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Skitten bransje: Renholdere underbetales ifølge Arbeidsmandsforbundet

FÅR BETALT FOR
TRE AV TI TIMER
– Utenlandske rengjørere jobber ti
timer, men betales
bare for tre-fire
timer.
SENTRUM
Dag Bjørndal
dag.bjorndal@ba.no
Det bekrefter organisasjonsarbeider Bente Kulleseid i Norsk Arbeidsmandsforbund i Bergen.
– Dette er en skitten bransje.

Mange spanjoler

Hun arbeider daglig med saker
der utlendinger blir underbetalt.
Den faste minstelønnen her i
landet er på 156,86 kroner timen.
Det hjelper lite når renholdere
ifølge
Arbeidsmandsforbundet
bare får betalt for et fåtall av timene de arbeider.
Robin Hood-huset er et møtested for økonomisk vanskeligstilte i Bergen. Her møter de stadig
på problemet.
– Nå er det mest spanjoler det
gjelder. Tidligere var det mest
polakker, sier styreleder Wenche
Berg Husebø i huset.

Offentlig bygg

Hun har mange ganger henvist
folk som har jobbet som renholdere videre til fagbevegelsen.
Kulleseid i Arbeidsmandsforbundet sier at renholderne jobber både i private og offentlige
bygg, som skoler og barnehager.
– Av frykt for å miste jobben,
tør de ikke stå frem, sier hun.
Hun forteller om et mindre firma, drevet av en iraker. Der skal
to ansatte ha fortalt om underbetaling.
– De tør ikke stå frem med navn
eller bilde, sier Kulleseid.

Kontinuerlig problem

I Robin Hood-huset forteller Berg
Husebø om spanjoler som har jobbet ti timer, men som blir fratrukket opp til syv av timene for å dekke transportutgifter i forbindelse
med jobben.

FÅR IKKE BETALT: Ifølge Arbeidsmandsforbundet opplever flere utenlandske renholdere at de jobber langt flere timer enn de får betalt

for.

– Dette er et kontinuerlig problem hos oss, sier Berg Husebø.
Både hun og Kulleseid forteller
at mange av renholderne er glade
bare de får betalt.
Kulleseid sier at Arbeidsmandsforbundet har rundt 1125 renholdere organisert her i Bergen.
– Men det er mange flere som
ikke er organiserte, sier hun.
Finansbyråd Liv Røssland sier
til BA at kommunen har krystallklare rammeavtaler med selskapene.
– Disse selskapene skal ikke
bare forholde seg til norsk lov,
men også til Arbeidsmiljøloven,
sier Røssland på generelt grunnlag. Hun har ikke fått meldinger
om forhold som de BA beskriver.

iLLUStRASJONSfOtO: ARNE RiStESUND

HJELPER: Wenche Berg Husebø viser de underbetalte videre.
fOtO: DAG BJØRNDAL

Propanovn bak brann

Flere dødsfall
i rusmiljøet
Politiet ser foreløpig ingen
sammenheng mellom de fire
antatte overdosedødsfallene
i Bergen i løpet av helgen og
starten av uken. I går meldte
BA at politiet har fått meldinger om opphopning av overdosedødsfall. Nå bekrefter
politiet at de etterforsker fire
dødsfall som mistenkelige.
De er usikre på om et femte
dødsfall skyldes overdose.

SKITTEN BRANSJE: Bente Kulleseid i Arbeidsmandsforbundet.
ARkivfOtO: EiRik hAGESætER

Politiet i Åsane mistenker
at en propanovn kan ha
forårsaket dødsbrannen i
Rollandslia forrige onsdag.
ÅSANE
Olav Sundvor
olav.sundvor@ba.no

DRAMATISK: Politiet tror brannen er forårsaket av en propanovn.

Det var 73 år gamle Eva Louise
Hartvedt som omkom i brannen i Rollandslia. Hun bodde i leiligheten der brannen

ble oppdaget ved 19-tiden om
kvelden.
– Arnestedet for brannen er i
området ved propanovnen. Om
det har skjedd en lekkasje fra ovnen, feil ved pakninger eller utette fôringer, er noe vi ikke har svaret på ennå, sier politiinspektør
Magnus Stub Nilsen ved Bergen
Nord politistasjonsdistrikt til BA.
Ifølge Stub Nilsen er slike propanovner ikke uvanlige i leiligheter hvor det ikke er peis eller andre fyringsmuligheter.

