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Melder kommunen
til Arbeidstilsynet

TAR OPPGJØR: Hovedverneombud Håvard Sandberg stiller rådhusets sjefer til ansvar og ber nå en ytre instans gå inn for å føre tilsyn med kommunen som

Hovedverneombudet tar et grundig
oppgjør med
kommunens rolle
som arbeidsgiver og
dens straffe-reaksjoner mot varslere.

FENGSELSLEGE:
Karlsen.

Kjetil

Hovedverneombudet (HVO) for
kommunens ansatte har nå med
tyngde gått inn i fengselssaken. I et
åtte sider langt brev til Arbeidstilsynet i Nord-Norge går han gjennom

kommunens manglende “evne til å
være en arbeidsgiver som aktivt sikrer et fullt forsvarlig arbeidsmiljø
for ansatte i fengselshelsetjenesten.”.
– Brevet er sendt, og begrunnelsen er gitt. Nå får det være opp til
Arbeidstilsynet å ta saken videre,
sier hovedverneombud Håvard
Sandberg.

Opp til tilsynet
I brevet vises det til en rekke eksempler som hovedverneombudet
mener hver for seg vurderes som

brudd på arbeidsmiljølovgivningen.
“Ved ett tilfelle måtte HVO fraråde fengselshelsetjenesten å gi lovpålagte
helsetjenester
fordi
fengselet ikke kunne tilby tilstrekkelig sikkerhet for våre ansatte.
Fordi arbeidsgiveren ikke kunne
(eller ville?) innfri kravet til et trygt
og godt arbeidsmiljø, ble det en så
vanskelig situasjon for vedkommende at oppsigelse fra Tromsø
kommune var den eneste muligheten til å komme ut av situasjonen
og over til et for vedkommende

godt arbeidsmiljø. “, skriver Sandberg.

Truet varsleren
Siden 2008 har syv medarbeidere i
fengselshelsetjenesten sluttet. Avdelingen består av fem personer.
Gjennomtrekken er med andre ord
stor.
Det vises også til møter hvor tidligere fengselslege Kjetil Karlsen har
vært tema. HVO har deltatt og sitter
igjen med et klart inntrykk av hva
kommuneledelsen hadde slags
agenda mot sin ansatt.
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SMS til 2242: BT <ditt tips>
Maks 150 tegn. Tjenesten koster 5 kroner.

Avviser leiekontrakter
EN REKKE LEIETAKERE ved
Troms fylkeskultursenter –
Kysten – nekter å skrive under
på nye leiekontrakter tilsendt
fra fylkeskultursjef Ellen Østgård.
I likelydende brev svarer leietakerne at de anser den nye
kontrakten som ugyldig, og
ikke i tråd med forutsetningene
for oppsigelse av tidligere leiekontrakt. De forbeholder seg
retten til uendret husleie.
Konflikten ved Kysten har
vart i en lengre periode. Stridens kjerne er uenighet om kul-

turetatens rett til å skru opp
leieprisene.
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i Tromsø
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FERSKE
REKER

49 90
Ferske reker
arbeidsgiver.
“I møtet ble Karlsen truet med
at Tromsø kommune ville melde
ham både til helsetilsynet og legeforeningen uten at det forelå saklig
grunn eller vurdering av episoden
som skulle tilsi en slik reaksjon. En
slik «straffereaksjon» kommer
etter min vurdering klart innenfor
lovens forbud mot gjengjeldelse
ved varsling.”, skriver han.

Pr kg.
Fangst- og værforbehold.

tidligere ansatte i fengselshelsetjenesten. Dette gjelder også for dem
som jobber der i dag. Dog, han ber
dem være oppmerksom på at
kommunen ikke farer pent med
dem som varsler.
“I den forbindelse gjøres det
oppmerksom på at nåværende an-

satte kan ha betenkeligheter med å
gi en utfyllende beskrivelse av sin
arbeidssituasjon, da ufordelaktige
uttalelser har fått stillingsmessige
konsekvenser for deres forgjengere.”, står det å lese fra ombudet
for byens 5.000 kommuneansatte.

Straffer varslere
Så ille er behandlingen av varslerne blitt at HVO gjerne setter Arbeidstilsynet i kontakt med

PETER REINHOLDTSEN

RONALD JOHANSEN (foto)

peter.reinholdtsen@itromso.no
900 62 038

ronald.johansen@itromso.no
901 80 697
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