
sett arbeidsavtalen til 
Delieva. Brynildsen jobber i 
Fagforbundet i Buskerud fylke. 
Delieva jobber i Hønefoss i 
Buskerud. Fagforbundet er en 
organisasjon som jobber for 
rettigheter for ansatte.

I kontrakten står det at 
Delieva ikke kan jobbe i en 
bedrift VBS samarbeider med 
før det er gått fem år. Det 
kalles bindingstid. Dette synes 
Brynildsen er det verste med 
kontrakten.
– Dette er ulovlig, sier 
Brynildsen.

Hun sier også at hotellet 
på Gol, VBS og Delieva har 
ansvar for at en arbeidsavtale 
er lovlig. 
– Problemet er at Delieva og 
mange andre er nye i landet. 
De kan ikke språket og 
kjenner ikke til loven, sier hun.   
Hun sier at det er viktig å 
kontrollere hva som står i en 
arbeidsavtale.

– På nettsiden til 
Arbeidstilsynet finnes det 
kontrakter som er lovlige.  
Der finnes det også kontrakter 
på forskjellige språk, sier hun. 
Arbeidstilsynet sier til Klar 
Tale at noen har tipset dem om 
VBS. 
– Vi kommer til å se nærmere 
på dette. Vi vil vurdere om vi 
skal besøke VBS, sier Svensli 
til Klar Tale.
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�Q Klar Tale har flere ganger 
forsøkt å snakke med Vesas 
Bemanning Selskap (VBS). 
Men selskapet har bedt oss 
snakke med advokat Stian 
Hatleberg. Han jobber 
hos Advokatene Brørby, 
Hatleberg og Reinsnos. 
Hatleberg ble kontaktet i 
høst. 
– Jeg fikk beskjed om at 
en annen advokat hadde 
hjulpet VBS med å lage 
arbeidskontraktene. Jeg vet 
ikke hvem det var, sier han 
til Klar Tale. 

Hatleberg har sett kontrak-
ten med Delieva. 
– De gamle kontraktene 
hadde punkter som ikke 
fulgte norsk lov. Det er 
fordi VBS ikke kjente til de 
norske lovene og reglene, 
sier han.

Han sier at VBS trodde dde 
betalte over minstelønnen. 
De har også misforstått 
hvor mye de andre ansatte 
betalte for å bo på hotellet. 
Selskapet har også regnet 
feil da de lagde kontraktene 
med hotellet.

VBS vil rette opp feilene. 
– Det er blitt en helt ny 
kontrakt, sier han.
Ifølge advokaten får alle 
de som jobber for VBS, ny 
kontrakt. 

Ukjent med 
de norske  
reglene
Vesas Bemanning 
Selskap kjente ikke til 
norske regler og lover 
om arbeidsavtaler. 
Det sier advokat Stian 
Hatleberg.

�Q Advokatene Per Steinar 
Dyb Ringstad og Christian 
S. Svendsen jobber i Lynx 
Advokatfirma. Klar Tale 
har bedt dem om å lese 
arbeidsavtalen mellom Dima 
Delieva og Vesas Bemanning 
Selskap (VBS). Advokatene 
mener at avtalen er et 
eksempel på sosial dumping. 

– Det er ikke ofte vi ser slike 
avtaler. Vi kan nesten ikke tro 
at avtalen ble gjort så langt fra 
reglene i norsk arbeidsliv som 
dette, sier Svendsen en e-post 
til Klar Tale. 

Reda Brynildsen har også 

Det er flere ulovlige 
punkter i arbeidsavtalen 
mellom Dima Delieva 
og Vesas Bemanning 
Selskap, sier advokater.

– Arbeidsavtalen er ulovlig

DUMPING: Per Steinar 
Dyb Ringstad og Christian S. 
Svendsen er advokater.  
De sier at kontrakten er ulovlig.

ULOVLIG: Dima Delieva skrev under på en ulovlig kontrakt. Hun skulle også ha passet på at den var lovlig. 
Det er vanskelig for dem som ikke forstår norsk. Hos Arbeidstilsynet kan du finne kontrakter som er lovlige.

Foto: Frode Johansen/Ringerikes blad

Eldrid Oftestad
eldrid@klartale.no

Fortsetter 
fra side 3 

Norsk

arbei
ds-

liv


