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PLANB SOSIAL AS 
Trondheimsveien 2 bygg N
0560 OSLO

Tilsynsrapport og varsel om pålegg
Vi viser til tilsynet hos PLANB SOSIAL AS den 11.06.2013.
Brevet er også et varsel om at vi vurderer å gi pålegg til virksomheten. Hvis dere mener at 
beskrivelsen ikke er korrekt eller har kommentarer til de pålegg og frister som er varslet, ber vi 
om skriftlig tilbakemelding senest 23.09.2013. Dere vil deretter motta et eget brev om den videre 
oppfølgingen.
Vennligst oppgi vårt referansenummer 2013/15933 hvis dere gir tilbakemelding. Ta kontakt med 
saksbehandleren hvis noe er uklart.

Hensikten med tilsynet
Arbeidstilsynet ville i tilsynet kontrollere hvordan virksomheten utfører sitt arbeid med 
systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Vi ville i tillegg kontrollere forhold knyttet til 
vold og trusler og arbeidstid.

Oppsummering av tilsynet
Kontrollen ble utført på/ved:
Trondheimsveien 2 bygg N
0560 OSLO
Til stede fra virksomheten: Cecilie Leine (daglig leder) og Hanne Gjertsen (faglig leder).
Til stede fra Arbeidstilsynet: Bård Hogstad (seniorinspektør) og Kristin Austad (seniorinspektør). 
I tillegg ble det gjennomført et gruppeintervju med sju personer som er ansatt i eller utfører 
arbeid på vegne av Plan B Sosial AS.
Kort om virksomheten
Plan B Sosial AS ble startet opp som et ansvarlig selskap i 2005/2006. I 2009 ble selskapet 
registrert som AS. Selskapet har p.t 4 ansatte, som i hovedsak arbeider administrativt. Plan B 
Sosial AS har på tilsynstidspunktet knyttet til seg 19 personer i form av enkeltpersonsforetak som 
utfører arbeid i kommunal barneverntjeneste på oppdrag fra Plan B Sosial AS. Det oppgis at 
samtlige konsulenter har sosial- eller helsefaglig høgskoleutdanning, enkelte med 
videreutdanning ut over bachelor-nivå. Arbeidet som utføres er etter rammeavtaler med 
kommuner/interkommunale avtaler, og omfatter ulike hjelpetiltak etter barnevernlovens 
bestemmelser.
 



VÅR REFERANSE 2 av 12
2013/15933

Arbeidstilsynets funn og vurderinger
Arbeidstilsynet får i tilsynet et inntrykk av Plan B Sosial AS som en godt organisert 
tjenestetilbyder i barneverntjenester. Det er etablert strukturer for å håndheve 
arbeidsmiljømessige og faglige utfordringer i hverdagen. Gjennom gruppesamtalen med de 
ansatte/tilknyttede framkommer det en høy grad av trivsel med ledelse, arbeidsutøvelse og 
fagfellesskap i Plan B Sosial AS. De tilknyttede konsulentene uttrykker også stor grad av 
tilfredshet med sin tilknytningsform til selskapet.
 
Et hovedtema i tilsynet er tilknytningsformen mellom Plan B Sosial AS og de konsulenter som 
utfører arbeidet på vegne av Plan B Sosial AS. Disse er i dag tilknyttet virksomheten gjennom 
konsulentavtaler som selvstendig næringsdrivende enkeltpersonsforetak. I ett tilfelle har Plan B 
Sosial AS hatt avtale med et annet aksjeselskap som underleverandør.
 
Arbeidstilsynet har kommet til at de fleste som er tilknyttet Plan B Sosial AS i realiteten er å anse 
som arbeidstakere når det gjelder vernebestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Vi viser til vårt varsel 
om pålegg 1 om inngåelse av arbeidsavtaler, og den begrunnelse som er angitt for dette pålegget 
senere i dette brevet.
 
Daglig leder oppgir å ha gjennomført et nettbasert kurs for ledere i helse-, miljø- og 
sikkerhetsarbeid. Etter uttalelse fra daglig leder selv har ikke kurset bidratt til å gi henne 
tilstrekkelig kunnskap om dette feltet. Arbeidstilsynet vil ikke gi pålegg, men anbefaler at daglig 
leder gjennomgår et nytt kurs slik at tilstrekkelig kompetanse i HMS-arbeidet sikres.
 
Plan B Sosial AS er registert med næringskode 88.991 Barneverntjenester. Denne næringskoden 
er omfattet av plikt til tilknytning til bedriftshelsetjeneste, jf forskrift om organisering, ledelse og 
medvirkning § 13-1. Det framkommer at virksomheten ikke har inngått avtale med godkjent 
bedriftshelsetjeneste. Vi viser til vårt varsel om pålegg 3.
 
Plan B Sosial AS har på tilsynstidspunktet ikke valgt verneombud. Arbeidsgiver oppgir at det 
skal velges verneombud i løpet av høsten. Samtidig oppgis det å være kun 4 ansatte i 
virksomheten på tilsynstidspunktet.
 
Som det framgår av vårt varsel om pålegg 1, vil det være flere som er tilknyttet Plan B Sosial AS 
som skal være omfattet av arbeidsmiljølovens vernebestemmelser. Dette medfører at disse også 
skal delta i valg av verneombud, og er valgbare som verneombud i virksomheten. Vi viser til vårt 
varsel om pålegg 4.
 
Det framkommer i tilsynet at det ikke er registrering av arbeidstid i virksomheten. 
Administrasjonen har fram til nylig bestått av eierne/daglig leder i selskapet, men det er nylig 
ansatt flere personer i administrasjonen. Det er et krav etter arbeidsmiljøloven §10-7 at det skal 
foreligge en oversikt over hvor mye den enkelte har arbeidet. Som en følge av vårt varsel om 
pålegg 1 skal langt flere være omfattet av vernebestemmelsene i arbeidsmiljøloven, herunder 
arbeidstidsbestemmelsene. Oversikten over hvor mye den enkelte har arbeidet skal derfor også 
omfatte de som i dag er tilknyttet Plan B Sosial AS som konsulenter, men som etter vurdering 
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skal være omfattet av vernebestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Vi viser til vårt varsel om pålegg 
5.
 
I tilsynet kommer det fram at mange av konsulentene arbeider til ulike tider av døgnet, og med 
variabel arbeidsmengde fra uke til uke. Arbeidstilsynet gjør oppmerksom på at de av 
konsulentene som etter vårt varsel om pålegg 1 vil være omfattet av arbeidsmiljølovens 
vernebestemmelser, skal ha en arbeidstid i overensstemmelse med arbeidsmiljølovens 
bestemmelser.. Arbeidstiden skal være regulert i den enkelte arbeidsavtalen. Hvis arbeidet utføres 
til ulike tider på døgnet skal det også utarbeides en arbeidsplan.  I og med at konsulentene på 
nåværende tidspunkt har vært definert som selvstendig næringsdrivende av virksomheten gis det 
ikke pålegg på dette temaet nå. Ved et eventuelt senere tilsyn i virksomheten vil forhold knyttet 
til arbeidsplan, gjennomsnittsberegning av arbeidstid m.v bli kontrollert.
 

Varsel om pålegg
Arbeidstilsynet har hjemmel i arbeidsmiljølovens § 18-6 første og sjette ledd til å gi pålegg og 
sette vilkår. Vi vurderer å gi følgende pålegg:

Pålegg 1 Vurdering av tilknytningsformer
Arbeidsgiver skal vurdere tilknytningsformen mellom virksomheten og konsulenter/tilknyttede 
leverandører, og inngå skriftlig arbeidsavtale der det foreligger arbeidsforhold.
 
Vilkår:
Arbeidstilsynet anser pålegget som oppfylt når vi har mottatt:

 utkast til de arbeidsavtaler som skal inngås mellom Plan B Sosial AS og de som etter 
gjennomgangen er å anse som arbeidstakere

 En oversikt over de konsulenter som etter gjennomgangen skal inngå arbeidsavtale med 
Plan B Sosial AS

 oversikt over personer som er tilknyttet virksomheten og som etter gjennomgangen 
fortsatt er tilknyttet som oppdragstaker/selvstendig næringsdrivende

 redegjørelse for vurdering(ene) der tilknytningsformen videreføres som oppdragsavtale
Hjemmel: arbeidsmiljøloven § 14-5 første ledd 
Dersom vi gir pålegg, vil vi sette fristen til: 28.11.2013
Begrunnelse: 
Arbeidstaker eller oppdragstaker og krav til arbeidsavtale i arbeidsforhold
Det skal inngås arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. Arbeidsgiver skal utforme et utkast til 
arbeidsavtale i samsvar med §14-6. Arbeidstaker har rett til å la seg bistå av en tillitsvalgt eller 
annen representant både ved utarbeidelse og ved endringer av arbeidsavtalen. Arbeidstilsynet har 
kompetanse til å gi pålegg om arbeidsavtale. Dette følger av arbeidsmiljøloven §§ 14-5 første 
ledd og 18-6 første ledd.
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Vernereglene i arbeidsmiljøloven gjelder for arbeidstakere. Lovgiver har ikke ønsket at den 
sterke part i forholdet, vanligvis arbeidsgiver, skal kunne definere seg bort fra loven og dermed 
frata arbeidstakeren grunnleggende rettigheter.
En person skal regnes som arbeidstaker etter loven dersom tilknytningen til arbeidsgiveren reelt 
sett har karakter av et ansettelsesforhold. De arbeidsrettslige vernereglene er av ufravikelig 
karakter, og det er lovgivers intensjon at de når dem de skal verne. Det kan med andre ord ikke 
avtales dårligere løsninger for arbeidstakerne enn det loven åpner for. Om det foreligger et 
arbeidstakerforhold eller ikke, blir avgjort etter en helhetsvurdering av alle omstendigheter i 
forholdet. Partene kan således ikke selv avgjøre om en person er arbeidstaker, eller inngå avtale 
som er i strid mot realitetene i forholdet og mot lovgivningen.  Det kan ikke tillegges vekt at 
kontrakten mellom partene omtaler seg som en oppdragskontrakt dersom det strider mot 
realitetene i forholdet.
Momenter fra Ot.pr. nr. 49 (2004-2005) s. 73 er lagt til grunn er lagt til grunn i rettspraksis i 
vurderingen av om et forhold er å anse som et arbeidstaker- eller oppdragstakerforhold, blant 
annet er momentene lagt til grunn i to nylig avsagte dommer i Høyesterett Rt 2013/354 og Rt 
2013/342. Momentene er:

 Arbeidstakeren underordner seg arbeidsgivers ledelse og kontroll av arbeidet
 Arbeidsgiveren stiller til rådighet arbeidsrom, maskiner redskap, arbeidsmaterialer eller 

andre hjelpemidler som er nødvendige for arbeidets utførelse
 Arbeidsgiveren bærer risikoen for arbeidsresultatet
 Arbeidstakeren får vederlag i en eller annen form for lønn
 Tilknytningsforholdet mellom partene har en noenlunde stabil karakter, og er oppsigelig 

med bestemte frister
 Det arbeides hovedsakelig for én oppdragsgiver

Momentene ovenfor er viktige i en konkret helhetsvurdering. Listen er ikke uttømmende.  Også 
andre momenter kan ha betydning på helhetsvurderingen. Selv om momentene trekker i retning 
av at det er et arbeidstakerforhold, må det vurderes om det konkrete forholdet som helhet har 
karakter av et arbeidsforhold, eller om det må klassifiseres som noe annet. F.eks. blir tillitsverv, 
politiske verv og styreverv nevnt.
Arbeidstakerbegrepet er uproblematisk i de fleste tilfeller. Grensetilfeller oppstår i første rekke i 
forhold til næringsdrivende og selvstendig oppdragstakere. For ordens skyld vil vi nevne at 
arbeidsgiveransvaret også kan gjelde for oppdragstakere etter arbeidsmiljøloven § 2-2. Denne 
bestemmelsen regulerer arbeidsgivers ansvar ovenfor andre enn egne arbeidstakere. 
Bestemmelsen gjelder først og fremst der selve arbeidsutførelsen i virksomheten representerer en 
arbeidsmiljørisiko for andre som utfører arbeid.
Arbeidstaker- arbeidsgiverbegrepet kan gis et ulikt innhold avhengig av hvilke bestemmelser i 
arbeidsmiljøloven som er aktuelle. Det er grunn til å gi begrepene videre virkeområde når det 
gjelder bestemmelser som skal verne arbeidstakernes sikkerhet og helse, enn i forhold til de fleste 
andre regler i loven som for eksempel regler om oppsigelsesvern. Formålet med 
vernebestemmelsene i arbeidsmiljøloven er at de skal sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for 
en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon som gir full trygghet mot fysiske og 
psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med 
den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet, jf. arbeidsmiljøloven § 1-1 bokstav a.  
Formålsbestemmelsen blir vektlagt i tolkningen av om det foreligger et arbeidsgiveransvar for 
vernebestemmelsene.
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Arbeidstilsynet har kompetanse til å gi pålegg om arbeidsavtale der det foreligger et 
arbeidstakerforhold. For at Arbeidstilsynet skal kunne gi pålegg forutsettes det at det foreligger et 
arbeidsgiver- arbeidstakerforhold, så fremt loven ikke utrykker noe annet, for eksempel at også 
virksomheter som ikke sysselsetter arbeidstakere er omfattet av lovens regler. Det er arbeidstaker 
som skal nyte det vern som arbeidsmiljøloven oppstiller, og arbeidsgiver er tillagt ansvaret for at 
kravene i loven etterleves. Arbeidstilsynet må i gitte tilfeller kunne vurdere om angivelige 
oppdragstakere i realiteten fremstår som arbeidstakere. Tilsynet vil da måtte foreta en prejudisiell 
vurdering når det gjelder arbeidsmiljøloven § 1-8, for slik å vurdere om arbeidsmiljølovens 
(verne)bestemmelser for øvrig skal komme til anvendelse i det foreliggende tilfellet.  Dersom 
Arbeidstilsynet ikke skulle ha kompetanse til dette, ville en effektiv håndheving av 
arbeidsmiljøloven i realiteten være illusorisk.

 
Nærmere om konsulentene i Plan B Sosial AS og momentene

Plikt til å stille sin personlige arbeidskraft til rådighet og kan ikke bruke medhjelpere for egen 
regning
Det framkommer i tilsynet at den enkelte konsulent har personlig arbeidsplikt. Dette bekreftes 
både av arbeidsgiver og konsulentene som deltok i tilsynet. Det har ikke vært bruk av 
underleverandører under konsulent, og heller ikke bruk av medhjelpere for konsulentens egen 
regning. I den grad det er behov for flere personer til å utføre arbeidet, skjer dette i Plan B Sosial 
AS sin regi, ved at to konsulenter tildeles oppdraget. Kommunene skal ha oversikt over de 
konsulenter som utfører arbeidet, og et eventuelt skifte av personer som utfører oppdrag skal 
godkjennes på forhånd av Plan B Sosial AS sine kontraktsparter. Dette følger bl.a av avtale med 
BTV Innkjøp del 3 pkt. 6.2. og avtale med ØRI bilag 2, pkt. 4.1.
 
Slik Arbeidstilsynet ser det, krever Plan B Sosial AS at konsulenten stiller sin personlige 
arbeidskraft til disposisjon. Momentet taler med tyngde for at de 19 konsulentene knyttet til Plan 
B Sosial AS er å anse som arbeidstakere.
 
Plikt til å underordne seg arbeidsgivers ledelse og kontroll av arbeidet
Det oppgis at den enkelte konsulent står svært fritt til å planlegge, utføre og kontrollere eget 
arbeid. Arbeidsutøvelsen konkretiseres i stor grad av den enkelte konsulent i tett dialog med den 
aktuelle barneverntjeneste.
 
Det er en tett oppfølging av konsulentene i Plan B Sosial AS. Konsulentene er inndelt i ulike 
avdelinger, som ledes av hver sin avdelingsleder. Det gjennomføres jevnlige avdelingsmøter, 
hvor fag og oppdrag gjennomgås og diskuteres.
Den enkelte barneverntjeneste skal ha rapporter som beskriver omfang, innhold og progresjon i 
det arbeidet som utføres på oppdrag for barneverntjenesten. Det er den enkelte konsulent som 
utarbeider disse rapportene, og de skal kvalitetssikres av Plan B Sosial AS. Plan B Sosial AS 
oversender rapportene til de kommunale barneverntjenestene.
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Deltakelse på faglige veiledninger og personalmøter i Plan B Sosial AS er ikke frivillig, men 
nedfelt som en forpliktelse i oppdragsavtalen mellom Plan B Sosial AS og den enkelte 
oppdragstaker. Omfang av tjenesten og innhold i tjenesten styres i stor grad av de avtaler som 
inngås mellom Plan B Sosial AS og barneverntjenesten. Eventuelle endringer i omfang og 
innhold i avtalen kan initieres av oppdragstaker, men må nedfelles i nye eller endrede kontrakter 
mellom Plan B Sosial og den enkelte kommune.
Det er Plan B Sosial AS som fordeler arbeidsoppdragene mellom de ulike konsulentene. Den 
enkelte konsulent er avhengig av å få tildelt oppdrag for å sikre sin inntekt. Dette indikerer et 
normalt styrings- og ledelsesforhold mellom en arbeidsgiver og en arbeidstaker.
 
For at Plan B Sosial AS skal kunne oppfylle de kontraktsforpliktelsene de har inngått med 
kommunene, er det nødvendig å gjennomføre kontroll og ledelse av arbeidet. Det har 
formodningen mot seg at slik kontroll og ledelse ikke blir utført.
 
Slik Arbeidstilsynet ser det er  konsulentene faktisk underordnet arbeidsgivers ledelse og kontroll 
av arbeidet, uavhengig av hva som er nedfelt i avtalene mellom Plan B Sosial AS og den enkelte 
konsulent. Momentet trekker i retning av at det foreligger et arbeidstaker-/arbeidsgiverforhold.
 
Arbeidsgiveren/oppdragsgiveren stiller til rådighet arbeidsrom, maskiner, redskap, 
arbeidsmaterialer eller andre hjelpemidler som er nødvendig for arbeidets utførelse
Det er oppgitt at det arbeid som utføres i hovedsak utføres i hjemmet til mottakerne av tjenestene, 
på skole eller fritidsarena der de barn og unge som mottar tjenesten befinner seg. Det er i liten 
grad maskiner, redskap eller arbeidsmaterialer som er nødvendig for arbeidsutøvelsen, da 
arbeidet i stor grad er av relasjonell karakter. Det er likevel inntatt bestemmelser om dette i 
avtalen mellom oppdragstakerne og Plan B Sosial AS. Her påtar Plan B Sosial AS seg å stille 
med aktivitets-, arbeids- og møterom samt bruk av aktivitetsmateriell og utstyr som finnes i 
firmaets lokaler (avtalens pkt. 3.3).
 
Det er oppgitt at den enkelte konsulent må disponere bil og egen mobiltelefon. Dette må, slik vi 
ser, det tillegges mindre vekt.
Dette momentet vil, slik vi ser det, i dette konkrete tilfellet ikke opplyse saken i særlig grad. I den 
grad momentet kan tillegges vekt i noen retning, heller det i retning av at det foreligger et 
arbeidstaker-/arbeidsgiverforhold.
 
Arbeidsgiveren/oppdragsgiveren bærer risikoen for arbeidsresultatet
De arbeidsoppgaver som skal utføres, er nedfelt i de vedtak som er fattet om tjenesteutøvelse i 
den enkelte barneverntjeneste. Det er altså barneverntjenesten som fastsetter omfang og innhold i 
den tjeneste som skal utføres.
Det er Plan B Sosial AS som har påtatt seg oppdraget og ansvaret overfor den enkelte kommune. 
I avtalen med BTV Innkjøp framkommer det i del 3, § 5.1 at det er Plan B Sosial AS som kan 
kreve justeringer i vederlag eller tidsplaner hvis det kan sannsynliggjøres behov for dette, ikke 
den enkelte konsulent.
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I avtalen mellom Plan B Sosial AS og Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid har Plan B Sosial AS 
forpliktet seg til å ha det fulle arbeidsgiveransvaret for konsulentene som utfører oppdraget, jf. 
Pkt 3.1 i vedlegg 3. Riktignok åpner bestemmelsen muligens for bruk av underleverandører, men 
da i kontraktens krav om at også disse skal være omfattet av lønns- og arbeidsvilkår i tråd med 
landsomfattende tariffavtaler.
I avtalene mellom Plan B Sosial AS og den enkelte oppdragstaker er det inntatt bestemmelser om 
at arbeidet utføres for den enkelte oppdragstakers egen regning og risiko.
At oppdragstaker utfører alt arbeid for egen regning og risiko vil stå i direkte motsetningsforhold 
til de kontraktsforpliktelser Plan B Sosial AS har inngått med sine oppdragsgivere, altså 
kommunene tjenestene skal leveres til. I avtale med Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid 
framkommer det at det er Plan B Sosial AS som selger er ansvarlig for eventuelle mangler. I 
avtalen med BTV Innkjøp er tilsvarende ansvar regulert i vedlegg 3, pkt. 6.2.2, hvor det framgår 
at Plan B Sosial AS som konsulent svarer for sine ansatte og andre medhjelpere.
 
Arbeidstilsynet må her ta utgangspunkt i de kontraktsrettslige forpliktelsene Plan B Sosial AS har 
påtatt seg. Disse forpliktelsene trekker i retning av at det foreligger et arbeidsgiver-
/arbeidstakerforhold.
 
Vi mener at momentet tilsier at det foreligger et arbeidstaker-/arbeidsgiverforhold.
 
Arbeidstakeren/oppdragstakeren får vederlag i en eller annen form for lønn
Arbeidsgiver oppgir i tilsynet at oppdragstaker skal sende faktura til Plan B Sosial AS, samtidig 
som det leveres fullstendig timeliste senest den 7. etter utgangen av hver måned. Plan B Sosial 
AS utbetaler deretter honorar månedlig. Dette bekreftes i samtalen med konsulentene.
Arbeidstilsynet ser at det kreves faktura for utbetaling av honorar. Det er videre nedfelt at 
honoraret inkluderer alle kostnader oppdragstaker har hatt i forbindelse med utførelsen av 
oppdraget, jf. avtale mellom Plan B Sosial AS og oppdragstaker pkt. 2.4. Isolert sett trekker dette 
faktum at det forutsettes en faktura i retning av at det foreligger et selvstendig næringsdrivende-
forhold.
Dett utbetales månedlige utbetalinger basert på oversendt faktura 
og vedlagte timelister. Oppdragets omfang i timer er fastsatt i avtale mellom barneverntjenesten 
og Plan B Sosial AS. Den enkelte oppdragstaker står ikke fritt til å vurdere hviket omfang av 
arbeid som er krevd i det enkelte tilfelle, men må forholde seg til de avtaler Plan B Sosial AS og 
den enkelte kommune har inngått. Dette framkommer tydelig f.eks i avtalen med BTV Innkjøp, 
del 3 pkt. 5.1.
 
Selv om Plan B Sosial AS forutsetter fakturering av den enkelte, er utbetaling på en slik måte at 
det i realiteten framstår som regelmessige lønnsutbetalinger. Vi mener at momentet trekker 
derfor i retning av at det foreligger et arbeidsgiver-/arbeidstakerforhold.
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Tilknytningsforholdet mellom partene har en noenlunde stabil karakter, og er oppsigelig med 
bestemte frister
Det framkommer av avtalene mellom Plan B Sosial AS og den enkelte oppdragstaker at 
avtaleforholdet er løpende. Det er inntatt en gjensidig oppsigelsesfrist i avtalens pkt. 2.2 på 30 
dager regnet fra utgangen av kalendermåneden oppsigelsen skjer.
Også i avtalene med kommunene har Plan B Sosial AS forpliktet seg til å ha godkjent et 
eventuelt skifte av oppdragstakere på det enkelte oppdrag.
 
Plan B Sosial AS sine kontraktsforpliktelser med kundene, samt Plan B Sosial AS sine 
kontraktsforpliktelser overfor oppdragstakerne trekker begge i retning av at tilknytningsforholdet 
er stabilt, og oppsigelig med bestemte frister. I tilsynet framkommer det at virksomheten har 
vokst de senere år, ved at flere konsulenter er tilknyttet. De konsulentene som har vært tilknyttet 
Plan B Sosial AS lengst har vært tilknyttet siden 2006. Det ble oppgitt å være få konsulenter som 
hadde avsluttet sin tilknytning til Plan B Sosial AS.
Momentet trekker i retning av at det foreligger et arbeidsgiver-/arbeidstakerforhold.

Det arbeides hovedsakelig for en arbeidsgiver/oppdragsgiver
I kontraktene mellom Plan B Sosial AS og den enkelte oppdragsgiver er det inntatt 
konkurranseklausuler. Her framkommer det at oppdragstaker i avtaletiden og i seks måneder etter 
oppdragets opphørsdato ikke kan påta seg oppdrag til nåværende eller tidligere oppdragsgivere til 
Plan B.
Det er også inntatt bestemmelser om at enkeltpersonsforetak som er registrert med «Plan B» i det 
registrerte navnet kun kan utføre arbeid godkjent av Plan B Sosial AS.
I tilsynet framkommer det at samtlige oppdragstakere kun utfører arbeid for Plan B Sosial AS. 
Av de oversendte dokumenter understrekes dette ved at samtlige 19 tilknyttede konsulenter har 
registrert enkeltpersonsforetaket med «Plan B» som del av det formelle navnet i det enkelte 
selskapet.
 
Momentet trekker i retning av at det foreligger et arbeidstaker-/arbeidsgiverforhold.
 
Andre forhold
I tillegg til gjennomgang av momentene som her er gjennomgått, skal det foretas en 
helhetsvurdering av tilknytningsforholdet, og om det er andre forhold som trekker i retning av at 
det foreligger et arbeidsforhold eller om det må karakteriseres som noe annet.

Plan B Sosial AS henviser til at private barneverntiltak er tvunget til å respondere på de krav som 
settes av offentlige innkjøpere, og at organiseringen er et resultat av de politiske føringene som er 
lagt for kommunale kjøp.
Arbeidstilsynet kan ikke se at det arbeid som utføres av Plan B Sosial AS adskiller seg fra arbeid 
som ellers utføres i regi av kommunal barneverntjeneste. Som gjennomgangen over viser, er 
arbeidet definert gjennom vedtak i kommunal regi, og det stilles rapporterings- og kontrollkrav 
til arbeidets utførelse.
At det er stor grad av frihet for den enkelte oppdragstaker er det ikke tvil om. Graden av frihet er 
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likevel ikke større en det man finner hos en rekke yrkesutøvere både innenfor og utenfor 
tjenestetilbudet i barneverntjenesten.
 
Arbeidstilsynet kan ikke se at det foreligger forhold som gjør at en helhetsvurdering skal tilsi en 
annen konklusjon at oppdragstakerne i Plan B Sosial AS skal være omfattet av 
vernebestemmelsene i arbeidsmiljøloven.
Det foreligger brudd på arbeidsmiljøloven § 14-5, jf. arbeidsmiljøloven § 1-8 (1).
 
Forbehold
Arbeidstilsynets gjennomgang er basert på de opplysninger som framkom i tilsynet med Plan B 
Sosial AS og etterfølgende dokumentasjon fra virksomheten. Vår konklusjon er at de 
konsulenter/oppdragstakere som utfører arbeid for Plan B Sosial AS skal være omfattet av 
arbeidsmiljølovens vernebestemmelser.
Vi har ikke foretatt en individuell vurdering av hver enkelt konsulent/oppdragstakers forhold. En 
slik individuell vurdering kan vise til ulikheter i reell tilknytning mellom den enkelte konsulent 
og Plan B Sosial AS.
Vi åpner derfor for at enkelte av konsulentene/oppdragstakerne lovlig kan være tilknyttet Plan B 
Sosial AS som oppdragstakere. I den grad Plan B Sosial AS mener dette lovlig kan videreføres, 
ber vi om virksomhetens vurderinger av dette på et individuelt nivå. Vi viser til de vilkår som 
framkommer for å oppfylle pålegget.
 

Pålegg 2 Bedriftshelsetjeneste - tilknytning
Arbeidsgiver skal sørge for at virksomheten blir tilknyttet en godkjent bedriftshelsetjeneste.
Vilkår:
For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt:

 Kopi av avtale mellom virksomheten og en godkjent bedriftshelsetjeneste
Hjemmel: arbeidsmiljøloven § 3-3 første ledd og fjerde ledd og forskrift om organisering, ledelse 
og medvirkning § 13-1 
Dersom vi gir pålegg, vil vi sette fristen til: 28.11.2013
Begrunnelse: 
Arbeidsgiver plikter å knytte virksomheten til en bedriftshelsetjeneste godkjent av 
Arbeidstilsynet når risikoforholdene i virksomheten tilsier det. I forskrift om organisering, 
ledelse og medvirkning er det gitt nærmere bestemmelser om når og i hvilken utstrekning 
arbeidsgiver plikter å knytte til seg bedriftshelsetjeneste. Dette følger av arbeidsmiljøloven § 3-3 
første og fjerde ledd, jf. forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 13-1.
Virksomheten tilhører næringgruppe som er pliktig til å være tilknyttet en godkjent 
bedriftshelsetjeneste. Under tilsynet kom det frem at virksomheten ikke er tilknyttet 
bedriftshelsetjeneste.
Det foreligger brudd på bestemmelsen om tilknytning til godkjent bedriftshelsetjeneste.
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Pålegg 3 Verneombud - valg
Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne velger verneombud. Ved virksomheter med mindre 
enn 10 arbeidstakere kan partene skriftlig avtale en annen ordning.
Vilkår:
For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt:

 Skriftlig bekreftelse på hvem som er valgt som verneombud, eventuelt kopi av skriftlig 
avtale om annen ordning

Hjemmel: arbeidsmiljøloven § 6-1 første ledd og forskrift om organisering, ledelse og 
medvirkning § 3-2 
Dersom vi gir pålegg, vil vi sette fristen til: 28.11.2013
Begrunnelse: 
Ved enhver virksomhet, som går inn under arbeidsmiljøloven, skal det velges verneombud. Ved 
virksomheter med mindre enn 10 arbeidstakere kan partene skriftlig avtale en annen ordning. 
Verneombud skal velges blant ansatte som har erfaring og innsikt i virksomhetens 
arbeidsforhold. Dette følger av arbeidsmiljøloven § 6-1 første ledd og forskrift om organisering, 
ledelse og medvirkning § 3-2.
Hvem som kan velges til verneombud og hvordan valget skal gjennomføres fremgår av forskrift 
om organisering, ledelse og medvirkning § 3-2.
Dersom det avtales en annen ordning enn verneombud, skal dette dokumenteres skriftlig og 
ordningen som velges må sikre arbeidstakernes medvirkning i spørsmål som gjelder 
arbeidsmiljø.
Virksomheten har ikke valgt verneombud. Det ble opplyst at det skal gjennomføres valg av 
verneombud til høsten.
Arbeidstilsynet viser til vårt pålegg om arbeidsavtaler. Dette pålegget medfører at langt flere skal 
regnes som ansatte i virksomheten, og derved både være valgbare og ha rett til å delta i valg av 
verneombud.
 
Det foreligger brudd på bestemmelsen om valg av verneombud.

Pålegg 4 Arbeidstid - rutine for registrering av arbeidstid
Arbeidsgiver skal iverksette rutine som sikrer at all tid hvor arbeidstaker står til disposisjon for 
arbeidsgiver, blir behandlet og registrert som arbeidstid. Rutinen skal utarbeides i samarbeid med 
verneombud/ansattes representant.
Vilkår:
For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må Arbeidstilsynet innen fristen ha mottatt:

 Kopi av rutine for føring av arbeidstid. Rutinen skal inneholde opplysninger om 
o hva som regnes som arbeidstid

o hva som skal registreres som arbeidstid den enkelte dag (start- og sluttidspunkt) 
 Beskrivelse av hvordan rutinen er iverksatt

 Beskrivelse av hvordan verneombud/ansattes representant har medvirket
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Hjemmel: arbeidsmiljøloven § 3-1 første ledd og andre ledd bokstav e og forskrift om 
systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 andre 
ledd nr. 7 
Dersom vi gir pålegg, vil vi sette fristen til: 28.11.2013
Begrunnelse: 
Arbeidsgiver skal, som en del av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, iverksette 
rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av bestemmelsene i 
arbeidsmiljøloven, herunder bestemmelsene om arbeidstid. Rutinen skal utarbeides i samarbeid 
med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. Dette følger av arbeidsmiljøloven § 3-1 første ledd og 
andre ledd bokstav e og internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 7.
Arbeidsmiljøloven kapittel 10 har bestemmelser om arbeidstid. Med arbeidstid menes den tid 
arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. Det skal foreligge en oversikt som viser hvor 
mye den enkelte arbeidstaker har arbeidet. Oversikten skal føres fortløpende og vise start og 
sluttidspunkt den enkelte arbeidsdag. Det er arbeidsgiver som har ansvar for at det føres oversikt 
over arbeidstiden.
Under tilsynet kom det frem at arbeidsgiver ikke har rutine som sikrer at all tid hvor 
arbeidstakerne står til disposisjon for arbeidsgiver, blir behandlet og registrert som arbeidstid.
Det foreligger brudd på bestemmelsen om rutine for registrering av arbeidstid.
 

Gi en kopi av dette brevet til verneombudet
Verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet, jf. arbeidsmiljøloven §§ 6-2 
sjette ledd og 18-6 åttende ledd. Vi har derfor lagt ved en kopi av dette brevet som arbeidsgiver 
skal gi videre til verneombudet. Hvis virksomheten har under ti arbeidstakere og partene har 
skriftlig avtale om ikke å ha verneombud, skal arbeidsgiveren gi dette brevet til representanten 
for de ansatte.

Har dere behov for mer informasjon?
Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynet og om regelverket på www.arbeidstilsynet.no, 
eller dere kan kontakte oss på telefon 815 48 222. Dersom dere har spørsmål til saken deres, ber 
vi dere kontakte saksbehandleren. Oppgi referansenummeret 2013/15933 hvis dere tar kontakt.
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Arbeidstilsynet
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