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Att. daglig leder

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Vi viser til tilsynsbesøk den 20.10.2009 hos INDUSTRY MONTAGE SPOLKA Z O.O. i Rådalen

Til stede fra virksomheten: Bruno Hasenbichler, manager erection, Cegelec for Industry Montage
Ingunn Olsen, HMS koordinator, Von Roll Umwelttechnik AG
Toralf Igesund, forvaltning- og utviklingssjef, BIR Privat AS

Til stede fra Arbeidstilsynet: Vigleik Juvik, overingeniør
Thure D. Iversen, inspektør 

Vi viser til tilsyn den 20.10.2009 ved Fanaveien 219, 5235 Rådalen.

Vi viser videre til innsendte dokumentasjon av 21.10.2009 i forbindelse med pålegg om opplysninger 
av 20.10.2009. Arbeidstilsynet har mottatt kopi av polske og norske arbeidskontrakter, 
lønnsavregninger og timelister for september i tråd med pålegget. På bakgrunn av den innsendte 
dokumentasjon anses pålegg om utlevering av opplysninger som oppfylt og pålegget lukkes.

Arbeidstilsynet vil her gi vår vurdering av den innsendte dokumentasjon samt innkvartering som ble 
inspisert etter tilsynsbesøket den 20.10.2009. Vi konkluderer med å gi varsel om pålegg for at 
virksomheten skal styre innen de rammene som gjelder etter arbeidsmiljølovens kapitel 10 om 
arbeidstid og kapitel 4 om krav til arbeidsmiljøet.  

Arbeidstid
Av timelistene fremgår det at de ansatte overveiende arbeider 10 timer pr. dag i en 5 dages 
arbeidsuke, hvilket gir 50 timer pr. uke eksklusiv pause. Det fremgår tilfelle, hvor ansatte arbeider 
mindre enn 50 timer pr. uke men også tilfelle hvor enkelte ansatte har 6 dagers arbeidsuker på opptil 
59,5 timer eksklusiv pause.

Dette er i strid med arbeidsmiljølovens § 10-4 om alminnelig arbeidstid. Den alminnelige arbeidstid 
må ikke overstige 9 timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av syv dager.   

Jf. arbeidsmiljøloven § 10-5 om gjennomsnittsberegning kan arbeidsgiver og arbeidstaker skriftlig 
avtale at den alminnelige arbeidstid kan ordnes slik at den i løpet av en periode på høyst 52 uker i 
gjennomsnitt ikke blir lenger enn forskrevet i § 10-4, men slik at den alminnelige arbeidstiden ikke 
overstiger 9 timer i løpet av 24 timer og 48 timer i løpet av syv dager.

Arbeidstilsynet kan samtykke i at den alminnelige arbeidstiden i løpet av en periode på høyst 26 uker 
i gjennomsnitt ikke blir lenger enn foreskrevet i § 10-4, men slik at den samlede arbeidstiden ikke 
overstiger 13 timer i løpet av 24 timer og 48 timer i løpet av syv dager. Grensen på 48 timer kan 
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gjennomsnittsberegnes over en periode på åtte uker. Før Arbeidstilsynet treffer sin avgjørelse, skal 
ordningen av arbeidstiden drøftes med arbeidstakernes tillitsvalgte. Referat fra drøftingene samt 
utkast til arbeidsplan skal vedlegges søknaden. Arbeidstilsynet skal ved sin avgjørelse legge særlig 
vekt på hensynet til arbeidstakernes helse og velferd.

Andre avtaler om gjennomsnittsberegning som strider mot arbeidsmiljøloven er ulovlige og anses 
som ugyldige. 

Overtid
Timelistene og lønnsavregningene viser at virksomheten praktiserer ”flat lønn”, dvs. at
overtidstillegg ikke blir utbetalt. Denne praksis er et brudd på arbeidsmiljøloven § 10-6 nr. 11 som 
krever minst 40 prosent overtidstillegg for overtidsarbeid.    

Innkvartering
Sammen med representanter fra de ansatte inspiserte Arbeidstilsynet innkvarteringsforeholdene som 
stilles til rådighet av virksomheten.   

Løbergsveien, Bergen. Her bor 4 ansatte i en enebolig. De sover 2 personer på hvert av de to 
soverom. Huset er forsvarlig innredet og vedlikeholdt. De ansatte er fornøyd med innkvarteringen.  

Nye Sandviksveien, Bergen. På bakgrunn av opplysninger fra de ansatte om at denne innkvartering 
er av samme standard som huset på Løbergsveien og at de 4 som bor der har eget soverom velger 
Arbeidstilsynet ikke å inspisere denne innkvartering.

Montana vandrerhjem, Bergen. Her bor de ansatte 2 personer sammen på meget små rom med eget 
bad/toalett. Det er ifølge de ansatte varierende hvor mange som bor på vandrerhjemmet. Det er 
felles oppholdsrom som deles med resten av beboeren på vandrerhjemmet. Kjøkken og vaskerom er 
likeledes felles og det må betales for å benytte disse fasilitetene.

Det er arbeidstilsynets vurdering, på bakkgrunn av inspeksjon og samtale med representanter for 
beboerne, at innkvarteringerne på Løbergsveien og Nye Sandviksveien er akseptable. Ut fra en 
helhetsvurdering av innkvarteringen på Montana Vandrerhjem tilfredsstiller denne ikke gjeldende 
regelverk. Dette begrunnes med størrelse på rom i forhold til at det innkvarteres 2 på hvert rom, 
hvilket medfører begrenser muligheten for privatliv, forstyrrelser av nattesøvn og dårlig inneklima. I 
tillegg er oppholdsrom offentlig for alle beboere på vandrerhjemmet. Det må betales ved bruk av 
kjøkken og vaskerom, hvilket virker diskriminerende i forhold til kolleger med annen innkvartering 
som fritt kan benytte eget kjøkken og vaskefasiliteter. Videre uttrykker representanten for de 
innkvarterte på vandrerhjemmet misnøye med forholdene.

Varsel om pålegg
Arbeidstilsynet har hjemmel til å gi pålegg og til å sette vilkår i arbeidsmiljøloven § 18-6 første og 
sjette ledd. På bakgrunn av det ovennevnte vurderer vi å gi følgende pålegg:

1. Virksomheten skal etablere skriftlig rutine som sikrer etterlevelse av arbeidsmiljøloven § 10-4 om 
alminnelig arbeidstid og eventuelt § 10-5 om gjennomsnittsberegning jf. forskrift om systematisk 
helse miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter § 5, 2. avsnitt pkt. 7.
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Pålegget anses oppfylt ved etablering av gjennomsnittsberegning i tråd med regelverket eller 
annen dokumentasjon som styrer arbeidstiden.

Frist for gjennomføring: 27.11.2009

2. Virksomheten skal etablere skriftlig rutine som sikrer etterlevelse av AML § 10-6 om overtid jf. 
forskrift om systematisk helse miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter § 5, 2. avsnitt pkt. 7. 

For overtidsarbeid skal det betales et tillegg til den lønn arbeidstakeren har for tilsvarende arbeid 
i den alminnelige arbeidstiden. Tillegget skal være minst 40 prosent, jf. AML § 10-6 (11).

Pålegg kan anses som oppfylt, når Arbeidstilsynet har mottatt kopi av virksomhetens rutine for 
overtidsbetaling i tråd med regelverket.

Frist for gjennomføring: 27.11.2009

3. Virksomheten må skaffe til veie innkvartering som tilfredsstiller gjeldende regelverk. Hver 
arbeidstaker skal som utgangspunkt ha enkeltrom med lett tilgang til sanitære rom og vaskerom. 
Oppholdsrom skal være møblert med gode stoler og små bord, jf Arbeidsmiljøloven § 4-4 fjerde 
ledd.

Pålegg kan anses som oppfylt, når Arbeidstilsynet har mottatt skriftlig tilbakemelding som 
beskriver hvordan kravene til innkvartering er løst i forhold til Montana vandrerhjem.

Frist for gjennomføring: 27.11.2009

Hvis virksomheten har kommentarer til det som er beskrevet eller til de pålegg med frister 
som er vurdert, ber vi om skriftlig tilbakemelding senest 13.11.2009.

Hører vi ikke noe fra virksomheten innen fristen, vil vi gi pålegg i tråd med det som er beskrevet i 
dette varselet. Vedtaket vil deretter bli sendt til virksomheten.

Med hilsen
Arbeidstilsynet Vestlandet

Kåre Askvik
tilsynsleder
(sign.)

Thure Dreier Iversen
inspektør
(sign.)

Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.

Kopi til:
Ansattes repr. eller verneombud v/ 
INDUSTRY MONTAGE SPOLKA Z O.O.

Hovfaret 8, c/o Norwegian 
Accounting AS

0275 OSLO

Ole Johan Valle v/ COWI AS Postboks 6051 Bedriftssenteret 5892 BERGEN


