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HK: Det er på
tide at vi
taler seriøst om
»varmefri«
HEDE: Forårsmånederne i 2018 har
allerede budt på
mange sommerdage, og de høje
temperatur bør give
anledning til et genbesøg af reglerne
om varme og kulde
på arbejdspladsen.
I hvert fald, hvis
man spørger Simon
Tøgern, der er formand for HK/Privat.
DANMARK: Solen bager ind
af ruden på kontoret, hvor
temperaturen for længst er
over de 29°C på grund af dårlige muligheder for udluftning og ventilation. I produktionshallen er der målt
32°C, og her er det efterhånden svært at samle sig om
arbejdet. Men så længe arbejdsgiveren sørger for småtiltag som vand og småpauser, så bliver der ikke gjort
noget yderligere ved problemet. Og det er ikke godt nok
ifølge Simon Tøgern, der er
formand for HK/Privat:
- Når temperaturgrænserne ikke er hugget i granit,
er det heller ikke overraskende, at der ikke er særlig
mange
indeklima-reaktioner fra Arbejdstilsynet,
siger Simon Tøgern og konstaterer, at 80% af tilsynene
er såkaldt risikobaserede
tilsyn, hvilket betyder, at
det er arbejdspladser, hvor
der er en høj risiko for alvorlige arbejdsulykker eller
-skader, som bliver besøgt.
Og altså ikke arbejdspladser, der har problemer med
for høje temperaturer om
sommeren eller for lave om
vinteren.
I Arbejdstilsynets vejledning står der, at temperaturen bør være mellem
20°C og 22°C, og at den ikke
bør ikke overstige 25°C ved

stillesiddende arbejde. Men
vejledningen bruges ikke
for alvor til at komme efter
arbejdsgivere, der ikke gør
noget ved for høje eller lave
temperaturer.
- Det er på tide, at vi får
nogle helt konkrete grænser
for, hvor varmt eller koldt,
det må være på en arbejdsplads. Lige nu er det alt for
svært at holde arbejdsgiveren direkte ansvarlig. Konkrete grænser vil skærpe
Arbejdstilsynets fokus og
ret til at udstede bøder og
sikre, at arbejdsgiverne tager problemer med for høje
eller lave temperaturer alvorligt. Der er ligesom mere
på spil, hvis man for eksempel risikerer at skulle give et
helt kontor eller alle lagermedarbejderne varme- eller
kuldefri, fordi man ikke har
kunne sikre ordentlige vilkår, siger Simon Tøgern.
Arbejdsmiljøloven siger,
at temperaturen skal passe
til det arbejde, der udføres,
men ikke noget om, hvor høj
eller lav temperaturen skal
være der, hvor du arbejder.
Hvad temperaturgrænserne skal være vil formanden
ikke lægge sig fast på. Det
må være op til en professionel vurdering, som han siger.
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Når temperaturgrænserne ikke er hugget i granit, er det heller
ikke overraskende, at
der ikke er særlig mange
indeklima-reaktioner fra
Arbejdstilsynet.
Simon Tøgern,
formand,
HK/Privat
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Skatteminister Karsten
Lauritzen (V) er af Peter
Skaarup fra DF blevet stillet
spørgsmål om Skats brug
af oplysninger, som politiet
ulovligt indsamlede. Ministeren har fundet praksis
meget betænkelig.
Foto: Liselotte Sabroe/
Scanpix

Skat tvinges til at slette
ulovlige beviser fra politiet
PERSONDATALOVEN:
Udenlandsdansker
får medhold af
Datatilsynet i sag
om brug af politiets
ulovlige aflytning og
ransagning.
DANMARK:
Datatilsynet
beordrer Skat til at slette
oplysninger i en sag mod en
udenlandsdansker. De var
fremskaffet ulovligt af politiet.
Det er i strid med persondataloven, at Skat ville bruge oplysninger, som politiet
havde skaffet fra aflytninger og en ransagning, fastslår Datatilsynet.
Dette er kritisabelt, fremgår det af afgørelsen, som
Ritzau har fået aktindsigt i.
Sagen går tilbage til 2006

og 2007, da Bagmandspolitiet indledte en efterforskning
mod udenlandsdanskeren i
London.
I den forbindelse aflyttede
politiet den mistænktes fortrolige samtaler med en advokat. Og ved en ransagning
tog betjentene også skriftlig
korrespondance mellem den
mistænkte og hans advokat.
Denne efterforskning var
ulovlig og i strid med retsplejelovens regler, har såvel Københavns Byret som
Østre Landsret slået fast.
Men Bagmandspolitiet videregav alligevel materialet
til Skat, som har gjort brug
af oplysningerne. Det er sket
i selve skattesagen, som for
tiden verserer ved Landsskatteretten.
Nu skal Skat imidlertid
slette oplysningerne i Skats
»forslag til afgørelser, en-

delige afgørelser, sagsfremstilling mv.«, har Datatilsynet bestemt.
I Folketinget stillede Peter
Skaarup fra Dansk Folkeparti spørgsmål om de ulovlige beviser, da sagen kom
frem i medierne sidste år.
Og skatteminister Karsten
Lauritzen (V) meldte for nylig klart ud:
- Jeg finder det som skatteminister retssikkerhedsmæssigt meget betænkeligt,
hvis
skatteforvaltningen
anvender oplysninger, der
er indhentet ulovligt, sagde
han.
Dermed gik han imod
Skats holdning i sagen.
Her har man slået på, at
det var lovligt for Skat at
tage imod oplysningerne fra
Bagmandspolitiet.
Desuden har Skat skrevet,
at »der hverken i retsplejelo-

ven, persondataloven eller i
særlovgivningen findes regler, der regulerer, hvordan
et bevis, der er fremskaffet
på en måde, der indebærer et
retsbrud over for nogen, kan
føres«.
Men Datatilsynet lægger
i sin afgørelse blandt andet
vægt på, at politiet aldrig
burde have videregivet oplysningerne til Skat.
I Bagmandspolitiet har
specialkonsulent
Malene
Lynggaard Jensen sidste
år betegnet det som en »beklagelig fejl«, at politiet
ikke fulgte loven og straks
destruerede optagelsen fra
telefonaflytningen. I stedet
blev de opbevaret i ni år.
Selve skattesagen drejer
sig i øvrigt om et større millionbeløb, er det tidligere
kommet frem.
/ritzau/

Uddannelser vil lokke flere
til teknik og naturvidenskab
UDDANNELSE: Fire sjællandske uddannelser er gået sammen om projekt kompetencetilpasningsforløb. Projektet skal få
flere studerende til at gennemføre naturvidenskabelige eller tekniske videregående
uddannelser.
Af Tine Fasmer

Det har været en varm maj måned. 

n

SJÆLLAND: Både private og
offentlige virksomheder i
Region Sjælland har vanskeligt ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Det
er især svært at få medarbejdere med en uddannelse

inden for det tekniske og naturvidenskabelige område.
F.eks. som diplomingeniør i
bioteknologi, bioanalytiker,
laborant og produktionsteknolog.
Samtidig går der unge og
voksne rundt med en studenterhue - uden kompetencerne til at gå videre med na-

turvidenskab eller tekniske
uddannelser.
Derfor vil Professionshøjskolen Absalon, Erhvervsakademi Sjælland, VUC Storstrøm og Nordvestsjællands
HF & VUC tilbyde kompetencetilpasningsforløb i Kalundborg og Vordingborg.
Forløbene skal støtte deltagerne i at blive optaget på
og gennemføre tekniske og
naturvidenskabelige
uddannelser.
Projektet har foreløbigt
screenet omkring 150 potentielle deltagere og forventer,
at en tredjedel af dem tilbydes at blive deltagere i projektet.

Det består af fx særlige
moduler med matematik og
kemi på de to VUC’er, der
skal gøre de unge klar til at
søge ind og en mentorordning, når man er kommet
ind på den videregående
uddannelse. Desuden kan
projektets deltagere følge
særligt tilrettelagte forløb,
hvis de efter studiestart har
behov for ekstra støtte til at
følge studiet - fx træning i at
læse fagbøger på engelsk.
Projektet får i alt 6.5 millioner kroner i støtte fra Den
Europæiske Socialfond, Region Sjælland og Vækstforum Sjælland.
sj@sn.dk

