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Pålegg etter tilsyn med Kaefer Energy Norge sin bruk av innleid arbeidskraft 
(992922) 

I perioden april og mai 2021 førte vi tilsyn med Kaefer Energy Norge og deres bruk av 
innleid arbeidskraft.   
 
Vi viser til varselet om pålegg og oversendelsen av rapporten vår. I overensstemmelse 
med varselet gir vi følgende pålegg: 
 
Med hjemmel i arbeidsmiljøloven § 18-6 første ledd, jf. arbeidsmiljøloven § 14-12 første 
ledd, jf. § 14-9 andre ledd og arbeidsmiljøloven § 3-1 andre ledd pkt. e, pålegger vi 
Kaefer Energy Norge følgende:   
 

1. Innleie av arbeidstakere som ikke utfører arbeid av midlertidig karakter skal 
opphøre.   

 
2. For den delen av innleien som Kaefer vurderer som lovlig, skal Kaefer beskrive 

vurderingene som er foretatt.   
 

3. Kaefer skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser 
av reglene om innleie fra bemanningsforetak.   

 
Frist for å etterkomme pålegget er 16.9.2021. Vi skal ha melding når pålegget er 
etterkommet.  
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Dersom det er ønskelig, kan vi avholde et digitalt møte fredag 20.8.2021 kl 1400, for 
eventuelle avklaringer dere har behov for. Vi ber dere i så fall gi tilbakemelding om 
dette er aktuelt innen 19.8.2021.   
 
Vedtaket kan påklages etter forvaltningsloven § 28. Fristen er tre uker fra mottak av 
dette brevet. Arbeids- og sosialdepartementet er klageinstans, men en eventuell 
klage skal sendes til oss. Nærmere opplysninger om klageadgangen og 
fremgangsmåten kan fås hos oss.  
 
Vedtaket skal gjøres kjent for arbeidstakernes tillitsvalgte, deriblant verneombudene, 
jf. arbeidsmiljøloven § 18-6 åttende ledd.  
 
Vedtaket blir publisert på www.ptil.no. 
 
 
 

Med hilsen 
 

Ingvil Håland e.f. 
tilsynsleder 

 
Eva Hølmebakk 
sjefingeniør 

 
 
Dette brevet er godkjent elektronisk i Petroleumstilsynet og har derfor ingen signatur 
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