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Ble skremt
Til kamp mot svart arbeid i kommunen
Ordfører Christine Sagen Helgø (H)
synes summen av den svarte økonomien
var så stor at hun på impuls inviterte
Harald Grayston og NHOs Hallvard
Ween til infomøte i kommunen.
■ ARNE BIRKEMO

INVITERER TIL MØTE: Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø (H) inviterer
NHOs Hallvard Ween og Harald Grayston fra Byggelaget Time til å fortelle kontrollutvalget om hvor alvorlig og truende arbeidslivskriminalitet er for samfunnet. Sagen
Helgø håper å få til møtet raskest mulig. Foto: Erik Holsvik

Under Solamøtet denne uken
fortalte Harald Grayston, daglig leder i Byggelaget Time,
hvor alvorlig svart arbeid er
for regionen og landet.
Grayston fortalte at den
svarte økonomien er oppimot
60 milliarder kroner.
– Det er skremmende høye
tall, sier Stavanger-ordfører
Christine Sagen Helgø (H).
Umiddelbart etter Solamøtet
inviterte hun Grayston og
NHO-direktør i Rogaland
Hallvard Ween til å komme og
holde foredrag om svart
økonomi-problematikken for
kommunalutvalget i Stavanger.
– Som Grayston sa så er kommunene en stor og viktig aktør
med store byggeprosjekter.
Det er viktig å få høre deres
innspill, tips og ideer. Det er
utrolig viktig at NHO og kom-

munen samarbeider. Grayston
og Ween kan gi oss tips til
hvordan kommunen kan bli
bedre. Vi kan også lære av
hverandre, sier Sagen Helgø
til RA.
Hun sier kommunen skal gå
foran med et godt eksempel
når det gjelder å bekjempe
svart arbeid.
– Vi har gjort mye, men kommunen kan alltid gjøre mer,
sier Høyre-ordføreren.
I 2007 ﬁkk Stavanger kommune kritikk etter påstander
om at steinene ved Tusenårsstedet var hogd ut av barnearbeidere.
– Etter dette har kommunen
blitt mer oppmerksom. I dag er
Stavanger medlem av IEH (Initiativ for etisk handel) og
Transparency International
Norge som én av 44 norske
kommuner, forteller ordføreren.
– Kommunen har også inn-

ført et krav til leverandører
om at de kan ha maks to ledd
ved bruk av underleverandører. Dette gjelder de nyeste anbudene som Lervig sykehjem.
Kommunen skal også etter
beste evne kontrollere ID-kort
på byggeplasser, legger hun
til.

Hyller initiativet

NHO-direktør Hallvard Ween
kaller initiativet fra ordføreren som «fantastisk».
– Stavanger kommune har
en tung innkjøpsportefølje.
Det var symbolsk veldig viktig
at hun rett etter møtet inviterte meg og Harald (Grayston).
Ween får stadig tilbakemeldinger på den økende trusselen fra uærlige aktører i næringslivet.
Ween påpeker spesielt faren
med at stadig ﬂere unge ikke
får læreplasser.
– Det er en meget alvorlig
problemstilling. Til slutt har
vi ikke egne håndverkere
igjen. Det er utrolig gledelig at
kommunen tar grep, sier
Ween.
abi@rogalandsavis.no

