktig å finne mange og ulike saker. Vi var altså ikke ute etter å
"ta" noen enkeltaktører selv om noen mente det-- men ville dokumentere at
renhold som bransje er gjennomsyret av råtne forhold.
Vi skal heller ikke legge skjul på at vi hadde en klar ambisjon om å gi noen et
"spark bak" med denne artikkelserien.

Slik jobbet vi
Research/s stematiserin
Da vi fikk ja til å gå i gang med et større prosjekt om renholdsbransjen, begynte
vi med å systematisere det som tidligere var skrevet om bransjen. Vi snakket
også med en rekke personer med god kjennskap til bransjen, som gjorde oss
oppmerksomme på de viktigste problemstillingene. Kjell Edvard Fixdal i NHO
Service og Geir Gamborg-Nielsen i Arbeidsmandsforbundet ble spesielt nyttige
samtalepartnere for oss. Også folk i skatteetaten, Arbeidstilsynet og i
renholdsbransjen hjalp oss med å finne informasjon.
Av skriftlige kilder kan nevnes konkursinnberetninger (fra Brønnøysund og/eller
bostyrere), dommer (fra Lovdata/direkte fra domstolene), bizweb som er en
praktisk database for å finne fram til eierforhold og involverte personer
aksjeseiskaper og enkeltmannsforetak, Folkeregisteret/Iøsøreregisteret



,(personer, historikk om navneskifter, adresser, ektepakter) og naturligvis
telefonkatalogen, som kan brukes til mye mer enn å finne telefonnumre.
Vi tre journalistene opprettet et felles område på Dagbladets interne IT-anlegg,
hvor vi tre hadde tilgang. Der la vi inn den innsamiede informasjonen,
systematisert form.
Muntlige kilder var svært viktige, i denne som i de aller fleste saker.
Ved hjelp av den vanlige "ringer-i-vannet-metoden" fikk vi kontakt med flere og
flere personer som arbeider tett opp mot bedrifter og arbeidstakere, og med
bedriftseierne og arbeidstakere selv. Vi forklarte dem hva prosjektet vårt gikk ut
på, og fikk etter hvert god hjelp til å finne enkeltsaker som illustrerte forholdene.
Etter en drøy ukes arbeid på denne måten, i stor grad innimellom andre saker,
hadde vi ei lang liste med potensielle reportasjer å velge i. Vi satte oss da ned og
plukket ut hvilke enkeltsaker vi skulle satse på, etter en del kriterier som vi satte
opp. Sakene'måtte være innbyrdes forskjellige, de måtte til sammen
dokumentere de viktigste aspektene ved problemene i bransjen, de burde helst
ikke ha noen innbyrdes forbindelse, og selvsagt måtte hver enkelt sak være god
nok til å forsvare plassen den skulle få på trykk.
Her er de viktigste tingene vi ville ha fram ved bransjen, på bakgrunn av
kildesamtalene vi hadde hatt på dette tidspunktet:
*Kriminalisering og sammenveving med deler av "urtderverdenen"
*Underbetaling og utnyttelse av arbeidstakere
*At det mer og mer er innvandrere og utiendinger med små jobbmuligheter som
ender opp med disse jobbene, og følgene det får
*Den utstrakte bruken av underleverandører, som gjør at selv store, anerkjente
oppdragsgivere får lokalene sine vasket av små, useriøse bakgårdsfirmaer som
opptrer under paraplyen til en større hovedkontraktør med godt rykte.
*At det offentlige, med sitt store fokus på billig renhold, gjør det umulig for
seriøse renholdsfirmaer å konkurrere med de useriøse.

Ut fra disse kriteriene, med det tilfanget av materiale vi hadde skaffet oss,
overoppfylte vi behovet for saker, og la til side flere gode saker. Det gjorde vi
fordi vi heller ville ha høy intensitet i en kortere periode, enn lavere intensitet over
en lang periode. Vi hadde mange poenger som skulle fram, og da er det viktig å
fatte seg noeniunde i korthet - med klar og tydelig stemme.
Hvis ikke kan leserne fort gå lei, og sakene bli en grå masse som ikke lenger gjør
særlig inntrykk.

Fordi hver av sakene hadde temmelig ulik karakter, fordelte vi dem mellom oss
og jobbet dem fram parallelt. Underveis diskuterte vi konkrete veivalg og
dilemmaer med hverandre, etter hvert som de oppsto.

Mer om arbeidets an :
Det tok noen uker før vi den 1. juli pubfiserte den første saken, fordi alie vi tre
inngikk i Dagbladets turnus, og dessuten hadde andre saker gående som vi
måtte holde tak En annen grunn til at det tok en del tid, var at vi ville ha ferdig



en grunnstamme av avsløringer før vi gikk i gang, slik at de kunne publiseres
fortløpende. Da gjør de mest inntrykk.
Den første, og største, saken handlet om firmaet Cleanit og dets
underleverandører. Det var denne saken vi la mest arbeid i, og det var også den
som fikk størst plass på trykk.
Saken begynte med et tips om at en rettssak skulle opp i Oslo tingrett, hvor en av
renholdsfirrnaet Cleanits underleverandører, Biljana Bjelajac, sto tiltalt for
medvirkning til oppbevaring av minst 90 kilo hasj. Vi mente historienom Bjelajac
og hennes miljø illustrerte fiere forhold ved bransjen på en stående måte, både
fordi hun hadde en befatning med kriminalitet, fordi både hun og mannen hadde
operert som underleverandører, og fordi hun og hennes mann ble beskyldt for
underbetaling og temmelig tøff behandling av arbeidstakere. Kilde til de
sistnevnte beskyldningene var særlig en rumensk kvinne som vi fikk kontakt med
via Arbeidsmandsforbundet.
Saken hadde mange elementer
* Vi var til stede en av rettsdagene, da blant annet Bjelajac forklarte seg. Vi var
der for å opprette kontakt med Bjelajac og hennes advokat, og for å høre hennes
og de andre involvertes forklaring. Før saken vår sto på trykk, kom domfellelsen,
noe som gjorde at vi kunne skrive saken med færre forbehold.
* Med utgangspunkt i Bjelajac, gjorde vi søk i bizweb, Brønnøysundregistreneog
i de deler av Folkeregisteret som vi har tilgang til. På denne måten kartia vi både
nedlagte og aktive selskaper hvor hun og mannen hadde deltatt, og tilknyttede
adresser og ulike samarbeidspartnere, deriblant et selskap som hadde brukt
parets leilighet som kontoradresse. Vi bestilte årsrapporter, og ikke minst Skaffet
vi oss konkursinnberetninger. Via konkursinnberetningene i et firma som tilhørte
Bjelajacs ektemann, og som hadde arbeidet for Cleanit, fant vi fram til
konkursinnberetningen til en under-underleverandør. I den sistnevnte
konkursinnberetningen kom det fram en svært ureglementert forretningsførsel,
blant annet manglende skattebetaling.
* I retten kom det fram at Bjelajac hadde drevet en kaffi i Grønlandsområdet. En
av våre kilder fortalte at hun hadde kjøpt kafen kontant. Etter en del strev (blant
annet befaring i Grønlandsleiret) fant vi fram tij den forrige eleren, og spurte ham
om hvordan hun hadde betalt. Han fortalte da at hun hadde betalt med 940.000
kroner i bæreposer. Dette var også et element som vi mente sa noe om hvem
som opererer i renholdsbransjen, og fikk en naturlig plass i reportasjen.
* I en avis som Dagbladet spiller bilder en stor rolle. Av den grunn, og fordi vi ville
snakke med dem som bokstavelig talt befinner seg på gulvet, dro vi til Ski
storsenter, hvor vi visste at Cleanit hadde renholdskontrakten. Der fant vi raskt
en renholder med Cleanit-logo på ryggen. Han fortalte at det i virkeligheten ikke
var Cleanit som var hans arbeidsgiver, men Bjelajacs firma BB Renhold.
* En av våre kilder fortalte oss at det hadde vært razzia mot det senere
konkursrammede firmaet tiI Bjelajacs ektemann. Dette firmaet haddeboldt til i et
falleferdig hus på Kløfta. Politiet viIle ikke kommentere saken, men fra
Arbeidstilsynet fikk vi temmelig direkte uttalelser. Øystein Eriksen i tilsynet
fortalte ganske rett ut hva de hadde kommet over, og at de under razzien hadde
fått mistanke om prostitusjon Ogmenneskehandel. Vi søkte om innsyn og fikk



også tilgang på dokumenter fra Arbeidstilsynet vedrørende razziaen. Vi la ned en
del arbeid i å f kontakt med de to rumenske kvinnene som ble påtruffet under
razziaen og lyktes med å få et møte med den ene. Hun avviste
prostitusjonsmistanken, men vi valgte fikevel å trykke påstandene til
Arbeidstilsynet, siden de ble framsatt under fullt navn fra en
profesjonell/autoritativ kilde.
* Vi dro også til Kløfta, men fant ingen "hjemme". Utenfor det falleferdige huset
fant vi derimot en overall påtrykt Cleanits firmalogo.

Et viktig element i den første saken var rumenske "Rosita", som hadde jobbet
for Bjelajac og hennes mann uten arbeidStillatelse og på "luselønn". Etter omtale
av denne luselønnen i NRK Brennpunkt i 2008, hadde Cleanit sagt opp avtalen
med Bjelajacs firma, for å distansere seg fra forholdene. Da Dagbladet
undersøkte saken nærmere, viste det seg at oppsigelsen av avtalen bare var
halve historien. Etter oppsigelsen hyret Cleanit i stedet inn firmaet til Bjelajacs
ektemann.
Den første saken var den som kostet oss mest arbeidsinnsats, med blant annet
fiere timers venting utenfor en blokk for å få kontakt med den omtalte kvinnens
ektemann. Saken fungerte fint i sammenhengen fordi den inneholdt fiere av de
viktigste elementene vi ville ha fram: Utnyttelse av innvandrere, skattejuks,
forbindelser til kriminafitet, den problematiske bruken av underleverandører, med
mer.
Med den første saken, som også ble fulgt opp på nettet og i undersaker i avisa,
var saken godt etablert.
For oss var det viktig'å poengtere at dette ikke dreide s'eg om et enslig "råttent
eple", og vi fortsatte derfor å publisere artikler. Som nevnt var det viktig for oss at

- hver artikkel illustrerte og viste fram et selvstendig poeng og fortalte noe nytt om
problemene i "den skitne renholdsbransjen".
Sak nummer to handlet om Sem Gjestegård, som er statlig eid. Vi hadde pålitelig
informasjon om at stuepikene fra Estland fikk betalt i form av blant annet kost og
losji. På hjemmesiden til firmaet deres sto det at de ansatte hadde en minstelønn
på 40 kroner etter skatt. Fiere opplysninger,om lønnsforholdene ville ikke de
ansatte gi. Utover dette løste vi saken ved reportasjetintervju, hvor forholdene ble
innrømmet— og forsvart.

Den tredje saken handlet om kemneren i Asker og Bærum, som hadde fått
vasket sine lokaler av et billig firma som viste seg å hoppe bukk over å betale
skatt.
Med disse tre sakene følte vi at vi hadde dokumentert at dette er en bransje hvor
det jukses og folk utnyttes over en lav sko, og de viktigste hovedpoengene. Vi
hadde likevel en del mer på hjertet, og fortsatte å utdype bildet med intervjuer,
reportasjer og reaksjoner.
Etter ei uke med daglige artikler på nett og i avisa, fikk vi et godt punktum for den
første runden med artikler og reportasjer, da arbeidsminister Hanne Bjurstrøm
lovet å rydde opp. Hun ville blant annet vurdere på nytt en offentlig
godkjenningsordning for renholdsfirmaer, slik bransjefolk i flere tiår forgjeves
hadde bedt om. To av oss reiste på sommerferie, med en klar plan om å ta



saken opp igjen etter ferien, og blant annet sjekke om ministeren gjorde som hun
sa.

Tilbake på jobb igjen, i august, fikk vi nyss om at det skulle være et møte på høyt
nivå hos arbeidsministeren. Vi bestemte oss for å sette flombelysning på
bransjen igjen, opp mot dette møtet, slik at saken fikk den oppmerksomheten
den fortjente. i forkant av møtet publiserte vi tre nye saker som bygget på egne
undersøkelser. En av dem er en reportasje hvor vi setter utnyttelse av
enkeltpersoner i fokus. En annen reportasje handler om sammenvevingen av
krim/renhold/utnyttelse av utlendinger. Den tredje saken bygger på 59
konkursinnberetninger fra renholdsbransjen, som vi bestilte fra
Brønnøysundregistrene, og viser noen av de mer ekstreme utslagene av
jungelen i renholdsbransjen.

Spesielle problemstillinger:
Vi hadde en del diskusjoner rundt identifisering. Vi la oss på den policy at
hovedpersoner i sakene måtte identifiseres, både for å gi sakene den
nødvendige autentisitet og slagkraft, og fordi vi mente sakene våre ellers kunne
miste troverdighet. 1tillegg til å skåne omtalte personer fra offentlig
oppmerksornhet, har anonymisering som kjent også den effekt at risikoenb1ir
mindre for motangrep fra personene som omtales på ufordelaktig vis. Vi ville ikke
gjøre det enkelt for oss selv på den måten.

Hva er nytt i saken:
De aller fleste saksforholdene vi omtaler er nye, og der hvor andre har omtalt de
samme personene eller selskapene, framgår dette tydelig i artiklene. Sett i et
større perspektiv, er det viktigste at vi fikk dokumentert at et område av
samfunnslivet har kommet ut av kontroll. Vi føler at vi greide å presenteredet på
en overbevisende og lettfattelig måte, og at vi nådde fram til både makthavereog
et stort publikum. Det siste kan blant annet avleses av de mange
leserkommentarene på sakene på nettet (60 på den første nettsaken). Flere har
nå tatt innover seg omfanget og mekanismene i det fenomenet som vi kalte
"skitten vask", og skadevirkningene av det. Og så har noen, med arbeidsminister
Hanne Bjurstrøm i spissen, satt seg i sving for å gjøre noe med det.

Kildekritikk/dokumentasjon:
Felles for de fleste sakene (de av sakene som ikke var rene intervjuer) var at vi
hadde mye skriftlig dokumentasjon. Følgende kategorier skriftlig dokumentasjon
var spesieft viktige:

Dommer og tiltaler
Særlig i sakene "Narko, konkurs og underbetaling" og "- De tok amfetamin for å
greie jobben" var dommer og tiltaler i de omtalte rettssakene og tilknyttede
rettssaker viktige dokumenter. Dommer har stor autoritet, men kan ikke tas som



uttrykk for absolutt sannhet. Det er derfor nødvendig at det framgår hvor slike.
opplysninger stammer fra, og ikke minst at det gjøres klart om dommen er anket
eller rettskraftig.

Boinnberetninger fra konkursboer
Dette var viktige kilder særlig i de to ovennevnte sakene + saken "Vasket for
geriljaen". Advokater gjør ofte et grundig kartleggings- og oppsporingsarbeid,
men jobber samtidig under tidspress pga at det ofte er lite verdier igjen i boene til
å drive boarbeid for. Vi sjekket opplysninger som vi satte på trykk opp mot andre
kilder som f eks Brønnøysundregistrene, og årsrapporter i de aktuelle
selskapene. En annen metode vi brukte for å oppdage feil i boinnberetninger var
å sammenholde opplysninger fra den midlertidige inaberetningen (som vanligvis
inneholder mest informasjon), opp mot sluttinnberetningen (hvor feil i mange
tilfeller er rettet opp). Et kuriøst eksempel på feil i boinnberetninger er at en
advokat ba om å få godkjenne hvilke sitater vi eventuelt ville bruke fra hans
innberetning. Dette vakte en viss irritasjon hos oss, inntil vi skjønte grunnen: Han
ville gardere seg mot at feil i innberetningen skulle spre seg via Dagbiadets
spalter. En slik samvittighetsfullhet må man naturligvis bare være glad for.

Intern korrespondanse
Dette punktet er det vanskelig å redegjøre for, da det i de fieste tilfeller handler
om dokumentasjon som våre kilder har bedt oss om å ikke presentere offentlig.
Denne typen "ikke-framleggbar" dokumentasjon var likevel nyttig og viktig, fordi
den hjalp oss til å klarlegge fakta, slik at vi kunne stille de rette spørsmålene og
skrive mer presist og poengtert.

Konfrontasjonerfintervjuer
Vi brukte mye tid til dette, og anstrengte oss for å treffe folk ansikt til ansikt, også
I tilfeller da de åpenbart helst ville unngå oss (eksempelvis i saken "Narko,
konkurs og underbetaling", hvor dette også framgår tydelig i reportasjen).
Fordelen er at man får snakket igjennom alle problemstillinger og risikoen for at
overraskelser dukker opp etter at saken har stått på trykk, blir mindre. Som så
mange har erfart før oss, viser det seg igjen og igjen at folk vanligvis snakker når
man først møter dem ansikt til ansikt.
Dessuten: Å møte folk gir den tilstedeværelsen og det livet til sakene som er helt
avgjørende i en tabloidavis.

7. Resultaterlkonsekvenser
Arbeidsministeren har etter vår artikkelserie revurdert sitt tidligere standpunkt om
å ikke gå inn for en offentlig godkjenningsordning for renholdsfirmaer, slik LO og
NHO har bedt om i fiere tiår.
Dagbladet fikk i august invitasjon til et møte (nevnt ovenfor) hos arbeidsminister
Hanne Bjurstrøm, med Roar Flåthen og Erna Hagensen til stede fra og
John G. Bernander og Petter Furulund fra NHO. De var alle glade for artiklene
våre gjennom sommeren. Furulund ga Dagbladets artikler æren for at



regjeringen etter mange års påtrykk fra NHO og LO, under den lukkede delen av
møtet (før Dagbladet slapp inn) endelig sa ja til en offentlig godkjenningsordning
for renholdsfirmaer. Partene i arbeidslivet, og arbeidsministeren, tror at en slik
ordning med tilhørende kontrolisystemer, vii luke bort en stor del av de useriøse
aktørene i bransjen. De har tatt sikte på at godkjenningsordningen skal tre
funksjon sommeren 2011.

"Dette er historiski Etter over 20 års innsats for denne bransjen, får vi nå efidelig
gjennomslag for effektive tiltak som vil rydde opp i bransjen. Dette er en stor
seier for de seriøse renholdsbedriftene", sa NHO Service-leder Petter Furulund
etter møtet med arbeidsminister Hanne Bjurstrørn i august, i følge NHO Service"
hjemmeside.

Furulund mente Dagbladet hadde spilt en avgjørende rolle ved å få saken på
dagsordenen.

"Gravende journalistikk på sitt beste", sa han ifølge NHO Service" hjemmeside.

Senere på høsten, den dagen statsbudsjettet ble lagt fram, fikk vi igjen telefon fra
arbeidsministerens kontor. Hun hadde satt av 10 millioner kroner til første fase av
en fierårig opprydding i utsatte bransjer, og hadde i samarbeid med partene i
arbeidslivet bestemt seg for å la renhold være første bransje ut. Dagbladets
artikler har utvilsomt medvirket til dette.

Artikkelen om statseide Sem Gjestegård (Dagbladet den 2. juli 2010) har ifølge
ekspedisjonssjef Torii Johansson i Kunnskapsdepartementet ført til at
gjestegården har reforhandlet avtalen med firmaet som leier ut estiske stuepiker.
11. januar i år sa Johansson til Dagbladet at stuepikerie selv har ønsket å
fortsette å bo på gjestegården, men at de nå betaler for kost og losji. Samtidig er
lønna hevet. Dermed får de ikke lenger delvis betalt i form av naturalia, slik de
fikk tidligere.
Blant de som reagerte sterkt på opplysningene om Sem Gjestegård i Dagbiadet,
var arbeidsministeren, LO/NHO-toppene og Karin Andersen (SV), første
nestleder og arbeidskomiten på Stortinget.

25. og 26. januar i år arrangerer Arbeidsmandsforbundet og NHO Service
konferansen Tra skitten vask til ren idyll", hvor Dagbladet er irivitert til å inniede
under tittelen "Hvordan Dagbladet fikk snøbalien til å rulle".

Det må også nevnes at vi ble klaget inn til Pressens faglige utvalg av firmaet
Cleanit, for den første saken i denne artikkelserien. Firmaet klaget blant annet
over å ha mistet kunder pga. Dagbladets artikier. Det endte imidlertid med at vi
ble "frikjent".



Dagbladet kommer også framover til å dekke utviklingen i saken/sakene som har
begynt å rulle etter vår artikkeiserie.

Marie Meigård Halidor Hustadnes Espen Sandli
(mob 98432277) (mob 91600470) (mob 91703808)

Dagbladet,
PB 1184 Sentrum,
0107 Oslo
Telefon 24001000



Et] Nyhet i.. •.

se • ale

• • • • • • å . •

111

1

Under renholds-
firmaet Cleanits
kritthvite fasade
finnes konkurser,
anklager om un-
derbetaling, og en
mangeårig samar-
beidspartner som
nå er dømt for nar-
kotika og formid-
ling av trusier.

Tekst:HalldorHustadnes
htt4dagbladet.no
EspenSandli
esan@dagbladetoo
MarleMelgård
mameedaghladetno

Låvevelen,Oslo, mandag den-
ne uka:

- Duerdumsomsnakkermed
harn!

BiljanaBjelajacsstemmehøres
fraenbalkonghøytoveross.Hun
likerikkeathennes mann snakker
medDagbladet.

Hunhar sammedag fått for-
kyntendompåtreårogtomine-
dersfengselfornarkotika


midlingav drapstrusler.Hun er-
kjennerikkeforholdene,oghen-
nesforsvarersieratdommenblir
anknr

Myeharraknetforekteparet
blokkapåOppsaldesisteukene.

Da Dagbladet gjorde sjefen
for renholdsfirmaet Cleanit,
Morten Larsen, oppmerksom
på narkotikasaken, permitter-
te han sin leveranderavtale
med Bjelajaesfirma.

Slipperansvar
For en renholdsarbeidersorn
Dagbladet nylig møtte i Olav
Thon-eide SkiStorsencer,er per-
rnitteringendårlignytt. Cleanirs

Ski
vas

- •

logoprydetmannensarbeidstøy,
menhanfortalteatdetivirkelig-
hetenerBiljanaBjelajacsonserar-
beidsgiveren.

Barenoen få av de cirka100
somutførerarbeidetforCleanits
kunder, er ansatt hos Cleanit.

Resten er undedeveranderer.
Dermedkan Cleanitskyvereg-
ningenoverpådern,hvisnoegår
galt.

- Alt ligger på dem. VI har
ikke noe arbeidsgiveransvar,
sier Morten Larsentil Dagbla-
det.

- Kontrollerviktig
Pågrunnavdenmassivebruken
avundedeverandorer,er Cleank
utestengtfraNHOService.Både
LOog NHO menerkorarrolknu-
ligheteneedeleggesnårdet er for
myebrukavunderleverandører.

Men ifølge Horten Larsener
Cleanit like opptatt av ryddige
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SystemetNHOo
KUNDEN
(f.eks.Ski
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LOmisliker
CLEANIT.

Ei

 Ia/

forholdsomNHOogLO.
- Kontrolleravgjørendeviktig

foross,forrenornmeogryktestår
pådet,sierLarsen.Hansieratcre-
fireansattekontrollereratunder-
leverandoreneerlovligregistrert,
står i momsregisteretog betaler
skatt.

Etterlyst
Likevelerikkekontrollenallnd11-
kefinmasket.

Konkursinnberetningenvi-
ser at Cleanits underleveran-
dør Scandinavian Cleaning
Services-som vareidavBjela-
facsektemannogpådet meste
hadde 25 ansatte i en lang


periode ikke betalte skatt og
avgifter.

Detgjordehellerikkeeniraker
som var underleverandortil
ScandinavianCleaningServites.
Ogsåhan gikk konkurs.Ren-
holdsfirmaethans haddeblokk-
leilighetentilekteparetpåOppsal
somadresse,oghan oghans11
ansattejobbetfordet meste for
dern. •

Nåerirakerentikalciensakom
oppbevaringav 95 kilohasj,og
Internasjonaltetterlyst.Bjelajac
ernå domti densammehasjsa-
ken,blantannetforformidlingav
drapscruslermot en kvinnefra

Bosniaog hennesfire år gamle
datter.

Kastet ut
Fortre år sidengaekteparetpå
Oppsalen østeuropeiskkvin-
ne sparken, da hun Inevde
lønn og en kontrakt.Kvinnen,
av NRK Brennpunkt omtalt
som«Rositas,haddei tre uker
vasket uten kontrakt og ar-
beidstillatelse(se egensak).

- Hunhaddeikkepapirer,så
hun ble kastetut, sier Bjelajac
til Dagbladet.

Cleanitfikkrettensmedholdi
atdetvarunderleveranderensan-
svaråbetalehenne.

- Baretull,sierBjelajacsekte-
mannnårDagbladetkonfronterer
hammedatRosicaskalhablittfo-
respeiletli 000 kroneri måne-
densvart.Hansleratlønna hans
og konasselskaperbegynnerpå>
120kronertimen,ogat slatten
blirbetalc.

DetsynesGeirGamborg-Niel-
sen I NorskArbeidsmandsfor-
bunderaltforlite.

- Tariffienna begynner på
148kroner.120kroner timen
er ikke en lønn å leve av for
mennesker, sier Gamborg-
Nielsentil Dagbladet.

MortenLarsenmenerCleanit
ryddetoppi Rosita-saken,vedå


kvittesegmedfirmaetsomekte-
paret på Oppsaloperertegjen-
nomdengangen.

Likevelhyrethaninnekreman-
nens firma ScandinavianClea-
ningServices.

Dette firmaetgikk konkursi
maii år,tomånederetteratskat-
tetnabbelethaddetfispissetsegså
myeatCleanit saoppavtalen.Et-
cerdetharCleanitfortsattsamar-
beidetgjennomeravBiljanaBje-
lajacsfirmaer helt til Dagbladet
forto ukersidenbegynteåstille
spørsmålrundtsakenevionualer
idag. >» Banketopp

og pressettil sex
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Etterså mangedårligeerfaringer,erjegredd,sier «Rosita».
norskearbeidsmarkedet.blantannetrenholdsbransjen.
ØsteuropeiskeRosita
bletruet til prostitusjon
Spania.Etterpå fikk

hunrenholdsjobb,men
fikk sparkenda hun vil-
le ha'arbeidskontr#t.

Ski
vas

Fortreårsidenfikk«Rositawjobbi
er renholdsfirmadrevetavekte-
paretpåOppsal,somblantannet
vaskecIhybelhusettil Politihøg-
skolen.Hun skal ha blitt lovet
11000 kronersvart 1måneden,
noefirmaetbenekter.

—Ecterkanskje 20 dager sa
jegat jegvilleha kontrakt, og
penger,sierhun, men forteller
at hun istedet fikk 3000 kro-
ner kontant, og beskjed om å
pellesegvekk.

Rositahaddeverkenarbeids-
kontrakt eller arbeklstillatelse.
HunkontaktetKirkensBymisjon
ogArbeidsmandsforbunderforå
fåhjelp.

Banket opp
Førstto årseinerefikkhunenda
15700kroner.Nåleverhunnær-

•

mest fra hånd til munn, mens
hunventerpå de siste pengene
hunmeneråhatilgode.

Rosiraharhattdettriftbådefør
ogetterathunjobbetforektepa-
ret på Oppsal.For hun i 2006
komtilNorge,drohuntilSpania
foråjobbei enbat Derblehun1
stedet banketopp 1 ei uke, og
tvungettilprostkusjon.Mannen
sattfengsletihjemlandet,ogden
Rangensåhunikkeandreutveler.

—Du er en sterk person,ut-
bryter distriktssekretær Geir
Gamborg-Nielseni NorskAr-
beldsznandsforbund da han
hører historienhennes.

—Jegprøveråværedet.jegten-
keralltidpåbarnamine,sierRosi-
ta,tydeligbeveget.

De to barnahennesmåttebli
igjenhosfamilien.

Ogsåi Norgejobbethunførst
somprostituert,men fikkhjelp
tilåkomme segborc fragata.

DesisteåraharRositahatten

Hun harhatt et taft mote meddet
Foto:laequesHvistendahl

rekkejobbersom få nordmenn
villeakseptert.Hennessistear-
beidsgiver,enmaletbetaltehen-
ne 450 kronerdagensvart,men
mistetinteressenetterathanfikk
overtalthennetil sex.Nåventer
hunpååfi ordnetoppiskattepa-
pirene„såhunkanfåenordentlig
jobbogfåutbetaltpengerhunhar
tilgode.

Hun forteller at hun flere
gangerhar blIttbanIcetoppel-
ler truet av useriøse arbeidSgi-
vere.

Sånnesommeg,somikkehar
noeellers,tarhvasomhelst.Ecter
såmangedårligeerfaringer,erjeg
redd.jegerbareeijence,ogjeghar
ingensomkanbeskyttemeg,sier
Rosita.

Utnyttes
GeirGamborg-Nielsensierat 90
prosentavtidenhansgårmedtilå
hjelpearbeidstakerei renholds-
bransjen,selvomdettebareeret
av 17 tariffområderi Arbeids-
mandsforbundetMangedriver
ryddig,men det er ogsåmange
somumytterpapirloseudendin-
gerpådesperatjobbjakc.

Deue ermoderneslaveri,sier
Gamborg-Nielsen,





StatseideSem
gjestegårdleierinn
estiskestuepikerfra
et firma med40
kronertimen som
minstelønn.«Hus-
mannskontrakt»,og
«sosialdumping»,
menerLO.

Ski
vas

Tekst:MarieMelgård
mame@dasbladerno
HalldorHustadnes
htwOdagbladetno
Espen Sandliesan
EspenSandliesandagbladecno
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ASKER (Dag-
bladet):

Tuuli Råli
(22)fraEstland
bor og jobber
sorn stuepike
på ærverdige,
statseide Sem
giesteeård. På DisTRIKTS-
gården,som er SEKRETÆRt.
eid av Kunn- GeirGamboro-
skapsdeparte- Nielsen.
mentet,bleblantannetSem-er-
klæringenframforhandlet2001.

- Jeghaddealdritroddviskulle
fåboisåstorehus,ogsåfårvifan-
tastisk mat, sier en begeistret
Tuuli Rålida Dagbladetneffer
henneisolskinnecivakre,hndl
geomgivelseriAsker.

Tuuli er ansart i det estfske
fIrmaet Unic Management,
som har en mInstelønnpå40
kroner timen etter skatt.Den
lavelønna forsvaresmedatde
estiske stueplkene også får
kostog iosjL

- Det fallerpåsinegenurime-
lighetat decskalværegreitåun-
derbetalefolkpå denne måten
fordimangirdemmatoghusly,
sierdistrIktssekretærGeirGarn-
borg-NielsenI Norsk Arbelds-
mandsforbund.

- Mer enn hjemme
Tuuli selv er strålendefornøyd
medlonnsvilkårene.

per er myehøyereennhva
jegvillehafåtthjemme.

Menvetdu hvormyenord-
mennisammejobbtjener?

- Nei, det gjør jeg ikke,sier
TisulitilDagbladet.

IfølgeUnic Management får
Tuuliog de andrevikarenemer
enn minstelørma,menverkende
ellerSernGjestegårdvilut med
hvormyedefaktiskfår.

- Skremmende
Geir Gamborg-Nielsen mener
det som skjerpå statseide Sem
Gjestegårder sosial dumping.

Dette er nærmestå betrakte
som vår tids husmannskontrakt.
Jegtroddestatenhaddebedresty-
ringennsomså.Herharmanskvi-
setut ennorskvirbomhetibytte
mot importav arbeidskraft,sier
Geir Gamborg-Nielseni Norsk
Arbeidsmandsforbund.Hanspør
seghvordannorskearbeidstakere
og norsknæringslivskalkunne
konkurreremotslikeaktører.

- Det er skremmendeat en

Nyhet
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Renholdsbransien

Ienseriearttklerskriver
Dagbladetornrenholds-
bransjen.som er pregetav lav
lønn,uklarbetrundtansettel-
sesforholdenelogstortinn-
slag av utenlaødskarbeids-
kraftmedlitenkjerrøskaptil
sine rettigheter.

NHOServicesanstårat clet
arbeider44.090 renholdsan-
satte i privat offentligsek-
tor.
NHOog LOerbekymretforat
sterktprispreisgjørat useriø-
se aktørerutki?nkurrererde
seriøse.

Igårskrevtagbladet om
selskapetCle nit som er
utestengt fra41H0Servicepå
grunnav masiiv brukav un-
derleveranderbr.LOog NHO
menerdette srekkerkont-
rollmulighete9e.

statligaktørkjøperfienesteraven
aktør, bare ut ifra økonomiske
mociver.Det teiserogsået annet
spørsmål:Hvaslagssamfunnvil
vi ha? spør en oppbraktGatn-
borg-Nielsen.

Langt under tariff
EstiskeUnic Mamgement har
norskeeiere,og formidlervikater
til mellom25 og 30 bedrifter
Norge.

Firmaets minstelønn på 11
400 ECC- 5500 kroner må-
neden - tilsvarer en timelønn
på 40 kroner. Ifølge Unic fil-
svarerdette 80 kroner brutto,
nårman tarhensyn til at de og-
så får skatten betalt, og flybil-
lett, innkvarteringog måldider.

Vardignorsktariffforsumpllær
liggermellom134 og 148 kroner.

lielt forsvarlig
- Detteer forsvarlig.Det utgjør
bare 10 kronermindreenn en
norskarbeiderfirutbetalti netto
når alleutgifterer trukket ifra,
sierTerjeAnderseniUnicMana-
gement.

Han sierat lenna til stuepikene
gikkoppettertremåneder.Hvor
myevilhanikkesi,mendagens
lonnsnivå 1 Unic Managernent
strekkerseghelcopptil 110kro-
nerbrutto- noesomogsåerun-
dernorsktarifE

Andersen mener kritikken
fraLOeruberettiget.

- Demiakseptereatdeterlovå
leleinnarbeidskraft,ogatdetteer
trådmeddetnyetjenestedirektt-

vet som bådeStortingetog den
sittenderegjeringenhargodkjent.

VanskeligiEstland
DagligledervedSemgjestegård,
MarithLoen, opplyser at Unk
Managementble valgt fordi det
varbilligereennforgjengerenl5S.

Tuuli har vært pa Sem gjes-
tegårdsiden januari år.Planen
erat hun Isommer reiser tilba-
ke til Estlandfor å fortsette fy-
sioterapistudiene der.

Der er vanskeligå få Inbb
hjemme.jegkomhitfordijegvil-
le sparepengerog opplevenoe
nytt, sier Tuuli.

Kunnskapsdepartementethen-
visertiluniversitetetformiljø-og
biovitenskap(UMB).

Universitendirektor i UMB,
Sifi MargretheLoksa,sierat hun
måfåbekreftetDagbladetsopp-
lysningerferhunuttalerseg,men
slerat hun forventerat styret på
Sem Gjestegårddriveri trådmed
reglerforstatligelerskap.

Jeg kom hit fordi jeg ville spare
penger og oppleve noe nytt.

11ruliRåli,stuepike
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BORENEKT:Selskapet Premier Oil er blitt nektet sin første leteboring på
norsk sokkel. Begrunnelsen er dårlig planlegging. - Vi har avdekket alvorlige
feil og mangler på styring, planlegging, kapasitet og kompetanseiselska-
pet, sier pressetalsmann øyvind Midttun i Petroleumstilsynet til Aften-
bladelno. Premier Oil er dypt uenig. (NTB)

N1LST. BJØRKE(bildet), leder I Norges Bondelag, får stadig
flere medlemmer på grunn av godt vervearbeid. Men det blir stadig
færre bønder. Antall bonder, målt etter hvor mange som mottar
landbruksstotte, har sunket med 5000 i 2003 til 47 600 i år. I fjor
hadde Bondelaget 62 023 mediemmer,mot 57 833 i 2003. (NTB)

- "

• I

Politiet etterforsker
svart renhold i
kemnerens lokaler
1Bærum.

Tekst: Halldor Hustadnes
hhu@daøbladetno

Espen Sandli
esan@dagbleclet.no

Marie Melgård
rname@degbladetno

Firmaet som vant anbudskonkur-
ransen om renhold i Skattens Hus
1Sandvika i Bærum, ble en skuf-
felse. Misranker om svarc arbeid
og arrestbegjsringer for å sikre
skattekrav gjorde det umulig for

Ski
vas

Euro Renhold åoppfylle kontrak-
ten med Bærum kommune. Hos-
ten 2007 gikk firmaet konkurs.

For to år siden rapporterte Fi-
nansavisen at skattemyndighete-
nemistenkte firrnaec for svart ar-
beid iblantannet kemnerens egne
lokaler.

Til Dagbladetopplyserpoll-

•

rietatsakenfortsatt etterfors-
kes.

Brukteunderleveran
- leg har brukt underleverande-
rer,Hva de har gjort videre, er ik-
ke min sak,sier styrelederen i det
konkursrammede EUTO Renhold
da Dagbladet moter ham I en

blokk I Huldrevelen, et stykke
utenfor Askersentrum.

Både 14110 og LO framhever
nettopp utstrakt bruk av underle-
verandorer som mye av grunnen
til at mange kriminelle og useriø-
se aktorer har fitt innpass i ren-
holdsbransjen.

141-10og LO er bekymret for
at prisene ofte presses så mye
at det blir umulig åtjene pen-




ger for dem som betalertarif-
flønnog skatt.Ogsåogentlige
instanserer med på i presse
prisenened.

- Frittfram forkrindnelle
Dermed settes arbeidet ut dl use-
riese aktører som betaler luse-
lonn og jukser med skatten. Sam-
tidig mister kundene oversikten

overhvemsom gjor jobben.
- Det erfrittframforkrimi-

nelle, sier lederErnaHagen-
sen NorskArbeidsmandsfor-
bundtil Dagbladet.

Krevererstatning
Etter at Euro Renhold gikk kon-
kurs,rneldte kommunert segmed
et krav i boetpå 2,1 millioner  krø-

fler, Denyerenholdskoutraktene
ble nemligdyrere.Seinerehar
kommunengåttmedpl å nedjus-
terekravet til 1,4mill.kroner.

- Erstatningfor kontrakts-
brudd skal svare tfl det tap
sons Bærum kommune er på-
ført, forklareranskaffelsessjef
KnutArveOrtenLie1Bærum
kommunetilDagbladet.

Han forteller at kommunen er
på vakt overfor usetiese opp-
dragsgivere,og blant annet bat
innfort et egenerklæringsskjema
til bruki anbudskonkurranser.
Der må anbyderne på tro og ære
skrive under på at de ikke kan
knyttes til oforhold som gir opp-
dragsgiver plikteller adgang til å

avvise leverandorera.
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 AL (bildet) varsier at han vil gå av som konsernsjef i Orkla
ret. Opedal har vært Orkla-sjef i snart seks år. Han ble kon-
selskapets hovedeier, Stein Erik Hagen, først hadde kvittet
Heyerdahl og deretter Finn Jebsensom konsernsjefer. Opedal
av avisene i Orkla Media til iren David Montgomery. (HTB)
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VENNE-
FERIE
I SONEWER
Stadigflerefamilier
ferierersammen.
Herfårdutips,råd,
godeogdårtige
eksempler.

•

•

TAEN
OMVEL
GLARIORØSE
FLØ
MagneFuruholmen
ogGuyBerryman
Coldplayharvært

der.Ff0utenfor
Ålesundharmye
merentifinnatur
åbypå.

gamiekoster

•

over den dfiften, sier Larsen.
Fordi Oleanit bruker underle-

verandører, slipper firmaet å ta
noe arbeidsgiveransvar. Firmaet
er utestengt fra NHO Service på
grunn av sin massive bruk av un-
derleverandører.

- Vi har 30 underleverandorer.
Vår driftsmodell er basercpå un-
derleveranser, vi driver ikke med
ansatte, sierLarsen.

vålerenga fotball, som har
en samarbeidsavtale med Cle-
anit, har kalt selskapet inn på
teppet for å klarlegge fakta et-
ter Dagbladets artikler.

•

re er under registrering i
ysund,a skriver Morten

sarhatt mote med en per-



sønsker åopprette et slikt

r ikke dette at du har
god styring med hva

rjer hos underleveran-
?
jeghar gjort, er arjeg pro-
vare på og opprettholde

et hos våre kunder. I til-
let 25 stykker som mister
sin, hvis vi velger å ikke
pp dora for at noen tar

VERDENS-
NIESTER

BLONISTER
SteinAreHansen
voksteopppå
goldeSvalbard.
Likevelklartehan
åbliverdens
besteblomster-
dekoratør.



14 Sen 9. 112010

Pengetørke
i vannselskap
Vannselskapet Wolds Water
Ways A/S er konkurs.

Selskapet ble startet for ni
år siden av Frogn-mannen og
FrernskrIttsparti-politikeren
Viggo Amundsen, melder
Akershus Amtstidende. Det
skulle frakte drikkevann til
erkenornråder og selge det
der. Men nå er altså pengere-
servene tørket helt inn.

Totalt hadde selskapet om
lag 470 aksjonærer.

Ikke bedrefar
medfedrekvote
At far tar ut fedrekvote be-
haver ikke bety at han bliren
bedre pappa, hevder NOVA-
forsker.

I en ny studie hvor stipendiat
Gunhild R.FarstadvedNOVA
harintervjuet50 paromhvadet
betyrå tautfedrekvote, har hun
kommetframtilatdet ikkeer
noen automatikk i at fedrekvote
gir bedre pappaer som enga-
sjerer seg i barna sine, skriver
Dagsavisen.

Etterfors
menneskehandel

UtSATT BRANSJE: Renholder en utsatt bransje, sier Birgitte Ellefsen,politiekspert på rnenneskehandel.

t

FØLGSAKEN
Rerdioldsbraujen

Renholdsbransjen
preges av lav lann.
man4e useriøse ak-
tører„'yklereansettel-
sesfr og uten-
lands arbeidskraft
med ten kunnskap
om sipe retter.

NHPanslåratdeter
44 000 renholdsan-
satte I prIvat og offe nt-
lig sektor.

I gk skrev Dag-
bladel at politiet etter-
forsknt svart renhold
kem rens lokaler i
Itærum.

Fredag skrev Dag-
blad4 at statseide
Sem Gjestegård bruker
estiske stuepikerfraet

Foto:Bjørn Langsem firma som betaler fra
40 krpner timen etter
skatt,pluss kost. losji
og reise.

Torsdag skrev Dag-
bladat at en under-
leverandørtil Cleanit
as, som blant annet
vasket for Olav Thon,
er dømt til fengsels-
strafflor narkottka og
formidling av draps-
trusler. Dommen er
anket Cleanit har nå
avbrti# samarbeidet
med denne under-
leveråndøren.

9 Defiesteer rekruttertogutnytteti
ensårbarsituasjon,oglurtinni,det,
slikatdefølersegmedskyldigforå

hahavnetderde harhavnet.
Birgitte Ellefsen, leder for (KOM)

Kjøpereav ren-
holdstjenesterkan
være med på men-
neskehandelutenå
vite det, sierpoliti-
ets ekspert Birgitte
Ellefsen.
9-ekst:Marie Melgård

- mme@dagbladet.no
Halldor Hustadnes
hhu@dagbladet.no

BirgitteEllefsen,someren av
polidetsfremsteeksperter på
menneskehandel,mener det er
storemørketallformenneske-
handelogtvangsarbeidiNorge.

linn erkjentmedatpoliti-
et etterforskerflere saker
med mistankeom mennes-
kehandelinnenforrenhold,
mensierat deforeløpigikke
kanbevises.

- Renholderen utsattbran-
sje.Hertasunderleverandører
bruki stor grad, det er et lavt-
lønner yrke, og arbeidstakerne
er sårbare, de jobber stort sen
når folk ikke er dl stede, forkla-
rer Ellefsen,som leder politiets
Koordineringsenheten for ofre
forrnenneskehandel(KOM).

Naive kjøpere
Hun tror mangebrukertjenes-
terfraofreforrnenneskehandel
ogtvangsarbeidutenåvitedet.

- Det offentlige, såvel som
det private, kan kjøpe tje-
nester uten å vite at de er
med på menneskehandel.
Her kreves det en bevisst-
hetsendring hos ossalle, sier
hun.

Hunsierat sosialdumping
og menneskehandelervanske-
ligesakeråjobbemed.

- Det er nesten ingen som

kommer til oss og sier de har
vært ofre for menneskehandel.
Mange harikkeengangbegre-
peromatdeterdetdeerutsatt
for.

Disse menneskene er sårba-. re,ogfrykteroftekontaktmed
myndighetene,sierhun.

Føler seg medskyldige
Det er også vanskelig fordi
mange ikke serpa segselv som
ofre.

- Der er svært få som kid-
nappes tll menneskehandel.
De fleste er reirtuttert og ut-
nyttet i en sårbar sitaasjon,
og lurt inn i det, slikat de fø-
ler seg medskyldtg for å isa
havnet der de hat havnet

Andre kommer fraIdesomer
mye verre,slikatdetviskersom
omdehardetbedreherogder-
for.ikkeserpåsegselvsornofre,
sierhun til Dagbladet.
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OPPV
omrenhld
LOog NHO mener
detoffentligeskaper
et markedforuseriø-
se renholdsfirmaer.
Nåkreverorganisa-
sjoneneat regjerin-
genrydderopp.

Ski
Va

Tekst.HallelorHustadnes
hhutedagbladet no

MarieMelgård
mame@dagbladeteo

LO-lederRoarFllahengirdetof-
fentligeet stortmedansvarforac
enjungelavuseriøsefirmaerhar
vokstframIrenholdsbransjen.

- Idetoffentligeønskerman
å gjøre det billigst mulig,og
spare inn på kostnadene for
vasketjenestene. Det er et
prespå.nbaadene og det går
ut overrenholdet fordinserks-
seaktørerunderbyrdeseriøse,
sierhan til Dagbladet.

Desistedagenehar Dagbladet
sloevet at politiet etterforsker
svartrenholdhoskenmerenIBa-
rum,ogatLOmenerKunnskaps-
departementetspralctgårdSem
Gjestegårddriversosialdumping
ved å leie Inn lavtlente,estiske
stuepiker.

Verstingbransje
Roar Flåthen vil ha strengere
krav til dem som skal holde
rent.

- I dager detsånnatbareman

harkostogbotte,erdetbareå set-
te igang.Ettskritti riktigreming
vil væreå få på plass sertifise-
ringsordninger.Fellesskapetmå
ryddeoppi alluseriøsiteten,sier
hantilDagbladet.

NåkreverLOogNHOatregje-
ringenrydderopp.

»Useriøseaktørererøkende,al-
vorsgradenav nnndragelserer
merkbartstigende»,skriverNHO
Service-sjefPetterFurulundog
forbundslederErna Hagensen

LO-forbundetNorsk Arbeids-
mandsforbundi et fellesbrevtil
arheidsministerHanne Bjur-
scrørn.

De kallerrenholden versting-
bransje,ogberregjeringeninnfø-
re en regiscreringsordningmed
konn011avlovpåtagtepliktersom
skatter,yrkesskadeforsibingog
bedriftshetserjeneste

SålangtmenerFurulundat re-
gjeringenharskuffetstort.

I et notatsomnyligvarpåhe-

USER11557RENHOW:-Fel-
lesskapetmåryddeoppiall
useriesiteten,sierLO-leder
RoarFlåthentilDagbladet.

ringforeslårArbeldsdepartemen-
tet å innføreID-kortogregiscre-
ringavrenholdsfirmaer,menvil
baseredetpåegenerklærInger.

- Feigt av regjeringen
- Myndighetenetar ikke tak
problemeti detheletatt,sierFu-
rulundtilDagbladet.

Departementetsiernei til en
offendig godkjenningsordning
forrenholdsbedrifter,somLOog
NHO-ber om. Det begrunnes

FAVOR1SERING:SjefeniNHO
Service,PetterFurulund,mener
regelverketfavoriserercleuor-
ganisertebedriftene.

retoSAKEN ø
Renruddsbransjen

Reiholdsbransjen
pregesavlaylønn,
mangeuseriøse
aktører,oguten-
landskarbeidskraft
medlitenkunnskap
omsineretter.

NHOanslårat det
er44 000 ren-
holderei privatog
offelig sektor.
Desi tedagenehar
Dag adetskrevet

Politietetterforsker
svart:renholdikem-
nerenslokaleriBæ-
rUM.

LOmenerKunn-
skapsdepartemen-
tets praktgårdSem
Gjestegårddriver
sosialdumpingvedå
brukelavtlente,
estiske stuepiker

Enunderleveran-
dørtilrenholds-
firmaetCleanitiOslo
erdømttilfengsel
fornarkotikaog
formidlingavdraps-
trusler,menanker.
Cleanitharavbrutt
samarbeidet.

blantannetmedE0S-reglene.
- Visynesdet er felgtavre-

gjeringen, sier Petter Funa-
lund

StatssekretærJan-ErikStrostad
sierat enoffentliggodkjennings-
ordningaharen E0S-side»oger
merkrevendeåfølgeopp.

Han lukkerlikevelikke dora
heltforen slikordning- på lict
lengersikr.

<<<Seogsåside3

VERSTINGBRANSJE: NHOogArbeidsmandsforbundetmenerrenholderenverstingbransjeogforeslårenlang
rekketiltakforå kommeuvesenettiltivs. Foto:TrulsBrekke

, Dagbladets populære saigsbåter er på plass langs kysten!
tillegg til Dagbladet kan du også få et speslaltilbud på moblIt bredbånd

fra ICE. Hold deg oppdatert på db.no I sommer. Send DB til 08200 og vi
spanderer mobilt bredbånd ut oktober.
Mange av båtene selger i tillegg ferske bakervarer, mineralvann og jordbærl
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PRESSES
TIL vk

Asylsøkerepresses
til å vaskesvart,
ifølgesjefenhos
asylmottaksopera-
tøren liero. - De blir
gislerfor arbeids-
giverne,sierAhmed
BozgiL

SIC
vas

Tekst:Halldor Hustadnes
hhu@dagbtadetno
Marle Melgård
rnamedagbladetno
Sjefenfor Norgesstørsteasyl-
mottaksoperatør,Hero, er be-
kyrnretforatbeboerepåasylmot-
takeneutnyttes av useriøseal-
beidsgivere.

Spesielt renholdsbransjen
er utspelculert, og det er meget
lert i havne der, for det kreves
ltkeaglige kvilifileasjoner,

sier han.çil Dagbladet.
Renholdsarbeidskjerofte om

ettermiddagenogkvelden,slikat
deter len å unngåoppmerksom-
het frapersonaletpåmottakene.

- ølir gisler
IfølgeBozgiljobber10-15pro-
sentavdebeboernesomhar ar-
beidstillatelseinnen renhold,
tilleggkommerde som jobber
svart.

Bozgilkjennerikkeantallet,
men antarat det ermange.

- Deterstoretall,darenholds-
bransjenerdenmestuoversiktli-
geI Norge.Determangesmåog
store aktører, og mange opp-
dragsgiveresombenyttersegav
dern.Asylsøkerneblirgislerfor
arbeldsgivernesomsittermedal-
le kortenepåhånda.Dekansiat
«hvisdu slutterå jobbefoross,
skalvitipsemyndighemneomat
duJobbetsvarc«.Detetslikeme-

derdebrukerforåutnytteasyl-
søkerne.Viharendeleksemplar
pådec,sierBozgil.

Hansierlikevelatmesteparcen
av renholdsbransjener hederlig,
ogbehandlerarbeidstakernegock.

Lovlost
- Denstorstebekyraringenvårer
at de somforlatermottakeneog
oppholdersegulovlig.rekrutterer
kameraterfra mottakene.Disse,
someruteninntekterogutennoe
stedåbo,erogsåofreforet lov-

De som forlater
mottakene og
oppholder seg

ulovlig, rekrutterer ka-
merater fra mottakene.

Ahmed Bozgil,
adm.dir.HeroNorge

LURESItith - Vi harsett at
beboerne våreblirturtinnpå
det svartearbeidsmarkedet,sier
Ahmed Bozgil,administrerende
direktør i Hero.

Foto:Halldor Hustadnes

FØLGSAIKEN1111111111111
Renkoldsbransjen

Pregesav lav lenn. useriese
akterer ogutenlandskar-
beidskraftmed liten kunnskap
om sinerettigheter.

NHO anslårat det er
44 000 renho1derei privat og
offentlig sektor.

De sistedagene har Da9-
bladet skrevetat politietet-
terforskersvart renholdi
kemnerlokatenei Bærum,at
1.0mener Kunnskapsdeparte-
mentets praktgårdSemGjes-
tegård driver sosialdumping
ved å bruke lavtlønte,estiske
stuepikerog at en under-
leverandertil renholdsfirmaet
Cleanit i Oslo erdemt til feng-
sel for narkotikaog formidling
av drapstrusler.men anker.
Cleanit haravbrutt samar-
beidet.

I går ba NHO og LOre-
gjeringen ryddeopp,og ba
ogsåom at det innferesen
offentlig godkjenningsordning
for renholdsfirmaer.

losr, svart arbeidsmarked, sier
Borgil tilDagbladet.

tidendIngsdirektoratet
opplyser at 6469 asylsøkere
reiste tiluldent adresseefier til
privat bopeli 2009.12010 var
tallet 3487 per 31. mai.

- Dette er et s1 viktig tema,
spesieltnå når vl serat forsvin-
ningenefrarnottikene øker. Be-
boerne frykter innstrammingene
i asylpolitikken. De skjønner ac
myndighetenemeneralvor,og
velgerderfori flykteframottake-
ne,sier

Avdekket svart arbeid
Fra2005til 2007haddeHeroet
prosjektmot svart arbeidblant
asylsøkerne,i samatbeidmed
UDI og Servicebedriftenes
Landsforening(nåNHOService).

Bozgilfortelleratdetbleavdek-
ket en rekke tlifellergjennom
stikkprøver,ogmenerprosjektet
varmegetvellykketfordidet også
ble gjort et offensivtinforma-
sjonsarbeidoverforbeboerne.

Han si prosjektet stoppet
opp etter avslag på finansie-
ringssøknader til Skattedirek-
toratet, Justisdepartementet,
Finansdepartementet og LO.

>>>SeDebattside44 BEDRE Å JOBBE:- Hvisen person har fått avslag, bor ute og ikke har noenstette, er det bedre å jobbe, sierAdnal



Nylket
ØKOKRIM vil kalleinn12 tidligereog nåværende stortingsrepre-
sentantersom vitner i sakenomstortingspensjoneneskatopp i retten i
november.melder NRK.økokrim har tiltalt Anders Talleraas(1-1)og
Magnus Stangetand(Sp) for grovtuaktsomt grovt bedrageri.De to er
tiltalt for ikkeå ha opplyStat dehaddeinntekter fra verv og hoonrarer
samtidigsom de fikksåkaltgutipensjonfra Stortinget. (NTB)

GelrmundIhle ThorvEirtIrGulbrandsenSIgvald0. Hansen TomThoresen

tESVART
DØDSDØMT: SakinehM.Ashtiani er av iranskemyndigheterdømt
til deden ved steining.Ifølgedommen skal hun ha hatt umoralske
forholdtil dem som dreptehennesektemann. Hun skalha blitt
tvunget til å vedgå ugjerningen,men har sinere trukket tilståelsen
tilbake. foto: Stanpix

rritert
åNorge

Foto:Torbjern Berg

Hva
skalde
spise,da?
Renholder Adnan Hussein
forstår asylsøkere som
arbeider svart.

Kurderen Adnan Hussein
(35) korntil Norgei1999, og
gikk inn i renholdsbransæn.
Dagbladet treffer ham mens
han er opptatt med å vaske i
Norsk folkehjelps lokaler i
Oslo.

- Med de kravene som
andre arbeidsplasser stiller
når det gjelder språk, papi-
rer, fagbrev og slike bng, er
det lettere med renhold,sier
Hussein.

- Bedre åjobbe
- Hva vil du si til asylsøkere
som får tilbud om å jobbe
svart innen renhold? '

Hvis en person har fått
avslag, bor ute og ikke har
noen støtte, er det bedre å
jobbe.

- Selv om det er svart ar-
beid?

Ja.
- Hvorfor det, det er jo

ulovIig?
- Ja,jeg vet det, men hva

skal de gjøre ellers, hvis de
ikke har noe? Hva skal de
spise,da?, spør Adnan Hus-
sein.

Misfornøyd
Etter 11år i Norge er Adnan
Hussein misfornøyd med at
han fortsatt ikkehar fått per-
manent oppholdstillatelse.
Derimot er han godt forneyd
med renholdsfirmaethan ar-
beider for.

Hussein kjenner omtrent
25 kurdere som jobber med
renhold,og sier at de får be-
talt fra 110til 150 kroner ti-
Men. De han kjenner,jobber
ikkesvart.

Tarifflønna begynner på
148 kroner.

hmstramming
Irfan Qaiser,politiskrådgiver
i Norsk folkehjelp, forteller
at-92 prosentav asylsøkerne
som sekte om arbeidstilla-
telse i 2008 Fikkja. I 2009
fikk 42 prosent ja, etter en
innstramming i tolkningen
av regelverket.

- Det er ganske opplagt
at det da er ganske mange
som ønsker å jobbe som ik-
ke får det, og som må ta til
takke med svart arbeid. Folk
får jo tilbud om det, sier Ir-
fan Qaiser.

Etterat Norgefor-
dømtedommenom
steiningav ei iransk
tobarnsmor,går Irans
ambassadørkraftig
ut mot norskemyn-
digheter.
D DSSTRAFF
Tekst:.lonas Sverrisson Rasch
jori@ilasbladetno
transambassadorSeyedHossein
Rezvani ble i går formiddagkalt
inn på teppet i Utenriludeparte-
mentet, der statssekretærEspen
BarchEideuttrykte Norgesavsky
mordradsstraffogspesieltdenan-
givelige dedsdommen ved stei-
ningfor SakinehM. Ashtiani.

- Henrettelse ved steiningan-
servi sornen inhurnan ogbarba-
risk avstraffelsesmetodesom vi
fordernmer,sier BarthEide.

-Det å kalle inn ambassadøren
pt teppet isll offendighetogder-
etter fordernme landetshandlin-
ger er ec sterkt virkemiddel.leg
tror decte blir oppfactet somet
kraftig signal i Teheran, sierhan
til Dagbladet.

Men ambassadør Rezvani
forteller at rettsprosessen mot
Mhtiani ikke er ferdig, ogav-
viser at hun vil bli steinet.Han
hevder steining ikke lengre er

•
• •

•


en praksis
de bruker i
tran.

Jeg ut-
trykte mis-
neye overfor
scaresekre-
ner Espen
Barth Eide. ANIBAssADigg
teg forsto SeyedHossein
rned en gang Rezvani.
ac han ikke
hadde nok informasjon om sa-
ken, og ga han dermed det for å
gjoresakenmer klar for ham, sier
Rezvani.

Han er klart skuffet og irritert
euer at hanble mantavfotografer
da han ankom metet med den
norskestatsseluetæren.

- Fordi saltenikke eravgjort,
vil enhver kritikkvare forhas-
tet. Den juridiske prpsessen
pågår, og enhver koinmentar
rundt saken hennes vil være å
blande seginni selvstendighe-
ten tll det juridiske systemet i
Iran, mener Rezvani.

Han mener Norge er en del av
en politisk kampanje for å sette
presspi landet. Rezvani mener
sakenhar blitt dratt I gal retning,
ogmener det helekunneblitc lost
med et vennlig møte eller en en-
kel telefonsamtale.

Det eruheldigatdecskalgi så
langtatjegskalbli kalt inn til UD,
mener ambassadenRezvani.

Arbeidsulykke
En63 år gammet mann btei går
funnet dod under en slåmaskin
på Seim I Lindåskommune.

- I en bratt skråningramlet
mannen fem-seks meter ned en
skrent og fikkmaskinenover
seg, forteller operasjonsleder
SigmundVestrheim i Hordaland
politidistrikt til NTB.
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Norsk gutt druknet i Sverige
Mora dro opp sin
livIøse sønnfra
vannet på ferie-
tur i Sverige.

Ensju år gammel
gutt ble i går etter-
middag funnet livløs i
vannet av sin egen mor
ved den populære
Arcuscampingeni
Karlsvik i Luleå.

- Mora dro ham
livles opp av vannet og

forsøkte sammen med
andre i nærheten å
gjenopplive gutten
med hjerte- og lun-
geredning, sier opera-
sjonsleder Anders
Calderång ved Nårr-
bottens-polidet til
Dagbladet.

Oa han ankom Sun-
derby sykehus ble han
erklært død.

Familien fra Kabel-
våg i loloten skal ha


ankommet camping-
plassen bare tirner fer
ulykken skjedde. Gut-
ten skal ha lekt i
strandkanten og trolig
kommet for langt ut.

- Familien er jo for-
ståelig nok i en panikk-
artet titstand, sier
Calderång.

Igår kveld fikk fami-
lien - en mor, far og
storesester - krise-
hjelp.

p011S:

NORSKGUTTDRUKNET:Bare timer etter at den norske famili-
en ankom campingplassen, omkom den sju år gamle gutten.

Foto: Hans L Olofsson/NSO

51C
vas Ifil ryddeopp
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SAIMW 101
Renholds-
bransjen

Preges av
lav lønn,
uklarhet
rundt an-
settelseslor-
holdene og
utenlandsk
arbeidskraft
med liten
kjennskap til
sine rettig-
he ter.

NHOSer-
vices anslår
at det arbei-
der 44 000
renholclsan-
satte i privat
og offentlig
sektor.

Dagbladet
har omtalt
svart renhold
hos kem-
neren, at
statseide
Sem Gjeste-
gård leier inn
stuepiker fra
et firma med
en rnins-
telønn på 40
kroner netto
og'at en
underte-
verandør til
firmaet
Cleanit. som
vasker for
Olav Thon
er dømt til
fengsel for
narkotika og
formidling av
drapstruster.
Underle-
verandøren
er nå kastet
ut.

lå

1.jult.

Arbeidsminister
HanneBjurstrøm

oppryd-
ding i renholdsbran-
sjenetter Dagbla-
dets reportasjer.
Tekst: Halidor Hustadnes
hhut,daobladerno
Marie MeIgkd
mme,tdagbladet no

Fra sitt ferieopphold har arbelds-
mintster Hanne Bjurstrøm fulgt
med i Dagbladets artikler om
eskitten vask».

-Jeg reagerer veldig sterkt på
de forholdenederebeskTiver,sier
Bjurstrøm.

Dagbladet har blant annet om-
talt svart vaskhos kenuteren
Bærum og LO-anklager om sosial
dumping på starselde Sern Gjes-
tegård.

Nå lover iljurstrøm å rydde
opp.

- Heltuakseptabelt
Hun er helt enig med LO-leder
Roar Flåthen, som kritiserer det
offendige fot et prispress som
skaper marked for useriøseun-
derleveranderer.

- Det er hek uakseptabelt. jeg
må få brakt pådet rene hvor stort
problemet er i decoffentlige, og få
snakket med de statsrådene som
er ansvarlige for de ulike område-
ne.Det somet veldig ille,er at se-
riese, skikkelige bedrifter blir ut-
konkurrert, sierhun.

Run sier dette om at Sem
Gjestegård leler estiske stue-
piker fra et firma med minste-
lønn på 40 kroner timen, rik-
tignok etter skatt og dekket
kost og losji:

Jegkan ikke den saken,men

MQAOIVI

UAKSEVTABEIT:- Del er helt uakseptabelt at del otfendige har den type ordninger,
sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm om lønnsforholdene til estiske stuepiker på
Sem Gjestegård, som er eid av Kunnskapsdepartementet. Foto: Krister Serbø

11y
Jegreagerer
veldigsterkt
pådefOr-
holdenedere
beskriver.

Hanne
l*srstrom,

arbeldsminister

. I I ' • ,
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det er hek uakseptabeltat det of-
fendige har den type ordninger.
Der må vt få gjon noe med. Ele-
ren Kunnskapsdepartementet
opplyser nå til Dagbladet at de
har hatt muntlig kontakt med
de ansvarlige og vært svært ty-
delige på at her skal det ryddes
opp snarest mulig.

Forsvakt
Blant tiltakene Arbeidsdeparte-
mentet har gått inn fot, nevner
hunregionaleverneornbud,og et
forstag om ID-kort som også in-
nebærer en form for registre-
ringsordning. Arbeidsmandsfor-
bunder og 141I0 Service er ikke
fornøyd med forstaget om ID-
kon, som er basert på egenerklæ-
ringer.

- Det kan bli et for svalavirke-
middel, sier hun nå.

Departementet har sagt nei til
LOog NHOs kravom en offentlig
godkjenningsordning, og vist til
E0S-regelverket.

-Nå vil vi også se på god-
kjenningsordning og om det
er en.veilgl,sterhuryaglover
en avklaring i løpet av året.

Bekymrermegveldig
I en arbeidsrniljernelding som er
på trappene, blir renhold «noeav
det absolutt viktigste»,

- Dette er en kamp for ord.
nede forhold, ogden må føres på
alle fronter. Vi må se på Arbeids-
tilsynet, skattemyndighetene,
påtalesnyndigheten. Atte må dra
sammen, for dette gjer noe med
samfunnet. Det bekymrer meg
veldig, sier Bjurstrem, som misli-
ker holdningen om at «jobilligere
ting er, jo bedre».

- jeg er redd for at vi får et
samfunnhvor vilever billig av
å ha billig arbeidskrafc fra and-
re land, eier hun.

>>>Se også kronikk side 40 og 41



	

E!INyhet  •• • • •

	

1 , .

41,

S • •

fl

Falske ID-papirer
skaffet 13 østeuro-
peere vaskejobber i
Stavanger og Sand-
nes. Rovdrift og am-
fetaminbruk for å
greie jobben var
hverdagen.

SKITTENVAS1C
Tekst:Halldor Hustadnes
hbut-sAagNaderno
Marie MeIgkd
memegdagbladetno
Espen Sandli
esan@dagbladetno
Firmaet SpesialRenholdsservice
var et skalkeskjulfor ulovlige,
østeuropeiskearbeldstakereog
ID-svindeli stor skala.Nå har

Gulating lagmannsrett dømt
mannensom drev selskapettil
fengseli et år.

Han er på ferie i Albania,sier
mannens advokat i Gulating,
KmicOlafEldhuset.Hanforteller
at ankenoverstraffeunnitingen
er sluppetgjennomtil Høyeste-
rett.Dagbladetharikkefattkon-
taktmedmannenpåtelefon.

Viharikkesett derteomfan-
getoggradenavorganiseringfør,


og en slik systemanskhvitvas-
kingav identiteter,sierpolitiad-
vokatØystein Paulsen i Stavan-
ger.

Hanfortelleromgrovutnyttel-
seavde13somarbeidetforSpesi-
alRenholdsservice.

Brukteamfetamin
Dejobbetlivetavseg. Noenbe-

svinttepåjobb,ogbruktearnfeta-
min forå holdedet gående.En

fikkenbrocibakemaskinoverseg
og måtte på sykehus,men det
gikkikkelengeførhanmåttejob-
be igjen.Han som drevfirnmet
har hatt .konnollog ec scerkt
pressrniddeloverdem,sier Paul-
sen.

Falsk1DfraMakedonia
Femavde 13ulovligearbeiderne
blepågrepetogutvist.DeøvrIge
harikkepolitietfatctakI.

4`sfai Savnergodkjenningsordningforvaskefirmaert•J! ,

KUNDE:1nnehaver Kjell
SigmundHattetvedt.

Foto:ErlingHaegeland


- Dette er helt nytt for meg.
sier Kjell Hatletvedt. Han er
fortsatt kunde hos mannen
som er dømt for bruk av ille-
gale arbeidere.

Det er bareså vidt eleren av Brus-
tad-bua. KjellHatletvedt,kantro
detDagbladetforteller.

- Dette erheltnyttforrneg,sier
en himmelfallenHarletvedt. Han


fortellerat Brustad-buafonsatt
benyttersegavtjenestenetilman.
nenbakSpesialRenholdsservice.

Mannen driver nå et nytt ren-
holdsfirma,britiskregistrerteSpe-
sialRenholdLtd,sombleoppret-
teti februar2009.

SpestalRenholdsserviceASer
nåslettet.

KjellHatletvedtmenerdet er
nestenumuligforsmåbutikkerå


hakapasitetull folgemedpåatal-
leleverandøreravvarerogtjenes-
terdriverryddigoglovlig.

- Detburdejovære en offendig
godkjenningavrenholdsbyråene,
slikatjegsomkundekangåinnpå
enlisteogsehvemsomeroffent-
liggodkjent.Slikdeternå,blirjo
alt kundens ansvar.Det blir johelt
feil,sier KjellHatletvedt.

Han er sjokkert over at 13ar-

beidstakereISpesialRenholdsser-
viceoperertemedfalsk1D.

- Jegblirhek overgitt,jegkan
ikkesi noeannet.Jeg betalet jo
regningertil ham,ogdet harjeg
gjortialleår.Alterpåpapiret,og
det er ikkesnuskpå noen som
helstmåte.Mennå blir jeg vel
nødt til å skifterenholdsselskap,
da, sierKjellHatletvedt til Dag-
bladet.
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DET EVENTYRLIåE
ANDALUdA
- MEDGIBRALTAR
Andatudasbesteseverdighetermedbasei sjardierendeNerja
-med relseleder,11dager

AndaluciaerSpantashjerte.Pådennereisenopplevenvifortidens
storhetpåstedersomdetfortryllendeAlharabrapatakset,Granadas
storhet,og denvakrestorbyenmåtaga.Vibevegerortsinnpålivetar
Andalucia,inni inntandet,hvorsmå,hvitebyerleverivetupåvirketav
storsamfunnetstempoogmas.ForenstundfodaterviogsåSpania
og besøkerdenengelskekronkolonienGibrattar,sornmedsinepub-
berog bobby'erståriskjærendekontrasttildespanskesmåbyene.
Denmestslarmerendeavsolkystensbyer,Nerja,erstedetviborog
brukersomutgangspunktforvåremangeutfluicter.

Avreise 25/10 2010ke 8.990,
Lesmerpå vevisr.albalmatravd.no/DA31-1

110111111~1

Det begyme å rakne forSpesial
Renholdsservice i desember
2007, da politietslo tilmot en lei-
lighet i Sandnes. Falskeførerkort
og likmendesomvarsendt fra Ma-
kedonia, blebestaglagt.

Eieren av leiligheten hadde
sendt 90.000 kroner til en bank-
konto i Makedonia, og fortalte
polidet achver falskidentitet kos-
tet 9000 looner.

Det viste seg at flereav perso-
nene som politiet hadde kommet
på sporet av var i fullt arbeid hos
Spesial Renholdsservice.

Den 17.januar 2008 slopolitiet
tit mor firmaet.

- ViIle sjekket mer
Kundene gir de esteuropeiske ar-
beiderne i SpesialRenholdsservi-
cegode skusstnål.

Jeghar ingenting negativt å si
orn dem, sierøyvind Aareskjoldi
Stangeland Molle.

- Når skjønte du at noe var
galta

- En av dem klaget på at han

jobbet dognet rundt, og hadde
brukt amfetamin forå holde der
giende. Da ringte Jeg Gornan-
balcerietpå Figgjo,som hadde
vært referanse for dem, og da
hadde eballeo startet, forteller
Aareskjo1d.Da fikk han vite at
det hadde vært razziahos vaske-
firmaet.

-1 dagvillejeg nok ha sjekket
litt mer, for vi vil ikke ha dette
ubehaget en gang til, sier Aare-
skjold, som var i Jæren tingrett
som vitne.

Ingen tilfeldighet
Dommerne trodde ikkepå man-
nensornnå erdomt, da han sa at
også han hadde blitt lurt. Blant
annethevdet han å ha trodd at to
albansktalendearbeiderevar fra
Tsjekkia.

sDetfrarnstårsomheltusann-
syntig at han forst etter fem til
seks uker, ved en tilfeldighet.
fant ut atbeggesnakket albansk,
som også er tiltakes morsmåls,
shiver dommerne.

FAKTA111~1~11
Skittenvask
Dagbladet har i sommer skrevet
om renholdsbransjen, som pre-
ges av svart arbeid ogen krimi-
rtalisering,noe som bekyrnrer
partene i arbeidslivet.
Dagbladet avdekketat en under-
leverandørtil firmaet Cleanit,
som vasket forOlavThon,nylig
ble dømt i en storre narkosak.
Dagbladet skrev også at Stats-
eide Sem Gjestegårds har leid
estiske stuepiker tra et firma
med 40 kroner timen som netto
minstelønn. Kunnskapsdeparte-
mentet lovetå rydde opp.
Viskrev også at politiet etter-
forsker svart vask hos kemneren
i Bærum, at renholdere kan være
ofre for menneskehandel.
Arbeidsrninister Hanne Bjur-
strøm vurderer nå en offentlig
godkjenningsordning for ren-
hotdsfirmaen DetMhar hun
tidligere sagt nei tW.

las

THAILAND
RUNDREISEOG BADEFERIE
Ternplerog palasseri eangkok,dengamlehovedstad
Ayutthaya,naturopplevelservedelvenKwaiog,badeferie
På KohChang- mednorskrelseleder,15dager

OppleylhafiandshoydepunktenGådegablant Barigkoksstrålande
templerogytendetiv.TreinnIhistorienidengamte,betigekonge-
byen,Ayuttheya,sommedsinetempier,stupaerogtfue budd-
haerirornantiskforfallhenforertilensninnen,tid.Sellpå ntiver
Kwar,ogboi envaskeektejungellodgeismåhytter,kedden
berømteelva.Kjørmed"Dødensjernbane",utforskdryppstenshuler
og drømdegbortideneventyraktigenaturen.111sistkandu nyteen
helukepåKohChang,denneperienavenøy- hvortidenstårstrle
ogsolenhøyt.

Aweise 3/10 2010 kr..13.990 -

Avreise8/2 2011 kr.16.990.-

Lasmarpåw~dbatmertraval.no/DA31-2
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Hjelpeskipet tilbakei Tyrkia
Det tyrkiske skipet Mavl

I TYRKIA: Skipet Mavi
Marmara. Foto:Scanpix

Marmara som var i sent-
rum av den dødelige
israelske bordingen av
hjelpekonvolen på vei til
Gaza i mai, har lagt til
ved en havn i Tyrkia.
Det ombygde cruiseski-
pet var ett av fiere fartøy
som forsøkte å nå Gaza-
stripen med hjelpesen-
dinger under en aksjon i
slutten av mai. Skipet ble
bordet av israelskesolda-
ter som drepte ni tyrkiske

statsborgere og såret
flere andre aktivister. Det
israelske raidet ble møtt
med massiv internasjo-
nal fordømmelse.

Bilder fra TV-kanalen
NTV news viste lørdag at
Mavi Marmara ble tauet
inn til havna Iskenderun
ved Tyrkias middelhavs-
kyst.

Et annet tyrkisk fartøy
som ble bordet av is-
raelerne, ankom havna
sent fredag kveld. (NT8)

DRAGRACE: Motorbrel, røykog varwittige hastigheXr er ingredienser
dragrace. Nå i helga arrangeres Suneco Drag Challe e på Gardermoen.

Over 200 lag f ra12 nasjoner er med. - Foto:Scanpfx
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Bibelstudierbk
Bibelstudiene til
rumenske Catalin(25)
druknet i vaskejobben
som skolen skaffet
ham. Han forteller om
rovdriftog opptil 20
timers arbeidsdager.
SKITTENVASK
Tekst: Halidor Hustadnes
hhu@dagbladet.rto
Marie Melgård
mamegodaobladet.no

Espen Sandli
esan#daebladet.no

Det gikk ikke helt som forventer, da
Catalin Olteanu (25) i 2006 kom til
Norge for å studere ved Regnbuen
bibelskole, eller Oslo International
Bible School. Skolenba ham kontak-
te firmaet Mc Clean, som ga ham
vaskejobb såhan kunne tjene penger
til kost og losji for segogkona. Andre
utlendinger som ikke var sponset,
måtte ogsåjobbe.

- Det var vanskelig. Etter skolen
gikk de andre hjem, mens vi måtte ut
og jobbe, forteller Catalin til Dagbla-
det.

Etter hvert overskygget jobben
hos Mc Clean bibelstudiene. Om
dagen var han sjåfør og jobbet
med flyccing. Om nettene vasket
han ogandre rumenere i Diplom-
1ssine produksjonslokaler i Nit-
tedal.

Ifølge Catalin var lønna 80 kroner
cimen da han begynte å jobbe for Mc
Clean, selv om overgangsordninger
forplikter norske arbeidsgivere til å
betale rumenere tarifflønn. I 2006
var tarifflønna 121 kroner.

Noen måneder etter at det ettårige
bibelstudiet var over, fikk Mc Clean
ham til åkomme tilbake fra Romania
for å jobbe mer.

- Jobbetgratis
I 2008 og 2009 steg timesatsene på
Catalins lennsslipper fra 100 kroner
til 138 kroner.

- Men flere gangerfikkhan meg til
å jobbe gratis, for eksempe1 måke
snø, sier Catalin.

Han forteller også om arb eids-
dager på opptil 20 timer, og lite
søvn.

- Jeg fikk valget mellom å stille
opp når sjefen ba om det, eller få
sparken, sier Catalin ti I Dagbladet.

Catalin sier at han folte segprisgitt
Mc Cleans eier Thor-Kristian Sund-

FØLGSAKEN
Skitten vask

Dagbladet har i sommer skre-
vet om renholdsbransjen, som
preges av svart arbeid og en
kriminalisering som bekymrer
partene i arbeidslivet.

Vi avdekket at en underleve-
randør til firmaet Cleanit, som
vasket for Olav Thon, nylig ble
dømt lei, større narkosak. Un-
derleverandøren ble seinere
sparket.

Vi skrev også at statseide Sem
Gjestegård har leid estiske stue-
Pikerfra et firma med 40 kroner
timen som netto rninstelønn.
Kunnskapsdepartementet lovet å
rydde opp.

Arbeidsminister Hanne Bjur-
strøm var oppbrakt over forhold-
ene, og vurderer nå en offentlig
godkjenningsordning for ren-
holdsffrmaer. Dette har hun tid-
ligere sagt nei til.

quist, fordi Sundquist sattmed papi-
renemed arbeidstillatelsen.

- Dette er feil, sier Sundquist.

Mertrobbel
Men flere enn Catalin Olteanu har
hatt trøbbel med Mc Clean.

I oktober ifior inngikk selska-
pet forlik og betalte til sammen
17 500 kroner til to runeenere
som glkk på Regnbuenbibelskole
i 2008. De to hadde liknende an-
klager som Catalin.

Da Arbeldstilsynet i mai i århadde
tilsyn med Mc Clean hoskunden Di-
plom-1§ lokaler, var det en av arbei-
derne som ikke hadde papirene i or-
den.

Sundquistsieratarbeidstakerenda
haddefåttsøknaden ont arbdidstilla-
telse i retur, men at dette nå er ord-
net.

- Såpestykke
1 fjor sommer oppfattet Catalin det
som at han hadde fått sparken, noe
Me Cleanbenekter. Med hjelpfra Ar-
beidsmandsforbundet Inevde han i
januari år286 000 kroner etterbetalt
for 2008 og 2009. Geir Gamborg-
Nielsen i Arbeidsrnandsforbundet
sierat han ikke har fått ut timelister
fen av bedriften, selv om dette er et
lovkrav.

-Der er som å håndtere er fuktig
såpestykke.Alt ekliruti ingenting og
vi harderfor ikke noe annet valg enn
å forfolge dette rendig. Det er helt
useriost, sier Geir Garnborg-Nielsen. LITE T1D T1L STUD1ER: Om dagen arbeidet Catalin Olteanu som sjåfør. Om nettene vasket



Minst 16 døde i gruvebrann i Kina
•
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Minst 16 gruvearbeidere
mistet livet da det bret
ut brann i ei gullgruve
Kina fredag.
Over 300 gruvearbei-
dere jobbet i gruva da
brannen startet. De fleste
ble brakt i sikkerhet rela-
tivt raskt, men omkring
50 av dem ble langet
under jorda, opplyste en
talsperson for rednings-
mannskapene.

- Vi kunne lukte en
sterk stank og mistenkte

at noe var galt. Vi stengte
luftekanalene 09 ventet
på å bli reddet, sier Lu
Ming, en av arbeiderne
som ble behandlet på
sykehus etter ulykken.

Flere titalls gruve-
arbeidere ble sendt til
nærliggende sykehus,
men de fleste av dem var
ikke Iivstruende skadd.
De fleste av ofrene døde
etter å ha inhalert den
giftige røyken som opp- BRANN: Gullgruve I
sto av brannen. (NTB) Kina. Foto:Scanpix
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DESPERAT:Landsbyboere hever:hendene
for Må tak I mat som slippesfra hellkopter i

det flomramrnede Pakistani går. Foto:Scanpix
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Avviserrovdrift
Både leder ved Oslo Interna-
tional Bible School, Finn Henrik
Larsen og McClean-eler Thor-
Kristian Sundquist avviser at •
det ble drevet rovdrift.

Hvor mange som jobbet hos
Mc Clean vet jeg ikke, men i en
periode for tre-flre åssiden had-
de vi fem-seks stykker der. De
var stort sett fra Romania, sier
dagliglederved Oslo Internatio-
nal BibleSchool, Finn Henrik
Larsen. Han kjenner ikke til at
Catalin Olteanu skal ha jobbet
oppimot 20 timer I døgnet.

- Dette er helt ulovlig og det
visseeCatalin. Jegtror Mc Clean
betalte 125 kroner per rime, sier
Larsen.Han sier at studenter fra
Romania hadde UDIs tillatelse
til å jobbe 20 timer i uka, og full
tid i ferier.

Men Mc Clean-sjefen Thos7
Kristian Sundguist oppgir at Ca-
talin fikkn helt annen lønn
studierida vedbibelskolen

jeg mener at cimelønnahans
var 92 kroner, sier Sundguist til
Dagbladet. Han benekter både å
ha lan Catalin jobbe grads,og å
ha pressetharn.

- All overtid har vært
lig, sier Sundquist.

Sundguistavviserå skyldeCa-
talin Olteanu noe sornhelsr.

Eirik Kruse, salg- og rnarke-
tingdirektør i Diplom-Is, fortel-
ler atde harvisstom arbeidstvis-
ter hos Mc Clean.

Arbeidstvisterhosenav våre
underleverandører holder vi oss
unna, men vi er opptatt av at
man skal følge reglementet, sier

Foto: Elisabeth Sperre Alnes Kruse.
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DRUKNET:En19årgammel mannerfunnetdød utenfor
RadayaIgårav dykkere.Hovedredningssentralenfikkmelding
om hendelseni3-tidenpå morgenen etter at vitnerhaddesett
mannengå under.Denomkomne Var med i en gruppepå firma-
turtilRecløya. (NTB)

ISIKKERNET:UtenriksministerJonasGahr Støre(Ap) erglad
deniranskemenneskerettighetsadvokatenMohammadMostafaeier

- i sikkerheti Norgeog athanerherpålovligvis. - Hanerenperson
somharviststort mot isittforsvaravutsatte menneskeri han,sier
Støre. (NTB)

FORSØRGET GERILJA:MedlemmeravopprersbevegelsenTamiltigrene(LITE) på SriLankable forsergetavpengerfraetnorskvaskefirma. Foto:Scanpix

Vasketforgeriljaen
speiler dette bildet, I disse kon- - Det varbareroc.Absoluttin-
kursene krevde kreditorenetil gendng var mulig å spore,ingen
sammen64 millionetkroner,ak- ville ta ansvarog vi fantingen-
så litt over en million kroneri ting,sukkerbobestyrerLeifPetter
gjennomsnitt. Det aller meste Madsen.
gikkcapt,ogskactemyndighetene Cjeldsproblemeneskal hagitt
taptei særklassemest, kvinnenen slik psykiskknekkat

Mennoenharsnoddseg. hunmåttefåprofesjonellhjelp.

Ti geriljamedlem-
mer på SriLanka er
blant dem som har
skodd seg på de
mange vaskefirma-
ene som går kon-
kurs.
SKITTEN VASK
Tekst:HalidorHastadnes
hhu@dagbladet.no
Biarie Melgård
marne@dagbladetno
Espen SandIi
esan@dagbladelno
på sporsmii om hvor pengene

hartattveienviserstyrelederdl at
en vesentligdel av inntekten er
sendttilSriLankaderhan forsør-

ger 10 slektningersom er tamil-
tigres.

Det shiver bobestytereni en
av de 184 renholdskonkursene
som bransjebladet Renholds-
Nytt har meldt om i 2009 og
2010.

Eleren hevet en årslønn på
800-900.000 kroner,til gledefor
seg selv og slektningenepå Sri
Lanka.Bobestyrerenskjønteikke
hvor selskapetsoverskuddpåen
million kronerhaddeblitcav,og
Imeditorenecaptetil slutten droy
millioni konkursert.

64 mill.tapt
Dagbladethari sommer skrevet
om en kriminaliseringav sen-
holdsbransjen, som bekyrnrer
partene i arbeidslivet,59 ren-
holdskonkurserfra2009 og2010
som Dagbladethargjennomgått,

PsykIsk knekk
eleg lånte dort min identitetog
minbankkonto+,skreven kvinne
til Leif Petter Madseni advokat-
firmaetWikborg Rein 1 mars I
fjor.Mannensom låntekvinnens
konto og identiter, misbrukte
ifølgebrevettillitentilåskaffebi-
ler, maskiner, relefonabonne-
menter rn.m. Suntidig hoppet
han bukkover skattog avgifter.
Da konkursenkom, summerte
tapene seg dl over to millioner
kroner.

Felervidere
I mange av boene Dagbladethar
gjennomgått, har bobestyreren
slictmed å få kontaktmeddean-
svarlige.let avdem fikkbobesty-
rerenbare kontakt med derens
ekremann,som sa at hun hadde
Wthjerneblcadningogdratt hjem
til Sri Lanka.

Noe annet som gårigjenersel-
skapersom leggesnedogoppstår
under et nytt, men ofte nesten
identisknavn.Dermedkaneterne
felevidere.

FØLGSAKEN1111111110111
Skitten vask

Dagbladethari sommer
omtalt renholdsbransjen,som
preges av en kriminafisering
som bekymrer partene ar-
beidslivet.

Dagbladet skrev at en un-
dedeverandei til firmaet CIea-
nit, som vasket for OlavThon,
nylig bledemt i en sterre
narkosak.Undedeveranderen
bleseinere sparket

Dagbladet skrev ogsåat
statseide SemGjestegårdhar
leid estiskestuepikerfra et
firma med 40 kroner timen
som netto minstelenn.

I helga skrevDagbladet om
en rumensk bibelstudentsom
forteller at vatkejobbenover-
skyggetstudigne.

1111£1111Banum.199
S9KER

AIØENSOPPGAVS1BESTARAV:

snuski konkurser

- OPPL/EXINGVIL BU NITT

Søknad med CV sendes til tomAauksionl.no
www.okernbilaukslowno

- Mye svart Jobbingog mye
snuski eradvokat BjørnKohler
Thommessens erfaring med
konkursboer i renholdsbran-
sjen.
Han er parrneri advokatfirrnaet
BrækhusDegeogekspertpåkon-
kursboer.

-1 de renholdskonkursenejeg
harhatt, hardet værtmye svart
jobbingog mye snusk,sierBjørn
KohlerThommessen.

Han sierarresraurantbransjen
topper hans verstingliste,med
senholdhakki hæl.

Jegtrordeterenukulturi de-

lerav bransjen,sierBjernKohler
Thommessendl Dagbladet.

Sjefen for skattekrirni Skatt
Øst,Jan-EgilKristiansen,erenig
atdetstårdårligtil.

-Der er fordi det er så lett å
etablere,oglettåjukse.Mantren-
gerbaresin egen arbeidsplass,en
bøtteog vaskemidler,sierhan.

Ifølge Kristiansenbetalesdet
svartfoidet allermeste somkjø-
pesavrenholdi privatehjem.Og-
så i bedriftsrnarkedeter svartar-
beidutbredt.

Erav problemeneer at skatte-
myndigheteneikkekankreveå få


vite hvem
som kies
inn å vas-
ke I hjettl-
mene.

- Dec har DIREKTØR: Jan
vært « hell i EgilKristiansen.
regelverket,
Vikanbeomdethvisdeterhånd-
verkere,menikkehvisdet ervas-
kere,sierKristiansen,someniker
seg en godkjennIngsordningfor
renholdsfirmaer.

Nåerdetjobareåstartogleg-
ge ned ogstartep nytt oglegge
ned,sierhan.

RENSOGPOLERINGAV BILER,SAMT
PRIIVEILIBRINGAV BILER.

- MA KONNEBEHERSKENORSK
- MA HA IMBERKORTKLASSE
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AVSLØRT:Enrekkepolitikereharreagertkraftigpåsommerensavsløringer i Dagbladet

VILHAEG
V KEPOLI
Torbjørn Røe Isaksen
(H) vil opprette
en innsatsgruppe
for å rydde opp
i renholdsbransien.

TekstHalldorHustadnes
hhodaebladet.no
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Som arbeids-



ministerHan-
ne Sjurstrøm
er Torbjørn
Roe Isaksen,
stortingspoli-
tiket forHøyre
og medlem i
Arbeids-ogso-
sialkorniteen,
opprort over
dec Dagbladet
harbeskreveti sornmer.

- Fullscendigute av kontroll,
sierhan om den råmedelenav
renhoIdsbransjen.

Offensiv
Totbjem RoeIsaksengårnå inn
forenoffentliggodkjenningsord-
ning for renholdsfinnaer,slik
N HOogLOberom,menhittilik-
ke har fåttgjennomslagfor.Og
han sette av pengerslikat Ar-
beidstilsynetkangjennomforeen
offensivmotrenholdsbransjen.

- Dette må det ryddesopp i
raskt.Minoppfordringtil minis-
terener å oppretteen prosjekt-
gruppe når ID-kortregisteret
kommer,en task forcesom går

retztilkjernenavuseriøseaktorer
somumytterarbeidstakernesine.

En slik Innsatsgruppe kan
ikkegåhjemklokkafueomet-
termiddagen.

- Detmåværeet prosjektder
det kjøresknallhardkontrollpå
detideneavdognetdarenholder-
nejobber,sierIsaksen.

Lettåforfalske
Isaksenunderstrekerat storede-
ler av bransjendriverordentlig,
menkarakcerisererdetsornfore-
gårblantdeuseriosesom«halv-
gangstervirksomheteog«grovut-
nyttelseavarbeidstakernev.Nåvil
han ha en oppryddingsomgår
myelengerenndetarbeidsminis-
terenlaopptil i et horingsnOtat
ominnforingavenID-kortogre-
gistreringsordningfor renholds-
firmaene.

- Forslagenetil ministerener
altforsvake.Deteralrforlettåba-
reforfalske113-kort.Vimåhaen
credjepartsomverifisererdem.På
samme måte som kjøreskolene
ikkedelerutsercifikater,kanikke
firmaeneselvdeleut I -kort.

HanogHøyreerderimotskep-




tisktilenallmenngjoringavren-
holdernestariffavtaler,ogsolida-
ransvarfor å ansvarliggjoreleve-
randørersombrukerunderleve-
randører.

Timillioner
sitt alternative budsjett har

Høyre foreslått ti millioner
kroner ekstra for å styrke Ar-
beidstilsynet. Til Dagbladet
sler Isaksen at dette kanskje
ikkeer nok.

- ArbeldscilsynetmåstyrkestiI
å drive aktiv,oppsokendevirk-
somhet,sierIsaksen.

•
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foto:JacquesHvistend"ahl

FøLGSAREN
Skittenvasir

Kriminaliseringi renhokls-
bransjen bekymrer partene
arbeidslivet Her er noen av
sakene Dagbladet har omtalt i
sommer:

Enunderleverandør til fir-
maet Cleanit, som vasket for
OlavThon.ble nyligdømt i en
narkosak.Underleverandøren
fikksparken.

Statseide Sem Gjestegård
har leidestiske stuepiker fra
et firma med 40 kroner timen
i netto minstelønn.

Politietetterforsker svart
vask hos kedneren i Bærum.

Renholdere kan være ofre
formenneskehandet

Asylsøkerepresses til svart
arbeid.

Ihelga skrev Dagbladetom
en rumener som forteller om
opptil 20-tiniersdager i vas-
kejobbensom finansierte
studiene, og om falskeidenti-
teter i et renholdsfirma IRo-
galand.

Arbeidsminister Hanne
Bjurstremvurderer nå en
offentliggodkjenningsordnIng
for renholdsfIrmaer.

REAGERER:
TorbjørnRøe
Isaksen.



OLIVEN-TRØBBEL:UNIL AS kaller tilbake to partier
med steinfrie oliven fra Eldorado etter at det ble funnet
glassbiter i olivenglass. Tilbakekallingen gjelder sorte
steinfrie, merket med best før-dato 24.2.2013 og store
steinfrie, grønne, 340 g, merket med 26.02.2013. (NTB)

TRENING:Måvi trene for å ha god helse? Svaret er nei,•
: skriver Ase Bårdsen og Eline Thornquist i en kronikk i siste

nummer av Tidsskrift for Den norske legeforening. For-
, 3 fatterne peker på at hovedproblemet er at de fysiske hver-
T dagsaktivitetene er i ferd med å forsvinne. (NTB)

FEIENDE FLOTT: NHO- og LO-toppene er storfomøyde med at arbeidsminister Hanne Bjurstrøm under et møte i departementet i går lovet dem en offentlig godkjennings-
ordning for renholdsfirmaer. Fravenstre: NHO-sjef lohn G. Bernander, NIHO Service-sjef Petter Furulund, arbeidsminister Hanne Bjurstrem, LO-leder Roar Flåtben og leder i
Norsk Arbeidsmandsforbund Erna Hagensen. Foto: Håkon Eikesdal

FULLOPPRYDDING
etterDagbiathavsløringer
NHO og LOhar fått
ja til offentlig god-
kjenning av vaske-
firmaer, etter at
Dagbladet har
beskrevet råtne
forhold i bransjen.

Ski
vas

Tekst: Halldar Hustadnes
hhuedagbladet.no

hlarie Melgård
rnel*dagbladet.no

Espen Sandli
esan@dagbladet no
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juli.

Arbeidsminister Hanne gjur-
srrom reagerte spontant da Dag-
bladet i sommer avslorte uhold-
bare forhold i renholdsbransjen.
Hun loyte full opprydding. I går
ga hun klarsignal til en offentlig
godkjertningsordning, slik LO og
NHO har beckom i mange år.

- Jeg er veldig fornøyd,sa le-
deren i Norsk Arbeidsmands-
forbund, Erna Hagensen, og
fikkbifall fraNHO-sjefen,LO-
lederen og de andre under et
møte I departementet.

Nå begynner arbeidet med å la-
ge godkjenningsordningen, som
skal bygge på lovkrav om be-
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driftsbelsetjeneste, yrkesskade-
forsikring og såvidere.

-J
- Forvitrer
Hagensen og NHO service-
sjef Petter Furulund håper de
første renholdsfirmaene kan
godkjennes etter den nye ord-
ningen innen neste sommer.

LO, NHO ogazbeidsministeren
er også enige om at tariffavtaten i

renholdsbransjen må allmenng-
jores. Dermed blir det ulovlig
operere med ekstremt lave
inger, slikdet idager vanligldeler
av bransjen.

Arbeidsministeren, NHO og
LO er enige om at situasjonen
er så krittsk at det må handles
raskt.

- Detteer enbransje som forvi-
trer. De seriose akterene rappor-
terer at de Imapt vinner offentlige
eller private anbud lenger, sier
John G. Bernander.

Petter Furulund ntener Dag-
bladets reportasjer ergrunnen
til at saken etter hans mening
nå får et lykkelig utfalL

- Honner til Bjurstrom
- det Dagbladet har rullet opp
gjor atbåde opposisjonspartier og
alle andre har skjent at her må
man gjore noe, mener Furulund.

- Dagbladet har hatc en vik-
ttg rolle, sier arbeidsminister
Hanne Bjurstrørn.

I et notat om Innfering av ID -
kort og en registreringsordning
for renholdsfirmaer fra tidligere
åt, glick ikke Bjurscrems deparce-
ment inn for en offentliggodkjen-

FØLGSAKEN
Skittenvask

Dagbladet har i sommer
omtalt rertholdsbransien, sont
preges av en kriminalisering
som bekymrerpartene i ar-
beidslivet.

En underleverandør til fir-
maet Cleartit, som vasket For
Olav Thon, ble nylig dømt i en
større narkosak. Underle-
verandøren ble sparket.

StatseideSem Gjestegård
har leid estiske stuepiker fra
et firma med 40 kroner timen
som netto minstelenn, og
politiet etterfårsker svart vask
hos kemneren i Bærum.Ren-
holdere kan være ofre for
menneskehandel, og asylse-
kere presses tr svart arbeid.

I helga skrev vi om en ru-
mensk bibelstudent som
forteller at vaSkejobben over-
skygget studiene, og om bruk
av falske identiteter i et ren-
holdsfirma i 1»galand.

ningsordning. Hun sier dette om
hvorfor hun nå vurderer det an-
nertedes:

- Nå har jeg fått gode argu-
menter, og hørt at det er et
lo-av partene vil ha.så nå fir vi
endre på det, sier hun.

- Jegsyneshun skal ha honnor,
sierjohn G. Bernander.

!,

,

•

ar—
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Det Dagbladet har rullet opp gjør at både
opposisjonspartierog alle andre har skjønt
at her må man gjørenoe.

Petter Ftarulund, sjef i NHO Service



Nyhet7.0 t •

MILLION-OPPRIfIX
Dagblad-reportasjer
om den skitneren-
holdsbransjenopp-
rørte arbeidsminis-
teren. Nå setter hun
av 10 millionerkroner
til en storopprydding.
Tekst: HaltdorHustadnes
hhu@dagbladetno
MarieMelgård
mame@dagbladet.no
Espen Sandli
esan@dagbladetno

I julilovrearbeidsministerHanne
Ejurstrømfulloppryddingi ren-
holdsbransjen,etteren seriear-
tikleri Dagbladet.

statsbudsjettet som kom

igår,harbun sattavti millioner
kroner til å «fornerke arbeids-
znihøarhelderog arbeidet for
anstendigeog seriøse arbeids-
forhold»forrenholderne.

Myeavpengeneskalbrukestilå
lageenoffentliggodkienningsord-
ning for renholdsfirmaer,slik
NHOogLOharbedcomi flere

Opprert
På kontoretsitt igårettermiddag
snakket arbeidsministerenom
hvorforsakenengasjererhenne -

også pået personitgplan.
- Detopprørermegacfolkme-

nerdeterlegitimtatdesomvasker
hosdernskaltjeneveldigmyedår-
ligereoghaheltandrearbeidsfor-
holdenndekunnefinnepååjobbe
underselv,sierhuntilDagbladec.

- Vardenenoeduikkeharvisst
førnå?

- JegharikkeværtIdennepos-
tensåveldiglenge.Nårmandafår
en så klardokumentasjonsom
Dagbladethaddei denseriende-
res,ogparteneiarbeidslivetsåty-
deligderathermåmangjørenoe,
oppleverjeg det somen veldig
gyllenanledning.Jeg opplevde
detikkesometpress,jegopplev-
dedetsomenveldig,veldigstor
mulighet,sierHanneåjurstrom.

Blant forholdeneDagbladet
orntaltei sommer,var svartar-
beid, forbindelsermellomren-
holdognarkotikakrindnalitetog
ekscremtlavelønninger.

Undergraver
Enavtingene sombekymrerhen-



nevedrenholdsbransjen,eraten

delarbeidsinnvandrerebehandles

Vicrengeratdefirordendige
arbeidsforhold.Detcrengervibå-
defordinoeanneterheltuaksep-
tabelt forholdtildemdetgjelder,
fordidet undergraverhelevårt
lønnssystemogfordivlogsåskal
sørgefor at demenneskenesom
gjør dissejobbenekan leveav
demog sendehjempenger,sier
hun.

Bjurstrømhåper en offentlig
godkjenningav renholdsfirrnaer
er på plassneste sonarner,men
kanikkegaranteredet.

- Ordningengir på at du har
tariffavtater,arbeidsavtaler,be-
driftshelsedeneste,betalerskatt
og avgifter.Mengodkjennings-
ordningener ikke nok. Vi har
mangesysternersomformeltgjør

PAKIA
Sffitenvask
artikketserien«Skittenvask»

omtalteDagbladetisommer
blantannet forbindelsermel-
lomrenhohisxirksomhetog
narkotikakrirrånalitet,utstrakt
skattejuks,ekstremtlave
lønningerog utnyttelseav
asylsøkere.

attingserordentligur,menvi må
ogsåsørgeforat tingenevirkelig
fungerer,sterBjurstromdl Dag-
bladet.

Ordningenskalderforkombi-
neresmedeffektivkontroll,hvor
MbeidstfisynetIårenviktigrolle.
Det erennåikkeklarchvemsorn
skaladministreteordningen.

YYllanserutsomen
politan,kunnefinansministeren
likegjerneværtpi turinnpået
reldamebyrå på 60-tallet for å
legge fram sine nye tanker til en
reklamekampanje for sigaret-
ter.

Som«MadMen»
Hunsammenliknernemlig
finansministerenmed stiliko-
net Don Draperfra tv-serien
«Mad Men».

- Nårjegserdissebildene
blirjeg stoltav å være hed-
marking.Han har på seg en kul
dress, hatt og frakk - og over
natta har han blitt tg regjerin-
gens Don Draper. Dette er en
mann jeg vil skal forvalte pen-
gene mine - han ser ut 50111en
million dollar. sier Heldal til
Dagbladet.

- Jeg har også observert
ham med Ray Ban Wayfarer-

hvor, hanfaktisktiknet

MOTEHYLLES: Kanskje Sigbjørn Johnsen hadde en ORIGINALEN: Don
liten flaske med Canadian Club, Don Drapers favoritt- Draper i tv-serien
whisky, i veska da han var på tur inn for å legge fram «Mad Men».
stetsbudsjettet i går? Foto: Øistein Norum Monsen Foto:AMC

Tekst: Jonas Pettersen
jpedagbladet.no

finansminister Sigbjørn
Johnsen (59) hastet inn på
Stortinget i går formiddag for å

' legge fram statsbudsjettet for
2011.hadde han på seg en mari-
neblå dress, mork trenchcoat og

FASHIONISTA: enbredbrernmethatt.
MarianneJemtegård. Men skal man tro sjefredaktør
foto:Sigurd Fandango IngeborgHeldal(37) iCosrno-

Kvinnenemotehyller
finansminister
SigbjørnJohnsens
«Mad Men»-stil og
sammenliknerham
med et av de største
stilikonenepå tv
akkurat nå.
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OPPRØRT- Det opp-

rerer me9 at folk
mener det er legitimt
at de som vasker hos
dem skal tjene veldig
mye dårligere og ha
helt andre arbeids-
forhold enn de kunne
finne på å jobbe unde r
selv, sier arbeidsrni-
nister Hanne Bjur-
strøm. foto: Øistein
Norum Monsen

•••••• •
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iliondollar
Leonard Cohen. Andre re-
ringsmedlemmer bør defini-
følge hans eksempel, sier

teredaktøren.

totevinden
1redaktørMarianne Jemte-
d (31) i Vixen Magazine
darer at 50- og 60-talls-
ansom Sigbjørn Johnsen
resenterer er i motevinden
damer i høst.
Slik sett er han det perfek-

wmeandyfor enhver kvin-
igfashionista med respekt
segselv, skryter iemtegård
rfor Dagbladet.
luntrekker særlig fram
ænog det rode slipset som
ikkert motestikk.
Bredbremmet hatt er

dig taft - det liker jeg. Han
sgsåstilpoeng for det flashy
?slipset. Han kunne imid-
dmed hell ha valgt en litt

stiligere trenchcoat og ha far-
gekoordninert antrekket ytterli-

, ge et par hakk. Det blir litt
fargebonanza, selv om han ser
veldig bra ut, sier Jemtegård.

«Her kommerjeg»
Også tidfigere Frøken Norge-
vinner og brudesalongeier

PANEGynsminge. Kathrine Sørland (31)ec be-
borg hieldal Foto: geistret over Hedmarks Don
Lars Eivind Bones Draper-kopi.

- Hatten er virkelig prikken
over 1-enher. Den er skikkelig
staselig og formelig skriker
«her kommer jeg». Det kan
han jo koste på seg på en dag
som dette.

- Jegville kanskje ha valgt en
annen farge på skoene for å
matche resten av antrekket og
kneppet opp den nederste

BEGEISTRET:Kath- knappen på dressjakka, men
rine Serland. Foto: det er bra at han tør å vise
Andrea Gjestvang farger, sier Sodand.

. • • •

Regjeringen lytter til Statoils
frykt for kreftrisiko og skyver
mer på månelandingen.

Tekst: Anne Adarte Blindheim
abt@dagbladet.no

Sraroil frykrer kr høye utslipp av Ineft-
farlige aminer fra den planlagre rensin-
gen av gasskraftverket på Mongstad. Nå
vurderer regjeringen å åpne for andre
renseteknologier. Månelandingen er
skjovet lenger ut i detblå og opp i pris.

- Vi må gå mer inn i materien og
sørge for ar vi er trygge på dette, sier
Terje Riis-Johansentil Dagbladet.

1vår ble investeringsbeslutningen for
regjeringens rnånelanding utsart fra
2012 til 2014. Det betydde at fullskala-
anlegget ikke ville kornrnedl åstå ferdig
far i 2018. Nå kan det ogsåværefor tid-

- Investeringsbeslutningen kan bli
tatt etter 2014, men jeg vil ikke gjøre
dette til et datoprosjekt, sier han.

Deter ogsåklart at prosjektetblirenda
dyrereenn ridlisere anslått. Opprinnelis 


skulledetkoste700 millioner. Detbelø-
per kannågangesmed ti.

Det er flere som stiller seg undrende
ril der som nå skjer. Stawit, som eier
Mongstad, og Røkkes Aker Clean Car-
bon, somlevereraminteknologttil test-
senteretpåMongstadogønskeråbringe
densammetelmologieninn tit fullskala-
prosjektet,eruenige om amin-faren.

- Dette med utslipp har vært kjent
tenge,og vi mener vi har funnet en tek-
nologiskløsningsorn emer utslippene
fra luft, sier Ivar Simensen i Aker Clenn
Carbon.

Det er ikke Statoit kjent med.
- Det er kjempebra, men det er ikke

vår kunnskap at dette er løst. Dersomvi
kun fortsetter medamin og Ikke klarer å
tette kunnskapshullene, kan vi stå uten
en teknologisk løsningnår Investerings-
bestutningen skal tas, sier pressek.ontakt
for teknologi og ny energi i Statoil,
Øistein johannessen. 14an b.emerkerat
fultskallanleggeter40gangerscorreenn
testanlegget.

Simensen i Aker Clean Carbon onsker
ikke å kommentere. Nestleder Marlus
Holm i Bellona synes sakener underlig.
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NÅDELIDST:østeuropetskeRositatortetterhvordanhunherbletutnyeeti det svadearbeidsmarkedetetterat hunkomtilNorge.Foto:Jacqueslivistendaht.

Ba om lønn, fikk sparken
"Rosita" trodde hun vasket for selskapet Cleanit, men
jobbet for en underleverandør som sparket henne da hun
ba om lønn.

Hane rie1;å:d esprn 5v1411

1C

Nyheter
weest lest sisto 24 tImer

- Sånne sornmeg, som Ikke har noe

elleis, tar hva som hent Etter så

mange dårlige erfaringer, erjeg redd.

Jeg er bare en jente, og leg har ingen

som kan beskytte meg, sier eks-

prostituerte Rosita. bg2
Fra da. keridiet

annonse Viktor (20) tapte 24
millioner på fem timer
Verdensmesteggressivepokerspler

I svaloit.

Heller ikke renholdsbransjen ble den

inngangsbIllettenfå en hederlig jobb

som hun hadde håpet.

Sparket

Høsten 2007 trodde hun at hun hadde

fått jobb i renholdsfirrnaetCleanit i

Oslo, fordidet sto Cleanit på

arbeidsklmme.

Så viste det seg at hun jobbet for

firmaet til Sigana Bielajac på Oppsal

Oslo, som var en underleverandør For

aeanit

-Etter kanskje 20 dager sa leg at jeg ville ha kontrakt, og

penger, sier Rosita, som kommer fra Elst-Europa.

I stedet fikk hun sparken.

Narkosak
Cleanit er utestengt fra medlemskap i NHO Service ire grunn

av Cleanits utstraktebruk av underleverandorer, men Cleanits

eier og dagfige leder Idonen Larsen sler at selskapet er like

opptatt av kontrollog ryddighet sorn NHO.

Homo-motstandere vil
demonstrere
begravelsen til 9-åring
Kontroverstellmenighetsettersinnenei
kokIMzona.

Skitten vask

en sede arlikler skriver Dagbladet om

renholdsbransjen.som er preget av lav lonn,

uklarhet rundt ansettelsesforholdene og stort

innslag av utenlandsk arbeldskraftmed liten

kjennskap til sine rettigheter.

.NHO Services anslår at det arbeider 44.000

renholdsansatte i privat og ottentlig sekt0f.

Lo da han fikk se
nakenbilde av offer
Domenerenbrotinnda likahe(64) brot
ut i kortlatterda hanfikkst bildeav ett
avotrene.

Må ut av presteboligen
om hun Ikke gifter seg
KatinLarnefeldt(28) har tåttultirnatum
avdetkonservativebispedommeti
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Ettee konkurs, en lang perlode med ubetatt skatt og BjørgyeeGiftdeg ælersfarduikkefeet
anklager om underbetaling I Bjelajac Og hennes manns ansettelse.

selskaper, har han likevel fortsatt SaMarbeidet Heller
anneeseikke NRK Brennpunkts omtale av Rosita-saken, fikk ham

til i avslutte.

Skitt
vas

Dkt newn

rate mehlreammer

Din e-post

Anat

SIGiv ditt tips her

Hentet av politlet I morges
Bedrageddereteog ettedysteMada(53)
Mete på hosvaktsedratenpåOsb
bussterminat

Forst etter at Dagbladet stilte Morten Larsert spørsmål
rundt en hasjsak hvorliii9ana Bjelajao var tittalt og nå er
dømt, permitterte han det årelange samarbeidet

Mandag denne uka fikk Bjelajac dommen på tre år og 10
måneders fengsel for filskyndelse til oppbevaring av 95 kilo
hasj, og fcr fornddling av drapstrusler.

Hadde ikke papirer

Da hun jobbet for BWjanaBjelajacs firma, vasket Rosita blant
annet i Pollturgskolens hybethuspå Majorstua, uten verken
arbeldskontrakteller arbeidsffilatelse.Hun skal ha blittlovet
11.000 kroner svart I mineden, noe Bjelajac benekter.

Rosita fOrtelleral hun etter tre uker med lange arbeidsdager
bare fikk 3000 kroner i kontanter—09 sParkell.
-Hun hadde ikke papiret så hun ble kastet ut, sa Bjelajac da
Dagbladet nyfig mette henne i Oslo tingrett

Først i desember i §or fildcRosita enda 15.700 kroner fra
Bjelajac. Nå lever hun nærmest fra hånd til munn, mens hun
venter på de siste pengene hun mener å ha til gode.

Les også

SAStailatta...~

I.
afflatae

I.

I le.ltretkefit~1~12.

Leopard gikk amok
indisk by
Skadetsekslor den bledrept.

- Store ødeleggelser
kommer
Vannet sliger i 8risbane.Innbyggerne
rommer opp i hoyderto.

Ekssamboeren varslerat
hun skal slå tilbake
Denbovedattallereannen(64) legger
skylciaforovergrapssakenpå
ekssamtmeren(45). Fnetrerende,Mer
kvinnenselv.

Slik vil E.T. påvirke jorda
- måværetoreberedetpådetverste,
MerSyskere,sommenerPelbor
etablereet esel departementtor
utenornjordiske.

l5afådtiis ObalitP11ek1ilef 6Zb11tE
isawit

liard
eLJe ai 59, «,..whar MeNisske.

Latiaatiaktiattai

Banket opp Send tipset

Før Rosita i 2006 korn tilNorge, var hunen parlode I Spania
for å jobbe en bar. Der ble hun

stedet banket opp i en uke, og tvunget ti prostitusjon.De to barna hennes målle bli Igjen hos
familien I hjemlandet.

Også I Norge måtte hun jobbe som prostituert, men ftkk hjelp tilå komme seg bort fra gata

- Du er en sterk person, utsryterdistrikissekretærGeirGamborg-Nielsen i Norsk
Arbeldsrnandsforbundda han hører historien hennes.

- Jeg prover å være det. Jeg tenker allttd på barna mine, sler RosIta, tydellg beveget.

Tar hva som helst
De siste årene har Rosita hatt en rekke jobber som få nordmenn ville akseptert. Hennes siste
arbeidsgiver, en maler, betalte henne 450 kroner dagen svart, men rnistet intemssen etter at
han flIdtovertalt henne tilser.

Nå venter hun på å få ordnet opp I skattepapirene, så hun kan få en ordentig jobb og få
utbetalt penger hun har til gode.

Hun fortellerat hun flere ganger har blittbanket opp eller truet av useriøse arbeidsgivere.

Utnyttes
Geir Gamborg-Nrelsen sier at 90 prosentav tiden hans går med til å hjelpe arbeidstakere i
renholdsbransjen, selv om dette bare er et av 17 tadtfområder i Arbeidsmandsforbundel
Mangedriverryddig, mendet er også mange som utnytter papirløse utlenchger på desperat
jobbækt

- Dette er moderne sleveri, ster Gamborg-Nielsen.
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liAMSKIFTE: Et nytt selskap stebles nå på beina, og går inn I rottensom undedeverandortorClesret AS, her ved eler og dagkgleder Illorten LarsemFob: BateRN
LANGSEM/DAGBLADET

Ny frisk, gamle koster

LES OGSA: Ba om jelip.,fitk

10;~

(Dagbladet): Renholdsfurnaet Cleanit

var raskt ute med å permittere

samarbeldsavtalen, da Dagbladet for

to uker siden sitte epørsmål Om en

narkosak hvor en av selskapets

underleveranderer var tillalt Ne er

underleveranderen dømt til tre år og to

måneders fengsel, men anker

dommen. Cleanit-sjef Morten Larsen

har nå bestemt seg for å avslutte

samarbeidet med henne.

iii praksis løses dette på den rnåten at

et nytt drifleelskap med nye elere er

under registrering i Brennøysund,s

skriver han 1en e-post til Dagbladets

sjefredakter.

annense

Gjor som Hollywood-
stjeruene: Bli kvitt kviser
og andre urenheter over
natten! Dette produktet

lorker ut kvisene på 1-2-3

KJØPII>
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Viktor (20) tapte 24
milli oner på fem timer
Verdens metnaggres‘me PoketkP4ter
seslen,

Homo-motstandere vil
demonstrere I
begravelsen til 94ring
Konbovensid menighet setter sInnene i
kok I ArIzona.

KVISER&9
URENHETER

En narkodom får nå renholdsfirmaet Cleanit til å skifte ut
en underleverandør. Men renholderne er de samme.

Ir PiatIC0, 11,5.enes

jespe,, sw,die meme ngtr

2, 1-5
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Dermed fortsetter de 25 aneette

hos underleveranderen å vaske for Cleanits kunder -

men under en ny overbygning.

Uten jobb
Morten Larsen forteller at en mann har søkt om å få lov til å ta

overportefeljen lå den domfelte kvinnen, Bejana Bjelajar, som

1en årtekke har samarbeidet med Cleanit. Larsen sie.?at han

har sjekket denne mannen sopp og ned i mentes, og at alt er i

orden.

Skitten vask

i en serie artikler skriver Dagbladet om

renholdsbransjen, som er preget av lav lonn,

uklerhet rundt ansettelsesforholdene og stort

Innslag av uterdandsk arbeidskraft med Øten

kjennekap til sine rettigheter.

NHO SetvIces anstår at det arbeider 44 000

renholdsansatte i prtvat og oftentlig sektor.

Lo da han fikk se
nakenbilde av offer
Dommerenbrot Inn da bltalte (a4) brot
ut I kort latterda han fkk se bltde av ett
anofrene.

•••••

Må ut av presteboligen
om hun Ikke gifter seg
rAtin tArnetekb (28) har latt uttimatum
av det konsemativebispedornmeti
ejorgein: Gitt deg ellem tår draAke tast
ansettelse.

- Han har sittel hos meg i et møte, og sagt at han er vilig til å

ta opp arbeidsstokken idet

selskapet. Nå sitter de uten jobb. Biljana har akseptert det, sier Larsen.

- På denne bakgrunnen, er det du eiterBiyana Bjelajac sorn har hatt stydngen med selskapet

hennes?

- Det er det Biljana sorn har hatt. Vi har ingenUng med det å 'ere, sler Larsen.
URL: •
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Firmaethans,Cleanit,er utestengtfraNHOServiceforddetnestenbarebruker
underleveranderer.NHOmenerat detteødeleggerkontrolimulighetene.Cleanitharfortsatt
samarbeidatmedSjetajaa,ogsåetterathennesmannsfirmai maii årsackkonkursetter
manglendeskattebetaling.EktemannensfirmavarframtilmarsI k underleverandgrtil
Cleanit

Driver ikke medansatte
FordiCleanftbrukerundedeveranderer.slipperfernaetåtanoearbeidsgtveranavar.

Hartrykkerdupå noenknepper,også bliedetopprettetetopt salskapnteddesamme
arbeldstakeme.ViserIkkedetat cluharganskegodstyringmedhvasefilskjørI
Undeffeverandørene?

Detjeghargjort,eratjegproverå tavarepåogopprettholderenholdethosvårekunder.I
liteggerdet25 stykkersommisterjobbensin,hvisvtveigerå fidcetuldreoppderaforatnoen
taroverdendriften.

- HvorforMbyrduderntickeltkegodtansettelsetruEtegetselskap,istedetforå oppretteet
heltnyttselskapsornvtlbliunderleveranderfordittsekskap?

- V har30underleverandarer.Vårdriftsmodenerbasertpåundedeveranser,vidriverikke
medansatte,sierLarsen.

Hentet av poIltlet I morges
Bedragedderntecg ettedysteblaria(53)
ringtepå hosvakteerandenpåOsto
bussterminal.

Lesogså

Mas126di.ctistobe~
* •

2LeaLYLIkka~.MaettaID

slita~ta.sådrad.

exhstta~ cheleashatetratehateaddaiSks

Matel
idueøl Ign aptoatewharyearMenth

Leopardgikk amokI
indiskby
Skadetseltstor danbiedrepl

annanse

BUBIED1
DAGBLADEIS
BOKKLUBB:
splarkEutt.

1110b,,a;

Nyh eter
arbeidslivdrap dyrenesnyheter flomgarnba juliasassangeovergrep pedotili politikk
ran rettssak tratikkulykkeulykke usa wikileaks

Sistesaker

Her slår Palin
tilbake mot attentat-
kritikken
Kallerrnediasangrepfor
ebtorfinjuder».Lesrner

Nok motstand i
Høyre til å ødelegge
for Jens
10avHeyres
stortingsrepresentanterer imotetler
kritisktildatalagringsdirektivet
Laszet

-
- Dette skal mamma
aldri gjøre igjen
DenhovedUltaltemoren(46)
ed4ennerdelvisskyldforett
ovegrepmotsinegensønn,men
hevderhunikkehuskerbildenehun
er medpå.truggr

- Store ødeleggelser
kommer
Vannatsfigeri Bdsbane.Innbyggeme
roterneropp I hoydene,

Ekssamboerenvarsler at
hun skal slå tilbake
Denhovidtåtekemartnen(64)tegger
skykleferovergrepseekenpå
ekssantboeren(46). - Rustrerende,sier
kvinnenselv.

Slik viI E.T. påvirkejorda
-vimiværetoreberedatpå detverste,
sierbrskere,som menarFN ber
etablereet egetdepenementfor
utenomjardiske.

Lgatalabgisaka

Religiøse
ekstremisterfår ikke
demonstrere i
begravelsen til
Christina (9)
Arizonaharvedtatthastelovforå
stoppedem.Legusec

URL:
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FORM0YO: 22 år garnleTuuliRall fra EstandI husetkun cfisponererved5ermgjestegård.Huner hudeldsomstuepaceforet fimmsom uttsetater40 kronernettoi
nanstelennal sinevikarer.TLIIfb salver tomoydmedbådejobben- og tonna.FceO lajornLanasemICIAGBLADET.

- Underbetalingpå statens
praktgård,sier LO
LO reagerer på "husmannskontrakter" for estiske stuepiker
på statseide Sem gjestegård. Nyheter

snest lest siste 4 ttmer

Gi 623 nAkun
NY OGFUKTIGHET

medVitaminCserumet
1ra1.endisfavolittenMalioBadeseti 99

›Ione Moiers+C Iteneor nestornes Es;en Sonst  

- Her har man skviset ut en norsk

virksomhet i bytte mot import av

arbeidskraft sier distriktssekretær

Geir Gamborg-Nielsen I Norsk

Arbeidsmandsforbund.

På statseide Sem Gjestegård, hvor
blant annet Sern-eddæringen fra 2001

ble fremforhandla, leles estiske

stuepiker inn tra et finna som har en

minatetenn for sine ansatte på 40

kroner netto.

Daglig leder ved Sem gjestegård,

Marith Loen, opplyserat Unic

Management ble valgt fordi det var

billigere enn forgjengeten ISS.

Dette får Gamborg-Nielsen til å

reagere kraftig.

KVISER&9
URENHETER.

Gjor sout Hollywood-
stjernene: Bli kvitt kviser
og andre urenbeter over
natten! Dette produktet

torker ut kvisene på 1-2-3

KJØPI> 


Viktor (20) tapte 24
millioner på fem timer
Verdensmestaggressivepokerspater
avdørt.

flomo-motstandere vit
demonstrere
begravelsen til 9-åring
Kontroversiellmenighetsettersinnene
kokI Adzona.

•

m•r%
s?.

Han er bekymret forhvordan norske

arbeldstakere og norsknæringsliv skal kunne konkurrere mot

ektører som leter Innbillig arbeidskraft ffra uttandet

—Det er skrernmende at en Statlig akter kjøper tjenester av en

aktør, kun ut i fra økonomiske moliver. Det reiser også et

annetspersmål:Hva slagssamfunnvilviha?sporen
oppteakt Gamborg-Nielsen.

"HIJSMANNSKONTRAKTER": TuutiRifi fre Estland
og hotellsjefEenstokimvedSem gjestegårder fomoyd
medvaumordningen.LO derimot,menerde esliske

—Jeg hadde aldri trodd vi skutle få boiså store hus, og etuepacenejobbet på 'husmennekontrakter-.Foto:
så får vi fantastlsk mat, sier Tuuti Råli (22) til Dagbladet. sidmi-angsonliDAGBLADT.

Lo da han fikk se
nakenbilde av offer
Domanerenona atnea Sitalte(84) brot
ut I kortlatterda hanfikkse bildeavett
avofrene.

Må ut av presteboligen
om hun ikke gifter seg .
KarinLameteklt(28) har Littultimaturn
av delkonservalivebispedommetI
Blorgvin:Gittdegeltersfår cluikkelast
ansettelse.

Fornøyde vikarer
I ktylåskeomgivelser på Sem er de estiske Stuepaceneav en

annen oppfatning:

_Sk v kHun er en av de I alt tre estiske stuepikene som er leid inn tilIJKL:
Generated by IlemeD.EmElyalln at 1/12/2011 8:37:32 AM



Sent gjestegård via detestiske firmaetUnicManagement,
som har en minstelenn på 40 kroner timen etter skatt Den

lave lønna forsvares med at de estiske stuepikene cgså får

kost og losji.

Jeg synes dlicelønna er så lavt. Det er mye høyere enn hva

jeg ville ha fått hjenvne, sier Tuuli.

— Men vet du hvor mye nordmenn isamme Jobb tjener?

— Nel, det gjør jeg Ikke, sier Tuuli til Dagbladet.

Husmannskontrakt
Ifølge Unie Management får Tuuli og de andre stueprsenemer

enn minstelønna, men hvormye v11de ikke oppgi al Dagbladet

-Det faller på sin egen urimelighet at det skat være greit å

underbetale folk på denne måten fordi man gir dem mat og

husly,sterGamborg-Nielsen.

Helt lovlig
Terje Andersen f Unic Management mener kritikkenfra LO er

uberettiget

— De må akseptere at det er lov å lete Inn arbektskraft,

og at dette er I tråd med det nye tjenestedlrektivet som

både Stortinget og den sIttende regjeringen har

godkjent.

en sedearlikler skriverDagbladet oni
renholdsbransjen,som er preget av tav kann,

uklarhet rundtansettelsesforholdeneOgstort

innsieg av utenlandskarbeklekraftmed liten

kjennskaptil sine retugheter.

NHO Services anstårat det arbeider44.000

renhokisansaneI privatog offentligsektor.

I gårskrev DagbIadet at en rnangeårtg

undedeverander tafirmeet Cleanit, som blant

annet vasker for Olav Thonsselskaper, nå er

dømtbl fengselsstrafffor narkotikaog formidling

av cvapstrusler.Dommen er anket.

Les også:

diamalona.liticiaatkao

Skit
vas

Lesmer dagensDagbledet.

Dette er nærmest å betrakte som vår tids

husmannskontrakt. Jeg trodde staten hadde bedre :thk~1011~

styring enn som så, sfer Garnborg-Nielsen til Dagbladet

Unic Managament opplyser at de minstelenn på 11 400 ECC

— 5500 kroner i måneden — tlievarer en fimelenn på 40

kroner. tfølge Unic litsvarerdette 80

kroner brutto,når Man tar hensyn til at de også får skatten betalt, og flybillett,hnkvartering og

miltider.

Dette er forsvarlig. Det utgjør bare 10 kronermindre enn en norsk arbeider får
utbetalt I netto når alle utglfter er trukket Ifra, sier Andersen til Dagbladet.

Ska1 drives i tråd med regler
Kunnskapsdeparternentet henviser til univers1tetetfor mlijo- og NovItenskap (UMB).

Unlversitetsdirektør i UMEL Sirt Margrethe Løksa, sier at hun må få bekreftet

Dagbladets opplysnInger for hun uttaler seg, men at hun forventer at styret på Sem
Gjestegård driver I tråd med regler for statlig eferskap.

Hentet av politietimorges
SedrageddømteogeltedesteMaria(53)
rtngtepå bosvaktsentragmpå Osb
bussterminal.

Leopard glkk amokl

Indisk by
Skadetseksfarden btedrept.

Store ødeIeggelser

kommer
VannetsligerI Brisbane.Innbyggerne
rommer opp I hoydeno.

Ekssamboeren varsler at

hun skal slå tilbake
Denhovedtataltemannen(64) legger
skyldatorovergrepssaltenpå
ekssamboeren(46). - Pruseerende,sier
keinnensele.

Les også rvketer tw.baldarbeKtlefInseodka
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calL

Tffitat

jLIa 11] t rtibedrtku. Slik vil E.T. pivirke jorda
rnåvtereforeberedetpk detverste,

sterforskere.sornmenerFN bor
etablereet egetdepartementfor
utenomjordiske.

BLIBIEDI
DAGBLADEI3
BOKKLUBB!

Blar-
nebt1-

122.-%fitigtr-~

(274<curstg:7

e'r

Nyheter
erbeidsw drap dyrenes nyheter nom garnbia julian assange overgrep pedofili politikk
ran rettssak tratikkulykke ulykke usa wikileaks

Siste saler
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Salk

vides Dagbtadetrtete eneetteerel

D-LEPA SES: -De er ned på å etablereet mamedfor undelbetagng>sseragav ellerafmgar,og detar uskseptabett,sier Ilsan Andersen(SV), totstettesttederI testat-
og arbeidskoniteenpå Stoninget.Foto:TORBJØRNGRØNNINGADAGBLADET

Ille på Sem Gjestegård
Nyhte.191,..,

Viktor (20) tapte 24

millioner på fem timer
VeMens mestaggressivepokerspilter
avslort.

---
,—

Flomo-motstandere vil

demonstrere I

begravelsen til 9-åring
Koneroversienmenighetsettersinnene
koki Ansona.

Må ut av presteboligen

om hun ikke gifter seg
Karinlannefekltgrn har fåttvItimatum
av det konserrativebispedammeti
sjorpluin.GFtdeg dese (årdu ikkefast
ansettelse.

Dagbladet skriver idag at Sem

Gjestegård, eid av
Kunnskapsdepartementel widuri
austattlikerfra et firma som
operarer med en slartlenn på 40
kroneretter skatt.

Jeg synes det er lite. Det ene er det
ettske. Det andre er at de er med på å
etablere et marked for underbetaling,
særag av utlendinger,og det er
uakeeptabelt, ster KarinAndersen

(SV)., forste nestlederisosial- og
arbeidskonftåen på Stortinget.

— Unngå luselønn
Ledelsen i fumaet som leier ut
stuepikene, Unic Management,
forsvarer lennsnistet med et
stuepficeneogså får kost og losji og
Sysejsartdekket Verken frtmael eller
Sem gjeategård vil oppginøyakfig
hvor mye de får, annet enn at det er mer enn 40 kroner etter
skatt.

Dette har vi jobbet med I tlirl offentlige
virksomheter, at vi skal unngå slike kontrakter, og ikke
fele inn folic på luselønn, sier Karin Andersen.

annOnse

Takkogpdsfer

30
days

Bli kvitt det farliøe
mageferretdu ogsål

KUN 299,-

patee er saken

I en sene artilderskriverDagbladet om

renholdsbransjen,som er preget av lav lenn,
uklarnet rundt ansettelsesforholdeneog stort
innshg av utenlandsk arbeidskraftmed Men

kjennskap til sine renigtteter.

SVs Karin Andersen mener Sem Gjestegård er med og
etablerer et marked for underbetaling i renholdsbransjen.

MineMelg;rt IiirMan.erMustaCt,es

02 07 2,:fli 21^27

47:t
/44.e

alenea.no

Hunoppfordrer Sem til å gi sine essake stuepiker lite god lønn
som det norske stuepikerfår. Vilkårene de har nå, mener hun
er uakseptable.

ikke enkeltsak
Da Dagbladet sper om hun har en spesifikk oppfordring til
statsråd og par5felle Tora Aastand i
Kunnskapsdepartementet, sorn eier Sem gjestegård, svarer
hun shk:

—Jeg har en spesifikk oppfordring til absolutt alle å
URL:

Les o95å:

Lo da han fikk se

nakenbilde av offer
kitatina.Mciga$110 Dommerenbrotinnda glatte(64) bret

i ked latterda han Okkse bildekly ett

thideli-oardaiselfr avorrene.

NNO Services ettsar et det erbeider 44 000
rennoldsansatte I privatog offentligkt

Uefferated by www.PDFonFly.cortlat 1/12/2011 8:46:04 AM
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dette feltet. Det er dessverre ikke bare en enkettseic,

sierAndersen.
- I går skrev Dagbtadet at en mengeådg
undedeveranderal finnaet Cleanit Somblent
ennetvasker forOtavThonsselskaper.nåer
eramttil fengseisstratftor narkolikaog tormIdeng

av drapstrusler. Dornmener anket.

Ski
va

Hentet av politlet 1morges
Bedrageridonveog etterlysteMade(53)
ringtepå hosvakteentratenpå Osto
bussterminaL

Les også

9

IN:31.511(Itglimmon"
øvitsør lenkealengy etter nedetlgg
ie duke 10seniete,ee»b«rx."~ae-

tasifichuniraoallaIeealakkadeidrlix
odusac
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annense

Blikvitt det fadige
magefettet!

Leopard gikk amok I
indisk by
Skadetseksforden bledrept.

- Store ødeleggelser
kommer
V31111114stiyarlSrisbane.kmbyggema
rommer opp 1hoydene.()

,

••••1; øa4 ,
rnea.n kr299,.,

30
:3D

'Gi Ded1-2 rned3Odays

Nyheter
arbektsliv drap dyrenes nyheter ftom gambia jukan assange overgrep pactofitipolitikk
ran rettssalc trafikkulykke ulykke usa wikileaks

Siste saker .

Herslår Palin
tilbake mot attentat-
kritikken
Kaiter mechasangrep ror
ablodinjurierv.jeti frlef

Nok motstand
Høyre til å ødelegge
for Jens
10 av Høyres
storångsrepresententer er Imot etter
kritisk 9 datalagringsdirektivet
kgtuntt,

- Dette skal mamma
aldri gjøre igjen
Den hovedtiltatteMoren (46)
erkiermer delvisskytd for ett
ovegrepmot sin egen sønn, men
hevder hun ikke huskerbitdene hun

med På-Lst.


Ekssamboeren varsler at
hun skal slå tilbake
Den hovedtateltemannen(64) legger
skyklaforovergrepssakenpå
eksumbowen (48). Frustrerande,sier
kvimensetv.

Slik vil E.T. påvirke jorda
•vi måwere foreberedetpådelverste.
sterforskare.sommenerFN bar
otableresteget depanementtor
utenorniordiske.

Lati Ilenttaker I rødvet

"akZZ.jarl

Religiøse
ekstremister får ikke
demonstrere
begravelsen til
Christina (9)
Arizona har vedtatt hastelov for å
stoppe dem. I,gugff

URL:
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KORREKT: • Sek fravir aldevardetteen tevetandersomhaddekorrektdokumentasjonved MnleveringsierenskalfetsesslefKnutArveOnenLkeI Etemenkommune
Ni vekommunenha erstatningfori haminetdet bilegerenholdelFoto:ERLINGHÆGELAND/Daghladet

Etterforskersvart vask hos
kemneren i Bærum
Renholdsselskapet skylder på underleverandører.

r Hal,Ger tetzsteenes tepen Seeeli Hety5re

, [1.

(Oagbladet): Firmaet som vant annen e

anbudskonkurransen om renhold i

Skattens Hus i Sandvika I Bærum, ble

en skuffelse. Mistanker om svart

arbeid og arrestbegjæringer for å sikre

skattekrav gjorde det umulig for Euro

Renhold å opplylle kontrakten med

Saerum kommune.

Hosten 2007 gikk firmaet konkurs.

For to år siden rapporterte

Finansavisen at

skattemyndighetene mistenkte

firnmet for svart arbeld i blant

annet kemnerens egne lokaler.

Til Dagbladet opplyser politiet at

saken fortsatt etterforskes.

Nyheter
mest lest stste 24 timer

Viktor (20) tapte 24
millioner på fem timer
Verdensmestaggresskrepokerspaler
avslort

Homo-motstandere vil
demonstrere
begravelsen til 9-åring
Kontroversiellmenighetsetternmene I
kok i Arlsona.

Brukte underleverandør
- Jeg har brukt underleverandører.

Hva de har gjorl videre, er ikke min

sak, sier styrelederen Idet konkursrammede Euro Renhold da

Dagbladet møter ham len blokk i Huldreveien, et stykke

utenfor Asker sentrum.

Både NHO og LO framhever nettopp utstrakt bruk av

underleverandører som mye av grunnen til at mange

kriminelle og useriose aktører har fått Innpass

renholdsbransjen. Skitt
Må ut av presteboligen
om hun ikke gifter seg
KarinLamefeldt(28) har faltullmatem
av detkomervativehispedommeti
Sjorgvin:Gittdeg eters fir du Ske fast
ensettelse.

NHO og LO er bekymret for at prisene ofte presses så mye at

det blir umulig å åene penger for dem som betaler tarifflønn og va s

skatt Også offentfige instanser er med på å presse prisene

ned.

- Fritt fram for kriminelle
Dermed settes arbeldet ut til useriøse aktører som betaler

URL: •

Lo da han fikk se
nakenbilde av offer
Dommerenbrotinndatillalte(84) brot
ut i kortlatterda han fkk se bildeavett

nerated otwAvPDFonFly.cornat 1/12/2011 8:48:40 AM



luselennogjuksermedskatten.Samticågmisterkundene
oversiktenOverhvemsomgjerjobben.

- Deterfrittframforkriminelle,sler lederEms
RaSensertINorokArbeldsmandsforbundtilDagbladet.

EtteratEuroRenholdgikkkonkurs,metdtekommunenseg
medetkravIboetpå2,1 milionerkroner.Denye
renholdskontraktene
blenemfigdyrere.Seinereharkommunengåttmedpåå
nedjusterekravetfil1,4mål.kroner.

Krever erstatning
- Erstatningforkontraktsbuddskalsvaretildettapsom
Smumkommuneerpåført,lorklareranskaffelsessjefKnut
ArveOrtenLiei BærumkommunetilDagbladel

Sidttenvesk

'I enserie artederskriverDagbladetcen N •
renhoIdsbransjen.som erpmgetavtavlann,
ulderhetrundtansettelsesforbotdeneogstort
innslagavutentandskarbeldskraftmedåten
kjennskaptilsine rettigheter.

NHOServicesanslåratdetarbeider44000
renhoirlsansatteIprivatogoffentligsektor.

Dagbladetharvistatenmangeårig
underleveranderIIIermaetCteanksomblant
annetvaskerforOlavTbonsselskaper,nåer
demttilfengselsstrafffornarkotikaogformidling
avdrapstruster.Dommeneranket.

annonse

Hanfortelleratkommunenerpåvaktoverforuseriese
oppdragsgIvere,og blantannetharinnfortet
egenerldæringsskjemaIIIbruk1anbudskonkurranser.

Dermåanbydemepåtroogtereskriveunderpåatdeikke
kanknyttestil«forholdsomgiroppdragsgiverpfikteller
adgangtiå avviseleveranderem.

PåstatseideSemGjestegård,hvorblant
annetSern-erickedngenfra2001ble
fremfonlandla,leiesestiskestueplicerinnfraet
firmasomharenminstelennforsineansattepå
40kronernetto.

Lesogså:

r..11aDaltriti~a

Nvthiskaand• fogglac

Hentet av polltiet Imorges
Bedragerkkunteog etledysteMada(53)
ringtepåbosvaktsentratenpåOslo
buratermtnat

ten navn

Dismobenummer

tnee-pret

Angt

Skrivdite tips her

Leopard gikk amok I
Indisk by
Skadetseks torden betdrept

-Store ødeleggelser
kommar
VannetsegerIBrisbane,lanbyggerne
rømmeroppi hoydene.

Lesogså
•

•
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Send tipset

tintold estifturtwro,mriksssariedati4

(513,e112ossupbseewhacycurkkrAsfike,

Ekssamboeren varsler at
hun skal slå tilbake
Denbovedeltaltemannen(rrt;tegger
Ayldaforovergrepssakenpå
ekssambeeren(46). Frustrerende,ster
kvinnenselv.
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BIJPAEDI
DAGBLADETS
BOKKLUBB!
KLASSIXER-
SPESIALI

•

Slik vil E.T. påvIrke jorda
-Vi måwereforeberetletpådetverste.
slerbeskere,sommenerFNbor
etablereet egetdepartementfor
elenomjordake.
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Nyheter ••
arbeidsliv drap dyrenes nyheter norn garnbiajulianassertge overgrep pedofili politikk
ran rettssak trafikkulykke ulykke usa wikileaks
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SE Ilt der
UTSATT BRANSJE: Rertheader en tesattbransje,sier EllrgeteEllersen.politakspertpå menneskehandetFoto:8jem Langsem/ Dagbladet 111 gir.

Renholdere kan være ofre for
menneskehandel
Kjøpere kan være med på menneskehandel uten å vite det,
ifølge politiet.

lit
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eC

sc

ec

Nyheter
Inestlestsiste24times

Viktor (20) tapte 24
millioner på fem timer
Verdensmestaggresskapokerspner
evslott.

Homo-motstandere vil
demonstrere I
begraveIsen til 9 -åring
KonnoverskinInenighetSetterffinnene
kokINizona.
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(Dagbladet): — Renhold er en utsatt

bransje. Her las underleveranderer

bruk I stor grad, det er et lavtlennet

yrke, og arbeidstakeme er sårbare, de

jobber stortsett når folk ikke er III

stede, forklarer Birgitte ERefsen, som

leder politietsKoordineringsenheten

for ofre for menneskehandel (KOM).

Hun er en av politietsfremste
eksperter på menneskehandel, og

mener det er store marketall for

menneskehandel og tvangsarbeid i

Norge.

Hun er kjent med at politlet

etterforsker flere saker med

mistanke om menneskehandel

Innenfor renhold, men sier at de

foreløpig ikka kan bevises.

Nalve kjopere

Hun tror mange bruker genester fraofre for menneskehandel
og tvangsarbeid uten 4 vite det.

— Det offentlige, så vel som det private, kan kjøpe

tjenester uten å vite at de er med på menneskehandel.

Her kreves det en bevissthetsendring hos ois elle, sier

hun.

Hun sier at sosial domping og menneskehandel er vanskelige

saker å jobbe med.

— Det ernesten ingen som kommer ål oss og sier de har

Følg sakont RenhOldabranSlen

Renholdsbransjenpreges av lav lønn, mange

usedese akterer, uklare ansettelsesforhold og

utentandskarbeidskraftmed liten kunnskap om

sine retter.

NHO anslår at det er 44 000 renholdsansatte1

privat og offentligsektor.

1går skrev Dagbladet at politletetterforsker
svart renhold i kemnerens lokaler i Bænen.

Må ut av presteboligen
om hun ikke gifter seg
KarinLarnehddt(28)ber tåttuternalum
avdet konseNativebispedømmeti
8jorgvin:Getdeg enerstårdu ikkefast
ansettelse.

r

Lo da han fikk se
nakenblide av offer
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vært ofre for menneskehandeL Mange har ikke engang
begreper om at det er det de er utsatt for. Disse menneskene
er sårbare, og fryktar ofte kontakt medmyndIghetene sier
hun.

Føler seg medskyldige
Det er også vanskelig fordi mange Ikke ser på seg selv som
ofre.

— Det er svært få som kidnappes til rnenneskehandel
De fleste er rekruttert og utnytteti en sårbar situasjon,
og lurt inn I det, slik at de feter seg medskyldig for å ha
havnet der de har havnet

Andre kommer fra kår som er mye verre, slik at det virker som
om de har det bedre her Ogderfor Ikke ser på seg selv Som
ofre, sler huntil DagbladeL

Fredag skrev Degbiadet st stalselde Sem

Gjesteginf bruker astiske stuttetkerfre ef firma
som betaler fra 40 kroner timen etter skatt,
pluss kost, losjIog relse.

Torsdag skrev Dagteadet at en

Undadeverander litCleank as, som blant annet
vasket for Otav Thon, er dømt st fengselsstraff
for narkoblettog fonnIdlingav drapatruster.

OOMMen eranket. Geanithar neavbIlla

samarbeldet med denne underleveranderen.

Les også:
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Dommerenbrotinnda bltatte(64) bret
ull kortlatterda han åkkae badeav ett
av cirene.
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doe JÇlLfr 5rsrCIahatyturisendelki.

Hentet av politlet I morges
eadrageddarnteog enedysteMarie(53)
ringtepå 1103vaktsentralenpå Osio
busstermlnal.
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Leopard gikk amok I
indisk by
Skadetsakcsforden bledrept.
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- Store ødeleggelser
kommer
Vannetsbgeri arisbarte.Innbyggemo
nuremeroPfr I erardsnee

Ekssamboeren varsler at
hun skal slå tiIbake
Dennovedtatakemannen(64) legger
skyldaforovergrepssakenpå
oksurnbeeren(46). - Fnestrerendoshr
kvinnenselv.

Slik vit E.T. påv)rkejorda
-V,må være foreberedespådetverste„
siarfonekere.sommenerFN bor
etablereetegetcleoetementfor
stenornjordiske.

Siste saker

Her slår Palin
tilbake mot attentat-
kritikken
Kallermedlas angrep for
nblodlnjurier».Lesmer

41‘.
Nok motstand i
Høyre til å ødelegge
for Jens
10 av Heyres
stonIngsrepresentanter er imot eller
kritisktildatalagringsdirektivet
L.11.1M

- Dette skal mamma
aldri gjøre igjen
Oenhovectlideltemoren(46)
erkjenner delvis skytdforett
ovegrepmotsinegensønn,men
hesderhunIkkehuskerbildenehun
er med på.laueu

Religiøse
ekstremisterfår ikke
demonstrere i
begravelsen til
Christina (9)
Arl3Ons har veckatthastelov for å
stoppe dem. Idang

aenonse
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Vil stoppe kriminell vask
NHO/LO krever opprydding I renholdsbransjen. —
Myndighetene tar ikke tak i problemet, sier NHO Service-
sjef Petter Furulund.
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SkrivdItt tinshet

(Dagbladet): Renhold er en
everstingbransjea, skriver NHO

Service-sjef Petter Furulund og leder

Erna Hagensen i LO•farbundet Norsk

Arbeidsmandsforbund i et brev til

d t'

arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

De to toever en opprydring, og får /1,
'

støtte av LO-lecterRoar Flathen.

— I dag er det sånn at bare man

har kost og bette, er det bare å

sette I gang.Ett skritt I riktig
retning vil være å få på plass

sertifiseringsordninger.

Fellesskapet må rydde opp i all

useriøsiteten, sier Flåthen til

Dagbladet.

almeamo

-Felgt av regferingen
aUseriese akterer er økende,

alvorsgraden av unndragetser er merkbart stIgende». skflTef
Hagensen og Furulund til albeidsrninisteren. Regieringens
innsats hittil er Furulund dypt skuffet over.

— Myndighetene tar ikke tak i problemet i det hele tatt, sier
han til Dagbladet.

I brevet til B)urstrømber han og Hagensen regjeringen om å

Innfere en registreringsordningmed kontrollav lovpålagte

pEktersom skatter, yrkesskadeforsking og
bedriftshelsetjeneste. Tidligere har de foreslått en offentlig
godkjenningsordningforrenhoIdsbedrifter. men dethar

Arbeldsdepartementet sagt nei tg.

Viktor (20) tapte 24
millioner på fem timer
verdensmestaggressivepokerspiller
avslod.

Homo-motstandere vil
demonstrere
begravelsen til 9-åring
Kontroversfellmenighetsettersinnene1
kokI Arinona.

ti

Må ut av presteboligen
om hurt ikke gifter seg
Kadnlarnetetdtønhar fitt uttirnalum

detkonsenativeInshadenimet
EgorgvirtGiftdegekerstårdu gmefast
ansettetse.

Lo da han fikk se
nakenbilde av offer
Dommerenbrotinnda Malte (64) brol
ut i kortlanerda hanlikk se bkdean ett
avofrene.

annonse
—Vi synes det er felgt av regjeringen, sler Petter Fundund..
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Hentet av politiet morges
Bedragaridemteog eaerlysteAtarla(53)
risgtepå hosveresentralenpåOsio
busstemenal.

innfore ID-kod og registredng av renholdsfinnaer, men

besent det på egenerldæreger.Statssekretter. Jan•Erik
Stestad sler at en offentliggodkjenningsordnIngshar en EØS-
sides og er mer krevende å følge opp. Han lukker fikevetikke
døra helt for en slik ordning på litt lenger slid,

Roar Flåthen det offentfige et stort medansvar for at en
jungel av userese firmaer harvokst fram I renholdsbransien.

— I det offentrigeønsker man å gjøre det billigstmulig og
spare trinpå koetnadene for vasketenestene. Oet er et press
på anbudene og det går ut over renholdet fordi useriøse
akterer cmderbyrde seriøse, Ner Flethert IIIDagbladet.

De siste dagene harDagbiadet skrevet at politlet etterforsker
svart renhold hos kemneren i Bænnn, og at LO mener
Kunnskapsdeparternentets praktgård Sem Gjestegård driver
sosialdureping ved å tele Inn laelønte, estske stuepiker.

I en sede artiklerskriver Dagbladetom

renhoefebransjen, som erpreget av tav lønn,
utderhet rundt ansettelsesforhotdeneog stort

Innsiag av utentandskarbeidskraftmed itten
kjennskap til sine rettigheter.

NHO Services anstår at detadseider44000

rennoldsansatte i privat og offentligsektor.

-tgår skrev Dagbladet at pottiekspertpå

rnenneskehandel Bkgitte Ellehen mener
renholdskjøpere kan være med på

menneskehandel uten å vite det.

Lerdag skreVDagbialet at poliret etterforsker
svart renhold hos kemneren iBatrum.

-Fredag skrev Dagbladet at statseideSern

GiestagårdteiterInnestislceskrepeer fra et
firma som har en rninstelenntorsine ansatte på

40 aroner netto.

Torsdag skrev Dagbladet at en mangeårig
underteverandør lit firmaetCleanit,som blant

annet vasker for Olav Thons selskaper,nå er
eilemtitltengsetseraff tor narkotikaog fonneling

av drapstrusier.Dommen er anket.
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Store adeleggelser
kommer
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LØNNSOMT:-Nar en serhvorstorsvattcggråokonemldater. skaldet»2 mye ta i spareInnkosInadeneved en slk orchting.rnenerSVs KarinAndersen.

Krever sterkere lut
SVs Karin Andersen krever en offentlig
godkjenningsordning for renholdsfirmaer.

Hal.dor Hustasnes p Mane MdsOre

t:Ek.
i2.47

- Offentlige anskaffelser skal Ikke annonse

inneholde sosiat durnping. Det er det

mange eksempler på at de gjør,

skriver Kann Andersen, første

nestleder i Arbeids og sosialkonåteen

på Stortinget

Nå vil hun ha etablert en ordning der

myndighetene tar ansvar for å

registrere og sertifisere

renholdsfirmaer.

Sosial dumping
Når en ser hvor stor svart og grå

økonomi det er, skal det ikke mye ti å

spare inn kostnadene ved en stik

ordning. mener Andersen.

Hun vil også allrnenngjøre tariffavtalen

Innen renhold,altså forplåte alle

arbeidsgivere til å folge tariffenepå
området.

Det mener hun vil sette Arbeldstilsynet I stand til å ha en

effektiv kontroll med disse bedriftene.

- Renhold er antakelig det områdel som er mest utsatt for

sosial dumping og fordiorganisasjonsgraden er lav, det er
mye deltidsarbeld ag mange kvinner og innvandrere, er det

mye lettere å slippe unna. Når bl og med offentlige

oppdragsgivere gir bIaffen I å sjekke om anbudel kan gi rom

for vanlig tariffienn, eller om det rnå vaåre basert på grov

underbetaling, må det settes inn sterkere tiltak, sidrRatin

Andersen.

Ber regjeringen handle
Både NH 0 og LO har bedt om en offentlig godkjennings- og

kontrollordning for renholdsfirmaer, men arbeidsminIster
Hanne Bjurstrem har i et høringsnotat Ikke gått Inn for dette.

Grunnen er blant annet E0S-regiene.

I dag finnes en godkjennIngsordning som partene

arbeidslivet driver, men denne har liten ocuw&tr .

rtstgSaken

I en serieartikler skriver Dagbladet orn

renholdsbransjen, sorn er preget av lav lønn,

uklarhet rundt ansettelsesfor'holdeneog stort

innstag av utentandskarbeidskraft med liten

kjennskap til sIne rettigheter.

NHO ServIors anslår at det arbeider 44 000

renholdsansatte I privatog offentIig sektor.

Igår skrev DagNadet at polltiekspen på

menneskehandel BirgitteEllefsen mener

renholdskjepere kan være med på

rinenneskehandetutenå vite det.

Lordag skrev Dagbladet at politiet elterforsker

svatt renhold hos kemneren i Bærum.

Fredag skrev DsgbtadetatstatseidGltø8ted by www.PDFor Fly.corbat 1112/2011 9:03:43 AM
i



Lederi NorskArbeidsmandsforbund,EmaHagensensierat
bådeNHOServiceogArbeidsrnandsforbundeterpositiv61en
allmenngjøringavbriffavtalen,menharhittilfkkefått
glennomstagnemndasomavgjørsaken.
Hagensenmeneratregjeringennåmåkommepåbanen.

Løser Ikke problemet
Regjeringenharsagtat vivilfåenID-kortog

registreringsordning,menforslagettarjoikkebroddenavdet
somvkkeliger protfiemerMe desomdriverktiminelt,utnytter
arbeidstakereogikkebetalerskattogarbeldsgIveravgift,ster
hun

Hvakunneta broddenavdet?

fåpåplassenoffentliggodkjenningsordningmed
kontrdler.Arbeidstfisynetharikkekapasitetnå,menmåååfå
midlertilå følgeopp,sierHagensentilDegbladet


firmasomharenminstekumforsineansattepå
40 kronernetto.

-TorsdagskrevDagbtedetatenmangeartg
underleverandertkfirmaetCleanit,somblant
annetvaskerforOtavThonsselskaper,nåer
dømttilfengsekstraftfornarkofikaogformidling
av erapstruster.Dommeneranket
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Sistesaker

Jordan Rice (13)
ofret livet for
lillebroren sin
aReddbrorenminforst».Sehr
omkom hani flomrnensom herjeri
Aushalia.keium

Her slår Palin
tilbake mot attentat-
kritikken
Katlermediasanpiepfor
eblodinjuner».keljmer

Nok motstand
Høyre til å ødelegge
for Jens
10avHeyres
stortingsrepresentanterer imoteller
krifiskfildatalagringsdrektivet
Lmimet

- Dette skal mamma
aldri gjøre igjen
Denhovedtikaltemoren(46)
erkjennerdelvisskyldforett
ovegrepmotsinegensønn,men
hevderhunikkehuskerbildenehun
er medpå.keiagif

URL:
Generated bypww.PDFonFly.comat 1112/2011 9:03:43 AM



I ii .1• I

%fieter Sport Kultur Nendis Relse Debatt MagesInet A.,11 Verret vida4r• DeeterreetHet9 Asearteent7

inneralks atenrat earlitadtVidee Pam Itetie telmoteet III 5111eg sandle SIstedl ltaree AkIde

Me

ADVARER:AbmedBoa9DHerokjennefddedetnoyeldigearttaøet,menantaratdetermangeaorajobbersnertsornrenhoktere.Folo:HaltdorHustadnes

Asylsøkere pressestil å vaske
svart

URL:
Generated by www PDFonFIv.corn at 1/12/2011 9:08:55 AM

/n



URL: t

Homo-motstandere vil
demonstrere
begravelsen til 9-åring
Kontrovereiesmenighetsetterstertane
koklAffoena.

— Spesielt renholdsbransjen er
utspekulert, og det er meget lett å
havne der, for det kreves ikke
faglige kvatIfikasjoner,sler, Ahrned
Bozgll til Dagbladet.

Renholdsarbeid skjer ofte om
ettermiddagen og kvelden, shicat det
er lett å unngå oppmerksomhet fra
personalet på mottakene.

Må ut av presteboligen
om hun ikke gifter seg
KarieLarnekedt(25)5ar faitoffimatum
av detkonservativeNatedemmeti
15ergvircGittdeg effersfårde Ikkefast
ansettelse.

4.
Lo da han fikk se
nakenbilde av offer
DemmerenbrotInndatetalte(64)brot
ut i kortlatterda hanttrkse bEdeav ett
av oftene.

— Blir gisler
IfølgeBozgijobber10-15 prosentav
de beboerne som har arbeidstillatelse
Innen renhold. I bllegg kommer de
sornjobbersvart

Bozgil kjenner Ikke antallet, men antar at det er mange.

Det er store tall, da renholdsbransjen er den mest
uoversiktligeI Norge. Det er mange små og storeakterer,og
mange oppdragsgivere
som benytter seg av dem. Asytsøkeme ber gisler for
arbeldsgiveme som sitter med edlekortene på hånda. De kan
si at ehvis du slutter å jobbe for oss, skal vi Iipse
myndighetene om at du jobbet svarte. Det er slike metoder de
bruker for å ulnytteasylsekeme.Viharendel eksernplarpå
det, sier Bozgh.

Han sier likevel at mesteparten av renholdsbransjen er
hederlig, og behandler arbeidstakeme godt.

".;*

— Med cle kravene som andre arbeidsplasser stieernår det
gjelder språk, papirer, tagbrev og slike ting, er det lettere med
renhold, sier

Hussein.

Daaalatu~adum

Vil gpona lekraneltvagit

Leopard gikk amok
indtsk by
Skadetseksforden bledrept

— Bedre å jobbe
— Hva vii du si til asylsøkere som får tilbud om å jobbe svart
innen renhold?

— Hvis en person har fått avslag, bor ute og ikke har noen
stotte, er det bedre å jobbe.

%11/1212011 9:08:55 AM
— Selvomdeter svartarbeid?

Generated

Renholder Adnan (35) forstår godt de som jobber ulovlig.
HuMalICOr ene.

0. r1M05

(Dagbladet): Sjefen for Nolges sterste
asylmottaksoperater, Hero, er
bekymret for at beboere på
asylmottakene utnyttes av usedese
arbeidsgivere.

Nyheter
mest test siste 24 timer

Viktor (20) tapte 24
millioner på fem timer
VerdensmestaggressivePokerspaler
evslort.

LoWest
— Den stomte bekymringen vår er at de sOITI forlater
mottakene og oppholderseg ulovlig, rekrutterer
kamerater fra mottakene. Disse, som er uten Inntekter
og uten noe ated å bo, er også ofre for et lovlost, svart
arbeldsmarked, sier Bozgil til Dagbladet.

Utlendingsdirektoratetopplyseral 6469 asylsøkere reiste til
ukjentadresse eller 51privat bopel 12009. 12010 var tallet
3487 per 31. mai.

— Dette er et så viklig tema, spesielt nå når vi ser at
forst4nningenefra mottakene øker. Beboerne frykter
innstrarnrningenei asylpolitikken.De skjønner at
myndighetene mener alvor, og velger derfor å flykte fra
mottakene, sier Bozgil.

Avdekket svart arbeid
Fra 2005 til 2007 hadde Hero et prosjekt mot svart arbeid
blant asylsøkeme, I samarbeid med t.101og
Servicebedifftenes LandsforenIng (nå NHO Service).

Bozgil forteller at det ble avdekket en rekke tilfeller
gjennom stikkprover,ogmener prosjektet var meget
vellykket fordi det også ble gjort et Offensivt
Informasjonsarbeid overfor beboerne.

Han sier prosjektet stoppet opp etter avslag på
finansieringsseknader til SkatteNrektoratet.
JusEsdepartementet, Finansdeparternentet og LO.

Renholder Adnan Hussein (35) forstår asylsøkere sorn
arbeider svart. Kurderen kom til Norge 11999, og gikk inn I
renholdsbransjen. Dagbladet treffer ham mens han er opptatt
nted å vaske i Norsk Folkehjelps lokaler i Oslo.

‘211~
anseme

annonse

HAR FORSTAELSE: RenhcaderAdnanHussein.Poto
Tortjam Sergf Dagblettet

Skittenvask

I en serie artikler skriver Dagbladet om
renholdsbransjen.som er preget av lav lonn,
uklarhet rundt ansenelsestorholdene og stort
ineslag av utereandsk arbeidskraftmed Nen
Icjerteskeptilsine rettigheter.

NHO Services ansiår at det arbeider44 000
renholdsansatte 1prival og offentig sektor.

Igår skrev Dagbladet at politieksPertPå
menneskehandel Birgitte Ellefsen mener
renholdskjøperekan vatre med på
menneskehandel uten å vite det.

Lordag skrev Dagbladet at poRtietetterforsker
svart renhold hos kemneren i Bmrum.

Fredag skrev Dagbiadet at statseide Sem
Gjestegård teler inn estiske stuepiker fra et
linna somhar en minstelonn for sine ansattepå
40 kroner netto.

-Torsdag skrev Dagbladet atea mangearig
underleverandor til firmaet Clerinit.som blant
annet vasker for Olav Thorts selskaper, nå er
domt til fengselsstraff for narkolikaog formiding
av drapstrusler.Dommen er anket.
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Hentet av politiet I morges
Bedragerldornteag enertysteMaria(53)
dnatepi hosvakttentraleopåOdo
busstenninat

-Store ødeleggelser
kommer
Vannetstigeri Ehisbane.tenbyggarna
rommer opp I hoydene.
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— Hvorfordet det erlo ulavfig?

Den hovedelettemannen(04) keper
skylda for overprepssakenpå
ekssambosren(46). - Frostrerende,sier
IMnnenseiv.

— Ja, jeg vet det, men hve skal de gjere ellers, hvis de ikke har noe? Hva skal de spise, da?„
spor Adnan Husseln.

Misforrtøyd

Etter 11 år I Norge er Adnan Hussein Misforneyd med at han forbettikke har fått permanent
oPpholdstålatelse. Dedrnot er han godt forneyd med renholdsfirmeet han arbeider for.

Hussein kjenner omtrent 25 kurdere som jobber med renhold, eg sier at de får betalt
fra 110 111150kroner timen. De han kjenner, jobber
ikke svart.

Tariffienna begynner på 148 kroner.

Irfan Claiser, politiskrådgiver I NorskFolkehjelp, forteger at 92 prosent av asYistiSernesom
sekte orn arbeidstfflatelsei 2008 fikk je. I 2009fikk 42 prosentja, etter en innstrammingI
tolkningenavregelverket.

— Det er ganske oppIagt at det da er ganske mange sem ensSes som ttketår Sst, og
som må ta lii takke med svan arbeid. Folk

fårjo labudom det, Ner Chiser.

Slik vil ET. påvirkejorda
-Vi nsbvsfeloleberedet på del vemte.
sier forseere som mener FN bor
etabere et egetdepanement for
utenorriordiske.
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Nyheter
arbeidsåv drap dyrenes nyheter fiom gambia juban assanffe overgrep peclofilipolitikk
ran rettssak trafikkulykke ulykke USe wikileaks

Sistesaker

fl
Jordan Rice (13)
ofret livet for
tillebroren sin
alrteddbrorenmin fersta. Sefv
omkom hanittomrnen som herjer
Australia. kainer

Her slår Palin
tilbake mot attentat-
kritikken
Kaåer medias angreptor
eblodinjunern. Lgångt

Nok motstand i
Høyre til å ødelegge
for Jens
10 av Heyres

sMilingsrepresentanter er imot efier
kritisktildatalagringsdIrektivel
LCILffir

' 4114
Dette skal mamma

aldri gjøre igjen
Den hovedåltalte moren (48)
erkjenner delvis skyki for ett
ovegrep mot sinegenserm, men
hevder hun ikke husker bildene hun
er med på. I itarnif
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KAMP: — Dette er en kamp krå få ordnedetenhotd,cg den må tores på ase tronter,sier subeidsminaterHanneBjurstrom Foto: Krister Sarba

Lover full opprydding
renholdsbransejen
Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm lover kamp på alle
fronter for ordnede forhold i renholdsbransjen.

Mane Me yård UUdor Nestarnes

Arbekisnfintater Hanne Biurstrømhar
fulgt med i Dagbladets artikler om

oskitten vask..

Dagbladet har blant annet omtalt svart
vask hos kemneren I Baeron.LO-
anklagerom sosial dumping på

steteeide Sem Gjestegård,og

rertholdsbransjens skyggeside med

konkurs, narko og underbelaling.

Homo-motstandere vil
demonstrere I
begravelsen til 9-åring
Konnoversiell menishatsetter sinnene1
kok 1Aricona.

Nå lover hun å rydde opp.

Helt uakseptabelt
Huner helt enig med 104ecler Roar
Flåthen, som kdtiserer det offentlige

for et prispress som skaper marked

for userløse undedeverandører.

— Det er helt uakseptaben. Jeg må få brakt på det renehvor
stort problemet er I del offentfige. Og få snakket med de

statsrådene som eransvarigeforde ulRe områdene. Det
SOTOer veldig ille, er at seriase, skikkelige bedrifter bfir

utkonkurrert, sier hun.

Hunsier dette om at Sem Djestegård leter estiske stuepiker

fra at firma med minstelenn på 40 kroner limen. riktignok etter

skatt og dekketkost og tosic

Skal ryddes opp
Jeg kan ikke den saken, men det er helt uakseptabelt at det

offentlige har den type ordninger, Det må vi få gjort noe med.
..tegreå ta dette opp med de rnkVsteme sont er ensvadige.

Her må vi ta et felles loft, sier Bjurstrom.

— Jeg reagerer veklig sterkt på de

forholdene dere beskriver, sier

Sprstrrem.

alfnea.no

annonse

Takt o pris for

30
days-

Bli kvitt det fadige
magefetter da ogs31

30
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Nyheter
mest last aiste 24 timer

Viktor (20) tapte 24
millioner på fem timer
Verdens mest aggressivepokerspaer
avsks&

Må ut av presteboligen
om hun ikke gifter seg
Kadn Larnefeldt(28) har tått uttimatum
av Oet kormanalaVe bispedemmetI
ryorgvin:Odtdeg eters får duake last
ansenelse.

Folg saken

• leir sede artilder skriver Dagbladet om

renholdsbransjen, som er pregel av lav lonn,
InGaneaated b "Kettglil"at-1/12/2011 9:44:41 AMuldarhet rundt ansettelsesforholde

Lo da han fikk se
nakenbilde av offer
Dommerenbrot ina da Stafte (84) brot
ut i kort latter da han skk se bade av ett
av ofrene.

URL:



Sern Gjestegårds eier Kunnskapsdeparternentet OPPlYsernå

lit Dagbladet at det skal ryddes opp snarest mulig.

Departementet har sagt net G LO OgNHOs krav om en

OffentfiggodkjenrfingsordnIng,og vist til EB/S-regelvetkeL

Nå vil vi også se på godkjenningsordningog om det er en

vei å gå, sier Bjurstrem, og lover en avIdaringi lepet av året.

kjennskap lit sine rettigheter.

NHO Setvices anstårat det arbeider 44030

renholdsansalte i privat og offentligsektor.

*Sendag skrev Dagbladet at politlekspertpå

menneskehandet BirgitteEllefeen mener

renholdskjøpere kan vatre med på

mennenkehandet uten å vite det.

-Lerdeg skrev Dagbladet at polåtetetterforsker

svartrenholdt oskemnoreniEkerum

-Fradag skrev DagbIadet at statseide Bern

Gjestegård leier Inn estiske stuepiker tra et

firrna som har en minstelenn for sine ansatte på

40 kroner netto.

-Torsdag skrev Dagbladet at en mangeårig

underleverander tb firmaet Cleanit, som blant

annet vasker fOrOlav Thonssetskaper, nå er

dasntfdfengsetsstrafffor narkofika og formidling

av drapstrusler.Dommen er ankeL

LES OGSk.
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- Store edeleggelsor
kommer
VartnetstigeriBrisbane.Inetbyggems
rommeroppI haydene.

Hentet av politiet 1morges
BedragerklomteogeaerlysteMarie(53)
ringtepå hosvektsentraienpåOsto
bussterminat

Bekymrer meg veldig
I en arbNdsmiljemekfing som er på trappene, bfir renhold

«noe av det absoluttviktigstes.

Dette er en kamp for å få ordnede forhold,og den må feres

på alle fronter. Vi må se på Arbeldstilsynat,

skattemyndighetene, påtalemymfigheten. Atle må dra

sammen, for dette gyarnoe med detnorske samfunneL Det

bekymrer meg vekfig, sier Bjurstrem.

LES HELE SAKEN I DAGBLADET
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Ekssamboeren varsler at
hun skal slå tilbake
Denhovedtatattemannen(84)legger
skyldatorovergrepssakenpå
elcssamboeten (46). Frustrerende,sier
kOnnenselv.

Slik v11ET. påvirke jorda
Vi måværeforeberedetpådetverste,

sierforskere,sommenerFNbor
etablereetegetdepenementtor
utenornjonSaka

lal.1~~1

Nyheter _
arbeidsliv drap dyrenes nyheter flom gambis jutian assange overgrep pedofili politikk
ran rettssak trafikkulykke ulykke usa erikilesks

Siste saker

Portugal besto Advarermot hai i
avgjørende test hovedgata
Klarte å hente inn 1.25 milliarder Ber folk hokle seg ute av
euro I nye lån. Ljamej flornvannet I Australia etter hat-

obsenrasjoner.,Lamey

Jordan Rice (13)
ofret livet for
lillebrorensin
«Redd broren min forsts. Sely
omkornhan tfiornmen som herjer I
Australia.jaimst

Herslår Palin
tilbake mot attentat-
kritikken
Kaller medias angrep for
«bloctinjurters.Leumer
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FORSORGETGERIUA: Aledlemenerav oPprombevegelsenlarodfigrene(errE)påSrl lanka Isteforsergetav penger fra et norsk vaskefinnasom nå er korkers. Foto:
REUTERSEtuddharaWeerasinghe

Vasket for geriljaen
Geriljamedlemmer på Sri Lanka ble forsørget av inntekter
fra et norsk vaskefirma. Nyheter

mest lest siste 24 tImer

Espen Sonth

igh~i —
annons
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Dagbhdeet har I sommer omtalt

renholdsbransjen, som preges av en

kriminatisering som bekymrer partene

arbeidslivet.

.En undedeverander til finnaet Cleanit, som

vasket for Olav Thon, ble nylig demt i en større

narkosak. Underleverandoren ble senere
sparket.

.Stalseide Sent Gjestegård liarkad estiske

stuepiker fra et firma med 40 kroner timen som

netto minstelonn.

renholdsbransjen som bekyrnrer
partene I arbeldsfivet. 159

renhaldskonkurserfra2009 og 2010 sorn Dagbiadet har
gjennomgått, gjenspeites dette bildet.

Kreditorene krevde til sammen 64 millioner Moner, altså Iitt
over en million kroner i gjennomsnitt per konkursbo. Det aller
mestegikk tapt, og skattemyndighetene tapte i særklasse
mest.

—Det var bare rot. Absolutt ingenting var mung å spore, ingen
ville ta ansvar og vi fant ingenting, sukker advokat LCf Petter

Madsen I advokatfimmet Wrkborg Rein, som var bobestyrer
etav de 59 konkursboene.

linneer Hesenenesp Mene MelE3re

11,

Nåer grmaetkonkurs,i iikhetmed
183 andre vaskefirrnaer som ifelge

bladet Renholds-Nytt gikk overende I

2009 Og trem til jull 2010.

ePåspørsmaiom hvor pengene har

tatt veien viser strateder 61at en

vesentlig del av inntekten er sendt til

Sit Lanka der han forserger 10

slektnInger som er tarniltigree. skrev

bostyreren I det aktuelle

renholdsfirmaet.

Eteren havet en årslorm på 800-

900.000 kroner. Kreditorene tapte til

slutt en drøy milfion I konkursen.

64 mill. tapt
Dagbladet har I sommer skrevet om
en krininalisering av

VIktor (20) tapte 24
millioner på fem timer
Verdem mest aggreSekeOotersiaåer
avslort.

Homo-motstanderevil
demonstrere I
begravelsen til 9-åring
Kontroversiellmenighetsetter sinneneI
kok I Arizona.

Må ut av presteboligen
om hun ikke glfter seg
Karin Lamefeldt(28) har tått utarnatum
av det konservaftvebissedommeti
EgorgvinGtfideg elers får du dckefast
ansetterse.

Lo da han fikk se
nakenbilde av offer
Dommerenbrot inn da filtalte (64)brot
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Politiet etterforsker svart vask hos kernneren i

Basrum

Renholdere kan være ofre tor

menneskehandet.

sasylsekere presses litsvart arbeld.

-ArbeldsministerHanne Bjurstram var oppbrakt

over fontoldene, og vurderer nå en offentfig

godkjenningsordningfor renholdsfirmaer. Dette

har hun tkiligete avvist

helga skrev Degbladet om en rumensk

bibeIstudentsom forleller orn opplit 20 limers

arbeidsdager i vaskejobben som skulte

finansiere studiene, ag am bruk av falske

ldentiteteri et eenholdsbrmai Rogaland.

Mannen hevdet setv å ha blitt lurt, men ble Ikke tradd I retten. Hans anke over

straffeutm•mgen skal opp i Heyesteren.

Igår skrev Dagbladet orn rumenske Catatin (25), som kom til Norge for å studere Bibeten,

men som endte med åjobbe natt og dag for et renholdsfirma for å finansiere sludiene.

gi kortlatterda hanfikkse badeav ett
av oteene

elnon e

«Jeg lånte bart min identitet og nøn bankkontos, skrev en

kvinne til Madsen i mars I bor. Mannen som lånte kvinnens

konto og identitet, misbrukte ifelge brevet tillitentil å skaffe

biler, meskiner, telefonabonnernenter m.m. Samtidig hoppet

han bukk over skatt og avglfter. Ojeldsproblemene skal ha gitt

kvInnen en slåt psykiskknekk at hun måne ha profesjonell

hjelP

Over to rrillioner kroner gficktept I denne konkursen.

Falsk ID •
Lørdag skrev Dagbladet om et firma sont vasket i Stavanger

og Sandnes. hvor GukstInglagneannsrettnyfig demte sjefen til

et års fengsel for å ha brukt 13 esteuropelske vaskere som

opererte med falsk Identitet.

Les også
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Hentet av politlet I morges
Bedragertdoneeogettedysæklaria(53)

på hosvakteentralenpå Osto
busetemenal

- Store ødeleggelser
kommer
VannetstigerI Brisbane.Innbyggeme
rammer opp 1beydene.
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Nyheter
arbeldsliv drap dyrenesnybeter ton, gambia jukaoasseoge overgrep pedofili politikk
ran rettSSak trafikkulykke ulykke usa wikileaks 


Leopard gikk amok
Indiak by
Skadetsekstardenbradrept.

Ekssamboeren varsler at
hun skaI slå tilbake
oenhavedtaanenannan($41leganr
skyldstorovergrepssakenpå
ekssamboaren(46).- Famberendesier
kvinnenselv.

Slik vil E.T. påvirke jorda
In måvsereforeberedetpådetversre.

sierforskerasommenerFN bor
etablere«laget departementfor
utenorr4ordiske.
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Sistesaker

Jordan Rice (13)
ofret livet for
lillebroren sin
«Redd brorenminfersta, Selv
omkom hast flommen som herjer
Australta. Les Mat

Her slår Palin
tilbake mot attentat-
kritikken
Kaller medias angrep for
«blodinjuriera.1,es mer

Nok motstand
Høyre til å ødelegge
for Jens
10 av Høyres
stortingsrepresentanter er imot efier
Iuiilsktil datalagringsdirektivet.

kt1.01«

- Dette skal mamma
aldri gjøre igjen
DenhovetStiltaltemoren (46)
erkjennerdelvis skykI for ett
ovegrepmoteinegensonn,tnen
hevder hun ikke husker bildene hun
er med på.Lestner
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Vtde Degbledek8sts -annartzefe?

FEIENDEFLOTT: NHO-cg LO-toppeneer stortomoyde med at arbeidsroinisterHannet3jurstromI et rnote Igår lovet dem en offeraliggodleenningsordningfor
renholdafinsaecFra venstre NHO-sietJohn0. Eternander,NHO Servicesjer Petter Funaund.arbetdsministerHanne Idurstrom, LOaader Roar Fathen og leder Nonsk
Arbe3dsmandsforbundErna Hagensen. fots: Hikon Elcesdal

Full opprydning etter Dagblad-
avsløringer

iwnonse
•.

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm vil Innføre offentlig
godkjenning av vaskefirmaer, etter at DagbIadet har
beskrevet råtne forhold i bransjen.

nsperl Santll

4.•

201(; th

Arbeidsminister Hanne Bjurstrem annoase

reagerte spontant da Dagbladet

SOmmer avslørte uho!dbare forhold i

renholdstransjen. Hun loyte full

opplyckfing. I går ga hun klarsignal til

ert offentlig godkjenningsordning. slik

LO og NHO har hedt om i mange år.

Jeg er veldig fornøyd, sa lederen

Norsk Arbeidsmandsforbund,

Erna Hagensen, og fikk blfall fra

NHO-sjefen, LO-lederen og de

andre under et møte I

departementet igår.

Nyhtlestte 2rtimer

Viktor (20) tapte 24
millioner på fem timer
Verdentsmestaggressivepokersplaer
mston.

Homo-motstanderevil
demonstrere
begravelsentil 9-åring
Kontroversiellmenighatsettersinnene
kok Adzona.

Nå begynner arbeidet med å lage

godkjenningsordningen, som skal

bygge på loykray om

bednftshelsetjeneste,

yrkesskadeforsikling og så videre.

- Forvitrer
Hagensert og NHO Service-sjef Petter Furulund håper de

første renholdsfirmaene kan godkjennes etter den nye

ordningen innen neste sommer.

LO, NHO og erbeidsministeren er også enige om at

teriffavtalen I renhotdsbransjen må allmenngjøres.
Dermed blir clet ulovlIg å operere med ekstremt lave

lonninger, slik det i dag er vanlig i del er av bransjen.

Arbeidsministeren, NHO og LO er enige om at situasjonen er
så kritisk at det må handles raskt.

Dette er en bransje som forvitrer, De seriose aktorene

URL: •

Skitt
vas

DerrsERSAKEN

Må ut av presteboligen
om hun ikke gifter seg
Kann Lemetetdt(28) har lett ulamatum
avdet konsmvativebispedommetI
Bjerrith Giftdeg egersfar du ikke fast
ansettetse.

Lo da han frkkse
nakenbilde av offer
Dommerenbrotinnda Statte(64) brot
ut i korttatterda han fildtse hltdeav ett
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rapporterer at de knapt vinneroffentlige eller pdvateanbud
lenger,ater John G. Elemander.

Honnør til Sjurstrem
Petter Furulund mener Dagbladets mportasjer er grunnen bl
at saken etter hans mening nå får et lykkellgutfall

Det Dagbtadet har rullet opp gjar at både opposisjonsparlier
og alle andre har skjent et her må man gjere noe, mener

Furulund.

Dagbladet har hatt en viktig rolle, sier mbeidsmktister Ilanne
Eljurstram.

et notat om innfaring av ID-kort og en registrefingtbordning for
rerthddslimmer fra tidfigere I år, gikk fkke alurstrema

departement inn for en Offentig godkjenningsordning. HUrIsier
dette om hvorfor hun nå vurderer det annertedes

- Nå har jeg fått gode argurnenter, og hart at det er et krav

partenevilha.Så nå fårVIendre på det, sier hun.

- Jeg synes hun skal ha honnor, sier John G. Bemander.

Les også
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Dagbladet har I sommer orntalt

renholdsbransjen, som preges av en

MmInafisering sorn bekyrnrer partem

arbeldslivet

En underleverandør III firmaet Cleanit sam
vasket for Otav Thon, ble nyftg degyleailgaa

Underfaverenderenbte eparket.
Dommen er anket

vi har skrevet at statseide jegyjajgalapkt I .
•••  ••••~ fra et fmna med 40 kroner

timen som netto minstelønn, og at polkiet

etterforakef tadkla.~010.12213212

lbaboldrakaa.31~
ttam~9d. 459solulace~21
madadsid,
Arbeldsministeren reagerteskarpt. og kaglajlt
ntlaeRa.

'fldllgeredenneuksnkrereom IwI
Eagb~figalam, en rumensk blbelsbelent
som forteller at vaskejobben med opplil 20-

gmers arbeldsdager overskygget stutfiene, og

om bruk av falske identiteter et renholdsfinna i
Rogaland.
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Hentet av politiet I morges
Bedregeddamteog egedysieMaria(53)
rIngtepå tidevatesentratenPå 0s10
buestemenal.

- Store adeleggelser
kommer
VannetsegerI 8rbbane. Innbyggerne
rommer opp I beydene.
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Nyheter
arbeidstiv drap dyrenes nyheter florn g ambie julian assange overgrep pedofiri politikk
ran rettssalt tratikkulykke ulykke usa wikileaks

Siste saker .

Leopardgikk amok
indisk by
Skadet seksfør denble dreat,

Ekssamboerenvarsler at
hun skal slå tilbake
Den hovedlltattemannen(84) legger
steldaforovergrepssakenpå
ekssambooren(48). - Flustrerende.sier
kvinnenselv.

Slik vil E.T. påvirkejorda
Vi må være forebetedatpå det verste.

sier forskere som mener EN ber
etablere et eget departementlor
utenomjordiske.

1.9.11~~

Jordan Rice (13)
ofret livet for
lillebroren sin
«Redd broren min første. Setv
omkom han i flommen som herjer i
Australia. Lammar

Her slår Palin
tilbake mot attentat-
kritikken
Katter medias angrep for
ablodinjuriere.j.egiagt

Nok motstand i
Høyre til å ødelegge
for Jens

av Hoyres
stortingsrepresentanter er imot eller
knliak til datalagfingsdirektivet

191.919

- Dette skal mamma
aldri gjøre igjen
Den hovedtiltalte moren (46)
erkjenner delvisskyldforett
ovegrepmotsinegensenn, men
neveerhunikkehuskerbildene hun
ermedpå.Leziald
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annonse

Finn personen som ber2
passer best til deg

OPPRØRT: •Detopprerer megst lek mener det sr ktigklmtat de som vasker hos dem skal eraevektig myededigereog ha heRandre arbeidstorholdenn de kunnelinne
jabbe under sely. Mer arbeidsminisietHanne Bjurstriarn. Foto: Steleirt Norum Monsen.

Ble oppreirt - bevilget 10 mill.
Nyht91,91...

Viktor (20) tapte 24
millioner på fem timer
Verdens mest aggressivepokersetter
avdort

Den ferste uka juli lovte

arbeidsminister Hanne Bjurstrøm futl

opprydding i forholdene Dagbladet

hadde beskrevet i artikkelserie med

vignetten aSkitten vask». Nå viser hun

at hun mente alvor.

I statsbudsjettet som ble lagt fram

Igår, er det satt av ti migioner

kroner til å eforsterke

arbeldsmiljearbsidet og arbeidet

for anstendlge og seriøse

arbeidsforholds for renholderne.

];

Mye av pengene skal brulceslilålage

en offentlig gockjenningsordning for

renhoIdstirmaer, slår NHO og LO har

bedt om i flere tiår.

-Det gar på at du har lariffavtater,

arbeickavtaler. bedriftshelseljeneste,

betaler skalt og avgifter. Men jeg er

veldig opptatt aval

godkjenningsordningen ikke er nok. Vi har mange systemer

som formelt gjør at ting ser ordenttig ut, men vi må også

sørge for at tingene virkelig fungerer. sier Bjurstrørn til

Dagbladet.

Forelopig er det ikke klart hvem sOm skal admInistrere

godkjenningsordningen, som hun håper skal værepå plass

neste sommer. Bjurstrorn vil kombinere med en effektiv

kontvollordning. Den skal omfatte flere relevante myndigheter i

tillegg 111Arbeldstilsynet.

I arlikkelserien aSkitten vask» omtalte Dagbladet blant annet

forbIndelser mellomrenholdsfirrnaer og narkotikakriminaktet,

utstrakt skattejuks, ekstremt lave lønninger og utnyttetse av

asylsokere. På kontoret sitt igår ettermiddag snakket

arbeidsminIsteren om hvorfor saken engasjerer henne - også

på et personfig plan.

-Det opprorer rtleg at folkmener det er leghilte

Etter avslørende Dagblad-artikler om renholdsbransjen,
setter arbeidsministeren av 10 millioner til å rydde opp.

ri pialldor H.suenes Morte mero3re EsTOSSandh

sononse

•

Homo-motstandere vil
demonstrere

raan. begravelsen til 9-åring
Kontroversiellmenighetsetter sinnene I
kok Adzons.

•

Skitten vask

I artikkelserien eSkitteh vask» omtalle

Dagbladet i sommer blant annetforbindelser

mellorn renholdsvidmornhet cg

narkotikakriminatilet, utstrakt skatteJuks,

ekslremt lave lønntnger og utnyttelse av

asylsøkere.

Ildtigere saken

liamalano.likk.saskes

hlv felsk eamle kosts/

Må ut av presteboligen
om hun ikke gifter seg
KadnLarnefekk(28) har fatt ultimaturn
av det konservativebispeclornmet1
Bjorgein:Gitt deg egerstkr du ikke fast
ansettelse.

Lo da han fikk Se
nakenblide av offer
Dommerenbrot inn da Stalte (84) brøt
ut I kort latter da han fak se bilde av ett

av drene.

annense
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vasker hos dem skal tjene veldig mye diwegere og ha

helt andre arbeldsforhold enn de kunne finne på å jobbe

under selv, sler hun til Dagbladet

Hun er også bekyrnretover at mange arbeidsinnvandrere
behandles divfig Norge.

trenger at de folkene som gjlarjobben for oss behandles

påå en orderdligmåte, og får ordentlge arbetdsforhotd. Det
tranger vi båelefordi noe annet er helt uakseptabelt forold lit
de fOlkene det gjelder, fordi det

undergraver helevårtlannssystem og fordi vi også Skal sørge for at de menneskene som
gjør disse jobbene kan leve av dem og sende hjem penger, sier hun.

-Var dette noe du ikke har visst for nå?
-Jeg har Ikke vært I denne posten så veldig lenge. Når man da får en så klar dokurnentasjon
som Dagbladet hadde I den serien deres, og parlene i arbeidslivet så tydellg sier at hermå
manoførenoe,oppleverjegkombinasionenavtrykketfradel offenUigelysetpådet,og
partenes engasjement som en veldig gyeen artedning. Jeg spplevde det ikke som et press,
jeg opplevde det som en veldtg, veldig stor mullghel. sler Hanne Bjerstreln.

Lasicillamastal9

Ilmite~s

Hentet av polittet morges
RedrageridemteogettedysteMana(53)
ringtepå hosvakbentratenpå Oslo
bussterminal.

Les egså

Stmeskusal-~oom

79otistligrailsrat

.

tvrad tibbealbsbeter stbeldsktatabaldttealsdassa

Minit

41.1. Ilgim up seovMatyournendsske. - Store edeIeggelser
kommer
Vannetstigeri åtrisbane.Mnbyggerne
rommer opp I boydene.

BLIAIEDI
DAGBLADETS
BOKKLUDB!

Bffaf.
Inebt

Leopardgikk amok I
indisk by
Skedetseksfordenbtedmpt.

Nyheter ,
arbeidsliv drap dyrenesnyheter flosn garnbia jsfenassange overgrep pedofffl politikk
ran rettssak trafikkulykke ulykke usa wikileaks

Ekssamboerenvarsler at
hun skat slå tIlbake
sen bovedltbaltemannen(64) legger
ekyldaforovergrepsukenpå
eltssamboeren(46). - Frestrerende,sier
kvinnenselv.

SlIk vil E.T. påvirkejorda
må væreforeberedetpådet verste,

sterforskere,sommenerFt4bor
etabtereet egetdepartementfor
utenon~e.

Usleat9Elettel

Sistesaker

Advarer mot hai
hovedgata,
Australsk bystyremedlem advarer
folk mot å bevegeseg f fhtmvannet,
etter at det er sett hailhovedgeta.

Iaamss

Jordan Rice (13)
ofret livet for
lillebroren sin
«Ftedd broren min først.. Selv
omkom han I flommen som herjer
Austratia.kanz

Her siår Palin
tilbake mot attentat-
kritikken
Kalter rnedias angrep for
«blodinjuder»,LeLgit

Alk
Nok motstand i
Høyre til å ødelegge
for Jens
10 av Høyres
stortingsrepresentanter er imot eset-
kritisktildatalagringsdirekevat

1911.att
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