
Norsk
arbeids-

liv

hun har ikke tenkt til å slutte å 
kritisere VBS. 
- Jeg vil prøve å få tak i 
pengene som VBS skylder meg. 

Og jeg skal snakke om saken 
med Arbeidstilsynet, sier hun.

– Jeg synes dette er så alvorlig 
at jeg ønsker å si fra. Jeg vil 
fortelle om det til nordmenn, 
sier hun.
35-åringen er overrasket over 
at dette kan skje i Norge.
– Slikt skal ikke skje i et land 
som Norge. Det er ikke 
rettferdig, sier hun. 

Delieva sier at Oset Høy!ells-
hotell ikke har gjort noe galt.
– Jeg har snakket med eieren. 
Hun visste ikke at vi hadde 
slike kontrakter, sier Diema.
Gudrun Hesla er eier på 
hotellet. For tiden jobber 
det tre personer fra VBS på 
hotellet.

– Jeg spurte de ansatte i VBS 
om hvordan de syntes det var 

å arbeide på hotellet. De sa det 
gikk greit. Jeg skjønner nå at 
de var forsiktige med å si noe 
til meg. Det var fordi de var 
redde, sier Hesla til Klar Tale.

Hun forteller at hun har 
samarbeidet med VBS før for å 
ska"e musikere til hotellet.
– Det gikk greit. Derfor trodde 
jeg det også var greit å bruke 
VBS til å ska"e stuepiker. Nå 
kommer jeg nok til å ansette 
de fleste på hotellet selv. Det 
er mitt ansvar å rydde opp i 
dette. Det skal jeg gjøre, sier 
Hesla

Delieva jobber ikke lenger 
for VBS. Torsdag 2. januar 
begynte hun å jobbe på en 
restaurant i Hønefoss. Men 
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– Trodde ikke dette kunne skje i Norge

Arbeids- 
avtalen  
til Dima  
Delieva:

 QBruttolønnen på 19.500 
kroner er lavere enn vanlig for 
stuepiker i Norge. De tjener 
minst omtrent 22.000 kroner i 
måneden. 

 QHver måned må Delieva 
betale 300 kroner i 
måneden til VBS. Det går til 
administrasjonen i bedriften. 
Første måned må hun i 
tillegg betale 1.500 kroner til 
bedriften. 

 QHun må betale 2.000 
kroner i bot hvis hun bryter 
arbeidsavtalen. Da mister hun 
også feriepenger.

 QDelieva må vente i fem år 
før hun får lov til å jobbe for 
bedrifter som VBS samarbeider 
med. Gjør hun det likevel, må 
hun betale en bot på 20.000 
kroner til VBS. 

 QAdvokater sier at alle punkter 
bryter med norsk lov.
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Eldrid Oftestad
eldrid@klartale.no

BLE LURT: Oset Høy!ellshotell visste ikke at Dima Delieva hadde så 
dårlig kontrakt.

Saken fortsetter på neste side


