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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av fylkeskommunens arbeid for å sikre
et seriøst arbeidsliv på fylkeskommunale bygg og anlegg.
2. Revisjon Midt-Norge bes legge fram en plan for gjennomføring av undersøkelsen til
utvalgets neste møte.

Saksutredning
Useriøse aktører er et økende problem i norsk arbeidsliv, fordi de står for mer omfattende,
grovere og mer sammensatt arbeidslivskriminalitet. Som et svar på dette har regjeringen satt
i gang et koordinert samarbeid mellom en rekke kontroll- og tilsynsetater, blant annet
gjennom opprettelsen av egne a-krimsenter, der Arbeidstilsynet, NAV, politiet, kemneren og
skatteetaten jobber sammen om tilsyn, kontroll og veiledning overfor utsatte bransjer.
Samarbeidet har likevel ikke klart å stoppe useriøse og kriminelle aktører fra å få oppdrag for
det offentlige. Dette er bakgrunnen for at kontrollutvalget i sitt utkast til plan for
forvaltningsrevisjon 2018-2020 ville ha en forvaltningsrevisjon med tittelen
arbeidslivskriminalitet på fylkeskommunale bygg og anlegg som den første i planperioden.
Under behandlingen av planen endret fylkestinget tittelen til et seriøst arbeidsliv på
fylkeskommunale bygg og anlegg. Forslaget til endringen ble begrunnet slik:
Det er viktig at offentlige midler brukes til å bygge opp under et seriøst arbeidsliv og ikke til
å involvere aktører som utøver arbeidslivskriminalitet. En forvaltningsrevisjon bør derfor
belyse hvilke tiltak fylkeskommunen har iverksatt for å unngå arbeidslivskriminalitet og å
luke ut de som ikke driver seriøst. Det bør sikres at regler og tiltak etterleves, og at den
eventuelle effekten av tiltakene kan måles.

Forslagsstiller understreket at forslaget er ment utvidende i forhold til det opprinnelige.
Arbeidslivskriminalitet dreier seg om kriminelle forhold. Slik sekretariatet oppfatter
fylkestingets vedtak ønsker fylkestinget en undersøkelse som både belyser
fylkeskommunens arbeid for å forhindre arebidskriminalitet og forhold som ikke er så
alvorlige at de er straffbare, men likevel uønsket. Et eksempel på det siste er sosial dumping.
Sosial dumping innebærer at særlig utenlandske arbeidstakere får betraktelig dårligere
lønns- og arbeidsvilkår enn norske arbeidstakere som utfører tilsvarende arbeid. De blir
gjerne holdt utenfor trygdesystemet og andre sosiale sikkerhetssystemer, og forholdene på
arbeidsplassen tilfredsstiller ofte ikke kravene til et forsvarlig arbeidsmiljø.
Det er ikke revisjonens oppgave å kartlegge eventuell arbeidslivskriminalitet i
fylkeskommunen, det er en politioppgave. Undersøkelsen bør likevel gi konkret informasjon
om hvilke systemer fylkeskommunen har for å holde useriøse aktører unna sine bygge- og
anleggsprosjekter og særlig hvordan disse fungerer. I 2017 deltok Sør-Trøndelag
fylkeskommune deltok i en undersøkelse om kommunenes arbeid mot arbeidslivskriminalitet.
I undersøkelsen sier en representant for fylkeskommunen at det er krevende å følge opp
inngåtte avtaler overfor leverandørene, og at dette "handler om tid, ressurser og
kompetanse". Dette er trolig fortsatt et risikoområde, og kontrollutvalget kan vurdere å be

revisjonen undersøke dette nærmere.
Revisjon Midt-Norge vil være til stede i møtet. Revisjonen kan gi råd om hvordan
undersøkelsen kan innrettes, hvilke avgrensninger som bør gjøres og eventuelle andre
forhold som bør være klarlagt før kontrollutvalget får forslaget til plan for gjennomføring av
undersøkelsen.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon av
fylkeskommunens arbeid for et seriøst arbeidsliv på fylkeskommunens bygg og anlegg.
Utvalget bør be revisjonen om få en plan for hvordan undersøkelsen skal gjennomføres, slik
at denne kan behandles i utvalgets møte i august.

