
     Skjervøy 24.02.19 
 
Ordfører Ørjan Albrigtsen 
 
 
Interpellasjon til kommunestyret 13.03.19 
 
Arbeidskriminalitet er en alvorlig trussel mot det norske samfunnet 
 
Arbeidskriminalitet ødelegger hele bransjer, finansierer kriminalitet og gir kriminelle et fotfeste i det 
norske samfunnet som det er vanskelig å forutse virkningene av. 
Dersom useriøsitet og kriminalitet får bre om seg, er den norske arbeidslivsmodellen i fare. 
De siste åra har avisene flommet over av reportasjer om skurkestreker i arbeidslivet. En rekke lyssky 
affærer, alt fra tilstander i privat sykehjemsdrift, bygg og anlegg, renhold m.m innbefatter grov rovdrift 
på arbeidsinnvandrere. Virksomheten er i enkelte bransjer så omfattende at det truer seriøse 
bedrifter. NHOs egne medlemsbedrifter, og andre private bedrifter i Norge, må ta større ansvar for å 
sjekke at de kjøper varer og tjenester fra seriøse aktører. 
 
Sosial dumping i arbeidslivet er grov utnytting av folk i en sårbar situasjon. Når markedet får drive uten 
lovregulering og sterke fagforeninger på arbeidsplassene, går det galt. Sosial dumping må bekjempes 
gjennom å ta tilbake kontrollen over arbeidsmarkedet. Svekkelse av arbeidsmiljøloven må reverseres, 
og arbeidsløsheten gjennom investeringer og ikke skattekutt.  Norge må ta tilbake retten til å styre 
vårt eget arbeidsliv, slik at arbeidsinnvandring skjer uten sosial dumping og press på lønnsnivået. 
 
Skjervøy SV vil sammen med fagforeninger jobbe for å reversere arbeidsmiljøloven og få belyst om det 
finnes forhold i egen kommune som grenser opp mot sosial dumping. 
 
Spørsmål: 

1. Skjervøy kommune har relativt mange arbeidsinnvandrere og flyktninger. Meldes det inn til 
kommunen om slike forhold som beskrevet i interpellasjonen? Hva gjøres i tilfelle? 

2. Dersom det ikke er meldt inn tilfeller som beskrevet, hvordan kan vi sikre oss at dette ikke 
skjer? 

 
For Skjervøy SV 
 
Ingrid Lønhaug 
Skjervøy SV 

 

 



      Skjervøy 24.02.19 

Ordfører Ørjan Albrigtsen 

 

Interpellasjon til kommunestyremøtet 13.03.19 

Hurtigladestasjoner 

På NRK/Nordnytt onsdag 30.januar var hovedoppslaget at Kåfjord, Nordreisa, Kautokeino, Alta og 
hele Finnmark «vil få offentlige hurtigladestasjoner for el-biler i løpet av inneværende år. 

- Arbeidet starter i mai, sa administrerende direktør i Ymber, Erling Henriksen. Han sa også at 
en ladestasjon vil koste ca 1mill, og at man får støtte fra Enova. 

Mangelen på offentlige hurtigladestasjoner er en av hovedgrunnene til at mange ikke skaffer seg el-
bil. Skjervøy SV mener at Ymbers ladestasjonssatsing er meget gledelig, og håper at vi kan få en 
offentlig ladestasjon for el-biler til Skjervøy. 

Spørsmål:  

1. Kan / vil ordføreren  engasjere seg i denne saken og finne muligheter for å få en offentlig 
hurtigladestasjon for el-biler til Skjervøy? 

 

 

For Skjervøy SV 
Pål Schreiner Mathiesen 
Kommunestyrerepresentant for  
Skjervøy SV 



 
 

      Skjervøy 24.02.19 
Ordfører Ørjan Albrigtsen 
 
Interpellasjon til kommunestyret13.03.19 
 
Uansvarlig trailertrafikk må stoppes 
Etter den siste tidas ulykker i forbindelse med vogntog, settes det fokus på kvaliteten til sjåfører og 
transportmidler på norske veier. Mange er bekymret da det er påpekt manglende erfaring og 
kunnskap om norsk vinterføre, og trailere som mangler nødvendig utstyr og vedlikehold. 
Det føles utrygt med den økende trailertrafikken som ferdes tur - retur på våre smale, dårlige 
vedlikeholdte veier og tunneler. 
 
Noen transportkjøpere i fylket har allerede gått bort fra å bruke utenlandske vogntog.  I mange 
tilfeller har vogntogene sjåfører som lever månedsvis i bilen for luselønn. Det er transportkjøperne 
som må sette standarden for transporten på norske veier. Skjervøy kommune må engasjere seg i 
saken ovenfor våre transportkjøpere, slik at transporten i vår region blir sikrere. Vi må sette krav til 
sikkerhet, slik at det ikke skjer alvorlige ulykker i framtida. 
 
Spørsmål: 

1. Hvordan kan Skjervøy kommune engasjere seg for å få bedre standard og kvalitet på 
utenlandske lastebiler som trafikkerer fram og tilbake til våre bedrifter? 
Vil ordføreren kunne gjøre noe for å sikre og trygge veiene våre bedre i forhold til dårlig 
utrusta vogntog og sjåfører som ikke har erfaring og kunnskap om norske vinterforhold? 

 
 
 
For Skjervøy SV 
 
Ingrid Lønhaug 
Kommunestyrerepresentant 
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