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Tirsdag 04.04.2017, ca 11:30, oppsøkte jeg og Leif Rune Salte IMI kirken i Stavanger. Bakgrunnen var 
å utføre en kontroll om IMI leide inn personell fra Plog AS som ikke hadde arbeidstillatelse i Norge. 

Da vi gikk inn døren til IMI, ble jeg oppmerksom på at T, DUF-nr. 98018336, satt på en stol ved siden 
av Torun Pettersen, f. 11.03.55 – som er kantinesjef på IMI. 

Jeg presenterte meg for en ansatt som kom til oss, og spurte om å få prate med leder på stedet. Jeg 
ble henvist til Egil Elling Ellingsen, f 02.01.1979, som er pastor i IMI. Sammen med Torunn Pettersen 
og Egil Ellingsen, satte vi oss ned med et bord. 

Jeg forklarte bakgrunnen for at vi var på stedet. At politiet nå utførte kontroll på IMI for å undersøke 
om personer uten arbeidstillatelse arbeidet hos dem. 

På spørsmål om T arbeidet hos dem, svarte Ellingsen at T hadde arbeidet hos dem hver tirsdag fra 9-
13 siden slutten av januar/begynnelsen av februar 2017. Hun var innleid av Plog AS, som 
kantinemedarbeider i IMI kirken. Både Ellingsen og Pettersen understreket at det ikke var noe 
økonomisk eller nødvendigvis noe behov for T sin arbeidskraft som gjorde at de leide henne inn. Det 
var kun en dag i uken 4 timer, og arbeidet kunne nok ha blitt gjort av andre som var på jobb. 

Hovedgrunnen til at IMI kirken leide inn T som kantine medarbeider, var at de ønsket å støtte Arne 
Viste i hans forsøk på å få avklart lovligheten av at personer uten tillatelse kunne arbeide i Norge. IMI 
hadde ingen økonomisk vinning i å bruke T. 

Pettersen og Ellingsen ble orientert om at T ikke hadde gyldig arbeidstillatelse i Norge. Når hun var 
ferdig for dagen i dag, ble de pålagt å ikke ta henne tilbake. Dersom politiet kom på kontroll flere 
ganger og oppdaget at T fremdeles var i arbeid, risikerte IMI bli anmeldt for bruk av ulovlig 
arbeidskraft. T hadde ingen tillatelse til å arbeide i Norge og kunne følgelig ikke ta arbeid hos IMI. 

Mens vi pratet med Ellingsen og Pettersen, observerte vi at T trillet en tralle med brukte tallerkener 
på til kjøkkenet. 

På spørsmål om IMI hadde innleid andre personer fra Plog AS, svarte de at de ikke hadde det. Det var 
kun T som IMI hadde innleid fra Plog AS. 


