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FORSVARSdepartementet
(FD) ønsker å gi bestemmel-
sene om «rikets sikkerhet»
nytt innhold, og å utvide gyl-
dighetsområdet fra å omfatte
militære bedrifter, militære in-
stitusjoner og sentralforvalt-
ning, til også å omfatte kom-
munale- og statelige foretak
generelt, 109 viktige bedrifter,
samt enkelte andre organisa-
sjoner. FD ønsker å gi den mi-
litære sikkerhetstjenesten rett
til å overvåke ansatte i slike
bedrifter, lytte på deres tele-
fonsamtaler, kikke i deres
post og e-mail, samt å innføre
en ny skjerpet taushetsplikt. 

Selvsagt må man ha en for-
nuftig taushetsplikt, og selv-
sagt må man ha et skikkelig
personvern. Det er ikke det
som er saken. Det dette dreier
seg om er om personer som i
dag er utestengt fra jobber i
sentraladministrasjonen og
andre statlige etater også skal
stenges ute fra kommunale
jobber fordi de er oppført i
POTs registre. Mange offent-
lige og private etater, langt fle-
re enn de fleste er klar over,
praktiserer sikker-
hetsklarering av sø-
kere idag. Selve kla-
reringen er det
POTs registre som
avgjør, og de som
har fulgt med i av-
sløringene i forbin-
delse med Lund-
kommisjonen vet
hvor relevante
grunner man kunne
ha for å havne der.
Når en person har
havnet i arkivene utfra en
ulovlig begrunnelse og der-
med ikke blir klarert og ikke
ansatt, hvem begår da en ulov-
lighet? 

Vi har nå havnet i den mer-
kelige situasjon at mens høy-
esterettsdommer Lund i spis-
sen for en nokså samstemmig
juridisk miljø betrakter den
eksisterende praksis som ille-
gitim, foreslår FD å utvide
praksis også til kommunene
med en utvidet definisjon av
«rikets sikkerhet». Man kan jo
lure på om dette er et mottil-
tak ut fra Storting-
ets kommende be-
handling av Lund-
kommisjonen? Prø-
ver FD nå å komme
Stortinget i forkjø-
pet, med å innføre
andre grunner for å
utestenge bestemte
søkere enn den
gamle bestemmel-

sen om «rikets sikkerhet»?
Hvorfor haster det plutselig så
voldsomt? Høringsfristen er
allerede utløpet, og antakelig
er proposisjonsteksten allere-
de på det nærmeste klar. Skal
vi tippe på Stortingsbehand-
ling allerede i april? Trenger
FD i en fart nye begrunnelser
for å beholde registre i POT
som Stortinget kan bestemme
seg for å slette? Hvem skal el-
lers ansettende myndighet i en
kommune henvende seg til for
å få klarert en søker? Det må
man forutsette at de vil bli
pliktige til, ettersom de ellers
vil kunne risikere å ansette en
person som det er rimelig
grunn til å anta ikke vil re-
spektere utvidet taushetsplikt.
Den som bestemmer at søkere
til kommunale jobber må være
sikkerhetsklarert bestemmer
også hvem som ikke kan få
dem.

Det er påtakelig hvor lite
som har vært sagt og skrevet
om hvordan de som har blitt
ulovlig registrert har blitt møtt
på arbeidsmarkedet. Mange
har nok opplevd gjennom sta-

dig fag-
lig opp-
grade-
ring å gå
fra «un-
derkvali-
fisert»,
«feilkva-
lifisert»,
til «over-
kvalifi-
sert»,
uten selv
noen

gang å få bekreftet hvorfor.
Det er påtakelig at det ikke
pågår noen debatt om dette,
og at arbeidstakerorganisasjo-
ner ikke har tatt opp noen en-
keltsaker. Jageland har uttalt
at man skal ha slutt på ulovlig
politisk registrering. Bør ikke
fagbevegelsen kreve at be-
handlingen av denne loven ut-
settes, i det minste til Lund-
kommisjonen er ferdigbe-
handlet i Stortinget? Burde
man ikke først undersøke
virkningen av eksisterende
praksis? Hva mener LOs juri-

diske kontor, som
skal ivareta lønnsta-
kernes ansettelses-
rettigheter?

LARS
BORGERSRUD

er historiker

Utvidet
yrkes-
forbud?
Jobbmulighetene for dem som har mappe
hos POT vil bli kraftig redusert dersom
Forsvarsdepartementets forslag til ny
sikkerhetslov blir vedtatt. 

FAGLIG KOMMENTAR

Det er påtakelig
hvor lite som har
vært sagt og skre-
vet om hvordan de
som har blitt ulov-
lig registrert har
blitt møtt på ar-
beidsmarkedet.

Av BJØRNAR VALDAL

OLJEARBEIDERNES Fellessam-
menslutning, OFS, som den sis-
te tida særlig har retta søkelyset

mot arbeidsmiljøkriminalitet innen pe-
troleumssektoren, har anmeldt malings-
produsenten Jotun A/S for brudd på
blant annet Arbeidsmiljøloven.

Ifølge OFS sin anmeldelse selger Jo-
tun A/S malingsproduktet Hardtop
comp B til offshoreindustrien til tross
for at de vet at det er helseskadelig. Vi-
dere anfører OFS at Jotun selger dette
produktet uten tilstrekkelig, forsvarlig
og lovpålagt klassifisering, merking og
opplysning om helsefare.

– Våre medlemmer blir direkte ek-
sponert for giftene i det helsefarlige pro-
duktet, og det er vår klare oppfatning at
Jotun har nedvurdert og fortsatt nedvur-
derer helsefaren, sier Tarjei Lodden, an-
dre nestleder i OFS.

Av de arbeidstakerne OFS organise-
rer, er det særlig industrimalerne som er
utsatt for denne helserisikoen. De har
gjennom en årrekke vært eksponert for
forskjellige kjemikalier, løsemidler, epo-
xymalinger og i de seinere år malinger
som inneholder isocyanater, et stoff som
er svært astmaframkallende og kan for-
årsake invalidiserende yrkessykdom.

Og det er isocyanater denne saken
dreier seg om, et stoff malere blir ekspo-
nert for under påføring, men som også
vedlikeholdspersonell utsettes for, un-
der sveising, skjæring og kraftig oppvar-
ming av flater malt med den type ma-
ling.

Stoffet er tillatt å bruke, men etter
Oljearbeidernes Fellessammenslutnings
mening blir det altfor sjelden gjort til-
strekkelig oppmerksom på farene knytta
til bruken. 

I tillegg til de om lag 3000 industri-
malerne som arbeider i Norge, blir også
mange billakkerere og en del av de som
arbeider i plastindustrien eksponert for
isocyanater.

Toppen av isfjellet
Stoffet «virker sterkt lungeirriterende
og kan gi kjemisk forårsaket bronkitt,
allergisk astma, bronkitt, alveolitt, lung-
eødem, lungefibrose, akutt eller kronisk

nedsatt lungefunksjon», heter det i
Orientering 536 fra Direktoratet for Ar-
beidstilsynet. Denne orienteringen er
bygd på en veiledning som Norsk Yrkes-
hygiensk Forening utarbeidet i oktober
1993.

I England blir det antatt at isocyana-
ter er den viktigste enkeltårsaken til yr-
kesbetinget astma.

Overlege og lunges-
pesialist Tor Brøvig
Aasen ved Yrkesmedi-
sinsk avdeling på Hau-
keland sykehus i Ber-
gen har arbeidet med
yrkessykdommer som
er forårsaket av isocy-
anatholdige produkter.
Han mener at informa-
sjonen om faren ved
disse produktene er for dårlig og at mer-
kingen av produktene burde vært bedre.

– Mitt inntrykk er at det skjer en klar
underdiagnostisering av disse sykdom-
mene. Uten at jeg kjenner de eksakte
tallene, blir det i Norge kjent en ti-fem-
ten tilfeller i året. Men det er trolig bare
toppen av isfjellet, mener overlege Brø-
vig Aasen.

–  Oppfølgingsundersøkelser gjort i
utlandet tyder på at om lag fem prosent
av dem som i arbeidet eksponeres for
disse stoffene utvikler overfølsomhets-
reaksjoner, sier Brøvig Aasen.

Han har inntrykk at at det er stor for-
skjell på de store oljeselskapene som har
egne kontrollrutiner og mindre selska-
per som driver på grensen økonomisk.

– Eksempel på slett kontroll
Jotun er ikke den eneste produsenten av
isocyantholdige malinger, men etter
OFSs oppfatning har altså selskapet bi-
dratt til å ufarliggjøre produktet, gjen-
nom å unnlate å påføre det tilstrekkelige
advarsler.

«Vi ser at antall yrkesskader innen
overflatebehandling og vedlikeholdsar-
beid er økende. I befolkningen er det
også en økende forekomst av luftveis-
sykdommer. Ut i fra måten Jotun kan
markedsføre og gi helsefareopplysning-
er på, mener vi norske myndigheter ikke
utøver den kontrollfunksjon som er på-
krevet», skriver OFS i anmeldelsen.

– Vi håper selvsagt at Jotun som følge

av denne anmeldelsen vil begynne med
en tilstrekkelig merking av sine produk-
ter. Saken er imidlertid også et eksem-
pel på den slette kontrollen av kjemiske
produkter som utføres i Norge, som
medfører at arbeidstakere blir utsatt for
ekstremt stor helserisiko, ofte uten å
være klar over det, mener Tarjei Lod-

ding.
Han mener, anmel-

delsen av Jotun til
tross, at det er myn-
dighetene, gjennom
deres manglende en-
gasjement i forhold til
dette stoffet, som er
det største problemet. 
– Myndighetene har

med sendrektighet og
manglende evne eller

vilje ikke i tilstrekkelig grad fulgt opp
med produktkontroll av produsenter og
leverandører av denne typen malinger,
mener Lodding.

OFS mener at både myndighetene,
operatørselskap som bruker denne ty-
pen maling, vedlikeholdsfirmaene og
produsentene har et særskilt ansvar for
at arbeidstakerne blir informert om hel-
serisiko, og i tillegg fulgt nøye opp.

Opplæring, kontroller av helse og ar-
beidsmiljø, samt mer omfattende vurde-
ringer av mulige erstatningsstoffer, er
blant de tiltakene OFS ber om en ster-
kere prioritering av.

De siste årene har en rekke større ol-
jeselskaper – blant andre Elf, Amoco,
BP og Hydro – innført som sin politikk
at isocyanatholdige malinger ikke skal
brukes.

Høy lojalitet
I tillegg til informasjonsbehovet, er de
ansattes lojalitet til egen bedrift en av år-
sakene til at OFS ønsker en sterkere
kontroll fra det offentliges side.

– Særlig hvis bedriften man er ansatt
i er konkurranseutsatt, kan det være
vanskelig å ta opp denne typen proble-
mer, å si at det bedriften holder på med
ikke er bra. Det er jo bra for operatør-
selskapet, men ikke for de ansatte. Hos
de fleste er lojaliteten høy, inntil helsa er
ødelagt. Og da er det for seint, mener
Tarjei Lodding.

■ Oljearbeiderne krever at myndighetene retter større oppmerksomhet mot lungeskade-
lige malinger, og har anmeldt malingsprodusenten Jotun, som de mener selger et ufor-
svarlig merka og helsefarlig produkt. Jotun avviser kritikken.
■ – Mitt inntrykk er at det skjer en klar underdiagnostisering av disse sykdommene, sier
overlege og lungespesialist Tor Brøvig Aasen ved yrkesmedisinsk avdeling på Hauke-
land sykehus i Bergen.
■ Arbeidstilsynet erkjenner at den gjeldende forskriften er for gammel, og vil nå, med
grunnlag i regelverket i Sverige, utarbeide en ny.

– Den slette kontrol-
len av kjemiske pro-
dukter som utføres i
Norge, medfører at ar-
beidstakere blir ut-
satt for ekstremt stor
helserisiko, ofte uten
å være klar over det

ARBEIDStilsynet vil ikke kommentere
OFS sin anmeldelse av Jotun konkret,
siden den nå er en politisak, men sek-
sjonsleder Turid Løveng er åpen for at
det utarbeides en ny forskrift som regu-
lerer bruken av isocyanater.

– Ser man totalt på det, er det en
enorm mengde kjemikalier i omløp, og
alle produkter som kan medføre helse-
fare skal ha merkeetikett. Dersom pro-
duktene er til yrkesbruk, skal det i tillegg
følge et produktdatablad med mer utfyl-
lende informasjon, sier Turid Løveng,
leder for kjemisk seksjon i Direktoratet
for Arbeidstilsynet.

– Når det gjelder isocyanater kon-
kret, finnes det både en forskrift og en
nylig utgitt orientering om bruken av

disse stoffene, påpeker hun.
Hun innrømmer imidlertid at den

gjeldende forskriften, som ble fastsatt i
1975 og endret fire år seinere, er for
gammel.

– Forskriften bør endres, selv om den
og orienteringen til sammen gir en gan-
ske god informasjon, mener hun.

– OFS hevder at så vel Danmark som
Sverige opererer med strengere standar-
der når det gjelder isocyanater?

– Hva som er tilfellet i Danmark
kjenner ikke jeg til, men i Sverige er det
nylig gitt ut en veldig god forskrift. Den
har vi til vurdering, nettopp med tanke
på en eventuell vurdering av vår egen
forskrift, sier Løveng.

– Vi må likevel ikke glemme hvem det

er som har ansvaret her, nemlig produ-
sentene og importørene. Det er de som
er ansvarlige for merking og produktda-
tablad. Arbeidstilsynet har ikke noen
godkjenningsordning. Vi tar kun stikk-
prøver. I utgangspunktet må vi stole på
at den informasjonen som blir gitt, er
korrekt.

Løveng understreker også betyd-
ningen av det som skjer på arbeidsplas-
sen.

– Ifølge Arbeidsmiljølovens paragraf
11 har arbeidsgiveren plikt til å sørge for
at den nødvendige informasjon, for ek-
sempel om helsefare og bruk av verneut-
styr blir gitt, og til å iverksette tiltak der-
etter, påpeker hun.

Jotun anmeldt for sal

Arbeidstilsynet vil ha ny forskrift

Klassekampen


