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OSLO: Arbeidstilsynet har avslørt flere brudd på
arbeidsmiljøloven hos Skatt Østs renholdere.
Ingen av arbeidstakerne i selskapet Toma AS var
innmeldt i arbeidstakerregisteret, og det var store
mangler i flere av anbudskontraktene, skriver Dag-
bladet. Arbeidstilsynet avdekket også kritikkverdi-
ge forhold blant annet når det gjaldt utbetaling av
lønn opp mot den reelle arbeidstiden.

Tilsynet har nå gitt Toma AS sju pålegg, blant
annet må selskapet «utarbeide og innføre tydelige
rutiner for føring av reelle arbeidstimer og iverkset-
te tiltak for å sørge for at dette følges opp i praksis».

Toma AS ønsker ikke å kommentere saken, men
sier de er i god dialog med Arbeidstilsynet.

I etterkant av tilsynet avdekket Arbeidstilsynet at
Skatteetaten manglet kontroll også med sine egne
renholdere.

- Vi samarbeider med Arbeidstilsynet for å hindre
blant annet svart arbeid og sosial dumping. Skatte-
etaten er spesielt opptatt av dette, derfor er vi eks-
tra lei oss for at vi ikke er i mål med en tilstrekke-
lig rutine for påseplikten, skriver Inga Bolstad,
direktør i Skatteetatens IT- og servicekontor, i en e-
post til avisen. ANB-NTB

HHåårreekk

Kryssord

1945: Generaloberst Alfred Jodl signerte
erklæringen om Tysklands betingelsesløse kapi-
tulasjon i den franske byen Reims 7. mai 1945,
klokken 02.41 om morgenen. Jodl undertegnet på
vegne av storadmiral Dönitz, som var blitt Tysk-
lands formelle statsleder etter Hitlers død 30. april.
Alfred Jodl var leder for operasjonsstaben ved den
tyske krigsmaktens overkommando. Ved siden av
generalfeltmarskalk Keitel var han ifølge Wikipe-
dia den eneste høytstående tyske generalen som
beholdt stillingen sin under hele krigen. Under
Nürnbergprosessen ble han funnet skyldig på alle
tiltalepunkter og dømt til døden. 
1994: Edvard Munchs maleri «Skrik» kom til rette
på et rom på Åsgårdstrand hotell 7. mai 1994, etter
å ha blitt stjålet fra Nasjonalgalleriet februar
samme år. Tyveriet av det ikoniske maleriet ble
begått samme dag som vinterolympiaden på Lille-
hammer åpnet. 

1824: Beethovens 9. symfoni ble urfremført 7.
mai 1824 i Kärntnertortheater i Wien. Beethoven
insisterte på å dirigere selv, til tross for at han på
dette tidspunktet var fullstendig døv. Hans «med-
dirigent» Michael Umlauf hadde derfor gitt orkes-
teret og koret beskjed om å ignorere Beethovens
instruksjoner under konserten. Da applausen til
sist brøt løs i den smekkfulle salen skal Beethoven
ha dirigert trøstig videre, ettersom han lå flere tak-
ter bak orkesteret. Konserten ble belønnet med
stående ovasjoner. Formmessig var verket svært
nyskapende, især fordi det for første gang gjorde
bruk av menneskestemmer i en symfoni. Den eld-
ste kjente plateinnspillingen av verket skriver seg
fra 1923. «Beethovens niende» er trolig verdens
mest berømte symfoni.

Det skjedde
7. MAI
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Lørdagens løsning

Vannrett:
1) Langsomt
6) Melding
8) Spå, anta
9) Evner, talent

11) Kvinnenavn
12) Vokaler
14) Planter
16) Oppkomme
17) Bedøvelse

Loddrett:
1) Seil
2) Bifall,

ovasjoner
3) Glane, glo
4) Sen
5) Artikkel
7) Usympatisk

10) Stakitt
11) Mannsnavn
13) Mannsnavn
15) F…,

instrumentet

Refs for svak kontroll av renholdere

Bok om tyskerjentenes skjebner
OSLO: Historiker Terje
Andreas Pedersen slip-
per om kort tid boken
«Vi kalte dem tyskertø-
ser», fra Spartacus for-
lag.
Vi har alle hørt uttryk-
ket , men hva vet vi
egentlig om dem, jen-
tene som ble kalt tysker-
tøser?
Forlaget Spartacus slip-
per neste uke «Vi kalte
dem tyskertøser». Her
har historiker Terje
Andreas Pedersen brukt
et rikt kildemateriale og
virkelig dykket ned i tys-
kerjentenes skjebner.
Han tar for seg tiden
under- og etter okkupa-
sjonen.
Ifølge forlaget gir han
svar på hvem disse jen-
tene var, hva som lå til
grunn for de valgene de
gjorde og hvordan de
ble behandlet av myn-
dighetene og av befolk-
ningen for øvrig.
«Pedersen belyser sider
ved tyskerjentenes his-
torie som er ukjente for
de fleste av oss. Ved å
både presentere statis-
tikk og å trekke fram en
rekke enkeltskjebner,
v i se r  han  oss  hvor
s ammens a t t  denne
gruppen egentlig var»,
heter det videre fra for-
lagshold. NTB

SKJEBNER: «Vi kalte dem tyskertøser» har historiker Terje Andre-
as Pedersen brukt et rikt kildemateriale for å gi oss innblikk i tysker-
jentenes skjebner. FOTO: SPARTACUS

Røde Kors-
priser 

OSLO: Norges Røde Kors gir
sin høyeste utmerkelse, Tor-
stein Dales minnepris, til de
uorganiserte frivillige som på
eget initiativ bidro etter terro-
ren 22. juli.
- Det var mange som tok et
personlig initiativ overfor dem
som ble rammet, og deres
handlekraft og engasjement i
forbindelse med terrorangre-
pene var svært viktig. Røde
Kors ønsker å hedre denne
heltemodige innsatsen under
22. juli og i tiden etterpå, sier
Røde Kors-president Sven
Mollekleiv. Han minner om
at organisasjonen han leder
er tuftet nettopp på « retten til
å ta et personlig humanitært
initiativ».

- Ikke siden andre verdens-
krig tror jeg det frivillige enga-
sjementet har spilt en vikti-
gere rolle i Norge. Hele Norge
ble frivillige, sier Mollekleiv.

Når han deler ut prisen
neste fredag vil blant andre
statsminister Jens Stoltenberg
(Ap) og medlemmer av Tor-
stein Dales familie være til
stede. Dale var president i
Norges Røde Kors fra 1966 til
1975, og prisen som bærer
hans navn, gis for betydelig
personlig innsats i humani-
tært og sosialt arbeid nasjo-
nalt eller internasjonalt. 
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