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TAR AVSTAND: Korea House leide lokaler på Bergen Travpark, før Arbeidstilsynet og Mattilsynet stengte virksomheten. – Vi har avsluttet forholdet med Korea House for sesongen. Vi tar sterkt
avdekket, sier daglig leder ved Travparken, Atle L. Hansen.

TILSYN e Restauranten Korea House benyttet seg av et bemanningsbyrå som
ansetter innvandrere uten arbeidstillatelse. Nå blir saken etterforsket av politiet.

Ansatte «papirløse» fra
ulovlig bemanningsbyrå
MATS ARNESEN
mats.arnesen@bt.no
foto BÅRD BØE

Ingen skjenkebevilling, man
glende skriftlige arbeidsavtaler,

arbeidsplaner og lønnsslipper.
Det var noen av påleggene
Arbeidstilsynet ga Korea House
etter et uanmeldt tilsyn ble
utført 19. mai i år.

Det var BA som først omtalte
tilsynssaken.
I tre år har virksomheten hatt
et leieforhold på Bergen Trav
park. Tilsynet avdekket at flere

arbeidstakere kom fra asylmot
taket i Arna og jobbet ved spise
stedet uten arbeidstillatelse. Tre
av de ansatte sov på madrasser
i kjelleren i boligen til inne

haveren, i det Arbeidstilsynet
omtaler som «svært spartansk
innredet» og «uten mulighet for
hvile og privatliv».
– Dette var et svært alvor
lig brudd, som involverer flere
etater, sier tilsynsleder Marita

Scott i Arbeidstilsynet.

Under etterforskning
Arbeidstilsynet anmeldte de
manglende arbeidstillatelsene
til bergenspolitiet. Via kom
munikasjonsavdelingen opp
lyser de at saken er under
etterforskning. Status i saken
utover dette er uklar grunnet
ferie
avvikling i avdelingen for
arbeidskriminalitet.
Innehaver av Korea House,
Soo Young Jakobsen, skal ikke
på noe tidspunkt ha vært kjent
med at ansatte i hennes bedrift
manglet
arbeidstillatelse,
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«Papirløse» innvandrere
n «Papirløse» innvandrere
bor i Norge uten lovlig opp
hold. Ordet «papirløs» kan i
noen sammenhenger være
misvisende. Noen mangler
identitetspapirer, andre ikke.
n En del har fått avslag på
sine asylsøknader, men fort
setter å bli i Norge. Andre
har fått visum, men blir igjen
etter at visumet har gått ut.
Andre har kommet seg inn i
Schengen, men ikke søkt om
opphold.
n Personer uten lovlig opp
hold får ikke personnummer,
bankkonto, skattekort,
førerkort, jobb, helse
tjenester eller eiendom.
n Ifølge Utlendingsdirekto
ratet (UDI) er det vanskelig
å vite hvor mange som lever
uten lovlig opphold i Norge.
n Ifølge Norsk organisasjon
for asylsøkere er mellom
3000 og 5000 av disse
«ureturnerbare». Årsaken
er at noen land nekter å ta
imot personer som tvangs
sendes ut av Norge.

Jeg er glad for at
Arbeidstilsynet avdekket forholdene
de ansatte levde
under.
Arne Viste, daglig leder i Plog AS

avstand fra de forholdene Arbeidstilsynet

fortalte Jakobsens advokat
Rønnaug Lilletveit til BA.
– Hun har ikke på noe tids
punkt hatt til hensikt å unndra
seg tilsyn fra offentlige myndig
heter. Hun var heller ikke kjent
med at de to ansatte manglet
arbeidstillatelse, sier advokaten
til avisen.
Jakobsen har hele tiden vært
av den oppfatning at leiligheten
oppfyller kravene til innkvarte
ring, sier Lilletveit.
– Påleggene er imidlertid tatt
til etterretning og forholdene
utredes nå av fagfolk. Dersom
det viser seg at det er behov
for å iverksette tiltak for å få
leiligheten godkjent som bebo
elsesrom, vil dette bli gjort. Min
klient har hele tiden hatt, og har
fortsatt, et ønske om å overholde
de ulike regelsett som driften
berøres av.

I tillegg fant Mattilsynet flere
grove brudd på et kjøkken Korea
House benyttet på Travparken,
og stengte dette umiddelbart.

Vil ikke risikere egen bedrift
Daglig leder for Bergen Trav
park, Atle L. Hansen, opplyser
at det ikke er snakk om hoved
kjøkkenet på Travparken, men
et rom i tredje etasje som ikke
benyttes til vanlig kjøkkendrift.
Han er forferdet over avslørin
gene Arbeidstilsynet har gjort.
– Hadde jeg visste om forhol
dene de ansatte opplevde, ville
jeg ikke inngått en leieavtale
med henne. Jeg tar sterkt av
stand fra det, sier Hansen.
Hvorvidt Korea House får
fortsette sin drift i fremtiden, er
uvisst.
– Jeg vil ikke risikere min
egen bedrift, sier Hansen.
Ifølge
Arbeidstilsynets
rapport opplyste Jakobsen at de

benyttet seg av rekrutterings
selskapet Plog AS i ansettelsen
av arbeidstakerne.

300 «arbeidstillatelser»
Det
Sola-baserte
selskapet
har de siste to årene ansatt et
tyvetalls «papirløse» flyktnin

ger. Dette er personer som ikke
har fått oppholdstillatelse i
Norge, og som av ulike grunner
ikke kan bli r eturnert til hjem
landet. De lever her uten rett til
helse
tjenester, utdanning eller
arbeid.
Arne Viste, daglig leder i Plog,
mener de papirløse flyktningene
har rett til arbeid og har de siste
to årene begynt å skrive ut egne
arbeidstillatelser. Siden den
gang har han skrevet over 300
tillatelser. Viste opplyser at
arbeidstakerne i Korea House

fikk arbeidstillatelser fra Plog.
Utlendingsdirektoratet
er
i dag den eneste instansen
som kan utstede slike arbeids
tillatelser. Det omstridte firmaet
er blitt omtalt en rekke ganger i
medier i Rogaland. Viste bryter
loven med vilje. Han ønsker å
bli anmeldt for å få en rettslig
avklaring på retten til arbeid for
papirløse innvandrere, og har
selv stevnet sitt eget firma.
Viste roser Arbeidstilsynet
for deres innsats i saken.
– Her har jeg ikke gjort en
god nok kvalitetskontroll av
arbeidsgiver, og jeg er glad for
at Arbeidstilsynet avdekket for
holdene de ansatte levde under,
sier Viste.
– Ikke kjennskap til firmaet
Advokat Lilletveit uttaler i en
kort kommentar fra ferie at
Jakobsen ikke hadde kjennskap
til bemanningsbyråets rykte.
– Hun kuttet all kontakt med
Plog i etterkant av Arbeidstil
synets besøk, sier Lilletveit.
I Arbeidstilsynets rapport
poengteres det at arbeids
kontraktene Plog utsteder er
svært mangelfulle. Firmaet tar
dessuten et påslag på 41,3 pro
sent i timen for utleide arbeids
takere. På firmaets hjemmeside
forklares det at dette beløpet
stammer fra arbeidsgiveravgift
(14,1 prosent), feriepenger (10,2
prosent), Obligatorisk tjeneste
pensjon (2 prosent) og et påslag
for administrasjon (15 prosent).
Tilsynsleder Scott i Arbeids
tilsynet sier det er en stor
utfordring med bemanning av
arbeidstakere uten arbeids
tillatelse.
– Det har store økonomiske,
samfunnsmessige konsekven
ser at arbeidstakere jobber
utenfor systemet. Dessuten
har det store konsekvenser for
arbeidstakerne, som går glipp av
de rettighetene man har i Norge.

NYTT KJØKKEN?
BYTT DØRER OG SKUFFER
Jeg tilbyr dere et gratis hjemmebesøk der jeg
kan gi dere et prisoverslag over hva kjøkkenet vil
koste ferdig montert. Du vil få mulighet til å få et
“her og nå” tilbud på hjemmebesøket.

Ring meg på tlf. 970 53 160 eller 55 25 71 01
så kan jeg fortelle mer.

Jan-Erik Skaar Ansvarlig selger, HerjedalsKjøkken

DOGNET
Redigert av Frode Fjellstad

Stjal penger fra hotellresepsjon
BERGEN KL. 05.49: En mann
klarte å snike seg inn
bak
resepsjonsdisken
på Augustin Hotel i C.
Sundts gate i 2.15 natt til
tirsdag. – Han fikk med
seg et mindre pengebeløp
men ble oppdaget, og bare
noen få minutter senere

tok en patrulje ham med
pengene på seg, sier ope
rasjonsleder Frode Koll
tveit i Vest politidistrikt.
Arrestasjonen forløp uten
dramatikk. Mannen var i
begynnelsen av 30-årene
og beskrives som en kjen
ning av politiet.

Til legevakt
etter påkjørsel
BREMANGER KL. 08.22: En bil

kjørte på en annen bakfra
på fylkesveg 614 i Ytrehus
i Bremanger kommune i
Sogn og Fjordane. Politiet
fikk melding om uhellet klokken 08.00. En person ble
kjørt til legevakt i Svelgen for sjekk, mens den andre
fremstod som uskadd. Veien ble ikke sperret, melder
politiet på Twitter.

Kvinne dømt
for ruskjøring II
Kvinne dømt
for ruskjøring
BERGEN KL. 08.28: En 32 år

gammel kvinne er dømt til
27 dager betinget fengsel
og en bot på 32.000 kroner
for å ha kjørt fra Bergen
til Fjell på Sotra natt til
søndag 11. juni i år med
alkoholpromille på 1,24.
Hun mister førerkortet i to
år og må ta ny førerprøve
hvis hun vil kjøre bil igjen,
fremgår det av en dom fra
Bergen tingrett.

BERGEN KL. 08.37: En 30 år
gammel kvinne kjørte
uten førerkort og i beruset
tilstand natt til 23. februar
2017 i år. Hun ble stanset
i Fjell kommune på Sotra
og var ruset på THC, det
viktigste rusmiddelet i
hasj og marihuana, tilsva
rende en alkoholpåvirk
ning over 0,5 promille.
Kvinnen er i en vanskelig
økonomisk situasjon og
må betale 10.000 kroner
i bot, fremgår det av en
dom fra Bergen tingrett.
Hun hadde røykt hasj
kvelden før kjøreturen.
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Tatt i 168 km/t på Haukeli
SUNNHORDLAND KL. 10.20: En 22 år gammel mann kjørte i

168 km/t i 80-sonen på Haukeli 21. juni i år. Han forklarte
at han kjørte forbi en annen bil og at sikt- og kjøreforhol
dene var gode. Han ble dømt til 29 dager fengsel, mister
førerkortet i 27 måneder og må avlegge førerprøve på ny
før han kan kjøre bil. Utrykningspolitiet kontroll i fire
timer på E134 ved Ulevå. 67 førere fikk forelegg og fire
mistet lappen.

20 år
i Norge

