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Lånegjelden utgjør nå 112 % av brutto driftsinntekter, ned fra 119 % (2016). Fortsatt
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1 Skaun
1.1Årsberetning
1.1.1

Organisasjon

Medarbeidere
Registrerte lønnsmottakere i kommunen (inkludert timelønte, ekstrahjelp og vikarer):
2013 2014 2015 2016
Stillinger i alt (antall ansatte)
Antall årsverk

625
431

671

693

467

699

492

506

2017
731
549

Gjennomsnittelig stillingsstørrelse er i 2017 på 75 %
Likestillingsarbeid
IA-avtalen har som formål å rekruttere personer med redusert funksjonsevne eller personer
som har problemer med å få innpass i arbeidslivet. Dette omfatter også menn og kvinner i
yrker der de er underrepresentert og personer med innvandrer-/ minoritetsbakgrunn.
I rekruttering har kommunen tilstrebet likevekt i kjønn. I rekruttering er
kvalifikasjonsprinsippet brukt, men med sikte på å ivareta personer med nedsatt
funksjonsevne eller minoiritetsbakgrunn.
Etikk
Skaun kommune har vedtatt etiske retningslinjer. Retningslinjene skal først og fremst skape
etisk refleksjon og ettertanke hos den enkelte.
Kommunens etiske retningslinjer skal, på samme måte som varslingsbestemmelsene i
Arbeidsmiljøloven, gjennomgås årlig ved hver enhet. Enhetene har pr 30.06 sendt inn en
HMS rapport der gjennomgang av etiske retningslinjer er rapportert.
Lønnsforhandlinger
Det ble gjennomført sentralt tariffoppgjør i 2017. Etter avtale mellom partene sentralt, ble
det satt av midler til en lokal pott. Denne utgjorde kroner 1 923 000 i Skaun kommune.
Lokale forhandlinger etter kapittel 4.2.1, 3.4 for enhetslederne, 3.5 for hovedtillitsvalgte
som er frikjøpt og etter kap.5.1 for andre stillinger som forhandler all lønnsregulering
lokalt, ble fullført uten brudd. I tillegg ble det behandlet søknader fra uorganiserte
arbeidstakere.
Lønnsoppgjøret har en helårseffekt på 4,2 millioner kroner.
De budsjetterte midlene 2017 til lønnsoppgjøret og til lokale forhandlinger dekket dette.
Sykefravær
Totalt sykefravær i 2017 var på 8,4 %. Dette er samme nivå som i 2016.
Et samlet fravær på 8,4 % i 2016 er høyere enn målsettingen kommunen har for IAavtalens delmål 1, som er på 7,5 %.
Reduksjon av sykefraværet, som et av delmålene i IA-avtalen, er for kommunens
vedkommende tallfestet til:
Årsberetning
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Under 8,0 % i 2016
Under 7,5 % i 2017
Under 7,5 % i 2018
Vi har ikke særskilt registrering av sykdommer med antatt årsak i arbeidet eller forhold på
arbeidsplassen og kan heller ikke angi noe antall registreringer av slike sykdommer. Tall
hentet fra Nav viser at muskel- og skjelettskader/sykdom og psykiske lidelser har
hovedvekt av årsak til sykefraværet.
Gjennom nærværsprosjektet: Mindre fravær med større nærvær har personal
gjennomført prosjektsamlinger ved flere av kommunens enheter. I prosjektsamlingene har
sykefraværsrutiner, forebygging og holdning vært tema.
IA-avtalen, Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv, ble sist endret og signert i
september 2014 og gjelder i perioden 2014-2018.Kommunen har ved en partssammensatt
gruppe, utarbeidet en handlingsplan og satt opp delmål ut i fra avtalen. Denne er evaluert
og revidert i 2017.
Samarbeidet med NAV og med Arbeidslivssenteret er nært og har blitt styrket. I 2017
mottok kommunen tilretteleggingstilskudd og tilskudd til arbeidstrening fra NAV. Tilskudd
er blitt gitt på enkeltpersoner og for grupper. Det er blitt brukt på innkjøp av tilrettelagt
utstyr eller som ressurs for å kunne leie inn ekstra personal som støtte for arbeidstaker som
er sykemeldt eller som står i fare for å bli sykemeldt. Flere av kommunens ledere har deltatt
på kurs i regi av NAV.
Bedriftshelsetjeneste
Sentrale aktiviteter innenfor respektive HMS-temaområder har vært som følger:
Systematisk HMS-arbeid:
• Handlingsplan og årsrapport; oppfølging av handlingsplan gjennom året
• Sentral koordinering, tilrettelegging og administrasjon
• Deltagelse i AMU-møter (4 stk.)
• Innledende arbeid/rådgivning, trusler/vold-hjemmetjenesten
• Risikovurderinger, kjøkken/servering, Rossvollheimen
Arbeidshelse:
• Arbeidshelsekontroller kombinert med helseattest/røykdykker inkl. rapportering; til
sammen 11 ansatte
• Div. yrkesvaksinering (brann/røykdykkere)
• Helsesamtaler/kurs, nattarbeid (Rossvollheimen)
Sykefraværsarbeid:
• Rådgivning og individoppfølging; enkeltsaker og lederbistand, deltagelse i møter mv.
Ergonomi:
• Undervisning/workshop, Ilhaugen barnehage
Psykososialt arbeidsmiljø og AKAN:
• Div. rådgivning og lederveiledning, teknisk avd.
• Prosjekt; kartlegging av psykososialt arbeidsmiljø (inkl. intervjuer/samtaler),
Rossvollheimen
Årsberetning
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• Rådgivning, hjemmetjenesten
• Div. lederstøtte, AKAN
Fysisk/kjemisk/biologisk arbeidsmiljø:
• Kartlegging, målinger og rådgivning, inneklima/luftkvalitet, Børsa Skole (sak forts. fra
2016)
• Støyseminar/workshop for barnehagene
• Kartlegging/målinger av støyeksponering i vaskeri (Rossvollheimen)
• Forarbeid/møte, brannstasjon i forkant av helsekontroller
Undervisning/kurs:
• Verneombudssamling i Skaun Kommune; undervisning
• Deltagelse, verneombudssamling, Stamina/Trondheim: 2 deltakere
• 3 stk. førstehjelpskurs med instruktør (Børsa barnehage)
De viktigste fellesaktivitetene som var satt opp i opprinnelig handlingsplan for 2017 er blitt
ivaretatt. Det ble imidlertid brukt mer ressurser enn ventet innenfor fagområdene
yrkeshygiene (inneklimasak/Børsa Skole) og psykososialt (kartlegging/Rossvollheimen) enn
forventet ved starten av året. I tillegg ble det ikke brukt ressurser på faglig
bistand/oppfølging av risikovurderinger for teknisk/drift. Dette vil fortsatt være aktuelt for
oppfølging inneværende år.
Opplæring


Lederutvikling:

Samlinger (hele og halve tema dager) er avholdt med/mellom rådmannen og enhetslederne,
i tillegg til 2 arbeidsmøter (strategikonferanser) med kommunestyret.
Rådmannen med hans ledergruppe har i samarbeid med Røe kommunikasjon, startet
arbeidet med ny utviklingsstrategi. I forbindelse med dette arbeidet har ledergruppen deltatt
på en to dager samling i 2017.
 Orienteringer/ drøftinger med arbeidstakerorganisasjonene:
2 møter av ulik lengde er avholdt med/mellom rådmannen og alle organisasjonene samlet,
bl.a. eget del av møtet der IA er eneste tema, og prinsippene for bruk av hhv.
deltidsstillinger (HTA pkt.2.3.1) og oppdragstakere, innleid arbeidskraft og midlertidige
tilsettinger (HTA pkt.2.3.2) har blitt drøftet. I tillegg kommer lokalt lønnspolitisk
drøftingsmøte og formelle forhandlingsmøter.
 Grunnopplæring i verne- og miljøtiltak (40 timers kurs HMS)
Det er i 2017 gjennomført grunnopplæring i verne- og miljøarbeid (HMS), for ledere,
enhetsledere, verneombud og medlemmer i AMU (AML §§ 3-5, 6-5, 1.ledd og 7-4) når
behov har oppstått. Kommunen har ikke arrangert egne kurs, men brukt Stamina sine
oppsatte kurs i Trondheim.
 Førstehjelpskurs
Gjennomført internt ved enhetene
Velferdstiltak
Vi - arrangement, med foredrag, ble gjennomført i Skaunhallen september 2017.
Arrangementet var et gratis tilbud for alle medarbeidere i kommunen. En arbeidsgruppe
med ansatte fra ulike enheter/tjenesteområder, i tillegg til rådmann og personalrådgiver sto
for planlegging og det praktiske rundt gjennomføringen. Arrangementet ble godt tatt imot.
Årsberetning
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Kommunen har avtaler om rabatterte treningsmuligheter for sine ansatte, med hhv. 3T og
Max Gym i Buvika og på Orkanger.
Lærlinger
Inngåtte kontrakter i 2017: 7
Løpende kontrakter 31.12.17: 13
I tillegg har flere ansatte tatt fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget,
helsefagarbeiderfaget og renholdsfaget.
Det ble arrangert en felles samling for lærlinger og veiledere der også representanter fra
Sør-Trøndelag fylkeskommune deltok.
Sysselsettingstiltak
Ved årsskiftet har vi avtaler med NAV for 3 personer om VTA plass i kommunen (varig
tilrettelagt arbeid i offentlig virksomhet) I tillegg har flere personer vært i arbeidspraksis og
vært utplassert ved ulike enheter i kommunen.

1.1.2

Statlige styringssignaler og rammebetingelser

Konkrete bevilgninger i statsbudsjettet
Regjeringen la i statsbudsjettet opp til en økning i de frie inntektene på totalt 4,1 mrd
kroner. Økningen skulle blant annet finansiere statlige satsinger innenfor skole og helse.
Eksempel på dette er økt satsing på tidlig innsats i skolen, og videreføring av
tilskuddsordningen for økt lærertetthet i 1.-4. trinn i grunnskolen. Satsingen på
helsestasjon- og skolehelsetjenesten ble videreført og økt i 2017. Innsatsen på rusfeltet
gjennom en opptrappingsplan i perioden 2016-2020 styrkes.
I tillegg må økningen i de frie inntektene finansiere økte kostnader knyttet til
befolkningsvekst og økte pensjonskostnader i kommunesektoren.
Inntektssystemet for kommunene ble endret. De største endringene var innføring av et
strukturkriterium, omlegging av regionalpolitiske tilskudd, endringer i kostnadsnøklene,
samt årlig revekting av delkostnadsnøklenes andel av hovedkostnadsnøkkelen. For Skaun
kommune hadde innføringen av strukturkriteriet størst negativ betydning. I tillegg fikk vi et
lavere veksttilskudd enn tidligere.
Den kommunale deflatoren ble anslått til 2,5 %. Blant annet som en følge av et lavere
lønnsoppgjør enn forventet, ble deflatoren senere nedjustert til 2,3 %.
Toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester videreføres. Kompensasjon for
kommunens utgifter over innslagspunktet beholdes på 80 %, mens selve innslagspunktet
økes mer enn økningen i anslått lønnsvekst. Det nye innslagspunktet er 1 157 000 kroner.
Maksprisen for en barnehageplass økes fra kr 2655 til kr 2730 per måned.

Årsberetning

7(38)

1.1.3

Driftsregnskapet - avvik mellom regnskap og budsjett

Driftsresultatet.
Regnskap
2017

Budsjett
2017

Reg
budsjett
2017

Avvik
2017

-592 939

-537 213

-567 444

-25 495

Driftsutgifter

578 106

506 210

584 544

-6 438

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

-14 833

-31 003

17 100

-31 933

Sum eksterne finansinntekter

-9 028

-6 340

-7 346

-1 682

Sum eksterne finansutgifter

35 015

37 613

35 379

-364

Netto eksterne finanstransaksjoner

25 987

31 273

28 033

-2 046

Motpost avskrivninger

-33 327

-1 345

-30 666

-2 660

NETTO DRIFTSRESULTAT

-22 173

-1 075

14 466

-36 639

Bruk av avsetninger

-50 469

-5 095

-50 877

408

Avsetninger inkl overføringer til
investeringsregnskapet

41 815

6 170

36 411

36 231

Netto avsetninger

-8 654

1 075

-14 466

36 640

REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK

30 827

0

0

30 827

Beskrivelse
Driftsinntekter

Regnskapet for 2017 ble gjort opp med et mindreforbruk på 30 827 000 kroner. Totalt
regnskapsmessig mindreforbruk i perioden 2012-2017 har vært på 155,3 mill. kr.
Størstedelen av mindreforbruket har blitt brukt til å bygge opp disposisjonsfondene, noe
som blant annet gir oss mulighet til å øke egenfinansieringa av investeringer. I tillegg har
deler av mindreforbruket blitt brukt til å finansiere enkelttiltak innenfor ulike områder.
Sammenlignet med budsjettet, økte driftinntektene med 25,5 mill. kr, mens driftsutgiftene
ble redusert med 6,4 mill. kr.
De økte driftsinntektene fordelte seg på hovedartene slik:
Hovedart

Avvik i kr.

Salgs- og leieinntekter

3 343 000

Refusjonsinntekter
Overføringsinntekter
Sum avvik driftsinntekter

14 769 000
7 380 000
25 492 000

Økningen i salgs- og leieinntekter er hovedsaklig økte inntekter innenfor vann- og
avløpssektoren (årsgebyr + tilknytningsgebyr). Dette skyldes igjen økt antall abonnenter og
flere tilknytningssaker enn tidligere. Et overskudd innenfor vann og avløp (selvkost) settes
av til egne selvkostfond, og påvirker sånn sett ikke det regnskapsmessige resultatet. Videre
er det en liten økning i brukerbetalinger av kommunale tjenester.
Økningen i refusjonsinntekter (øremerkede tilskudd, momskompensasjon,
sykelønnsrefusjoner) har også ei delvis tilsvarende utgiftsside. Totale sykelønnsrefusjoner er
15,4 mill. kr, mens refusjon fødselspenger er på 7,2 mill. kr.
I 2017 fikk vi inn 9,9 mill. kr mer i skatteinntekter enn budsjettert. Dette var delvis
forventet, da skatteinngangen på landsbasis viste en tydelig positiv tendens. Det totale
Årsberetning
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rammetilskuddet ble imidlertid 2,2 mill. kr lavere enn budsjettert.
Eiendomsskatteinntektene ble som budsjettert.
Avikene på driftsutgiftene fordeler seg slik på hovedartene:
Hovedart

Avvik i kr.

Lønn og sosiale utgifter

235 000

Kjøp av varer og tjenester som inngår i
tjenesteproduksjonen

-1 947 000

Kjøp av varer og tjenester som erstatter
tjenesteproduksjonen

-2 823 000

Overføringer

-6 139 000

Avskrivninger

2 660 000

Fordelte utgifter

1 576 000

Sum avvik driftsutgifter

-6 438 000

Totalt sett kom lønn og sosiale utgifter ut i tilnærmet balanse. Totale lønnsutgifter inkl.
sosiale utgifter var på nesten 404 mill. kr i 2017. Dette er 34,2 mill. kroner mer enn i 2016.
Innsparingene på kjøp av varer og tjenester i tjenesteproduksjonen har hovedsaklig
kommet på redusert bruk av eksterne konsulenttjenester, samt kjøp av materialer til
vedlikehold bygg og anlegg. Motsvarende er det større og mindre overforbruk på andre
poster.
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon ga ei innsparing på 2,8
mill. kr. Dette skyldes lavere tilskudd til private barnehager i andre kommuner, samt lavere
kjøp av tjenester fra private innenfor flere tjenesteområder.
Mesteparten av besparelsen når det gjelder overføringer skyldes ubrukt del av
reserveposten til årets lønnsoppgjør. Lønnsoppgjøret ble langt billigere enn først forventet,
samtidig som deler av forventet lønnsvekst allerede var fanget opp i det opprinnelige
budsjettet.
Netto driftsresultat for 2017 ble 22 173 000 kroner. Dette utgjør 3,7 % av de totale
driftsinntektene. Det anbefalte måltallet for netto driftsresultat er 1,75 % av
driftsinntektene. Vi er med det godt over målet for 2017, selv om dette er en nedgang fra
fjorårets resultat på 6,7 %.
Skjema1A – avvik regnskap mot budsjett.
Regnskap
2017

Budsjett
2017

Reg
budsjett
2017

Avvik 2017

-185 257

-174 982

-175 370

-9 887

-14 905

-19 202

-14 908

3

-237 740

-239 449

-239 930

2 190

-1 342

-1 800

-1 800

458

Statstilskudd flyktninger

-17 981

-8 290

-16 750

-1 231

SUM FRIE INNTEKTER

-457 225

-443 723

-448 758

-8 467

-6 708

-5 040

-6 046

-662

Beskrivelse

Skaun
Skatt på formue og inntekt
Eiendomsskatt
Ordinært rammetilskudd
Andre generelle statstilskudd

Renteinntekter og utbytte
Årsberetning
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Regnskap
2017

Budsjett
2017

Reg
budsjett
2017

Avvik 2017

Gevinst finansielle instrumenter

-2 277

-1 300

-1 300

-977

Renteutgifter,oa finansutgifter

10 954

13 551

11 317

-363

0

0

0

0

Avdrag på lån

24 061

24 062

24 062

-1

NETTO FINANSINNTEKTER/UTGIFTER

26 030

31 273

28 033

-2 003

0

0

0

0

Til ubundne avsetninger

36 411

6 170

36 411

0

Til bundne avsetninger

5 404

0

0

5 404

Bruk tidl års mindreforbruk

-28 401

0

-28 401

0

Bruk ubundne avsetninger

-21 071

-4 061

-21 071

0

Bruk bundne avsetninger

-997

-1 034

-1 405

408

NETTO AVSETNINGER

-8 654

1 075

-14 466

5 812

0

0

0

0

409 021

411 375

435 191

-26 170

TIL FORDELING DRIFT

-439 848

-411 375

-435 191

-4 657

Merforbrukmindreforbruk

-30 827

0

0

-30 827

Beskrivelse

Tap finansielle instrumenter

Dekning tidl års merforbruk

Overført investbudsjett
Sum fordelt til drift

De frie inntektene, skatt og rammetilskudd, ble 7,7 mill. kr høyere enn budsjettert.
Skatteinntektene ble nesten 9,9 mill. kr høyere enn budsjettert, mens rammetilskuddet ble
2,2 mill. kr lavere enn budsjettert. Dette var som forventet. På grunn av en høy
skatteinngang (høyere enn landsgjennomsnittet) fikk vi mindre inntektsutjevning gjennom
rammetilskuddet enn opprinnelig budsjettert.
Eiendomsskatten ble tilnærmet som budsjettert. Opprinnelig budsjett var på 19,2 mill. kr,
men etter at kommunestyret vedtok å ikke kreve inn 4. termin, ble budsjettet redusert til
14,9 mill. kr.
Andre generelle statstilskudd omfatter flyktningetilskudd og rente- og
avdragskompensasjoner knyttet til skole og helse. Rente- og avdragskompensasjoner ble
500 000 kroner lavere enn budsjettert, da disse beregnes ut fra Husbankens rentenivå som
fremdeles er på et meget lavt nivå. Flyktningetilskuddene ble imidlertid 1,3 mill. kr høyere
enn budsjettert.
De eksterne finansinntektene består av renteinntekter, utbytte fra Trønderenergi og gevinst
på finansplasseringer. Disse ble i overkant av 1,6 mill. kr høyere enn budsjettert. Sum
eksterne finansutgifter (renter og avdrag) ble 365 000 kroner lavere enn budsjettert. Dette
skyldes hovedsaklig fortsatt lav rente.
Avsetning til og bruk av disposisjonsfond er i henhold til budsjett og kommunestyrets
vedtak gjennom året. Netto økning av disposisjonsfondene er 15,3 mill. kr i 2017.
Det er i regnskapet satt av 5,4 mill. kr til bundne fond, noe som i all hovedsak kan knyttet
til overskudd innenfor vann- og avløpsområdet (selvkostområdene).
Mens de overordnede inntektene og utgiftene viser et positivt avvik på 4,6 mill. kr, er det
brukt 26,2 mill. kr mindre på budsjettområdene enn det som var budsjettert. Tilsammen gir
dette et regnskapsmessig mindreforbruk på 30,8 mill. kr.
Oppsummert fremkommer det regnskapsmessige mindreforbruket slik:
Årsberetning
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Områder

Avvik i kr.

Frie disponible inntekter, økt inntekt

8 467 000

Netto finansutgifter, lavere utgift

2 002 000

Netto avsetninger, økt utgift

-5 812 000

Netto mindreforbruk budsjettområdene

26 170 000

Regnskapsmessig mindreforbruk

30 827 000

1.1.4

Budsjettreguleringer

I forbindelse med behandlingen av økonomirapportene vedtok kommunestyret endringer
av de økonomiske rammene på skjema 1A, samt korrigeringer av budsjettrammene for
budsjettområdene og bevilgninger av nye tiltak på budsjettområdene.
Revidert budsjett

Opprinnelig
budsjett

Budsjettendringer

448 758 000

443 723 000

5 035 000

7 346 000

6 340 000

1 006 000

Sum eksterne
finansutgifter

-35 379 000

-37 613 000

2 234 000

Sum avsetninger

-36 411 073

-6 169 855

-30 241 218

50 877 341

5 094 838

45 782 503

435 191 268

411 374 983

23 816 285

Sum frie disponible
inntekter
Sum eksterne
finansinntekter

Sum bruk av
avsetninger
Til fordeling drift

Økt sum stilt disponibelt til drift på netto 23,8 mill. kr er fordelt til budsjettområdene ihht.
tabellen under:
Revidert budsjett

Opprinnelig
budsjett

Budsjettendringer

Fellesutgifter/-inntekter

-4 289 000

-3 941 000

-348 000

Sentraladministrasjonen

55 173 294

54 245 294

928 000

114 339 509

108 704 755

5 634 754

Barnehager

62 640 248

60 571 248

2 069 000

Kultur, fritid og
frivillighet

13 310 278

11 754 393

1 555 885

Barn, familie og sosial

56 742 705

50 293 459

6 449 246

Institusjonsbaserte
tjenester

41 972 200

41 396 400

575 800

Hjemmebaserte
tjenester

50 396 695

50 062 195

334 500

Plan, eksl. gebyr

12 954 270

11 734 270

1 220 000

Skoler inkl. SFO

Årsberetning
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Revidert budsjett

Opprinnelig
budsjett

Budsjettendringer

Plan, gebyrbelagte
tjenester

-7 459 158

-7 459 158

-

Eiendomsdrift

39 410 227

34 013 127

5 397 100

435 191 268

411 374 983

23 816 285

I forbindelse med økonomirapportene ble det også gjort bevilgninger til enkelttiltak.
Oversikt over disse går fram av tabellen under:
Bevilgninger nye
driftstiltak

Beløp

Sak

Dekning

Redusert
eiendomsskatt

5 000 000

Regnskap 2016

Disponering av
"overskudd" 2016

Overskuddsoverføringer
enhetene

4 390 000

Regnskap 2016

Disponering av
"overskudd" 2016

Sommerjobb ungdom
under 18 år

150 000

Regnskap 2016

Disponering av
"overskudd" 2016

Utstyr Rossvollhallen

360 000

Regnskap 2016

Disponering av
"overskudd" 2016

Utvikling tilbud
kulturskolen

100 000

Regnskap 2016

Disponering av
"overskudd" 2016

35 000

Regnskap 2016

Disponering av
"overskudd" 2016

Ventelommer Fv709

260 000

Regnskap 2016

Disponering av
"overskudd" 2016

Reguleringsplan
Ulvdalen

295 000

Regnskap 2016

Disponering av
"overskudd" 2016

Områdeplan Venn

400 000

Regnskap 2016

Disponering av
"overskudd" 2016

HOGST-prosjektet

150 000

Regnskap 2016

Disponering av
"overskudd" 2016

2 000 000

Regnskap 2016

Disponering av
"overskudd" 2016

Vedlikehold Viggja
skole

500 000

Regnskap 2016

Disponering av
"overskudd" 2016

Vedlikehold Jåren
Råbygda skole

500 000

Regnskap 2016

Disponering av
"overskudd" 2016

Vedlikehold kommunale
bygg

1 000 000

Regnskap 2016

Disponering av
"overskudd" 2016

Radonmåling
Oterhaugen barnehage

300 000

Regnskap 2016

Disponering av
"overskudd" 2016

Utarbeidelse
eiendomsstrategi

460 000

Regnskap 2016

Disponering av
"overskudd" 2016

15 000

Regnskap 2016

Disponering av
"overskudd" 2016

1 650 000

Økonomirapport 1

Samlet finansiering

Diverse kulturtiltak

Vedlikehold kommunale
veger

Lensa-nettverk
Elever med særskilt
tilrettelegging
Årsberetning
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Bevilgninger nye
driftstiltak

Beløp

Sak

Dekning

1 450 000

Økonomirapport 1

Samlet finansiering

Nye klassedelinger høst
2017

900 000

Økonomirapport 1

Samlet finansiering

Drift 8. avd.
Hammerdalen
barnehage

850 000

Økonomirapport 1

Samlet finansiering

3 208 000

Økonomirapport 1

Samlet finansiering

Nye lokaler
voksenopplæring

730 000

Økonomirapport 1

Samlet finansiering

Reparasjon heis i
rådhuset

395 000

Økonomirapport 1

Samlet finansiering

Mottak og integrering
flyktninger

2 512 000

Økonomirapport 2

Økt
integreringstilskudd

Endring budsjett
voksenopplæring

1 200 000

Økonomirapport 2

Økte inntekter
skatt/finans

Merutgifter Skaun
ungdomsskole

100 000

Økonomirapport 2

Økte inntekter
skatt/finans

Rehabilitering Børsa
bedehus

345 000

Økonomirapport 2

Økte inntekter
skatt/finans

Norsk 2 - flyktninger

Mottak og integrering
flyktninger

1.1.5

Investeringsregnskapet

Regnskap
2017

Rev.
budsjett
2017

Oppr.
budsjett
2017

Investeringer i anleggsmidler

93 001

111 873

126 496

Utlån og forskutteringer, startlån

11 368

20 000

20 000

1 400

1 380

1 100

11 397

10 500

3 000

0

0

0

9 094

6 000

0

0

0

0

126 260

149 753

150 596

Bruk av lånemidler til investeringer i anleggsmidler

-38 340

-38 340

-65 000

Bruk av lånemidler til startlån

-11 368

-20 000

-20 000

-40

-40

0

Tilskudd til investeringer

-18 134

-20 403

-17 460

Kompensasjon for merverdiavgift

-14 198

-20 180

-13 650

(Tall i 1000 kr)

Kjøp av aksjer og andeler
Betalte avdrag på lån i Husbanken (til startlån)
Dekning av tidligere års udekket
Avsetning av mottatte avdrag startlån
Avsetning av ubrukte øremerkede tilskudd til
bundne investeringsfond
Årets finansieringsbehov
Finansiert slik.

Inntekter fra salg av anleggsmidler

Årsberetning
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(Tall i 1000 kr)
Mottatte avdrag på startlån
Mottatte refusjoner
Andre inntekter
Sum ekstern finansiering
Overført fra driftsregnskapet
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne investeringsfond
Bruk av ubundne investeringsfond
Sum intern finansiering
Samlet finansiering
Udekket:

Regnskap
2017

Rev.
budsjett
2017

Oppr.
budsjett
2017

-12 991

-9 000

-3 000

-1 514

-1 735

0

-115

-17

0

-96 701

-109 715

-119 110

0

0

0

-22 060

-32 538

-31 486

-7 500

-7 500

0

0

0

0

-29 560

-40 038

-31 486

-126 260

-149 753

-150 596

0

0

0

Investeringer i anleggsmidler, kr 93 001 000, er fordelt på enkeltprosjekt; jfr. skjema 2B i
årsregnskapet. Årets anleggsinvesteringer ble ca. 19 000 000 lavere enn revidert budsjett.
Hovedårsaken til avviket er endret fremdrift og forsinket oppstart av enkeltprosjekt.
Tabellene under viser sammenligning (avvik) mellom regnskap og budsjett for året 2017 og
status for hvert prosjekt (tall i 1000 kr):
Regnskap
2017

Rev.
budsjett
2017

Avvik

5 652

5 650

2

17

0

17

Avsluttet

Ombygging
Jåren/Råbygda skole

549

500

49

Avsluttet

654

Overtakelse Rossvatnet

649

600

49

Videreføres

756

Forlengelse avløpsledning
Sanda-Teia/Oppstu

22

0

22

Avsluttet

757

Forlengelse avløpsledning
Viggja-Dållan

14

0

14

Avsluttet

759

Avløp HusbyeggaBjørklund

1 961

1 835

126

Avsluttet

841

Trafikksikkerhets-plan
fylkeveger

279

150

129

Videreføres

Nr.

Prosjekter med
merforbruk 2017

512

ENØK tiltak

533

Ombygging sokkel Venn
flerbrukshus til barnehage

552

Sum merforbruk 2017

Status
Videreføres

408

Regnskap
2017

Rev.
budsjett
2017

Avvik

IKT investeringer generelt

2 411

2 500

-89

501

IKT investeringer skolene

1 175

1 900

-725

Videreføres

503

Utbygging Buvik skole

1 492

1 700

-208

Avsluttet

Nr.

Prosjekter med
mindreforbruk 2017

500

Årsberetning

Status
Avsluttet

14(38)

Regnskap
2017

Rev.
budsjett
2017

Avvik

169

200

-31

Videreføres

2 594

2 600

-6

Videreføres

90

161

-71

Videreføres

34 647

37 790

-3 143

Videreføres

448

1 000

-552

25 246

30 000

-4 754

Videreføres

Ombygging brannstasjon

593

600

-7

Videreføres

546

Plasthall kaldtlagertomta

191

192

-1

Avsluttet

547

Solskjerming rådhuset

0

400

-400

Videreføres

548

Brannvarslings-anlegg
Venn skole

133

440

-307

Videreføres

551

Kjøleanlegg
Rossvollheimen

226

300

-74

Videreføres

645

Vannledning, forlengelse
Sildvær-Sandløkk

1 360

1 500

-140

Videreføres

652

Opprydding Brekka vann,
trinn V

2 386

3 500

-1 114

Videreføres

655

Kommunens andel VA
Eliløkken Sjøside

9

400

-391

Avsluttet

656

Vannledning forsterkning
Eggkleiva-Børsa

734

1 000

-266

Videreføres

658

Forsterkning
vannforsyning Trøvegen

6

500

-494

Videreføres

729

Forprosjekt Viggja
renseanlegg

628

1 500

-872

Videreføres

752

Opprydding i Brekka,
avløp trinn V

2 410

3 500

-1 090

Videreføres

754

Overføringsledn.
Eggkleiva-Børsa

627

1 000

-373

Videreføres

755

Renovering vann- og
avløpskummer
Finnmyrvegen

101

500

-399

Videreføres

758

Ny overvannsledning
Trøvegen

10

500

-490

Videreføres

762

Avløp Husbyeggen-Rena

0

1 000

-1 000

Videreføres

765

Infrastruktur VA rundt
Skaun ungdomsskole

3 553

5 100

-1 547

Videreføres

840

Trafikksikkerhets-plan
kommunale veger

6

400

-394

Videreføres

Nr.

Prosjekter med
mindreforbruk 2017

517

Viggja skole, brakke til
trearbeid og maskiner

526

Flyktningeboliger

527

Ny 8 avd. barnehage
Buvika

531

Helse- og
mestringsboliger

534

Anleggsbidrag - Eliløkken
Sjøside

536

Utvidelse Skaun
ungdomsskole

541

Årsberetning

Status

Avsluttet
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Nr.

Prosjekter med
mindreforbruk 2017

Regnskap
2017

Rev.
budsjett
2017

Avvik

842

Omlegging av Kv201
Sæterbrua

978

1 200

-222

Avsluttet

843

Trafikksikkerhets-plan
Venn sentrum

0

120

-120

Videreføres

Sum mindreforbruk 2017

-19 280

Netto avvik inv.utgifter
anleggsmidler

-18 872

Status

Note 16 i regnskapet gir en oversikt over kostnadsramme og påløpt regnskap for de større,
flerårige prosjektene.
Utlån (startlån)
I 2017 ble det lånt ut kr 11 368 000 i startlån. Budsjettert utlån var kr 20 000 000.
Oversikten under viser regnskapspostene vedrørende utlån (både utgiftssiden og hvordan
dette er finansiert.
(tall i 1000 kr)
Utlån

11 368

Nye utlån i 2017

Betalte avdrag på
kommunens lån i
Husbanken

3 897

Ordinære avdrag

Betalte avdrag på
kommunens lån i
Husbanken

7 500

Ekstraordinære avdrag

Avsetning av mottatte
avdrag startlån

9 094

Mottatte avdrag minus ordinære avdrag er avsatt
til bundet investeringsfond og må benyttes til
nedbetaling av lån i 2018

Mottatte avdrag på utlån

-12 991

Avdragsinnbetalinger fra låntakere

Bruk av lånemidler til
startlån

-11 368

Til finansiering av nye utlån i 2017. Det ble ikke
tatt opp nye lån i Husbanken i 2017. Ubrukte
lånemidler pr. 31.12.17 var kr 16 592 000.

Bruk av bundne
investeringsfond

-7 500

Avsetning fra 2016 som finansierer
ekstraordinære avdrag i 2017

Finansiering
Alle inntekter /tilgjengelig finansiering i investeringsregnskapet er å anse som felles
finansiering av årets utgifter. Unntaket er øremerkede midler som er reservert til særskilte
formål i henhold til lov, forskrift eller avtale med giver. I 2017 er det inntektsført slike
tilskudd/refusjoner på disse prosjektene:
512 ENØK tiltak
531 Helse- og mestringsboliger

609 000
13 770 000

534 Anleggsbidrag Eliløkken Sjøside

358 000

841 Trafikksikkerhetsplan fylkesveger

147 000

Sum
Årsberetning

14 884 000
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Budsjetterte øremerkede midler var kr 17 380 000. Avviket mellom regnskap og budsjett
gjelder prosjekt 534 Anleggsbidrag Eliløkken Sjøside og 526 Flyktningeboliger.

Tabellen under viser den samlede finansieringen av investeringsregnskapet (tall i 1000 kr):
Regnskap
2017

Rev.
budsjett
2017

Avvik

-14 884

-17 380

2 496

-4 920

-4 815

-105

Momskompensasjon

-14 198

-20 180

5 982

Mottatte avdrag startlån

-12 991

-9 000

-3 991

-7 500

-7 500

0

Bruk av lånemidler til anleggsmidler

-38 340

-38 340

0

Bruk av lånemidler startlån

-11 368

-20 000

8 632

Bruk av disposisjonsfond

-22 060

-32 538

10 478

-126 260

-149 753

23 493

Øremerkede tilskudd/refusjoner (jfr. forrige tabell)
Øvrige investeringsinntekter

Bruk av bundne investeringsfond (startlån)

Inntektsført momskompensasjon er ca. 6 000 000 lavere enn budsjett.
41 % av utgiftene til driftsmidler som bygg, anlegg og IKT er finansiert med bruk av lån.
Årets låneopptak var kr 32 388 000. Det er ingen ubrukte lånemidler til investeringer pr.
31.12.17.
Finansieringen er foretatt i den rekkefølge som er vedtatt i Økonomireglementet punkt
7.6.1. Disposisjonsfondet er den siste posten som skal brukes. Da samlet
finansieringsbehov ble mindre enn budsjettert, ble bruk av dispososjonsfondet redusert.

1.1.6

Balanseregnskapet

Lånegjeld
Oversikten under viser utviklingen i lånegjeld i perioden fra
2013 til 2017.
Lånegjeld (1000 kr)
Innbyggertall pr.
31.12.
Lånegjeld pr.
innbygger i kr.
Lånegjeld i % av
brutto driftsinntekter

2013

2014

2015

2016

2017

316 455

417 180

593 355

667 461

664 391

7 392

7 668

7 755

8 000

8 142

42 810

54 405

76 513

83 433

81 600

70

85

113

119

112

Lånegjeld i % av brutto driftsinntekter har økt mye siden 2014 selv om det er en reduksjon
Årsberetning
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fra 2016. Årsaken er økte investeringer. Endringen fra 2016 til 2017 har sammenheng med
at det er brukt mer egenkapital til å finansiere investeringsprosjektene i 2017.
Endringen i lånegjeld fra 2016 til 2017
fremkommer slik:
Lånegjeld pr. 01.01.17 (1000 kr)

667 461

- betalt ordinære avdrag på lån til
investeringer

-24 061

- betalt ekstraordinære avdrag på lån til
investeringer

0

- betalt ordinære avdrag på formidlingslån

-3 897

- betalt ekstraordinære avdrag på
formidlingslån

-7 500

+ opptak av nytt lån til investeringer

32 388

+ opptak av nytt lån til videreutlån

0

Lånegjeld pr. 31.12.17

664 391

For nærmere opplysninger om låneporteføljen henvises det til note 7 i
regnskapsdokumentet.
Arbeidskapital
(Tall i 1000 kr)

2013

2014

2015

2016

2017

194 875

227 365

272 142

336 137

326 027

- kortsiktig gjeld

73 005

101 261

98 397

97 124

102 626

Arbeidskapital

121 870

126 104

173 745

239 013

223 401

Omløpsmidler

Tabellen viser at arbeidskapitalen er redusert med kr 15 612 000 i 2017.
Arbeidskapitalen er differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld og gir uttrykk for
kommunens evne til å dekke sine kortsiktige betalingsforpliktelser. Det er vanlig å måle
dette som forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Dette nøkkeltallet kalles
likviditetsgrad (1 og 2) og bør minimum være:



Likviditetsgrad 1 = omløpsmidler/kortsiktig gjeld og bør være 2
Likviditetsgrad 2 = mest likvide omløpsmidler/kortsiktig gjeld og bør være 1

(i mest likvide omløpsmidler er kun kasse og bank tatt med).
2013

2014

2015

2016

2017

Likviditetsgrad 1

2,7

2,3

2,8

3,5

3,2

Likviditetsgrad 2

1,4

1,1

1,6

2,4

1,9

Likviditeten vil variere mye gjennom året, men nøkkeltallene pr. 31.12. gir likevel en
indikasjon på utviklingen over tid. Tallene for 2017 viser at likviditeten er litt redusert
sammenlignet med 2016. Hovedårsaken er økt bruk av egenkapital til finansiering av
Årsberetning
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investeringsprosjekt. Det er nødvendig å ha en tilfredsstillende likviditetsreserve for å
håndtere svingningene i inn- og utbetalinger gjennom året. Både likviditetsgrad 1 og 2 er
over minimumsnivå.
Det er relevant å se nærmere på utviklingen av den likvide delen av omløpsmidlene
(kontantbeholdningen). Denne består av kontante midler og kortsiktige plasseringer i
markedsbaserte finansielle omløpsmidler. Ved å korrigere for ubrukte lånemidler,
investeringsfond og bundne driftsfond (dvs. poster som det er knyttet forpliktelser til) ser
man hvor stor andel av kontantbeholdningen som kan benyttes til ordinær drift.
(Tall i 1000 kr)

2013

2014

2015

2016

2017

Kontant-beholdning

132 580

143 700

191 579

264 499

238 251

- ubrukte lånemidler

3 440

8 743

4 160

33 912

16 592

- bundne investeringsfond

7 588

3 005

9 731

7 745

9 340

- ubundne investeringsfond

22 430

16 480

16 480

16 480

16 480

- bundne driftsfond

6 305

7 330

7 401

9 184

13 591

Sum driftslikvider

92 817

108 142

153 807

197 178

182 248

Driftslikvidene er redusert med ca kr 15 000 000 fra 2016 til 2017.
Fond
Tabellen viser utviklingen av de ulike typer fond fra 2013 til 2017.
Pr. 31.12. (tall i 1000 kr)

2013

2014

2015

2016

2017

Bundne investeringsfond

7 588

3 005

9 731

7 745

9 340

22 430

16 480

16 480

16 480

16 480

Bundne driftsfond

6 305

7 330

7 401

9 184

13 591

Disposisjonsfond

63 065

77 049

98 838

147 374

140 654

SUM

99 388

103 864

132 450

180 783

180 065

14,0

15,7

18,8

26,2

24,7

Ubundne investeringsfond

Disp.fond i % av brutto
driftsinntekter

Disposisjonsfond er frie fond som kommunestyret kan disponere både til driftsformål og
investeringsformål. Hensikten er å opparbeide seg en buffer for å møte uforutsette utgifter
eller sviktende inntekter. Et annet formål er opparbeidelse av egenkapital til fremtidige
investeringer. Disposisjonsfondet pr. 31.12.17 utgjør 24,7 % av årets brutto driftsinntekter.
Spesifikasjon av fond (tall i 1000 kr):
Bundne investeringsfond:
Mottatte avdrag formidlingslån
Ølsholmen friluftsområde

Årsberetning
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Spesifikasjon av fond (tall i 1000 kr):
Andre
Sum bundne investeringsfond

25
9 340

Ubundne investeringsfond:
Tomtefondet

130

Ansvarlig lån TE

16 350

Sum ubundne investeringsfond

16 480

Bundne driftsfond:
Selvkostfond

5 944

Ubrukte øremerkede tilskudd

5 477

Gavemidler

2 170

Sum bundne driftsfond

13 591

Disposisjonsfond:
Næringsutviklingsfondet

1 002

Bufferfond, finansforvaltning

5 179

Rentereguleringsfond

10 200

Flyktningetjenesten

2 653

Inflasjonsjusteringsfond

5 888

Driftsfondet

115 732

Sum disposisjonsfond

140 654

Bufferfond relatert til finansforvaltning (bufferfond finansforvaltning, rentereguleringsfond
og inflasjonsjusteringsfond) er bygd opp i henhold til vedtatt nivå i finansreglementet.
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1.1.7

Finansieringsanalyse
Egen
kommune
2017

Egen
kommune
2016

Egen
kommune
2015

Egen
kommune
2014

Egen
kommune
2013

69 976

69 229

65 050

42 759

32 797

Netto
driftsresultat i
prosent av
brutto
driftsinntekter

3,9

6,8

8,6

5,1

6,5

Netto finans
og avdrag i
prosent av
brutto
driftsinntekter

4,4

4,2

2,4

1,7

1,4

Måleindikator
Netto
lånegjeld i
kroner per
innbygger.

I tabellen over er tall hentet fra KOSTRA, og viser utviklingen over tid for netto lånegjeld,
netto driftsresultat og nettofinansutgifter i prosent av brutto driftsinntekter.
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Driftsinntekter og driftsutgifter

år

2 013

2 014

2 015

2 016

2 017

Sum
driftsinntekter

450 493

491 510

524 974

563 014

592 939

Sum
driftsutgifter

436 159

479 847

491 197

532 070

578 106

Som tabellen viser har driftsinntektene vært høyere enn driftsutgiftene i hele perioden, som
viser at kommunen har hatt en god økonomisk utvikling perioden sett under ett.
Sammenligna med 2016 har denne differansen minket kraftig i 2017, fordi driftsutgiftene
økt mere enn driftsinntektene. Det er viktig framover å ha fokus retta mot dette forholdet.
Differansen mellom inntekter og utgifter er brutto driftsresultat, som minimum skal være
så stort at det dekker netto finansutgifter og nødvendige avsetninger.
Tabell og graf under viser forholdet mellom brutto driftsresultat og netto kapitalutgifter.
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Brutto driftsresultat og netto kapitalutgifter.

År
Netto renter og avdrag
Brutto driftsresultat(eks.
avskrivninger)

2 013

2 014

2 015

2 016

2 017

6 222

8 480

12 420

23 758

25 987

33 920

31 495

57 359

61 259

48 160

Netto renter og avdrag er alle eksterne finansutgifter minus eksterne finansinntekter og
utbytte.
I perioden 2013 -2017 og har brutto driftsresultat ligget godt over sum netto renter og
avdrag, som viser at Skaun har hatt en solid økonomi i disse årene. Men som det går fram
av graf og tabell, er differansen mellom brutto driftsresultat og netto renter og avdrag
redusert med 15 mill. kroner fra 2016 til 2017. Hvis denne utviklingen fortsetter, og brutto
driftsresultat ikke lenger klare å dekke rente- og avdragsutgiftene, vil resultatet til slutt bli
driftsmessig merforbruk (underskudd). Det blir derfor viktig framover å begrense nye
låneopptak mest mulig.
Tabellen nedenfor viser utviklingen i rente- og avdragsutgiftene knyttet til kommunens
lånegjeld.
2 013

2 014

2 015

2 016

2 017

Renteutgifter

8 322

8 405

8 087

9 835

10 954

Avdragsutgifter

9 502

9 789

13 545

21 424

24 061

17 824

18 194

21 632

31 259

35 015

Sum

Forpliktelsene knyttet til betjening av ekstern lånegjeld er i 2017 3,7 mill. kroner høyere enn
i 2016; renteutgiftene har økt 1,1 mill. kroner, mens avdragsutgiftene har økt med noe over
2,6 mill. kroner.
Rentenivået for den flytende renta i perioden lå på fra 2,1% - ca. 3,0% i 2013. I 2017 har
den gjennomsnittlige lånerenta ligget på om lag 1,5%. Nivået på den faste renta i 2013 og
Årsberetning
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2014 lå hhv. på 3,2% i Husbanken og 3,75% i KLP Kommunekreditt.
Fra 2015 har alle lånene kommet over på flytende rente. Låneopptaket i 2017 ble også tatt
opp med flytende rente. Den flytende renta har økt noe, og ifølge Norges Bank kan det
komme 1-2 rentehevinger i løpet av 2018. Med utgangspunkt i lånegjelda pr. 31.12.17 på
664,4 mill. kroner, vil ei økning i rentenivået på 0,25% gi ei merutgift på omlag 1,7 mill.
kroner.
Det er forutsatt ei budsjettrente i økonomiplanen 2018-2021 på 1,82% i 2018 og 2,32% i
2019-2021. Differansen mellom gjeldende rentenivå og budsjettrenta er omlag 0,7%, og vil
dekke 2 rentehevinger på 0,25%. Ytterligere rentehevinger betinger ei høyere budsjettrente.
Betaling av avdrag skjer iht. bestemmelsene om minste avdrag. Det er to
beregningsmetoder for minste avdrag som kan benyttes. Fra 2015 gikk Skaun kommune
over til å bruke den forenkla modellen, en beregningsmetode som i seg selv fører til et
høyere avdragsvolum.
Som det går fram av tabellen har avdragsutgiftene doblet seg fra 2013 til 2017.
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Resultatgrad

år
Resultatgrad (netto driftsres. i
prosent sum driftsinntekter)

2 013

2 014

2 015

2 016

2 017

6,15

4,68

8,56

6,66

3,74

Anbefalt resultatgrad (netto driftsresultat i % av driftsinntektene), har vært 3% til og med
2013, og 1,75% fra 2014. Resultatgraden har ligget til dels kraftig over anbefalt nivå i hele
perioden 2013 – 2017. Likevel har det vært en nedgang til 2017 fra årene før.
I tabellen under framgår netto driftsresultat i kroner.
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Netto driftsresultat

år
Netto driftsresultat

2 013

2 014

2 015

2 016

2 017

27 698

23 016

44 940

37 501

22 173

Netto driftsresultat i kroner har ligget på høyt nivå i hele perioden 2013-17, og har bidratt
til økte avsetninger til disposisjonsfondene og styrking av egenkapitalen.
Investeringsmomsen ble inntektsført i driftsbudsjettet tom. 2013, og utgjorde 1 613 000
kroner av driftsresultatet i 2013. Fra 2014 er investeringsmomsen ført i
investeringsregnskapet, og er ikke lenger ei engangsinntekt i driftsregnskapet.
Premieavviket knyttet til pensjonskostnadene, er ei kostnadsføring som blåser opp
regnskapstallene. Premieavviket har i årene 2013-2017 påvirket resultatet slik:
2017:

976 000 i økt inntekt.

2016:

801 000 i økt inntekt

2015: 5 507 000 i økt utgift
2014: 7 877 000 i økt inntekt
2013:

331 000 i økt inntekt

Driftsresultatet korrigert for disse tallstørrelsene har ikke, med unntak av 2014, endret
netto driftsresultat vesentlig. I 2014 ville resultatet blitt endret fra 4,68% til 3,08%.
Korrigert for premieavviket, ble netto driftsresultat i 2017 3,57%.
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Lånegjeldsgrad

År
Lånegjeldsgrad (lånegjeld i
prosent av sum driftsinntekter)

2 013

2 014

2 015

2 016

2 017

70

85

113

119

112

Lånegjeldsgraden viser samla lånegjeld i % av sum driftsinntekter.
En tommelfingerregel sier at lånegjelden ikke bør overstige 70-80 % av driftsinntektene. I
2013 og 2014 har Skaun ligget om lag på dette nivået.
Fra 2013 til har lånegjeldsgraden økt fra 70% av driftsinntektene, til 112% i 2017. I 2015 og
2016 lå den ennå høyere.
Av den samla langsiktige gjelda i 2017 på 664,4 mill. kroner, er om lag 86,0 mill. kroner
startlån, 122,9 mill. kroner er knyttet til selvkostområdene, og andelen lån med
kompensasjon av renteutgiftene ca. 47,7 mill. kroner. Dette gir et lånevolumet som er utsatt
for renterisiko på omlag 408 mill. kroner.
Lån med renterisiko er det som reelt belaster drifta, og er kanskje det mest relevante
utgangspunktet for å beregne gjeldsgraden. Med bakgrunn i dette lånevolumet på 408 mill.
kroner, er gjeldsgraden i 2017 om lag 69%. Dette er en liten nedgang fra 2016 da
tilsvarende lånevolum var på 416 mill. kroner og en gjeldsgrad på 74%. Gjeldsgraden for
lån med renterisiko kan sies å ligge på et akseptabelt nivå.
Med vedtatte og igangsatte investeringer vil lånevolum og gjeldsgrad øke kraftig i 2018 og
2019, og nå et nivå på over 100%.
Utfordringen framover blir å holde gjeldsgraden på et akseptabelt og håndterlig nivå.
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Investering i anleggsmidler

År
Investeringer i anleggmidler

2 013

2 014

2 015

2 016

2 017

11 873

164 696

230 940

93 549

93 001

Investeringsnivået økte kraftig fra 2013 til 2015, mens investeringsnivået gikk en god del
ned til 2016 og 2017
Iht. vedtatt økonomiplan er investeringsnivået i 2018 om lag 269 mill. kroner, i 2019 om lag
231 mill. kroner, og med et fall i nivået til 2020 og 2021 hvor det er budsjettert med et
investeringsnivå på tilsammen 50 mill. kroner. Økt lånevolum til nye investeringer øker
med om lag 386 mill. kroner for 2018-2021.
Disposisjonsfondene har hatt en solid økning de siste årene, og det bør vurderes en
sterkere bruk av driftsfondet til finansiering av investeringene.
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2 Sentraladministrasjonen og fellesutgifter
2.1Årsberetning
2.1.1

Resultat budsjettområde

Budsjettområdet Sentraladministrasjonen består av folkevalgte organer, kontrollutvalg og
revisjon, rådmann med stabsenhetene økonomi- og personalkontoret, servicekontoret,
fellestjenester og IKT-utgifter.
For 2017 hadde budsjettområdet et regnskapsmessig mindreforbruk på 6,0 mill. kr.
Tilskudd til private barnehager i andre kommuner ble lavere enn forventet i budsjettet, 1,3
mill. kr. Videre er utgiftene til våre elever plassert i andre kommuner langt lavere enn det
som ble budsjettert, 1,2 mill. kr.
Budsjetterte fellesutgifter som kurs, konsulentbistand, forsikringer, IKT, avgifter langt
lavere enn det som ble lagt til grunn i utgangspunktet. Videre er det inntektsført et stort
beløp vedr. en tvist som har pågått mellom en leverandør av kopimaskiner og fylkets
innkjøpsavdeling. Det er i tidligere år utgiftsført et for høyt beløp for leie av kopimaskiner.
Saken er nå endelig avsluttet.
Regnskap
2017

Budsjett
2017

Reg budsjett
2017

Avvik 2017

Driftsutgifter

55 506

57 260

59 824

-4 318

Driftsinntekter

-6 353

-3 015

-4 651

-1 703

Netto driftsutgift

49 152

54 245

55 173

-6 021

Sentraladministrasjonen
og fellesutgifter
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3 Skoler inkl SFO
3.1Årsberetning
3.1.1

Resultat budsjettområde

Budsjettområdet består av Buvik skole, Børsa skole, Jåren Råbygda oppvekstsenter, Venn
oppvekstsenter, Viggja oppvekstsenter og Skaun ungdomsskole. Barnehagedelen av
oppvekstsentrene inngår også i tallene for dette området.
Totalt sett har budsjettområdet et regnskapsmessig mindreforbruk på 1,1 mill. kr. Med et
totalbudsjett på over 114 mill. kr, må dette sies å være akseptabelt. Av enhetene på området
går Viggja oppvekstsenter og Skaun ungdomsskole med mindre overforbruk (henholdsvis
48 000 og 70 000 kroner).
Venn oppvekstsenter har et større regnskapsmessig mindreforbruk på 829 000 kroner.
Mesteparten av dette skyldes en feil budsjettering av lønnsposter for vikarer. Korrigert for
dette er enheten i tilnærmet balanse.
Buvik skole og Børsa skole bruker litt mindre penger enn budsjettert, mens Jåren Råbygda
oppvekstsenter går i balanse.
Regnskap 2017

Budsjett 2017

Reg budsjett
2017

Avvik 2017

Driftsutgifter

141 432

124 074

138 401

3 030

Driftsinntekter

-28 216

-15 369

-24 062

-4 154

Netto
driftsutgift

113 216

108 705

114 340

-1 124

Skoler inkl SFO
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4 Barnehager
4.1Årsberetning
4.1.1

Resultat budsjettområde

Budsjettområdet består av Børsa barnehage, Oterhaugen/Ilhaugen barnehage og
Hammerdalen barnehage. Barnehagene ved de tre oppvekstsentra inngår i tallene under
budsjettområde skole.
Samlet sett går budsjettområdet med et regnskapsmessig mindreforbruk på 412 000 kroner
av et totalt netto driftsbudsjett på 62,6 mill. kr.
Hammerdalen barnehage har et overforbruk på 182 000 kroner, hvorav det meste skyldes
høyere lønnsutgifter enn budsjettert. Den 8. og siste avdelinga ble startet fra høsten, og noe
av overforbruket skyldes usikkerhet om budsjettet i den forbindelse.
Oterhaugen og Ilhaugen barnehage har et mindreforbruk på 629 000 kroner. Mesteparten
av dette skyldes høyere refusjoner enn budsjettert (tilskudd fra NAV, lærlingetilskudd,
frikjøp tillitsvalgte), samt noe merinntekter på brukerbetalinger.
Børsa barnehage har et lite overforbruk på 35 000 kroner.

Regnskap 2017

Budsjett 2017

Reg budsjett
2017

Avvik 2017

84 650

74 462

82 328

2 322

-22 422

-13 891

-19 688

-2 734

62 228

60 571

62 640

-412

Barnehager
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto
driftsutgift
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5 Barn, familie og sosial
5.1Årsberetning
5.1.1

Resultat budsjettområde

Budsjettområdet består av enhet for barn, familie og helse (PP-tjenesten,
primærhelsetjenesten, rehabiliteringstjenesten, helsesøstertjenesten, miljøretta helsevern,
flyktningetjenesten, psykisk helsetjeneste og interkommunalt barnevern) og NAV
(sosialtjenesten).
Samla sett går budsjettområdet med et mindreforbruk på nesten 1,5 mill. kr.
Barneverntjenesten går med et overforbruk på 1,6 mill. kr som skyldes økt omfang av saker
i 2017. Dette oppveies imidlertid av mindreforbruk på en rekke andre tjenester.
Mindreforbruket, 766 000 kroner, på PP-tjenesten skyldes en budsjettfeil etter at ansvaret
for støttekontakter ble overført til hjemmetjenesten. Utbetaling av økonomisk sosialhjelp til
flyktninger ble noe lavere (339 000 kroner) enn det reviderte budsjettet.
NAV går totalt sett med et lite overforbruk (53 000 kroner). Utbetalinger til deltagere på
kvalifiseringsprogrammet, samt økonomisk sosialhjelp er noe høyere enn budsjettet, men
dette tas inn nesten helt gjennom mindreforbruk på andre områder.
Regnskap 2017

Budsjett 2017

Reg budsjett
2017

Avvik 2017

Driftsutgifter

59 384

54 097

58 735

649

Driftsinntekter

-4 096

-3 803

-1 992

-2 104

Netto
driftsutgift

55 288

50 293

56 743

-1 455

Barn, familie
og sosial
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6 Kultur fritid og frivillighet
6.1Årsberetning
6.1.1

Resultat budsjettområde

Budsjettområdet består av kulturskolen, kulturarbeid, fritidsassistenter, fritidsklubben,
bibliotek og frivilligsentralen.
For 2017 har budsjettområdet et relativt stort mindreforbruk, 1,1 mill. kr av et totalt netto
driftsbudsjett på 13,3 mill. kr. Deler av mindreforbruket skyldes tiltak som ikke er
gjennomført i 2017 (forprosjekt skateboard, utvikling tilbud kulturskolen og 40-års
markering av kulturskolen), samt prosjektmidler hvor prosjektet går over flere år.
Innenfor området idrett og friluftsliv har stillingen stått ledig deler av året.
Videre står det igjen en del tilskuddsmidler innenfor kulturområdet, hvor budsjettet har
vært større enn det som lag og organisasjoner har søkt om.

Regnskap 2017

Budsjett 2017

Reg budsjett
2017

Avvik 2017

Driftsutgifter

15 208

13 191

16 059

-851

Driftsinntekter

-3 044

-1 436

-2 749

-295

Netto
driftsutgift

12 164

11 754

13 310

-1 146

Kultur fritid og
frivillighet
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7 Institusjonsbaserte tjenester
7.1Årsberetning
7.1.1

Resultat budsjettområde

Budsjettområdet omfatter drift og tjenester ved Rossvollheimen.
Området går med et lite mindreforbruk på 240 000 kroner, noe som er akseptabelt med
tanke på området totale netto driftsbudsjett på nesten 42,0 mill. kr.
Regnskap
2017

Budsjett 2017

Reg budsjett
2017

Avvik 2017

54 141

49 224

52 239

1 901

-12 409

-7 827

-10 267

-2 142

41 732

41 396

41 972

-240

Institusjonsbaserte
tjenester
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto driftsutgift
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8 Hjemmebaserte tjenester
8.1Årsberetning
8.1.1

Resultat budsjettområde

Budsjettområdet omfatter hjemmesykepleien, aktiviseringstjenester rettet mot eldre og
funksjonshemmede, Meieribakken, Gullhaugtun, Solbakken og Vennatunet.
Området går med et stort mindreforbruk på nesten 4,3 mill. kr. På lønnsbudsjettet er det en
besparelse på 1,7 mill. kr, fordelt både på fastlønn og variabel lønn. Videre er det et lavere
nivå på kjøp av eksterne tjenester fra staten og private aktører enn budsjettert. Statlig
tilskudd knyttet til finansieringen av ressurskrevende tjenester er 1,2 mill. kr høyere enn
budsjettert.

Regnskap 2017

Budsjett 2017

Reg budsjett
2017

Avvik 2017

57 391

55 960

59 580

-2 189

-11 276

-5 898

-9 184

-2 093

46 115

50 062

50 397

-4 282
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9 Plan ekskl gebyr
9.1Årsberetning
9.1.1

Resultat budsjettområde

Området omfatter samfunns- og tekniske planer, ledelse av drifts- og
investeringsprosjekter, landbruks- og viltforvaltning, samferdsel, Husbank- og
boligtjenesten, eiendomsutvikling, brann- og redningstjenesten.
Budsjettområdet har et stort mindreforbruk, 2,9 mill. kr. Dette skyldes i stor grad, i likhet
med tidligere år, at enkelte store driftsprosjekt ikke har blitt fullført i år. Videre er det et
stort mindreforbruk på fastlønn, noe som skyldes at ikke alle stillinger har vært fullt ut
besatt gjennom året. Stor aktivitet på investeringsfronten medfører at en del lønnsutgifter
føres på prosjektene, og belaster således ikke driftsbudsjettet.
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Budsjett 2017

Reg budsjett
2017

Avvik 2017

Driftsutgifter

11 602

15 110

17 125

-5 523

Driftsinntekter

-1 596

-3 376

-4 171

2 575

Netto
driftsutgift

10 006

11 734

12 954

-2 948

Plan ekskl
gebyr

Årsberetning
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10 Plan, gebyrbelagte tjenesteområder
10.1 Årsberetning
10.1.1 Resultat budsjettområde
Budsjettområdet omfatter plan- og byggesaksbehandling, kart og oppmåling, feiing,
slambehandling, vann og avløp.
Budsjettområdet har et positivt resultat på over 1,1 mill. kr.
Mens gebyrområdene innenfor plan, byggesak, kart og oppmåling har en inntektssvikt på
554 000 kroner, er overskuddet på selvkostområdene vann og avløp desto høyere. Mens et
underskudd innenfor de tekniske sektorene påvirker regnskapsresultatet tilsvarende, gjelder
ikke dette et overskudd innenfor VA-sektoren. Her vil et overskudd bli avsatt til egne fond,
som må brukes i de kommende årene, enten til å finansiere driftsoppgaver innenfor
sektoren, eller til å holde ned nivået på de kommunale avgiftene.
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Reg budsjett
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Avvik 2017

21 127

19 984

20 539

588

-29 694

-27 443

-27 998

-1 695

-8 566

-7 459

-7 459

-1 107
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11 Eiendomsdrift
11.1 Årsberetning
11.1.1 Resultat budsjettområde
Budsjettområdet omfatter drift og forvaltning av kommunens eiendomsmasse, inkludert
vaktmester- og renholdstjenesten.
Totalt sett har budsjettområdet et overforbruk på 719 000 kroner i 2017. Overforbruket er
spredd på flere områder og utgiftsarter. Deler av overforbruket på driftspostene blir
kompensert gjennom innsparinger/mindreforbruk på andre poster, blant annet er utgiftene
til strøm langt lavere enn budsjettert (om lag 540 000 kroner).
Den største enkeltfaktoren som bidrar til overforbruket er en svikt i husleieinntektene.
Inntektstapet i forhold til budsjett er på 566 000 kroner.
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56 689

47 109

54 998

1 691

-16 560

-13 096

-15 588

-973
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34 013
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KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM SKAUN KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR
2017
Kontrollutvalget har behandlet Skaun kommunes årsregnskap for 2017 i sak 8/17.
Grunnlaget for behandlingen er avlagt årsberetning og årsregnskap, samt revisjonsberetning,
datert 16.april 2017. Ansvarlig revisor og administrasjonen orienterte kontrollutvalget i
kontrollutvalgets møte den 25.4.2017.
Skaun kommunes driftsregnskap for 2017 er gjort opp med en total ramme til fordeling drift
med 439,9 millioner kroner og med et regnskapsmessig mindreforbruk på 30,8 millioner
kroner og et positivt netto driftsresultat på 22,1 millioner kroner. Samtlige enheter unntatt ett
driver innenfor budsjett. Skaun kommune fortsetter derfor den positive økonomiske
utviklingen også for 2017.
Kommunen har redusert sin totale lånegjeld med ca. 3 millioner kroner fra 2016. Total
lånegjeld utgjør 664 millioner kroner som utgjør 112% av driftsinntektene i 2017.
Årsberetningen og årsregnskapet for 2017 er grundige og oversiktlige dokumenter.
Kontrollutvalget mener regnskapet, sammen med årsberetningen, gir brukerne meget god
informasjon om virksomheten i 2017 og den økonomiske stillingen pr. 31.12.2017.
Kontrollutvalget har ingen merknader til årsregnskap for 2017 og anbefaler kommunestyret å
godkjenne årsregnskapet og årsberetningen.

Børsa, 25.4.2017

Arne Morten L. Johnsen
Nestleder kontrollutvalget
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Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreveren for Skaun
kommune
1. Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreveren
Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av skattebetalingsloven og "Instruks for skatteoppkrevere"
av 8. april 2014.
Skattekontoret har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne. Det betyr at
skattekontoret:
 plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål
 gjennom mål- og resultatstyring søker å legge til rette for best mulig resultater
 utfører kontroll av skatteoppkreveren
Grunnlaget for skattekontorets styring av skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes styring og
oppfølging av skatteoppkreverne" av 1. januar 2014. Grunnlaget for skattekontorets kontroll av
skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne" av 1. februar 2011.
Formålet med kontrollen er å avklare:
 om skatteoppkreveren har en tilfredsstillende intern kontroll for utførelsen av sine gjøremål
 om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsrapport og årsregnskap er i samsvar
med gjeldende regelverk
 om utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene er i samsvar med gjeldende
regelverk
 om utførelsen av arbeidsgiverkontrollen er i samsvar med gjeldende regelverk

2. Om skatteoppkreveren
Skatteoppkreverkontoret omfatter kommunene Melhus, Skaun og Midtre Gauldal.
Sum årsverk i henhold til skatteoppkreverens årsrapporter:
Antall årsverk 2017
5,1
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Antall årsverk 2016
5,1

Antall årsverk 2015
6,1

3. Måloppnåelse
Skatte- og avgiftsinngang
Skatteoppkreverens frist for avleggelse av årsregnskapet og årsrapporten er 20. januar 2018.
Skattekontoret har mottatt det innen fastsatt frist.
Årsregnskapet for Skaun kommune viser per 31. desember 2017 en skatte- og avgiftsinngang1 til fordeling
mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) på kr 703 077 362 og utestående
restanser2 på kr 16 288 564.
Innkrevingsresultater
Tabellen viser innkrevingsresultatene per 31. desember 2017 for Skaun kommune.
Resultatkrav
2017 (i %)

Innbetalt av
sum krav 2017
(i %)

Innbetalt av
sum krav 2016
(i %)

Innbetalt av
sum krav for
regionen (i %)

Restskatt personlige skattytere 2015

95,00 %

97,29 %

94,74 %

96,46 %

Forskuddstrekk 2016

99,90 %

99,89 %

99,71 %

99,95 %

Forskuddsskatt personlige skattytere 2016

99,20 %

99,40 %

99,58 %

99,50 %

Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2016

99,90 %

100,00 %

100,00 %

99,97 %

Restskatt upersonlige skattytere 2015

99,40 %

100,00 %

99,16 %

99,38 %

Arbeidsgiveravgift 2016

99,80 %

99,81 %

99,66 %

99,84 %

Skatteoppkreveren for Skaun kommune har gode innfordringsresultater, og har i alt det vesentlige nådd
kravene som er satt av skattekontoret.
Resultater for arbeidsgiverkontrollen
Kemnerkontoret for Melhus, Skaun og Midtre Gauldal er tilsluttet den interkommunale kontrollordningen
Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag.
Resultater for skatteoppkreverkontoret per 31. desember 2017 viser følgende i henhold til
skatteoppkreverens resultatrapportering:
Antall
arbeidsgivere i
kommunen/
kontrollordningen
1 068

Minstekrav antall
kontroller
(5 % av
arbeidsgiverne)
53

Antall utførte
kontroller i 2017

Utført kontroll
2017 (i %)

56

Det er gjennomført tilstrekkelig antall arbeidsgiverkontroller.

1
2

Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene
Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav
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5,2 %

Utført kontroll
2016 (i %)
5,7 %

Utført kontroll
2017 region (i %)
4,6 %

4. Skattekontorets kontroll av skatteoppkreveren
Skattekontorets kontroll av skatteoppkreverne i regionen utføres i henhold til en årlig plan, hvor behovet for
kontroll av områdene skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll vurderes overordnet for hver
skatteoppkrever. Samtlige områder vil derfor nødvendigvis ikke bli kontrollert hvert år.
Skattekontoret har for 2017 utført kontorkontroller av skatteoppkreveren for områdene skatteregnskap og
innkreving.
Det er ikke gjennomført stedlig kontroll i 2017.
Skatteoppkrevers overordnede internkontroll
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at skatteoppkreverens overordnede
interne kontroll i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.
Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av årsregnskap
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at regnskapsføringen,
rapporteringen og avleggelsen av årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk
og gir et riktig uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret.
Skatte- og avgiftsinnkreving
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at utførelsen av innkrevingsarbeidet
og oppfølgingen av restansene i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.

5. Skattekontorets oppfølging av skatteoppkreveren
Skattekontoret har avholdt styringsdialogmøte med skatteoppkrever 7. februar 2017. Det er avholdt
oppfølgingsmøte vedrørende arbeidsgiverkontrollen 7. juni 2017 der Arbeidsgiverkontrollen for Trøndelag
deltok.

Med hilsen

Ida Moen
fung. avdelingsdirektør
avdeling for innkreving
Skatt Midt-Norge
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Kopi til:
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- Dette samarbeidet er viktig

- Dette samarbeidet er viktig
Statsminister Erna Solberg inviterte arbeidslivets parter og
statlige etater til toppmøte om arbeidslivskriminalitet 26.
februar. KS’ styreleder Gunn Marit Helgesen tok opp behovet
for en klargjøring av hvor langt kommunenes kontrollansvar
går.
Publisert 28.02.2018

Toppmøtet er en del av oppfølgingen av regjeringens strategi mot
arbeidslivskriminalitet. I møtet understreket statsminister Erna Solberg at
arbeidslivskriminalitet har store negative ringvirkninger for samfunnet og at den
må bekjempes.
KS’ styreleder Gunn Marit Helgesen trakk frem verdien av samarbeid i møtet.
- Dette samarbeidet mellom partene er viktig for å bekjempe
arbeidslivkriminalitet.
- Det er også økt bevissthet på dette i vår sektor. Kommunene får «sin del» av
utfordringene der folk havner utenfor det ordinære arbeidsmarkedet og
trenger sosialhjelp.
Kommunene er ikke etterforskere
Det er særlig som oﬀentlige innkjøpere kommuner og fylkeskommuner har et
ansvar og mulighet for å motvirke arbeidslivskriminalitet, men det er
utfordrende.
- Sektoren må bruke sin innkjøpsmakt og stille nødvendig krav og
forventninger til leverandørene. I tillegg må kontrakter følges opp, men
innkjøperne kan ikke pålegges for omfattende oppfølgings- og
kontrollforpliktelser. Kontroll må først og fremst tilligge statlige myndigheter,
kommunene kan ikke være etterforskere, sa Gunn Marit Helgesen.
Samarbeid for oppfølging av kontrakter
KS samarbeider for tiden med Arbeids- og sosialdepartementet og Diﬁ om
utarbeidelse av veiledningsmateriell for oppfølging av oﬀentlige kontrakter.
http://www.ks.no/fagomrader/Arbeidsgiver/arbeidsgiverpolitikk/arbeidsmiljo-og-ia/--kommunene-kan-ikke-vare-etterforskere/
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- Dette samarbeidet er viktig

Mulig EU-samarbeid
Kriminaliteten har internasjonale forgreninger og statsministeren har derfor tatt
opp muligheten for samarbeid over landegrensene med EU-kommisjonen.
- Vi støtter opp om det internasjonale samarbeidet og deltar allerede i ulike
internasjonale prosjekter, sa Gunn Marit Helgesen i møtet.
Krever eﬀektive og sterke etater
Under møtet kom det frem at det statlige samarbeidet knyttet til Akrimsentrene har gitt resultater. Samtidig understreket politidirektør Odd
Reidar Humlegård at å utføre forebyggende tiltak, og ikke minst kontroll, krever
eﬀektive og sterke etater.

Bente Stenberg-Nilsen
Avdelingsdirektør
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Hva gjør kommunene for
å bekjempe arbeidslivskriminalitet?

Rolf K. Andersen, Emil Cappelen Bjøru,
Maja Tofteng og Beate Sletvold Øistad

Hva gjør kommunesektoren for å bekjempe arbeidslivskriminalitet? Med
innkjøp av varer og tjenester for 183 milliarder kroner årlig, har det stor
betydning at leverandører og underleverandører følger lover og regler.
Denne rapporten viser at de tiltakene som er satt i verk i hovedsak er knyttet
til kommunens rolle som innkjøper. Mange er med i et innkjøpssamarbeid,
noe som gjør det enklere å unngå useriøse aktører. Det største problemet
er mangel på kompetanse og ressurser for å drive tilsyn og kontroll med
leverandører. Det er spesielt krevende å sjekke lønns- og arbeidsvilkår.
Dessuten blir ressurser til kontrollarbeid ofte veid opp mot andre
presserende lovpålagte oppgaver.
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Forord

Denne rapporten omhandler kommuners og fylkeskommuners arbeid for å hindre
arbeidslivskriminalitet. Prosjektets hovedformål er å etablere et kunnskapsgrunnlag
om kommunesektorens innsats mot arbeidslivskriminalitet. Prosjektet har vært et
samarbeid mellom Fafo og Samfunnsøkonomisk analyse, og det er finansiert av KS.
Det sentrale rådmannsutvalget har vært referansegruppe for prosjektet. Funn fra
den første delen av prosjektet ble presentert for rådmannsutvalget i april 2016, utkast
til rapport ble presentert i januar 2017. Vi takker rådmannsutvalget for gode og inn
siktsfulle kommentarer. KS har også nedsatt en intern gruppe som har fulgt prosjektet
og gitt kommentarer og innspill underveis.
Fafo og Samfunnsøkonomisk analyse har samarbeidet om prosjektgjennomføringen,
men har også hatt en arbeidsdeling. Fafo har hatt det overordnede prosjektansvaret,
prosjektleder har vært Rolf K. Andersen. I rapporten har Emil Cappelen Bjøru og
Maja Tofteng fra Samfunnsøkonomisk analyse hatt ansvaret for kapittel 3 «Bredde
undersøkelse» og kapittel 6 «Sør-Trøndelag fylkeskommune». Prosjektgruppen
på Fafo har bestått av Rolf K. Andersen og Beate Sletvold Øistad. Øistad har hatt
hovedansvaret for kapittel 2 «Litteraturgjennomgang» og kapittel 4 «Skien kom
mune». Andersen har hatt ansvaret for kapittel 5 «Bergen kommune» og kapittel 7
«Oppsummerende drøfting».
På Fafo skal kvalitetssikrer Anne Mette Ødegård takkes for svært gode og innsikts
fulle kommentarer. Takk også til Line Eldring som hadde en sentral rolle i starten av
prosjektet. Informasjonsavdelingen ved Fafo har på sedvanlig grundig vis ferdigstilt
rapporten.
En spesiell takk til alle informanter som har bidratt med sin tid og sjenerøst delt
av sin kunnskap. Informasjonen fra rådmenn, politisk ledelse og ulike etatsledere har
gitt et rikholdig datamateriale, og uten deres bidrag ville ikke prosjektet vært mulig å
gjennomføre.
Selv om mange har bidratt fram til ferdig rapport, er alle funn og konklusjoner
forfatternes ansvar, likeså eventuelle feil og mangler i rapporten.
Fafo, februar 2017
Rolf K. Andersen (prosjektleder)
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Sammendrag

Hva gjør kommunesektoren for bekjempe arbeidslivskriminalitet – og hvordan kan
dette arbeidet kan styrkes? Hva slag utfordringer har kommunesektoren erfart, og i
hvilken grad er dette satt på dagsordenen? Dette er noen av spørsmålene stilles i denne
rapporten, som bygger på intervjuer i et utvalg kommuner og fylkeskommuner.
Blant kommunene i utvalget er det bare et fåtall som kjenner til større saker knyttet
til arbeidslivskriminalitet hos seg selv. Men spørsmålet er likevel satt på dagsordenen
de fleste steder, som følge av stor offentlig oppmerksomhet.
Selv om brudd på lover og regler i forbindelse med offentlige innkjøp har fått økt
oppmerksomhet, viser undersøkelser at kommunene sliter med kontroll og oppfølging.
Riksrevisjonens rapport fra 2016 peker på manglende rutiner og systemer for å mot
virke arbeidslivskriminalitet. Denne undersøkelsen viser at kommunene prioriterer
innkjøpsfasen, med mål om å luke ut useriøse aktører på et tidlig stadium.
Hvorfor er dette viktig?

Kommuner og fylkeskommuner er store og viktige samfunnsaktører som tjeneste
produsenter, innkjøpere av varer og tjenester, arbeidsgivere og kontrollinstanser.
I 2015 kjøpte kommuneforvaltningen inn varer og tjenester for 183 milliarder
kroner. Kjøp av bygg- og anleggstjenester er sentralt. Det store flertallet av kommunene
benytter seg av konkurranseutsetting på ulike tjenesteområder, som vedlikehold av veier
og barnehager. I fylkeskommunene gjelder dette først og fremst kollektivtransport og
drift og vedlikehold av fylkeskommunale veier. Både på grunn av sektorens omfang og
at kommunene forvalter fellesskapets midler, har det stor betydning at kommunesekto
rens leverandører følger lover og regler, betaler skatt og at leverandørenes arbeidstakere
har anstendige lønns- og arbeidsvilkår.
Hva er arbeidslivskriminalitet?

Begrepet arbeidslivskriminalitet er ikke entydig, men defineres gjerne som brudd på
norske regler om lønns- og arbeidsforhold, trygde-, skatte- og avgiftskriminalitet, eller
organisert kriminalitet som minimaliserer produksjonskostnadene, og som dermed
virker konkurransevridende. Andre beslektede begreper som brukes i denne sammen
hengen er sosial dumping og useriøs virksomhet. Sosial dumping er knyttet til lav lønn,
6

brudd på HMS-regler og arbeidstidsbestemmelser og at arbeidstakerne tilbys dårlige
boforhold. Ofte nevnes også «useriøsitet» i forbindelse med sosial dumping. Det
brukes om virksomheter som opererer på kanten av lovverket, bryter det eller driver i
strid med det som regnes som god forretningsskikk.
Om undersøkelsen

Undersøkelsen består av to deler. For det første er det gjort intervjuer i 24 kommuner
og fem fylkeskommuner om hva slags tiltak som er satt i verk på dette området og hvilke
erfaringer kommunene har gjort seg (omtalt som «breddeundersøkelsen»). For det
andre er det gjennomført en grundigere studie i to kommuner (Skien og Bergen) og
en fylkeskommune (Sør-Trøndelag). Undersøkelsen er ikke representativ for hva som
foregår i samtlige norske kommuner og fylkeskommuner generelt. Målet her har vært
å få en dypere forståelse av hvordan det arbeides med denne typen problemstillinger
og «hvor skoen trykker». Skien og Bergen er valgt fordi dette er to kommuner som
har satt i gang en rekke tiltak for å bekjempe arbeidslivskriminalitet, og som dermed
har høstet erfaringer på området.
Hva gjør kommunesektoren for å bekjempe arbeidslivskriminalitet?

Undersøkelsen viser at kommunene vektlegger kompetanse om regelverk og innkjøp.
De største kommunene har ofte egne innkjøpsenheter, og dermed bedre forutsetninger
for å sikre gode innkjøpsprosesser. Kommunene vektlegger arbeidet med å velge riktig
leverandører av varer og tjenester. På spørsmål om bekjempelse av arbeidslivskrimina
litet er det gjennomgående svaret i breddeundersøkelsen at tiltakene først og fremst
er knyttet til rollen som innkjøper av varer og tjenester.
Mange kommuner er med i et innkjøpssamarbeid. Dette gjør prosessene mer
effektive. I tillegg kan det bidra til at man i større grad unngår useriøse aktører siden
innkjøperne er mer spesialiserte og har tilgang til god informasjon. Storbykommuner
eller fylkeskommuner bidrar med prekvalifisering, «obs»-lister, kvalitetssikring eller
kontroll av kontrakter for mindre kommuner. I regionale samarbeid kjøper kommu
nene inn sammen eller på vegne av hverandre. Oslo kommune har et innkjøpsarbeid
der kommuner fra hele landet deltar og får tilgang til den informasjonen kommunen
har om ulike leverandører. Fordelen med å være del av et større innkjøpssamarbeid er
både at man får markedsmakt og best mulig pris, og at man kan benytte det mer aktivt
for å unngå useriøse aktører.
Kommunene er underlagt regelverket for offentlige anskaffelser, med tilhørende
bestemmelser om lønns- og arbeidsvilkår. Fra 1. januar 2017 trådte nye bestemmelser
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i kraft, men i denne undersøkelsen er det selvfølgelig det gamle regelverket som er
utgangspunktet for kommunenes erfaringer.1
Kommunene kan vise til en rekke tiltak som går utover det daværende anskaffelses
reglementet. Det omfatter egne retningslinjer for krav om lærlinger, begrensninger i
antall underleverandører i en kontraktkjede, utvidet skatteattest for utsatte bransjer, til
pasning til anbefalingene fra Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ), bruk av e-faktura
og samarbeid med a-krimenhetene som er etablert i flere byer (Bergen, Trondheim,
Stavanger, Kristiansand og Oslo).
I de to kommunene som er særlig omtalt i denne rapporten, Bergen og Skien, ble
det for eksempel gjort politiske vedtak om kjedebegrensning allerede i 2014. Det er
imidlertid så langt liten erfaring med kjedebegrensning. Det skyldes hovedsakelig
at det ikke var igangsatt større prosjekter etter at vedtakene var gjort. Sør-Trøndelag
utmerker seg ved å ha vært tidlig ute med å profesjonalisere og formalisere innkjøps
rutinene sine. Det kan ha ført til at useriøse aktører ikke har sluppet til i like stor grad
som de ellers kunne ha gjort.
Den såkalte «Skiens-modellen» har fått stor oppmerksomhet, og er resultat av
et samarbeid mellom kommunen, Fellesforbundet og NHO Telemark. Tiltakene er
først og fremst rettet mot leverandører i bygg og anlegg. Noen av punktene, foruten
kjedebegrensning, er krav om fast ansatte, at flertallet av arbeidstakerne har fagbrev,
at norsk skal være hovedspråk, at bedriftene skal være godkjent for å ta inn lærlinger
og at lønna skal utbetales i norsk bank.
I Bergen har innkjøpsavdelingen avtale med kemneren om utvidet skatteattest for
leverandører til kommunen i utvalgte bransjer.2 Den gir mulighet til å innhente opp
lysninger over en periode tilbake i tid, innhente informasjon om hvilke arbeidstakere
det er innrapportert lønn for, og om disse er innrapportert til skatteetaten. Den åpner
dessuten for å hente opplysninger om bruk av utenlandsk arbeidskraft fra Sentral
skattekontoret for utenlandssaker.
Når det gjelder a-krimenhetene omtales disse som svært viktige av kommuner som
har samarbeidet med dem. I Bergen er det for eksempel innledet et samarbeid mellom
a-krimenheten og innkjøpsavdelingen for å styrke innkjøpsavdelingens kompetanse
på kontroll av lønns- og arbeidsvilkår. A-krim samarbeider også med kontoret for
skjenkesaker, byggesakskontoret og brannetaten.

I det nye regelverket er det krav om at bedrifter som leverer tjenester, blant annet innenfor bygg og
anlegg, skal har lærlinger. Den nye loven åpner også for begrensninger i antall ledd i leverandørkjeden.

1

2
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Bygg og anlegg, renhold, bemanningsbyråer og bilpleie.

Det er flere utfordringer – etterkontroll er den største

Norges tilknytning til EØS-avtalen, med fri flyt av varer, kapital, arbeid og tjenester,
har siden EU-utvidelsene i 2004 og 2007 ført til den største arbeidsinnvandringen
noensinne. En uheldig konsekvens av den frie flyten er at useriøse aktører har fått
større handlingsrom. EØS-avtalen legger også rammer for regelverket for offentlige
anskaffelser. Regelverket skal blant annet sikre likebehandling mellom norske og
utenlandske leverandører. I tillegg må kommunene forholde seg til forskriften om
lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.
Informantene i kommunene mener at det er vanskelig å følge opp regelverket på
en skikkelig måte, og at det krever mye tid, ressurser og kompetanse. Mange opplever
at både regelverket og oppfølgingen har blitt stadig mer omfattende. Til tross for at
flere kommuner er store innkjøpere, med hundrevis av millioner i omsetning, blir
ressurser til kontrollarbeid ofte veid opp mot andre presserende oppgaver og tjenester.
Kontroll av lønns- og arbeidsvilkår trekkes fram som særlig vanskelig. Å etterspørre
skriftlig dokumentasjon er sjelden tilstrekkelig for å avdekke arbeidslivskriminalitet på
dette området. Det er grunn til å stille spørsmål ved om det i det hele tatt er realistisk
at kommunene skal klare å drive en effektiv etterkontroll med mindre dette arbeidet
styrkes betydelig både med ressurser og kompetanse. Det er mest sannsynlig nødvendig
med betydelig regional koordinering mellom kommunene der de største kommunene
setter seg i førersetet. Kommunenes arbeid må også koordineres bedre med den statlige
innsatsen på området.
Store markeder og omfattende kontrakter kan gjøre det vanskeligere å avdekke om
noen bevisst eller ubevisst driver useriøst eller er involvert i kriminell virksomhet. Det
kan for eksempel være vanskelig å skille mellom tilbydere som bryter loven med viten
og vilje, og de som bare trenger veiledning.
To andre utfordringer som trekkes fram er manglende koordinering mellom offent
lige organer som kan hjelpe kommunen å velge riktig leverandør, og sprik mellom krav
som stilles nasjonalt og på sentralt nivå i kommunen og praksisen ute i organisasjonen
der anskaffelsen gjøres.
I Skien har man etter hvert erfart noen utfordringer med kravene som stilles. Det
gjelder blant at norsk skal være hovedspråket på byggeplassen. Kravet om ett ledd under
hovedleverandør i kontraktkjeden viser seg å være vanskelig å gjennomføre i praksis.
Dette blir derfor trolig revidert.

Forskjell på stor og liten

Tilbakemeldingene fra de mindre kommunene i denne undersøkelsen er at arbeids
livskriminalitet ikke er et problem. Informantene viser til at de godt kjent med ulike
lokale leverandører, og anser sitt marked som lite attraktivt for større og mer organi
serte kriminelle aktører. Så er spørsmålet om problemet anses som lite fordi kontrollen
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også er begrenset. En annen problemstilling er at et for strengt regelverk kan gjøre
det vanskeligere for mindre og lokale aktører å levere tilbud. Dette gjelder særlig i
distriktene.
Behov for mer opplæring og samarbeid

Det er utarbeidet en rekke veiledere og sjekklister for kommunene. Informantene
trekker likevel fram behovet for mer informasjons- og opplæringsmateriell knyttet til
regler for offentlige anskaffelser, gjennomføring av kontroller og tilsyn og hvordan
man avdekker organisert kriminalitet.
Mange ønsker seg et enda mer systematisk og koordinert samarbeid mellom statlige
etater og kommuner. De vellykkede erfaringene med samarbeid med a-krimenhetene
kan være en forklaring på det. Enkelte peker også på betydningen av å beholde skatte
innkreving og likningskontor lokalt. Begrunnelsen er at en lokal skatteinnkrever
både har lokalkunnskap som er viktig for kontrollen og kan fungere som partner for
administrasjonen i kommunen/fylkeskommunen.
Ressursproblemene kommer man ikke unna. Det gjelder spesielt oppbygging av
kompetanse og flere midler til kontroll og oppfølging. En annen utfordring er lang
saksbehandlingstid i forbindelse med lovbrudd. Det kan føre til at aktører forsvinner
eller slår seg konkurs, for så å starte opp igjen og fortsette som før.
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1 Innledning

I løpet av det siste tiåret har det blitt rettet stadig større oppmerksomhet mot sosial
dumping, useriøsitet og arbeidslivskriminalitet i det norske arbeidsmarkedet. En sterkt
medvirkende faktor er EU-utvidelsene i 2004 og 2007, som åpnet det norske arbeids- og
tjenestemarkedet for ti østeuropeiske EU-land.3 Dette ga støtet til den største arbeidsog tjenesteinnvandringen til Norge noensinne (Dølvik & Eldring 2008; Eldring &
Friberg 2013).
Internasjonaliseringen av det norske arbeidsmarkedet har forsterket allerede eksis
terende problemer i visse sektorer, men også skapt helt nye utfordringer. Vi kan anta
at de fleste virksomheter etterlever regelverket og forsøker å sikre at arbeidet foregår
i lovlige og anstendige former. Likevel har den frie flyten gitt useriøse aktører større
handlingsrom – både hjemme og ute.
I de statlige etatenes situasjonsbeskrivelse fra 2014 skildres en bekymringsfull
utvikling i arbeidslivet, som i tillegg til svart arbeid omfatter ikke bokført omsetning
og momsunndragelser. Videre framheves det at det er en økning i systematisert og
organisert kriminalitet i arbeidslivet, ofte organisert gjennom multikriminelle nett
verk (Arbeidstilsynet et al. 2014). Dette bildet bekreftes i Kripos’ siste trendrapport
(Kripos 2016). Ifølge situasjonsbeskrivelsen er bygg og anlegg, renhold, utelivsbransjen,
landbruk, verftsindustri, transport og fiskeindustri særlig utsatt for kriminalitet. I deler
av disse bransjene er det store utfordringer når det gjelder useriøsitet og arbeidslivs
kriminalitet (se f.eks. Alsos & Jensen 2013; Berge et al. 2013; Trygstad et al. 2011,
2012, 2014). En analyse av serveringsnæringen tyder på at dette også er en næring som
er utsatt for useriøse aktører, på linje med de ovennevnte (DAMVAD og Samfunns
økonomisk analyse 2014).
Arbeidslivskriminalitet skaper store problemer for kommunene4 og storsamfun
net, så vel som for seriøse virksomheter, arbeidstakerne og for borgerne. Kriminalitet
i arbeidslivet påfører fellesskapet inntektstap, enkeltnæringers omdømme svekkes,
og det gir vanskelige og urettferdige konkurranseforhold for seriøse aktører både på
innkjøps- og tilbydersiden.
3
Disse landene er Polen, Litauen, Latvia, Estland, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia, Ungarn, Bulgaria og
Romania. 2013 ble også Kroatia EU-medlem.

I teksten vil vi innimellom for enkelhets skyld bruke ordet «kommune» som et samlebegrep for
kommunesektoren, som inkluderer både fylkeskommuner, kommuner og kommunale foretak.
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Problemstillinger
Prosjektets hovedformål er å etablere et kunnskapsgrunnlag om hvordan kommune
sektoren arbeider for å hindre arbeidslivskriminalitet – og hvordan dette arbeidet kan
styrkes. Problemstillingene som KS legger til grunn for prosjektet, dreier seg til dels om
kommunenes praksis og erfaringer, og er til dels relatert til regjeringens handlingsplan
mot arbeidslivskriminalitet og for samarbeid med andre offentlige kontrolletater:
• Hvordan følger kommuner og fylkeskommuner opp sitt ansvar for å hindre
arbeidslivskriminalitet i rollen som innkjøper spesielt og gjennom sitt virke, roller
og tiltak mer generelt?
• Hvilke utfordringer har kommunesektoren erfart?
• I hvilken grad er bekjempelse av arbeidslivskriminalitet på dagsordenen i kommuner
og fylkeskommuner, herunder i selskaper og foretak? Hva kan forklare eventuelle
variasjoner innad i sektoren?
• Hvordan erfarer kommunesektoren at tiltak i regjeringens handlingsplan mot
arbeidslivskriminalitet støtter opp arbeidet (eksempelvis styrket samarbeid og in
formasjonsdeling mellom statlige kontrolletater og politi, næringslivskoordinatorer
i politiet, verktøy knyttet til anskaffelser og kontroll av leverandører)?
• Hvordan kan kommunesektoren samarbeide for å bidra til bekjempelse av arbeids
livskriminalitet? Hvilke ressurser og kompetanse krever det?
For det første stiller vi spørsmål om hva kommunene gjør for å bekjempe arbeidslivs
kriminalitet, og for det andre om hvordan de gjør det. I tillegg identifiserer vi faktorer
som kan forklare hvorfor de gjør (eller ikke gjør) det. Problemstillingene innbyr til
kartlegging og temperaturmåling, men definitivt også til mer inngående studier av
sammenhenger mellom strategier, praksis og resultater. Gitt prosjektets rammer har
vi særlig prioritert det sistnevnte.

Forskningsdesign og data
I det følgende gjør vi rede for forskningsdesign og metodisk opplegg. Det finnes en
god del litteratur og statistikk som belyser og peker på kommunesektorens utfordringer
med arbeidslivskriminalitet, både som kontrollorgan og forvalter av lov- og regelverk
som skal sikre gode lønns- og arbeidsvilkår, og som innkjøper av tjenester fra eksterne
leverandører av tjenester. Vi har gjennomgått foreliggende utredninger, forskning og
dokumentasjon relevant for rapportens tema, med følgende tre hovedmål:
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• sikre en god forståelse av oppgavens bakgrunn og problemstilling
• danne grunnlag for vår beskrivelse og forståelse av eksisterende problemstillinger
knyttet til problematikken med arbeidslivskriminalitet generelt og for kommune
sektoren spesielt
• dra nytte av tidligere gjennomførte kartlegginger når det gjelder kommunenes
praksis ved offentlige anskaffelser, omfang av problemer, med videre
I arbeidet med forskningsdesignet har vi måttet foreta en avveining mellom breddeog dybdeinnhenting av data. Vi har forsøkt å kartlegge problemstillingene både i
bredde og dybde ved å gjennomføre ulike former for intervjuer med et spekter av
aktører. Intervjuer er en velegnet metode når man ønsker å få inngående forståelse
av et tema og av sammenhenger mellom ulike forhold. Intervjuer gir på denne måten
ikke bare kunnskap om hvordan noe er, men også om hvorfor det er slik. I tillegg til
litteraturgjennomgangen har vi utført en toleddet intervjuundersøkelse, der vi først
utførte en rekke intervjuer med et større antall kommuner og fylkeskommuner for å
få breddekunnskap. Deretter gjennomførte vi en casetilnærming i to kommuner og en
fylkeskommune for å få dybdeforståelse.
Breddeintervjuer med representanter for fylkeskommuner og kommuner

I breddeundersøkelsen har vi intervjuet 24 kommune- og fem fylkeskommuneadmi
nistrasjoner rundt om i landet. Informantene var hovedsakelig rådmenn, men også
andre, som for eksempel innkjøpssjefer. Utvalget av kommuner består av både små,
mellomstore og store kommuner, med hovedvekt på de største kommunene. Kom
muner med mindre enn 3000 innbyggere er utelatt. Utvalget er med andre ord ikke
tilfeldig, men ment å gjenspeile en viss bredde både når det gjelder størrelse og geografi.
Formålet med intervjuene har vært å innhente overordnet informasjon om hvordan
kommuner og fylkeskommuner arbeider for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Inter
vjuene ble gjennomført per telefon og tok med få unntak mellom 15 og 30 minutter.
Intervjuguiden ble utarbeidet av forskerteamet, i samarbeid med oppdragsgiver.
Intervjuguiden hadde en klar struktur, men ga rom for å følge opp spesielle temaer
som dukket opp underveis. Dette sikret sammenliknbare data, men ga også mulighet
for å få kompletterende og oppklarende informasjon. I intervjuene med fylkeskom
munene la vi vekt på å få oversikt over tiltak og relevant informasjon på fylkesnivå,
deres kunnskap om hva som foregår i fylket både når det gjelder omfang av problemer
og løsninger, og deres eventuelle oversikt over aktiviteter i og mellom kommunene. I
kommuneintervjuene la vi vekt på kommunenes egne tiltak, samarbeid med andre
etater og aktører og eventuelt interkommunalt samarbeid.
Alle forespurte fylkeskommuner deltok i undersøkelsen. For kommunene var det
et fåtall som ikke ønsket å delta. Årsaken var gjerne at rådmannen var relativt ny i
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sin stilling. I slike tilfeller har vi kontaktet en annen kommune av samme størrelse
i samme fylke. Det er viktig å presisere at ikke alle vi pratet med, hadde full oversikt
over kommunens eller fylkeskommunens tiltak og arbeidsmetoder tilknyttet temaet
arbeidslivskriminalitet.
Figur 1.1 Geografisk fordeling av fylkeskommunene og kommunene som deltok i u
 ndersøkelsen.
Antall.



































 



Figur 1.2 Fordeling av de som deltok i undersøkelsen, basert på befolkningsstørrelse. Antall.






















  



  

Gruppene er inndelt etter befolkning på følgende måte: liten: 0-10 000; mellomstor: 10 000-25 000; stor: 25 000+
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Vi vurderte om vi skulle legge opp til en survey blant rådmennene i alle kommuner
for å dekke breddespørsmålet. Dette ville gitt data som kunne bidratt til å kartlegge
situasjonen sett fra kommunene, og som ville gitt grunnlag for å beskrive variasjoner
i kommunesektoren. Det er tre hovedgrunner til at vi la denne framgangsmåten på
hylla. For det første er det tidligere gjort kartlegginger som vi kan dra veksler på
(KPMG 2012; Alsos et al. 2012). For det andre er vi kjent med at rådmennene er
ganske belastet når det gjelder spørreundersøkelser, noe som svekker muligheten for å
få en god svarprosent. Og sist, men ikke minst vurderer vi det som viktigere å innhente
mer dybdekunnskap for å kunne gjøre kvalifiserte analyser i henhold til prosjektets
hovedproblemstillinger enn det en ren spørreundersøkelse kan gi.
Casestudier av to kommuner og en fylkeskommune

På grunnlag av datamaterialet fra intervjuene blant fylkeskommunene og kommunene
valgte vi ut to kommuner og en fylkeskommune for nærmere undersøkelse. Disse var
Skien, Bergen og Sør-Trøndelag. Hensikten har vært både å få dybdekunnskap om
hvordan enkeltkommuner arbeider mot og erfarer problemet med arbeidslivskrimi
nalitet i utvalgte sektorer, og å belyse kommunesektorens rolle som innkjøper av varer
og tjenester og som utøver av myndighet og kontroll i den forbindelse.
Vi utarbeidet en semistrukturert intervjuguide som vi brukte i samtlige casekommuner. Dette innebærer å stille de samme spørsmålene til respondentene innen
samme målgruppe, men spørsmålsformuleringen er noe mer åpen enn i mer strukturerte
intervjuer. Dette åpner også for at respondentene kan svare mer fritt, og at intervjuer
kan komme med oppfølgingsspørsmål i større grad enn i breddeundersøkelsen. Inter
vjuene tok fra 35 minutter til i overkant av én time.
Et poeng med casestudiene var å gå i dybden og belyse typiske utfordringer kom
munene kan støte på i innsatsen mot arbeidslivskriminalitet, ut fra for eksempel stør
relse, næringsstruktur og organisering. Bergen er en storbykommune med et stort og
mangfoldig uteliv. I tillegg ble den første a-krimenheten med en samlokalisering av
statlige enheter som Arbeidstilsynet, skatteetaten, politiet, NAV og kemneren etablert
her i 2014, som et pilotprosjekt. I intervjuene i Bergen kommune har vi derfor sær
lig vektlagt kommunens kontrollvirksomhet med utelivsbransjen og samarbeid med
a-krimenheten. Informanter i Bergen kommune var finansbyråd, kemner, leder for
Kontor for skjenkesaker, leder for innkjøpsenheten, leder for a-krimenheten og leder
for etat for utbygging.
Skien ses ofte som en foregangskommune når det gjelder bekjempelse av arbeids
livskriminalitet, på bakgrunn av den såkalte Skiens-modellen, kommunens tiltakspakke
mot arbeidslivskriminalitet. I Skien har vi vektlagt erfaringer og utfordringer knyttet
til innføringen og praktiseringen av denne modellen. Informanter i Skien kommune
har vært ordfører, rådmann og assisterende rådmann, kemner, leder for det interkom
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munale innkjøpssamarbeidet og en spesialrådgiver innen eiendomsetaten med ansvar
for kommunens byggeprosjekter.
I Sør-Trøndelag fylkeskommune var hensikten å belyse hvordan noen fylkes
kommuner og kommuner samarbeider om sine innkjøp. Her intervjuet vi totalt ni
informanter: jus- og innkjøpssjef, bygg- og eiendomssjef, samferdselssjef, rådgiver i
samferdselsavdelingen, fylkesrådmann, økonomisjef, innkjøpssjef, avdelingsdirektør
i Vegavdeling Trøndelag (Statens vegvesen) og stabssjef i AtB AS (kollektivtrafikk).

Forskningsetikk
I alle forskningsprosjekter må det gjøres etiske vurderinger av hvordan spørsmåls
formuleringer, metodiske tilnærminger og presentasjon av funn bør utformes med
respekt for informantene. Det er flere forskningsetiske hensyn å ivareta i denne typen
prosjekt. For det første må resultatene presenteres slik at personidentifiserbare opp
lysninger ikke gjøres kjent (anonymisering). I breddeundersøkelsen er kommunene
som har svart, derfor anonymisert. De fire kommunene som deltar i casestudiene, er
derimot ikke anonymisert. Grunnen til det er at anonymisering av disse kommunene
vanskelig lar seg gjøre i praksis, gitt kommunenes kjennetegn. For eksempel vil Skien
kommune lett kunne identifiseres, både på grunn av kommunens særegne tiltak mot
arbeidslivskriminalitet og på grunn samarbeidet med omkringliggende kommuner og
statlige etater. Anonymisering av casene vil dessuten kunne begrense læringsverdien
for andre kommuner. Informantene i casekommunene er informert om fraværet av
anonymisering og har gitt sitt samtykke til dette.

Gangen i rapporten
I kapittel 2 går vi gjennom utredninger, forskning, tiltak og dokumentasjon relevant for
kommunesektorens utfordringer med arbeidslivskriminalitet. I kapittel 3 presenterer
vi funn fra breddeundersøkelsen blant 24 kommune- og fem fylkeskommuneadminis
trasjoner rundt om i landet. Kapittel 4, 5, 6 er viet casestudiene av to kommuner og
én fylkeskommune. Her kommer vi nærmere inn på hvordan casekommunene følger
opp sitt ansvar for å hindre arbeidslivskriminalitet, både i forbindelse med offentlige
innkjøp og mer generelt. Vi ser blant annet på kommunenes erfarte utfordringer, sam
arbeid med statlige etater og erfaringer med regjeringens handlingsplan. Avslutningsvis,
i kapittel 7, oppsummerer vi hovedfunnene fra prosjektet.
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2 Arbeidslivskriminalitet og
kommunesektoren – en kunnskapsstatus

I dette kapitlet gjennomgår vi foreliggende forskning, dokumentasjon og utredninger
med relevans for innsatsen mot arbeidslivskriminalitet i kommunene.

Arbeidslivskriminalitet og sosial dumping
Begrepet «arbeidslivskriminalitet» er vidt og omfatter mange former for kriminalitet.
I regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet,5 beskrives det på denne måten:
Handlinger som bryter med norske lover om lønns- og arbeidsforhold, trygder,
skatter og avgifter, gjerne utført organisert, som utnytter arbeidstakere eller virker
konkurransevridende og undergraver samfunnsstrukturen.
Andre begreper som ofte dukker opp i forbindelse med arbeidslivskriminalitet, er
 sosial dumping» og «useriøsitet». Begrepet «sosial dumping» er ikke entydig defi
«
nert, og det foreligger heller ingen klare internasjonale definisjoner (Arnholz & Eldring
2015). Myndighetenes forståelse av begrepet har vært at sosial dumping omfatter brudd
på HMS-regler, regler om arbeidstid og krav til bostandard, og/eller at lønn og andre
ytelser er uakseptabelt lave sammenliknet med hva norske arbeidstakere normalt tjener,
eller ikke er i tråd med gjeldende allmenngjøringsforskrifter (St.meld. nr. 2 (2005-2006)
2006:36). Ofte vil slike forhold være lovstridige. Det er likevel verdt å merke seg at
for eksempel lave lønninger ikke nødvendigvis er et brudd på lovverket. For å avgjøre
hvorvidt et konkret lovbrudd er å anse som arbeidslivskriminalitet, må man vurdere
den konkrete saken og sammenhengen lovbruddet har utspilt seg i ( Arbeidstilsynet et
al. 2014). Sosial dumping kan derfor forstås som et videre begrep sammenliknet med
arbeidslivskriminalitet. Det brukes dessuten i større grad i forbindelse med arbeids
innvandring fra de nye EU-landene i Øst-Europa.
Begrepet «useriøsitet» opptrer også ofte sammen med sosial dumping og har
blitt brukt om «bedrifter og arbeidsgivere som regelmessig og systematisk opererer
https://www.regjeringen.no/contentassets/4f7ae70171bd480682b8dafddadaf311/strategi_mot_ar
beidslivskriminalitet.pdf

5
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på kanten av loven, bryter loven, og bryter det som regnes som god forretningsskikk»
(Dølvik et al. 2005). For eksempel kan man anta at i bedrifter som tilbyr dårlige lønnsog arbeidsvilkår, vil man også kunne finne skatteunndragelser og svart arbeid (Tryg
stad et al. 2011). I tillegg brukes også begrepet «arbeidsmiljøkriminalitet», definert
som alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven. Riksrevisjonen
forstår arbeidsmiljøkriminalitet som en spesifikk form for arbeidslivskriminalitet (se
Riksrevisjonens rapporter 2016a og 2016b). Det finnes med andre ord en rekke til dels
overlappende begreper knyttet til denne rapportens tema. Fordi det mangler enhetlige
definisjoner, vil vi i rapporten veksle mellom begrepene nevnt over, alt etter sammen
hengen. I hovedsak brukes begrepet «arbeidslivskriminalitet» som en samlebetegnelse.

Handlingsplaner og strategier
mot arbeidslivskriminalitet
Utviklingen i retning av mer kriminalitet i arbeidslivet har gitt opphav til en rekke tiltak
og responser, både fra myndighetene og arbeidslivets parter. I 2006 lanserte Stoltenbergregjeringen sin første handlingsplan mot sosial dumping, som senere ble fulgt opp med
nye handlingsplaner i 2008 og 2013. Handlingsplanene mot sosial dumping inneholdt
en rekke tiltak som spente fra lov- og forskriftsendringer, betydelig økning av ressurser
til tilsyns- og kontrollvirksomhet, og til informasjons- og veiledningstiltak (Eldring et
al. 2011). Noen av de mest sentrale tiltakene i handlingsplanene har vært
• økte ressurser og nye sanksjonsmidler for Arbeidstilsynet
• identifikasjonskort (HMS-kort) i renholdsbransjen og i bygg- og anleggsnæringen
• endringer i allmenngjøringsordningen (informasjons- og påseplikt, innsynsrett for
tillitsvalgte og solidaransvar)
• endringer i inn- og utleieregelverket
• melde- og registreringsplikt for bemanningsforetak
• forsterket innsats i forbindelse med informasjon og veiledning, blant annet etable
ring av servicesentre for utenlandske arbeidstakere
• satsing på bransjeprogram mot useriøsitet i renhold, uteliv og transport.
Fafo evaluerte de to første handlingsplanene i 2010–2011. Hovedkonklusjonen i
evalueringen var at tiltakene mot sosial dumping hadde hatt en positiv effekt. Mest
sannsynlig ville problemene med sosial dumping i Norge vært større dersom tiltakene
ikke hadde blitt innført. Dette gjaldt likevel først og fremst bransjer omfattet av
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allmenngjorte tariffavtaler, hvor både reguleringer og kontrolltiltak var blitt kraftig
skjerpet. I bransjer som hadde hatt betydelig arbeidsinnvandring og tjenestemobilitet,
men som ikke var dekket av allmenngjøringsforskriftene, var effektene mer begrensede
(Eldring et al. 2011).
I 2015 kom Solberg-regjeringen med sin strategi mot arbeidslivskriminalitet, hvor
arbeidet fra de tidligere handlingsplanene ble videreført og styrket. Av tiltak med særlig
relevans for kommunesektoren var blant annet
• innføring av en hjemmel i regelverket for offentlige anskaffelser for å kunne begrense
antall kontraktsledd i utsatte bransjer (maks to ledd)
• innføring av et krav i regelverket for offentlige anskaffelser om at leverandørene har
lærlinger på de områdene hvor det er særlig behov
• å etablere ordninger som gjør det lettere å kontrollere om leverandører er seriøse
• en veileder om beste praksis for etterlevelse av lønns- og arbeidsvilkår i offentlig
sektor
• å styrke det tverretatlige samarbeidet mellom offentlige myndigheter, for eksempel
ved å etablere flere såkalte a-krimgrupper i de store byene
Tverretatlig samarbeid

I Solberg-regjeringens strategi pekes det på at et styrket samarbeid mellom flere
offentlige etater er vesentlig for å bekjempe arbeidslivskriminalitet, både når det gjelder
operative kontroller og informasjonsdeling. Her spiller kommunene en viktig rolle
via kemneren. I tråd med strategien er det etablert såkalte a-krimgrupper i Bergen,
Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Oslo for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. I
disse byene jobber Arbeidstilsynet, NAV, politiet, kemneren og skatteetaten sammen
om å gjennomføre felles tilsyn, kontroll og veiledning overfor utsatte bransjer. I Oslo
deltar i tillegg Tolletaten. Målet er å effektivisere innsatsen gjennom koordinerte ak
sjoner. Den første a-krimgruppen ble opprettet i Bergen i 2014, som et pilotprosjekt.
I 2015 fikk Oslo og Stavanger tilsvarende grupper, Trondheim og Kristiansand i 2016.
I Nord-Norge har politiet, NAV, skatteetaten og Arbeidstilsynet inngått avtale om
tettere samarbeid (Arbeidstilsynet et al. 2015). De ulike a-krimenhetene har utført
en rekke felles kontroller i utsatte bransjer.
I 2016 ble også Tverretatlig senter for etterretning og analyse (NTAES) etablert,
med hensikt å styrke politiets og kontrollmyndighetenes innsats mot økonomisk
kriminalitet, herunder arbeidslivskriminalitet. Det nye senteret er en del av Solbergregjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet, og det er et samarbeid mellom politiet,
skatteetaten, NAV, Tolletaten og Arbeidstilsynet. I tillegg til utredning av overordnede
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trusselvurderinger skal senteret bidra med etterretningsrapporter rettet mot bekjem
pelse av kriminelle aktører og nettverk.
I sin evaluering av myndighetenes innsats mot arbeidslivskriminalitet peker Riksre
visjonen på at etableringen av a-krimenhetene har styrket det tverretatlige samarbeidet,
men at det er krevende å få til et operativt samarbeid mellom selvstendige etater. Blant
annet opplever Arbeidstilsynets inspektører det som vanskelig å få taushetsbelagt
informasjon fra skatteetaten. Hindringer som følge av taushetspliktsbestemmelsene,
samt manglende etterforskningskapasitet i politiet, har ført til at for få saker oppklares
(Riksrevisjonen 2016b:115). Neby et al. (2016) beskriver at den statlige samordningen
av innsatsen mot arbeidslivskriminalitet er lovende, og at det er oppnådd viktige resul
tater – selv om mange av samarbeidstiltakene er i en tidlig fase. Også her understrekes
det at informasjonsutveksling er svært viktig ved tverretatlig samarbeid. Samtidig
pekes det på at det tverretatlige samarbeidet oppleves som nyttig for de involverte
etatene. Sammenliknet med tidligere, hvor samarbeidet var mer sporadisk, får man
nå mer informasjon om aktuelle aktører, mer kunnskap om andre etaters virkemidler
og sanksjoner, et bedre grunnlag for prioritering av ressursbruk og virkemidler samt
en økt samordning i bruken av sanksjoner (Neby et al. 2016:113).

Kommunesektorens rolle i bekjempelsen
av arbeidslivskriminalitet
Kommunesektoren berøres på ulike måter av arbeidslivskriminalitet og spiller også
flere roller når det gjelder bekjempelsen av slik kriminalitet. Grovt sett kan vi skille ut
fire sentrale roller for kommunesektoren i dette feltet:
• innkjøper av varer og tjenester (offentlige anskaffelser)
• utøver av myndighet og kontroll
• arbeidsgiver og tjenesteprodusent
• samfunnsutviklings- og demokratiaktør
Gitt de mange rollene vil kommunenes arbeid mot arbeidslivskriminalitet måtte
ta ulike former. Kommunene er store arbeidsgivere, men det offentlige arbeidsmar
kedet er velregulert og gjennomorganisert. Det foreligger ingen indikasjoner på at
kommunesektorens egne ansatte utsettes for sosial dumping eller andre former for
arbeidslivskriminalitet. Kommunenes rolle som samfunnsutvikler og demokratiaktør
er sentral både når det gjelder utøvelsen av rollen som innkjøper, som forbilde og
for å tilrettelegge og sikre gode politiske prosesser samt opplysning og veiledning til
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allmennheten. I vår sammenheng vil vi imidlertid særlig konsentrere oss om anskaf
felser og innkjøp, og om kommunens rolle som utøver av myndighet og kontroll, for
eksempel i forbindelse med skjenkelovgivning og arbeidsgiverkontroll. Disse rollene
er etter vår vurdering de mest sentrale når det gjelder kommunesektorens bekjempelse
av arbeidslivskriminalitet.
Offentlige anskaffelser: omfang

Kommunal sektor er en markedsaktør med stor betydning, og måten sektoren prak
tiserer innkjøpsregelverket på, kan påvirke konkurranse- og arbeidsforholdene på
tilbudssiden. På denne måten kan kommunesektoren bidra til å begrense mulighets
rommet for arbeidslivskriminalitet. I det følgende beskriver vi kommunesektorens rolle
i forbindelse med offentlige innkjøp og skisserer det gjeldende regelverket for dette.
I 2015 kjøpte det offentlige inn varer og tjenester for 480 milliarder kroner, ifølge
SSB6. Totalt sett utgjorde offentlige innkjøp over 15 prosent av bruttonasjonalproduk
tet (BNP). Kommuneforvaltningen gjorde innkjøp for 183 milliarder kroner. Dette er
en økning på drøyt 12 prosent eller nesten 6 milliarder kroner fra 2014 til 2015. Veksten
skyldes først og fremst økte investeringer i skolebygg, kommunale boliger og vann- og
avløpsnett. Data fra Kommunal- og regionaldepartementets organisasjonsdatabaser
viser at hele 82 prosent av kommunene i 2012 oppga at de brukte konkurranseutset
ting på ett eller flere tjenesteområder. I kommunene er drift og vedlikehold av veier
den mest konkurranseutsatte oppgaven, etterfulgt av barnehager. I fylkeskommunene
er det først og fremst kollektivtransport og drift og vedlikehold av fylkeskommunale
veier som konkurranseeksponeres. I tillegg er kommunal sektor også en stor innkjøper
av tjenester fra det private markedet, for eksempel veivedlikehold og snøbrøyting,
barnehage, nybygging, drift og vedlikehold av bygninger og anlegg (Blåka, Tjerbo &
Zeiner 2012:18).
Kommunens størrelse er avgjørende for hvor mye ressurser som er satt av til å drive
med innkjøp. De største kommunene har gjerne egne innkjøpsenheter, og dermed
har de også større mulighet til å bygge opp kompetanse på området og sikre gode
innkjøpsprosesser. De mindre kommunene kan ha en innkjøpsrådgiver, men i mange
kommuner er det ingen som arbeider med innkjøp på fulltid. Ansvaret kan også ligge
hos økonomiavdelingen uten at en særskilt person har dette som sitt ansvarsområde.
Det kan også ligge hos enhetsledere, da gjerne i teknisk sektor (Alsos, Berge & Øde
gård 2012). På den andre siden er mange mindre kommuner med i interkommunale
innkjøpssamarbeid, hvor de kan benytte seg av felles rammeavtaler for innkjøp og søke
bistand hos et større fagmiljø i innkjøpsprosessen.

6

http://www.ssb.no/offentlig-sektor/statistikker/offinnkj/aar
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Regelverk

Gjennom EØS-avtalen er Norge en del av EUs indre marked for varer, tjenester, kapital
og personer. EØS-avtalen setter rammer for det norske regelverket for offentlige anskaf
felser. Grunnleggende krav er konkurranse, ikke-diskriminering, forutberegnelighet,
etterprøvbarhet og god forretningsskikk. Formålet med et felles regelverk er å samordne
framgangsmåten for offentlige anskaffelser og å sikre likebehandling mellom lokale og
utenlandske leverandører. Anskaffelsesreglene gjelder for offentlige oppdragsgiveres
tildeling av kontrakter på leveranser for varer, tjenester, samt bygg og anlegg, og an
skaffelsene er underlagt ulike terskler og regler. Ved tildelinger er hovedregelen at det
billigste eller økonomisk mest fordelaktige tilbudet skal velges. Regelverket innebærer
at det over visse terskelverdier skal være åpen, offentlig og internasjonal konkurranse
om leveranser til det offentlige. Myndighetene har slått fast at offentlige innkjøpere
har et særlig ansvar for å ivareta grunnleggende arbeidstaker- og menneskerettigheter
og redusere sosial dumping. Regelverket består av lov og forskrift om offentlige anskaf
felser, der forskriften gir utfyllende regler og detaljerte bestemmelser til loven.
I juni 2016 ble det vedtatt en ny lov om offentlige anskaffelser, som avløser anskaf
felsesloven fra 1999. Den nye loven trådte i kraft 1. januar 2017. Bakgrunnen for den
nye loven er at EU har vedtatt tre nye direktiver: anskaffelsesdirektivet, forsynings
direktivet og konsesjonsdirektivet, som blant annet er ment å utvide mulighetene til å
ta samfunnshensyn ved offentlige anskaffelser. Den nye loven om offentlige anskaffelser
inneholder en bestemmelse om å ivareta miljø, grunnleggende menneskerettigheter og
andre samfunnshensyn. Det åpnes blant annet for å avvise leverandører som ikke opp
fyller de kravene som stilles. Dermed tydeliggjøres oppdragsgivers muligheter til å stille
krav til alle sosiale forhold knyttet til produksjonsprosessen og levering av oppdraget.
I det nye anskaffelsesregelverket er det blant annet et krav om at bedrifter som
leverer tjenester til det offentlige, skal ha lærlinger. Kravet gjelder for bygg- og an
leggskontrakter og for tjenestekontrakter i bransjer med særlig behov for læreplasser.
I kommunesektoren gjelder kravet for kontrakter verdt minst 1,75 millioner kroner,
eksklusiv merverdiavgift, og med varighet over tre måneder. For statlige myndigheter
er terskelverdien 1,1 millioner kroner, eksklusiv merverdiavgift. Terskelverdier er
beløpsgrenser som angir når viktige deler av regelverket for offentlige anskaffelser trer
i kraft. Kravet omfatter også utenlandske bedrifter. For å få offentlige kontrakter må
utenlandske bedrifter godkjennes som lærebedrift i Norge og ha norske lærlinger eller
bruke lærlinger eller praksiselever fra tilsvarende opplæringsordninger i hjemlandet.
Hensikten med lærlingkravet er å sikre rekruttering til yrkesfagene og at bedrifter som
tilbyr læreplasser, skal stille sterkere i konkurransen om oppdrag.
Den nye loven åpner også for begrensninger i antall ledd i leverandørkjeden i
bransjer med særlige utfordringer knyttet til arbeidslivskriminalitet. Ved anskaffelser
av bygge- og anleggsarbeider og enkelte rengjøringstjenester pålegges oppdragsgiver
å kreve at leverandøren skal ha kun to ledd under seg i leverandørkjeden. I tillegg
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gjeninnføres KOFAs7 myndighet til å ilegge overtredelsesgebyr ved ulovlige direkte
anskaffelser.
Som en del av Stoltenberg-regjeringens første handlingsplan mot sosial dumping
ble bestemmelsene i ILO-konvensjon nr. 94 om arbeidsklausuler i offentlige kontrak
ter også gjort gjeldende for kommunal sektor. Kravene ble gjennomført 1. mars 2008
gjennom forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Forskriften setter
minimumskrav til offentlige virksomheter som skal kjøpe inn tjenester eller bygge- og
anleggsarbeider. Hensikten er å sikre at ansatte i virksomheter som utfører tjenester og
bygge- og anleggsarbeider for offentlige oppdragsgivere, ikke har dårligere lønns- og
arbeidsvilkår enn det som følger av gjeldende allmenngjøringsforskrifter eller landsom
fattende tariffavtaler. Forskriften omfatter statlige, kommunale og fylkeskommunale
myndigheter og offentligrettslige organer, og den er hjemlet i lov om offentlige anskaf
felser (§ 7). For kommunale, fylkeskommunale eller offentligrettslige virksomheter
gjelder forskriften når anskaffelsen er over 1,75 millioner kroner, eksklusiv merver
diavgift, mens terskelen er 1,1 millioner kroner, eksklusiv merverdiavgift, for statlige
virksomheter. I kontraktsoppfølgingen kreves det blant annet at oppdragsgiver skal
kontrollere at kravene til lønns- og arbeidsvilkår overholdes. Det er Arbeidstilsynet
som har ansvaret for å føre tilsyn med at oppdragsgivere overholder forskrift om lønnsog arbeidsvilkår i offentlige kontrakter (Direktoratet for forvaltning og IKT 2016).
Kontroll og oppfølging av offentlige anskaffelser

Å følge opp og kontrollere leverandører som leverer tjenester til offentlig sektor, er en
sentral del av arbeidet for å hindre og avdekke arbeidslivskriminalitet. Riksrevisjonen
(2016a) peker på at følgende hovedpunkter kan inngå i en slik kontrollprosess:
• risikovurdering av om arbeidslivskriminalitet kan forekomme, i hver enkelt anskaf
felse
• egenerklæring og tredjepartdokumentasjon, for eksempel innhenting av skatteattest,
egenerklæringsskjema og egenrapportering i møter med leverandøren
• kontroll av dokumentasjon, for eksempel timelister, lønnsslipper, arbeidsavtaler og
bankutskrift av lønnsutbetalinger
• stedlig kontroll av for eksempel HMS-kort, boforhold og utgifter til reise, kost og
losji
Fafo har i flere prosjekter sett på hvordan det offentlige opptrer som kunde, og hvilke
konsekvenser dette kan ha, både for tjenestene som leveres, og for lønns- og arbeidsfor
hold hos tjenesteleverandørene. Et gjennomgående funn er at regelverkskompetanse og
7

Klagenemnda for offentlige anskaffelser
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innkjøpskompetanse samt en velfungerende egenkontroll og oppfølging er avgjørende
for kommunenes bekjempelse av arbeidslivskriminalitet (Alsos et al. 2012; Berge &
Sønsterudbråten 2011; Trygstad et al. 2011).
I en studie fra 2012 framkom det at to tredjedeler av kommunene hadde et inn
kjøpsreglement som inkluderte bestemmelser om lønns- og arbeidsvilkår for ansatte hos
leverandører og underleverandører. Undersøkelsen dokumenterte imidlertid svakheter
når det gjaldt oppfølging og kontroll. Blant annet rapporterte 13 av 20 kommunere
visorer om brudd på regelverket i noen eller alle kommuner de har oppdrag for (Alsos
et al. 2012). KMPG (2012) fant at flertallet av de kommunale lederne og innkjøperne
mente at kontraktene sikrer adgang til å kontrollere slike forhold. Samtidig framkom det
også at det ikke var gode nok rutiner for oppfølging og heller ikke nok tid og ressurser.
I Riksrevisjonens (2016) seneste undersøkelse av myndighetenes arbeid mot sosial
dumping ved offentlige anskaffelser slås det fast at kommunene og statlige etater ikke
etterlever regelverket i tilstrekkelig grad. tredjedeler av kommunene For det første av
dekkes manglende rutiner og systemer for å motvirke arbeidslivskriminalitet. Om lag
to og de statlige virksomhetene har en strategi eller et overordnet styringsdokument for
offentlige anskaffelser, men kun halvparten av virksomhetene har styringsdokumenter
som omfatter sosial dumping. Undersøkelsen viser videre at offentlige virksomheter
som har etablert strategier og rutiner for arbeid mot sosial dumping, i større grad
etterlever regelverket, sammenliknet med virksomheter som mangler slike strategier
og rutiner. Flere kommuner har etablert rutiner for å følge opp og kontrollere lønns- og
arbeidsvilkår som går utover kravene i regelverket. Samtidig pekes det på at det kan
være et stort sprik mellom kravene som stilles på sentralt nivå i en kommune, og den
faktiske praksisen i den delen av organisasjonen hvor anskaffelsene gjøres.
For det andre peker Riksrevisjonen på mangelfull etterlevelse av forskriftsmessige
krav til utforming av utlysninger av anbudskonkurranse, konkurransegrunnlag og
kontrakter. Ifølge Riksrevisjonen kan slike mangler ved anskaffelsesprosessene gjøre
det vanskeligere å motvirke arbeidslivskriminalitet. I under halvparten av anskaffel
sene i offentlig sektor i 2014 ble alle kravene etterlevd fullt ut. I om lag 10 prosent av
de undersøkte anskaffelsene ble ingen av kravene etterlevd. Kommunene etterlever
forskriftens krav i lavere grad enn de statlige virksomhetene. Manglende kompetanse
trekkes fram som en viktig årsak til dette.
For det tredje beskrives også oppfølgingen av lønns- og arbeidsvilkår hos leverandø
rer som mangelfull. For eksempel er det kun 12 prosent av de som kontrollerer lønns- og
arbeidsvilkår, som innhenter skatteattester fra oppdragsgivere underveis i oppdragspe
rioden. Også dokumenter som arbeidsavtaler, lønnsslipper og bankutskrifter blir i liten
grad kontrollert. Mange offentlige oppdragsgivere oppgir at de ikke har tilstrekkelig
kompetanse for å vurdere ektheten av slike dokumenter (Riksrevisjonen 2016).
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Kommunens rolle som kontrollmyndighet

Kommunene spiller også en rolle som kontrollmyndighet, både alene og i samarbeid
med andre offentlige kontrolletater. Her er det flere områder som kan knyttes til be
kjempelse av arbeidslivskriminalitet. Ett felt er kontroll av serverings- og skjenkesteder
i utelivsbransjen. Et annet felt er brannvern og bygningskontroll. Et tredje eksempel
er de kommunale skatteoppkreverne, som har et delt ansvar med skatteetaten når det
gjelder arbeidsgiverkontrollen, det vil si å kontrollere at arbeidsgiverne i kommunen
trekker skatt og beregner korrekt arbeidsgiveravgift. I følge regjeringens strategi mot
arbeidslivskriminalitet bidrar manglende eller dårlig arbeidsgiverkontroll i kommu
nene til økt risiko for konkurransevridning, noe som igjen kan føre til at det seriøse
næringslivet taper for de som velger å drive uredelig virksomhet. Det påpekes videre
at konsekvensen kan være at useriøse aktører bevisst etablerer virksomhet i kommuner
der kontrolldekningen er lav. Vi vil komme nærmere inn på kommunen som kontroll
myndighet i beskrivelsene av casekommunene.

Kommunesektorens tiltak mot arbeidslivskriminalitet
Tiltak for å sikre at egne anskaffelser og tjenestekjøp leveres på lovlige vilkår, har fått
stadig større oppmerksomhet i kommunesektoren. Flere større saker de siste årene,
med eksponering i media, har illustrert at kommuner kan trå feil på dette området. De
siste årenes søkelys på arbeidslivskriminalitet har utløst en rekke tiltak i kommunesek
toren. Det foreligger noe informasjon om spesiell innsats i enkeltkommuner, men det
er foreløpig lite systematisk kunnskap på feltet – også om hvordan tiltakene fungerer.
Ett eksempel er Skien kommune, som i 2014 fattet et enstemmig vedtak om å
innføre en rekke tiltak for å motvirke sosial dumping i forbindelse med offentlige
anbudskontrakter, den såkalte Skiens-modellen. I tiltakspakken ligger krav om at antall
ledd i kontraktkjeden skal være begrenset. I tillegg er det en rekke andre punkter som
har til formål å sikre at useriøse bedrifter ikke vinner offentlige anbud, og at kontrollen
i leverandørkjedene styrkes. Skien kommune er ett av flere case i denne rapporten, og
Skiens-modellen vil presenteres nærmere i kapittel 4.
Et annet eksempel er Oslo kommune, som i 2014 innførte et langt strengere
innkjøpsregime etter flere alvorlige saker som involverte sosial dumping i tilknyt
ning til kommunale prosjekter. Det er dessuten strammet inn på fakturakrav, ved at
alle underleverandører som leverer til et prosjekt, skal framgå av fakturaen, noe som
vil gi nye kontrollmuligheter (Eldring & Andersen 2014). Skien og Oslo er i tillegg
til Trondheim eksempler på kommuner som har kjedebegrensninger, og det er en
pågående diskusjon i flere kommuner om å innføre liknende tiltak. Nylig lanserte for
eksempel Asker kommune sine tiltak for oppfølging av sosialt ansvar (Hovland 2016).
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Oslo kommune forvalter også en rammeavtale med fire leverandører om oppfølging
av kvalifikasjons- og kontraktskrav til sosialt ansvarlig produksjon. Hittil er over
60 offentlige virksomheter med i avtalen (anskaffelser.no, 2016).
Gjennom KS deltar kommunesektoren i Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ),
i samarbeid med NHO, LO, Unio, YS og skatteetaten. SMSØ jobber forebyggende
og holdningsendrende mot svart økonomi. Alliansen jobber med ulike målgrupper:
• innkjøpere i privat og offentlig sektor
• ungdom, blant annet med undervisningsopplegget «Spleiselaget»
• forbrukere gjennom kampanjen «Handle hvitt»
• næringslivet
SMSØ følger også utviklingen av svart økonomi gjennom befolkningsundersøkelser,
hvor det også jobbes med å avdekke tiltak som befolkningen mener vil være nyttig i
arbeidet mot svart økonomi. Alliansen har også utarbeidet en veileder med ti strategiske
grep for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet ved anskaffelser i kommu
ner og fylkeskommuner, som gjengis på neste side. SMSØ jobber på både nasjonalt
og regionalt nivå. KS deltar på begge nivåene, men deltakelsen regionalt varierer. KS
deltar også i treparts bransjeprogram for renhold og for uteliv.
Veiledere

I tillegg til de enkelte kommuners tiltak for å bekjempe arbeidslivskriminalitet finnes
det en rekke generelle veiledere og sjekklister som kommunene kan benytte seg av i for
bindelse med innkjøp, da særlig rettet mot bygg- og anleggsbransjen. Difi (Direktoratet
for forvaltning og IKT) har i samarbeid med partene i renhold, bygg og anlegg og store
offentlige byggherrer utarbeidet veiledere om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kon
trakter. «Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter – veileder om beste praksis»
er den seneste og ble utgitt i 2015. Den inneholder forslag til kontrollpunkter og maler
som kan benyttes av alle som har ansvar for anskaffelser. Veilederne er tilgjengelige på
Difis nettsider. Offentlige innkjøpere kan også finne informasjon, verktøy og maler
på anskaffelser.no, Difis fagsider om offentlige anskaffelser.
Byggenæringens Landsforening (BNL), interesseorganisasjon for bedrifter og
arbeidsgivere i byggenæringen, har også utarbeidet en veileder for valg av seriøse bedrif
ter. Veiledningen omfatter en sjekkliste som spenner fra innledende sjekk av bedrift til
ferdigstillelse av prosjekt, samt maler for tilbudsforespørsel, avklaringsmøte og spesielle
kontraktsbestemmelser. Veilederen er tilgjengelig på foreningens nettsider, bnl.no.
Videre har KS, Fellesforbundet, Difi og Byggenæringens Landsforening utarbeidet
seriøsitetsbestemmelser for offentlige bygg- og anleggskontrakter. Bestemmelsene
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stiller blant annet krav til faglærte håndverkere og lærlinger i prosjektene, HMS-kort,
medlemskap i Startbank eller tilsvarende leverandørregister, samt begrensninger i
leverandørkjeden (se anskaffelser.no).
Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) har utviklet ti strategiske grep for å hindre
svart økonomi og arbeidslivskriminalitet ved anskaffelser i kommuner og fylkeskom
muner. De strategiske grepene er som følger:
1. Ta et klart standpunkt: Vi skal ikke ha svart økonomi eller arbeidslivskriminalitet
i våre anskaffelser.
2. Rett innsatsen mot der risikoen er størst.
3. Gå konkret til verks – dette ser vi etter:
• Lønns- og arbeidsforhold er i orden.
• Registrering, oppgavelevering og betaling av skatter og avgifter er i orden.
• Tilstrekkelig fagkunnskap er på plass.
• Det er lett og oversiktlig å vite hvem vi handler med, hvem som jobber for oss,
og hvem vi betaler til.
4. Begrens antall ledd i kontraktskjeden.
5. Sett krav til fagkunnskap.
6. Vit hvem som arbeider for oss.
7. Vit hvem vi betaler til.
8. Krev innsyn i relevante skatteopplysninger.
9. Gjennomfør kontroller.
10. Bruk de gode verktøyene som finnes.
Fra 1. januar 2016 ble det innført nye krav til seriøsitet for foretak som søker om sentral
godkjenning innen byggenæringen. Sentralt godkjent er en frivillig kvalitetsordning
som beskriver foretakets kompetanse, erfaring og kvalitetssikringsrutiner, og om de
har betalt skatter og avgifter. Ved å ha sentral godkjenning viser foretak at de også
oppfyller lovpålagte krav til driften. Kvalitetsmerket skal gjøre det lettere for foretak
å vise at de er seriøse i arbeidet sitt. Oppdragsgivere kan søke på foretaksnavn eller
organisasjonsnummer for å sjekke bedrifter på www.dibik.no. Ordningen administreres
av Direktoratet for byggkvalitet.
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Oppsummering
Dette kapitlet omhandler foreliggende forskning, dokumentasjon og utredninger som
er relevant for kommunesektorens arbeid med å forhindre arbeidslivskriminalitet og
sosial dumping. Begrepet arbeidslivskriminalitet er ikke entydig, men defineres gjerne
som brudd på norske regler om lønns- og arbeidsforhold, trygde-, skatte- og avgifts
kriminalitet eller organisert kriminalitet som minimaliserer produksjonskostnadene
for varer og tjenester i Norge, og som dermed virker konkurransevridende.
Forekomsten av arbeidslivskriminalitet beskrives som økende i det norske arbeids
livet, og utviklingen har resultert i en rekke handlingsplaner fra myndighetene. Til
takene har omfattet lov- og forskriftsendringer, betydelig økning av ressurser til tilsynsog kontrollvirksomhet samt informasjons- og veiledningstiltak. Tverretatlig samarbeid
mellom blant annet Arbeidstilsynet, politiet, skatteetaten og NAV trekkes fram som
avgjørende i bekjempelsen av arbeidslivskriminalitet. Her spiller kommunene en viktig
rolle via kemnerfunksjonen.
Det er særlig i forbindelse med innkjøp av varer og tjenester at kommunene støter
på arbeidslivskriminalitet. Kommuneforvaltningen gjorde i 2015 offentlige innkjøp
for 183 milliarder kroner. Dette er en økning på drøyt 12 prosent eller nesten 6 mil
liarder kroner fra 2014 til 2015.
Regelverkskompetanse og innkjøpskompetanse samt en velfungerende egenkontroll
og oppfølging er avgjørende for kommunenes bekjempelse av arbeidslivskriminalitet.
Selv om arbeidslivskriminalitet i forbindelse med offentlige innkjøp har fått økt
oppmerksomhet i kommunesektoren, viser flere undersøkelser at kommunene har
utfordringer knyttet til kontroll og oppfølging av leverandører.
En rekke kommuner har innført egne tiltak for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.
Det er også utarbeidet en rekke veiledere og sjekklister som kommunene kan benytte
i forbindelse med innkjøp av varer og tjenester.
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3 Breddeundersøkelse

I forrige kapittel redegjorde vi for hva foreliggende forskning sier om utfordringene
med sosial dumping og arbeidslivskriminalitet og kommunesektorens innsats for å
bekjempe en negativ utvikling. I dette kapitlet oppsummerer vi funn fra intervjuer
med et utvalg fylkeskommuner og kommuner. Utvalget består av 24 kommuner og
fem fylkeskommuner (jf. kapittel 1). Intervjuene avdekker både fellestrekk og ulikheter
mellom kommuner. Selv om vårt utvalg er relativt omfattende, har vi ikke snakket med
alle landets kommuner og fylkeskommuner, og utvalget er ikke tilfeldig (jf. kapittel
1). Vi vet derfor ikke hvor representative svarene fra denne breddeundersøkelsen er,
og vi kan dermed ikke trekke bastante konklusjoner om den generelle situasjonen i
kommunesektoren. Intervjuene gir imidlertid interessante innblikk i hvordan et utvalg
av kommuner og fylkeskommuner arbeider med å bekjempe arbeidslivskriminalitet.
Sammen med dokumentstudier og casestudier vil breddeundersøkelsen gi viktig innsikt
på dette området.

Økt oppmerksomhet de senere år
Det synes gjennomgående for de fleste kommuner og fylkeskommuner at arbeidslivs
kriminalitet har fått mer oppmerksomhet de siste årene. I intervjuene ble det særlig
trukket fram at politikerne har blitt mer opptatt av temaet, men mange trekker fram
at også forvaltningen har blitt mer bevisst enn tidligere:
Dette temaet er kjempeviktig og spennende. Jeg håper flere kommuner skjønner
hvor viktig det er å bruke ressurser på arbeidslivskriminalitet. Hvis ikke kan det
undergrave de seriøse aktørene i næringene. Det er viktig at vi alle tar et grep.
Våre informanter (hovedsakelig rådmenn og innkjøpsansvarlige) trekker fram at den
økte oppmerksomheten særlig skyldes at forvaltningsrevisjonen utført av kommune
revisjonen peker på feil og mangler i kommunal sektor, noe som bevisstgjør de det
gjelder, og setter i gang interne prosesser for å utforme og gjennomføre tiltak. Opplevd
eller frykt for negativ medieomtale spiller også inn. Imidlertid er det bare et fåtall
kommuner og fylkeskommuner som kjenner til større saker knyttet til arbeidslivs
kriminalitet i egen kommune/fylkeskommune.
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Det er få av våre informanter peker på handlingsplaner og nasjonale strategier som
pådrivere. Man kan likevel ikke utelukke at slike politiske dokumenter har spilt en
medvirkende rolle til at arbeidslivskriminalitet har fått økt oppmerksomhet i kom
munesektoren.

Fylkeskommuner og store kommuner opplever
problemet som størst
Kommuner og fylkeskommuner har ulike ansvarsoppgaver, men intervjuene tyder ikke
på at det er betydelige forskjeller mellom hvordan de generelt arbeider for å bekjempe
arbeidslivskriminalitet. Ulike ansvarsområder vil uansett prege hva de er mest opptatt
av. En av informantene fra en fylkeskommune sa at de er særlig opptatt av lærlinger
hos leverandørene i forbindelse med anskaffelser, siden de som fylkeskommune har
regionalt ansvar for lærlingeordningen. En informant fra en av kommunene trekker på
sin side fram arbeidslivskriminalitet i serveringsnæringen, og ser dette i sammenheng
med skjenke- og serveringsbevillingen, som kommunene har ansvaret for.
Forskjellene trer tydeligere fram når vi ser på størrelse. Fylkeskommuner og storby
kommuner har større administrasjon og kjøper inn for større beløp. Disse administra
sjonene har følgelig en høyere grad av spesialisering i arbeidsoppgavene.
Samtidig kan store markeder og kontrakter gjøre det vanskeligere å avdekke om
noen bevisst eller ubevisst driver useriøst eller er involvert i kriminell virksomhet. De
som svarer at arbeidslivskriminalitet er et reelt problem, trekker gjerne fram bygg- og
anleggsbransjen. Renhold, servering, bilpleie og reiseliv (utleie og oppføring av hytter –
indirekte anleggsbransjen) pekes også på som «problemnæringer». En av rådmennene
i en fylkeskommune sa det slik:
Store kommuner jobber på samme måte som fylkeskommuner. Mer innkjøp, mer
ressurser internt, mer spesialisering av arbeidsoppgaver. De små kommunene jobber
nok veldig annerledes. Har færre midler. Men kanskje også færre problemer.
Særlig rådmenn i de små kommunene vi har snakket med, uttrykker at arbeidslivs
kriminalitet ikke er et problem for dem. De viser da gjerne til at siden det er en liten
kommune, så er de godt kjent med de ulike leverandørene, og de anser deres marked
som lite attraktivt for større og mer organiserte kriminelle aktører. En rådmann i en
mindre kommune sa det slik:
Det er ikke et tema vi har oppe «hver mandag». Sjelden et tema for små kommuner
i nord. Vi har ikke problemer av typen utenlandsk arbeidskraft og så videre.
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Det går på den andre siden an å spørre om dette kan skyldes manglende informasjon
om faktiske forhold i egen kommune.

Kommunesektoren iverksetter et bredt spekter
av tiltak for å velge rett leverandør
Ingen av kommunene eller fylkeskommunene som er omfattet av denne undersøkelsen
har en særskilt strategi for bekjempelse av arbeidslivskriminalitet. Mange trakk imid
lertid fram kommunens eller fylkeskommunens anskaffelsesstrategi og/eller generelle
etiske retningslinjer. Vi har ikke gått gjennom disse som en del av breddekartleggingen,
men intervjuene vitner om at dette ofte handler om at offentlige ressurser skal forvaltes
på forsvarlig og rasjonelt vis, at det er forbud mot gaver og fordeler i tilknytning til
tjenesten og så videre.
Nei, vi har ikke en overordnet strategi. Vi har retningslinjer knyttet til innkjøp.
Disse retningslinjene handler om at vi skal forsikre oss om at våre leverandører og
underleverandører ikke bryter norsk lov om arbeidsliv og skatter og avgifter. De
må kunne dokumentere at denne type aktiviteter ikke forekommer i deres bedrifter.
Dette gjør vi ved hjelp av spesifikke skjemaer vi har utformet.
For å undersøke hvorvidt kommunene og fylkeskommunene har intensivert kampen
mot arbeidslivskriminalitet, har vi spurt om hvilke tiltak som er iverksatt for å bekjempe
arbeidslivskriminalitet i løpet av de siste to årene. Spørsmålet ble stilt uten svaralter
nativer for å gi respondentene muligheten til å svare fritt.
Felles for så å si alle respondentene er at på spørsmål om bekjempelse av arbeidslivs
kriminalitet svarer informantene at deres tiltak først og fremst er knyttet til kommunen/
fylkeskommunen sin rolle som innkjøper av varer og tjenester. Flertallet sa at de følger
utviklingen på dette feltet når det gjelder lover og regler, men også at de setter i verk
tiltak som de mener går lenger enn lovverket pålegger dem.
Det er stor variasjon i hvilke slike tiltak kommunene og fylkeskommunene i vårt
utvalg har iverksatt, og noen har mer eksplisitte krav enn andre. For eksempel hevder
noen at de setter føringer vedrørende bruk av lærlinger, bruk av utvidet skatteattest,
begrensninger i antall underleverandørledd, krav om e-faktura og å oppfylle forskrift
om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.
Enkelte kommuner driver også aktivt informasjons- og opplæringsarbeid overfor
næringslivet, med frokostmøter eller liknende. Her kan for eksempel innkjøpssjefen
gjør rede for blant annet anskaffelsesregelverket og arbeidsmiljøloven. Formålet med
denne typen aktiviteter er å forhindre at potensielle leverandører gjør feil på grunn av
mangel på kunnskap. Det er også et formål å «ufarliggjøre» det offentlige innkjøps
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regelverket. Samtidig er det slik at aktører som bevisst forsøker å omgå regelverket
trolig ikke deltar på denne typen arrangementer.
Flere respondenter vektla også godt forberedte forhandlingsmøter og oppstarts
møter som en av måtene de bekjemper arbeidslivskriminalitet på. I disse møtene kan
man gå gjennom krav som skal tilfredsstilles, og rutiner for tilsyn og kontroll.
Noen intervjupersoner fortalte om helt spesielle tiltak, som dilemmatrening med
ansatte, noe som lederne i kommunens avdelinger har ansvar for. Én av informantene
fortalte at kommunen følger med på ordningen med prekvalifisering av leverandører,
som gjøres av Direktoratet for byggkvalitet (jf. kapittel 2).
Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) er et prosjekt der KS, LO, NHO, Unio,
YS og skatteetaten samarbeider gjennom flere kanaler. Et viktig område er offentlige
innkjøp. Det er i den forbindelse utarbeidet strategiske grep som etter planen skal
gjennomføres på kommunenivå (disse er gjengitt i kapittel 2). I våre intervjuer var det
flere som sa at de jobber med å tilpasse SMSØs arbeid i sitt regelverk og sine rutiner.
Vi har snakket med noen storbykommuner der enheter mot arbeidslivskriminalitet
(a-krimenheter) er etablert. Disse enhetene ble omtalt som svært viktige og som gode
tiltak. I A-krimenhetene setter politiet, Arbeidstilsynet, skatteetaten, NAV Kontroll,
Tolletaten og kemneren (kommunene) av ansatte til en samlokalisert enhet som sam
arbeider og deler informasjon. Særlig skal disse enhetene drive kontroll og tilsyn, for
eksempel gjennom uanmeldte besøk på byggeplasser.
Selv om mange av kommunene trakk fram til ulike tiltak, så var det også flere gjen
gangere. Det at noen typer tiltak ble løftet fram i et intervju, utelukker ikke at andre
iverksettes. Tiltakene som er nevnt vil derfor ikke nødvendigvis gi et representativt
bilde av hvilke som er hyppigst brukt i norsk kommunesektor.
Det er ikke tvil om at kommunene og fylkeskommunene tar i bruk et bredt spekter
av tiltak, men at de hovedsakelig vektlegger virkemidler som skal forebygge arbeids
livskriminalitet ved å hjelpe dem til å velge «rett» leverandør. Få av kommunene vi
har snakket med, trekker fram tiltak som skal styrke deres kontroll- og tilsynsansvar.
I følge forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter skal oppdragsgiver
gjennomføre nødvendig kontroll av om kravene til lønns- og arbeidsvilkår overholdes
(§7). Graden av kontroll kan tilpasses behovet i vedkommende bransje, geografiske
område mv.
Ingen av respondentene vektlegger kommunens rolle som samfunnsutviklings- og
demokratiaktør. Det er noen få som nevner interne tiltak for å unngå korrupsjon,
vennetjenester og liknende, men dette begrenser seg til de som sier de har en historie
med slike saker.
Funnene fra denne breddekartleggingen er i samsvar med funn fra liknende under
søkelser, eksempelvis Riksrevisjonens undersøkelse fra 2016 av myndighetenes arbeid
mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser. Her peker Riksrevisjonen på mangler
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når det gjelder kommuner og offentlige etaters arbeid med å bekjempe sosial dumping,
og manglene er særlig store når det gjelder oppfølging og kontroll.

De fleste kommuner og fylkeskommuner
deltar i innkjøpssamarbeid
Bortimot alle kommuner og fylkeskommuner i denne undersøkelsen deltar i ett eller
flere innkjøpssamarbeid. Intervjuene vitner om at innkjøpssamarbeid kan ta mange
former. De kan være både fylkeskommunale, interkommunale/regionale og landsdek
kende. Eksempler på fylkeskommunalt nivå er innkjøpssamarbeid BTV (Buskerud,
Telemark og Vestfold) og Fylkeskommunene Nord, som omfatter de seks nordligste
fylkeskommunene. Videre er det også landsdekkende samarbeid (for eksempel Oslo,
jf. tekstboks på neste side) og interkommunale/regionale innkjøpssamarbeid.
Samarbeidet organiseres på ulikt vis. I de samarbeidene hvor fylkeskommuner el
ler store kommuner deltar, synes det ofte å være slik at det er de største kommunene
eller fylkeskommunene som administrerer innkjøpssamarbeidet. I noen tilfeller driver
disse også opplæring, bidrar med prekvalifisering, «obs»-lister, kvalitetssikring eller
kontroll av kontrakter. Kostnaden ligger hos kommunen som ønsker kontroll gjen
nomført. I de regionale innkjøpssamarbeidene kjøper kommunene gjerne inn sammen
eller samarbeider om rammekontrakter.
Selv om nesten alle er med i et innkjøpssamarbeid, så synes det å være forskjeller i
hvilken grad mulighetene faktisk utnyttes. Noen sier at det er praktisk å samarbeide
om felles innkjøp, men at samarbeid også kan være lite effektivt for mindre innkjøp.
Det trekkers også fram at de ulike deltakerne kan ha forskjellige behov. Noen sier at
de gjennom innkjøpssamarbeidet kan få bistand til tilsyn og kontroll, men at de aldri
eller sjelden har tatt denne muligheten i bruk. En grunn kan være at det er kommunen
selv som må finansiere kontrollaktiviteten.
Det er i vårt utvalg kun én kommune som har valgt å stå utenfor et innkjøpssam
arbeid. Kommunen trådte ut av samarbeidet for å øke kunnskapen i sin egen adminis
trasjon. Dette skjedde på bakgrunn av en intern undersøkelse som viste manglende
kompetanse og at samarbeidet ikke ble brukt riktig. De erfarte også at de mistet nærhet
til leverandørene:
Vi har gått ut av innkjøpssamarbeidet og tatt det inn i vår egen organisasjon og har
egen innkjøpssjef som skolerer leverandører og virksomheter. Vi har rydda opp mye
og jobba mye med det på systemnivå.
Intervjuene synes å bekrefte en hypotese om at innkjøpssamarbeid kan bidra til å
profesjonalisere og effektivisere innkjøp. Flere kommuner og fylkeskommuner kan
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nyttiggjøre seg av etablerte maler, systemer og kompetanse. Samtidig er det også noen
som peker på at deltakelse i innkjøpssamarbeid kan være en «falsk trygghet», fordi
man kan bli fristet til å fraskrive seg ansvaret for egne innkjøp. Det er også eksempler
på at man rent praktisk ikke utnytter mulighetene innkjøpssamarbeidet gir, eksempelvis
når det gjelder å få hjelp til å gjennomføre kontroller. Kun én av kommunene vi snak
ket med, nevnte at de har tilgang på Oslo sine rammeavtaler for kontraktsoppfølging
av krav og vilkår i anskaffelser (jf. tekstboks), men de har ikke selv tatt initiativ til å få
gjennomført en kontraktsoppfølging. I virkeligheten har nok flere av kommunene og
fylkeskommunene tilgang på disse rammeavtalene, men mulighetene er mest brukt av
fylkeskommuner og store kommuner.
Rammeavtaler for oppfølging av innkjøpskontrakter
som administreres av Oslo kommune
Oslo kommune forvalter to rammeavtaler som om lag 100 kommuner, fylkeskommuner og Statsbygg har tilgang på. Rammeavtalene dreier seg om kontraktsoppfølging av etiske krav i anskaffelser og kontraktsoppfølging av lønns- og arbeidsvilkår
i anskaffelser.
Hver rammeavtale er inngått med fire–fem revisjonsfirmaer, som kan konkurrere
om oppdrag som går ut på å følge opp kontrakter for offentlige anskaffelser, lyst
ut av de som har tilgang på rammeavtalen. Det er den enkelte oppdragsgiver (for
eksempel en kommune) som finansierer prosjektet.
Sluttrapportene gjøres tilgjengelige for alle i samarbeidet via en delingsportal, med
mindre det er grunnlag for at innholdet bør unntas offentligheten. Dermed kan alle
kommunene dra nytte av hver enkelt kontraktsoppfølging.
Rammeavtalen som dreier seg om oppfølging av etiske krav, er i tråd med ILOs
kjernekonvensjoner, innenfor vareområdet. Leverandørene skal ha rutiner for å
motvirke brudd på etiske krav. De siste rapportene som ble avlagt innenfor denne
rammeavtalen, var i forbindelse med offentlige anskaffelser av arbeidstøy og vask.
Den andre rammeavtalen gjelder som sagt kontraktsoppfølging av lønns- og arbeidsvilkår. Da vi var i kontakt med en representant for Oslo kommune, var det sju aktive
konkurranser innenfor denne rammeavtalen.
Oslo kommune har også laget en «obs»-liste som inneholder navn på firmaer som er
tidligere dømt for brudd eller vesentlige avvik på lover og regler tilknyttet arbeidslivskriminalitet. Tilgang på listen kan fås ved kontakt med Oslo kommune.
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Kommunene og fylkeskommunene etterspør
ressurser og verktøy for tilsyn og kontroll
På spørsmål om hva som oppfattes som vanskelig når det gjelder bekjempelse av
arbeidslivskriminalitet, svarer informantene at det å følge opp regelverket for offent
lige anskaffelser krever ressurser og kompetanse. Flere trekker fram at både regelverket
for offentlige anskaffelser og kontrollvirksomheten har blitt stadig mer omfattende.
Selv om regelverket for offentlige anskaffelser er komplisert, synes det å være
enighet om at kompetansen på dette området har økt de senere år. Utfordringene
med å bekjempe arbeidslivskriminalitet synes i større grad å handle om kommunen
og fylkeskommunens insentiver, samt kompetanse og ressurser til å drive tilstrekkelig
tilsyn og kontroll.
En informant trekker fram at kommuner og fylkeskommuner kanskje ikke har
insentiver til å endre sine rutiner for innkjøp. Vedkommende viser til at dette blant
annet skyldes at de som har ansvaret for innkjøp, ikke bruker «egne penger», og at
dette er en utfordring for store deler av offentlig sektor. Videre peker vedkommende
på at det er en utfordring at de som har ansvaret for innkjøpene i offentlig sektor, ikke
er villige til å endre sitt kjøpemønster. Med kjøpemønster mener vedkommende at
ansatte i kommuner og fylkeskommuner ikke er villige til å samordne alle sine innkjøp,
fordi dette kan virke upraktisk for den enkelte, noe som innebærer at man går glipp
av fordelene ved samordning (eksempelvis gjennom uttak av stordriftsfordeler og
kostnadskontroll).
Noen informanter påpeker at de synes det er vanskelig å vite hvor strenge de faktisk
kan og bør være. For strengt regelverk, eksempelvis knyttet til antall underleverandø
rer, dokumentasjonskrav eller bruk av lærlinger, kan gjøre det vanskeligere for små
og lokale aktører å levere anbud. Dette er problematisk av to grunner: for det første
fordi de sitter på et ansvar for lokal og regional næringsutvikling og dermed ønsker at
lokale aktører skal ha mulighet til å delta i konkurransen om oppdrag, og for det andre
fordi enkelte kommuner opplever at antall tilbydere i utgangspunktet er lavt. Det siste
poenget er hovedsakelig noe som informanter i mindre kommuner trekker fram. En
informant sa det slik:
Det er noen dilemmaer her også: Hvis man blir altfor streng, byråkratiseres innkjø
pene veldig. Lokale, små firmaer vil kunne slite med å tilfredsstille kravene.
Flere av informantene hevder også at kommuner og fylkeskommuner mangler ressurser
og kompetanse til å gjennomføre tilsyn og kontroll. Mange er med i innkjøpsorganisa
sjoner som gjør at de har tilgang på eksterne miljøer som kan bistå dem med kontroll,
men det koster penger. Det er da fristende å bruke midlene på noe annet.
Flere innrømmer at arbeidslivskriminalitet kan være vanskelig å avdekke. Det er ikke
alltid lett å skille mellom leverandører som gjør feil på grunn av mangel på kompetanse,
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og de som bevisst gjør feil for egen vinnings skyld. Mange kriminelle ligger i forkant
og opptrer som svært profesjonelle aktører. Informantene trekker fram at det er særlig
vanskelig å kontrollere lønns- og arbeidsvilkår hos underleverandører. Denne typen
utfordring synes større for fylkeskommuner og store kommuner. Mindre kommuner
opplever at de kjenner aktørene bedre.
Manglende koordinering mellom offentlige aktører oppleves også som en utfordring.
Dette kommer vi tilbake til i det neste avsnittet.

Hvordan kan KS og myndighetene bidra?
Ett av spørsmålene var hvordan KS og myndighetene kan bidra i arbeidet for å bekjempe
arbeidslivskriminalitet. Informantene trekker særlig fram behovet for mer informa
sjons- og opplæringsmateriell, eksempelvis knyttet til regler for offentlige anskaffelser,
hvordan man gjennomfører kontroller og tilsyn, hvordan man avdekker organisert
kriminalitet, etikk og annet.
Enkelte trekker fram behovet for bedre koordinering og samarbeid mellom fylkes
kommuner og kommuner, blant annet for å unngå at kommuner sjekker de samme
leverandørene. Det er også ønske om bedre samarbeid mellom statlige etater og
kommuner slik at man raskere kan få tilgang til kjent informasjon om potensielle
leverandører. Det trengs i tillegg mer informasjon om hvordan arbeidsmarkedet og den
organiserte kriminaliteten utvikler seg for å kunne følge med på nye måter å bedrive
arbeidslivskriminalitet på. En informant sa det slik:
Vi har hentet mye dokumentasjon [om standarder, veiledere, erfaringer fra andre
kommuner o.a.] fra KS og andre, for eksempel i forbindelse med offentlige anskaf
felser og slikt. Kunnskapen er der, utfordringene er heller å omsette dette i de en
kelte kommuner og ha tilstrekkelig med ressurser til å gjennomføre de nødvendige
kontroller.
En annen informant sa det slik:
Vi ser behov for oppdatering i IT-system i forbindelse med økonomiforvaltning,
innkjøp og fakturakontroll. Her ser vi at vi blir en liten oppdragsgiver og kunne
hatt behov for å gå sammen med flere. Her kunne KS hatt en rolle i å koordinere.
Når det gjelder måter myndighetene kan bidra på, fikk vi flere svar vedrørende tilrette
legging. De fleste vektla styrking av og bedre samarbeid mellom de statlige etatenes
arbeid, og mer ressurser til tilsyn og kontroll.
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Behovet for mer samarbeid mellom statelige etater er påpekt i tidligere studier (eksem
pelvis Eldring et al. (2011). I Meld. St. 29 (2010-2011) ble det varslet om et tettere
samarbeid mellom Arbeidstilsynet, skatteetaten, NAV og politiet, med formål om
en felles operativ innsats for å motvirke useriøsitet, sosial dumping og kriminalitet i
arbeidslivet. Dette har blitt fulgt opp, og det har blitt etablert flere formelle fora for
tettere samarbeid mellom etatene, både på sentralt og lokalt nivå. Tross den økte inn
satsen på dette området, uttrykker altså flere av våre informanter behov for enda bedre
koordinering. Riksrevisjonen (2016) påpeker også at det tverretatlige samarbeidet er
styrket, men at det fremdeles er utfordrende å få til et operativt samarbeid mellom
selvstendige etater.
Mer konkret påpekes det et særlig er behov for enklere tilgang på informasjon fra
ulike statlige etaters databaser. Behovet synes særlig stort i kommunene som har ansvar
for serverings- og skjenkeloven. Riksrevisjonen påpeker det samme i sin gjennomgang.
Bestemmelser om taushetsplikt gjør informasjonsdeling på tvers av etatene vanskelig.
To av informantene la vekt på behovet for å beholde kommunal skatteinnkrever som
et ledd i kampen mot arbeidslivskriminalitet. Disse påpeker at en lokal skatteinnkrever
kan fungere som en lokal partner for administrasjonen i kommunen/fylkeskommunen.
Behov for forenkling og mer kunnskap om hvordan man praktiserer regelverket for
offentlige anskaffelser, var det også flere som trakk fram.
Noen av respondentene framhevet at det er viktig å sørge for at både kommunene
og de underliggende etater har tilstrekkelig ressurser til å føre tilsyn og kontroll. I til
legg ble det påpekt et behov for at politiet og Arbeidstilsynet får mer ressurser. Bedre
kapasitet i politiet trekkes fram som sentralt for at anmeldte saker ikke blir henlagt eller
ikke blir etterforsket skikkelig. Riksrevisjonen har påpekt8 at politiet hadde lang saks
behandlingstid og ubegrunnede opphold i etterforskningen av arbeidslivskriminalitet.
Dersom man forventer at kommunene skal gjøre mer på dette området, vil det mest
sannsynlig medføre en økning i antall anmeldelser. Det er i så fall viktig at politiet har
nok (og prioriterer nok) ressurser til saksbehandling og etterforskning på dette feltet.

Riksrevisjonen (2016): Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes innsats mot arbeidsmiljøkri
minalitet
8
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Oppsummering
I dette kapitlet har vi presentert funn fra intervjuer med 24 kommuner og fem
f ylkeskommuner. Bekjempelse av arbeidslivskriminalitet har fått økt oppmerksom
het i mange kommuner og fylkeskommuner de senere år. Det skyldes særlig at forvalt
ningsrevisjonen peker på feil og mangler i kommunal sektor, samtidig som opplevd
eller frykt for negativ medieomtale også spiller inn. Kun et fåtall av informantene vi
har snakket med, kjenner til større saker knyttet til arbeidslivskriminalitet i egen kom
mune/fylkeskommune.
På spørsmål om hvilke tiltak kommunen eller fylkeskommunen selv har tatt initiativ
til de senere år, handler svaret for eksempel om utvikling av nye strategier og planer,
begrensning av antall leverandørledd, implementering av e-faktura, bruk av utvidet
skatteattest, krav om å oppfylle forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kon
trakter o.a. Enkelte kommuner driver også aktivt informasjons- og opplæringsarbeid
overfor næringslivet. Kommunene og fylkeskommunene tar i bruk et bredt spekter
av tiltak, men de vektlegger tiltak som skal forebygge arbeidslivskriminalitet ved å
hjelpe kommunen og fylkeskommunen i deres innkjøp – det vil si til å velge «rett»
leverandør og at nødvendige krav er på plass. Få har satt i gang tiltak for å styrke deres
kontroll- og tilsynsansvar.
Intervjuene viser også at nesten alle kommuner og fylkeskommune som er omfat
tet av denne undersøkelsen deltar i en eller annen form for innkjøpssamarbeid. Det er
store forskjeller når det gjelder hva et slikt innkjøpssamarbeid innebærer, og i hvilken
grad mulighetene i innkjøpssamarbeidet faktisk utnyttes.
På spørsmål om hva som oppfattes som vanskelig når det gjelder bekjempelse av
arbeidslivskriminalitet, pekes det på at oppfølging av regelverket for offentlige anskaf
felser krever ressurser og kompetanse. Flere trekker fram at både regelverket og kontroll
virksomheten har blitt mer omfattende, samtidig som de kriminelle blir mer avanserte
i sine metoder. Det å ha tilstrekkelig kompetanse og ressurser er derfor en utfordring.
Noen påpeker også at de synes det er vanskelig å vite hvor strenge de faktisk kan
og bør være. For strengt regelverk, eksempelvis knyttet til antall underleverandører,
dokumentasjonskrav eller bruk av lærlinger, kan gjøre det vanskeligere for små og
lokale aktører å levere anbud.
For å bistå kommunesektoren i deres arbeid med å bekjempe arbeidslivskriminalitet
peker informantene på behovet for at KS og myndighetene utvikler aktuelt og relevant
informasjons- og opplæringsmateriell, eksempelvis knyttet til regler for offentlige
anskaffelser, etikk, hvordan man gjennomfører kontroller og tilsyn, og hvordan man
avdekker organisert kriminalitet. I tillegg er det behov for bedre koordinering og
kompetanseutveksling på tvers av kommunene, samt mer ressurser til og koordinering
i og mellom de offentlige kontrolletatene (herunder politiet og Arbeidstilsynet).
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4 Skien kommune

I 2014 vedtok bystyret i Skien en tiltakspakke mot sosial dumping og arbeidslivs
kriminalitet, den såkalte Skiens-modellen. Her stilles det en rekke krav til de som vil
ha oppdrag fra kommunen. På grunn av en aktiv innsats mot arbeidslivskriminalitet
de siste årene kan Skien omtales som en pådriverkommune i denne forbindelsen.
Kommunen og byen Skien er fylkeshovedstad i Telemark og er Norges ellevte stør
ste kommune, med nær 54 000 innbyggere. Byen er en del av Grenland, som består av
kommunene Skien, Porsgrunn, Siljan og Bamble, samt Drangedal og Kragerø. Skien
har lenge vært en handels- og industrikommune, særlig cellulose og papirproduksjon.
Selv om grenlandsområdet fremdeles er Norges største industriområde, er industrivirk
somheten på hell i Skien kommune. De viktigste næringene i kommunen er helse- og
sosialtjenester, samt varehandel og offentlig administrasjon. Grenlandsområdet er på
mange måter ett felles arbeidsmarked. Mesteparten av arbeidsinnvandringen i kom
munen er knyttet til bygg- og anleggssektoren.
Kommunen har i svært liten grad konkurranseutsatt de kommunale tjenestene, så
det er i forbindelse med innkjøp av bygg- og anleggstjenester at risikoen for arbeids
livskriminalitet vurderes som størst.
I intervjuene med informanter i Skien kommune har vi lagt vekt på erfaringer og
utfordringer knyttet til praktisering av modellen samt prosessene som førte fram til
det politiske vedtaket. Intervjumetode og utvalg er nærmere beskrevet i kapittel 1.

Kommunens innsats mot arbeidslivskriminalitet
I Skiens-modellen stilles 14 krav som leverandører og underleverandører må oppfylle
for å få oppdrag av Skien kommune. Kravene er først og fremst myntet på bygg- og
anleggsbransjen, men gjelder også for kommunens innkjøp av varer og tjenester, selv
om kommunen opplever utfordringene med arbeidslivskriminalitet som mindre der.
Kravene er som følger:
1. Arbeidet skal utføres av tilbyderen og dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt
ved underentreprenør og deres ansatte. Tilbyder skal til enhver tid kunne framlegge
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dokumentasjon på ansettelsesforholdet. Tilbyder skal dokumentere at majoriteten
av de ansatte har fagbrev innfor sitt fagområde.
2. Avtale om underentreprise med enmannsforetak eller anvendelse av innleid
arbeidskraft krever skriftlig begrunnelse fra entreprenøren.
3. Tilbyder plikter å sørge for at likelydende bestemmelser om bruk av egne ansatte,
enmannsforetak, innleid arbeidskraft og krav om dokumentasjon av fagbrev inntas
i kontrakter med underentreprenører. Arbeidskraften skal være innleid i samsvar
med arbeidsmiljøloven § 14-12a og § 14-13.
4. Norsk er hovedspråk på kommunens byggeplasser, både skriftlig og muntlig. Det
kreves at minst én person på hvert arbeidslag forstår og behersker å gjøre seg godt
forstått på norsk.
5. Byggherren tillater ikke mer enn ett ledd i kontraktskjeden. Oppdragsgiver kan
godkjenne to ledd når det foreligger en god begrunnelse. Det skal aldri være mer
enn to ledd i kontraktskjeden.
6. Tilbyder og underentreprenører som skal engasjeres i prosjektet, skal være
godkjente og aktive lærlingebedrifter. Når størrelsen på prosjektet tilsier det, kan
oppdragsgiver kreve at det skal være lærlinger i prosjektet (gjelder norske bedrifter).
7. Etter ligningsloven § 5-6, med tilhørende forskrifter, plikter næringsdrivende som
har gitt noen oppdrag på byggeplass, å gi melding til SFU om enhver utenlandsk
oppdragstaker eller utenlandsk arbeidstaker som utfører oppdrag på byggeplassen.
8. Tilbyder er ansvarlig for å rapportere fortløpende om bruk av utenlandsk
arbeidskraft i alle ledd i kontraktskjeden, herunder framskaffe og framlegge for
byggherren kopi av innsendt melding for den enkelte utenlandske oppdragstaker
eller utenlandske arbeidstaker.
9. Lønn og annen godtgjørelse for samtlige arbeidstakere skal utbetales til konto
i en norsk bank.
10. Tilbyder skal dokumentere at han har gyldig yrkesskadeforsikring for alle ansatte,
og gi oppdragsgiver rett til å kontrollere opplysningene.
11. Byggherren kan kreve dagmulkt av tilbyderen dersom han selv eller noen av
hans underentreprenører anvender ulovlig eller ikke kontraktsmessig arbeidskraft
og forholdet ikke er blitt rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren.
Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten skal utgjøre en
promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn kr 1000,– per hverdag.
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12. Tilbyder skal sørge for at ansatte i egen organisasjon og ansatte hos eventuelle
underentreprenører ikke har dårligere lønns- og arbeidsforhold enn det som følger
av landsomfattende tariffavtale, eller det som ellers er normalt for vedkommende
sted og yrke, jamfør § 5 i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.
Tilbyder skal på oppfordring legge fram dokumentasjon om lønns- og arbeids
vilkårene til de ansatte. Alle avtaler tilbyder inngår, og som innebærer utføring av
arbeid under denne kontrakten, skal inneholde tilsvarende dokumentasjon. Dersom
tilbyder ikke etterlever disse pliktene og forholdet ikke er rettet innen en fastsatt
frist, har oppdragsgiver rett til å kreve dagmulkt. Mulkten løper fra fristens utløp
til forholdets opphør, og størrelsen fastsettes på samme måte som i punkt 11.
13. Det skal bekreftes på vedlagte egenerklæring at ILO-konvensjon nr. 94 blir fulgt.
14. Ved konstatert brudd på ovennevnte bestemmelser, og der entreprenøren ikke
har rettet feilen innen fristens utløp, kan byggherren heve kontrakten med 2 års
karantene. Hovedutvalg for teknisk sektor anmoder selskapene våre (AS og KF)
om at dette blir fulgt opp, og at det tas inn i eierskapsmeldingen.
Skien kommune deltar også i Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ), hvor Kemneren i
Grenland er representert i fylkesgruppen. Kemneren er også representant for Telemark,
Buskerud og Vestfold i det nasjonale a-krimsamarbeidet.
Bakgrunn for modellen

Modellen er resultat av et samarbeid mellom kommunen, Fellesforbundet og NHO
Telemark. Initiativet til et politisk vedtak kom fra SV og Arbeiderpartiet i Skien etter
lengre tids påtrykk fra NHO og Fellesforbundet. Kravene ble utformet av kommunens
eiendomsavdeling og ble enstemmig vedtatt i bystyret 4. september 2014. På spørsmål
om hva som var bakgrunnen for modellen, forteller ordføreren følgende:
Vi har, som andre kommuner, hatt dårlige erfaringer, særlig med store bygge
prosjekter. Vi har bygget skoler, fritidsarenaer, bassenger og sånt, og så har det gått
galt. Det har vært avdekka, særlig i ettertid, men også underveis, at det har vært
brudd mot arbeidstakerrettigheter […] Det har de siste ti–femten åra, sikkert, vært
mange sånne enkelthendelser. Ikke noe mer enn i andre kommuner, hvis du sam
menlikner størrelse og aktivitet, tror jeg. Men det er sånn at vi husker det godt og
har hatt mange avisoverskrifter.
Modellen kom altså i stand etter politisk påtrykk og bekymring for utviklingen i retning
av mer svart arbeid og sosial dumping, hvor det har vært avdekket at særlig utenlandske
arbeidstakere har hatt uakseptable lønns- og arbeidsvilkår på prosjekter i kommunal regi.
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Som det framgår av sitatet, har avdekking av lovbrudd med påfølgende medieoppslag
vært en bakenforliggende faktor for utarbeidingen av modellen.
Et annet bakenforliggende prinsipp i modellen kan sies å være et føre-var-prinsipp:
Når du krever det, så er du et stykke på vei. Jeg tror mer på det enn å hele tida gå
etter og sjekke. Det er så ressurskrevende og vanskelig å avdekke. Jeg tror veldig
på at du går høyt på banen og sier tydelig at dette er det vi krever. Vi har jo avvist
firmaer som ikke har innfridd de 14 punktene. Det er der makta vår ligger som
innkjøpsmyndighet. (Ordfører)
Her presenteres tanken om at det er lettere og mindre ressurskrevende å luke ut
eventuelle useriøse tilbydere allerede ved utlysningen av anbud i form av å stille klare
krav, enn å drive utstrakt kontrollvirksomhet i ettertid. Som vi skal komme nærmere
inn på senere i kapitlet, opplever kommunen at det først og fremst er kontroll og opp
følging av leverandører som er utfordrende.
Mest utsatte bransjer

Ifølge informantene er det i bygg- og anleggsbransjen problemet med arbeidslivskrimi
nalitet er som størst i Skien kommune. Kemneren peker på at en fellesnevner for bransjer
der det avdekkes arbeidslivskriminalitet, er at de er arbeidskraftintensive bransjer med
lave eller ingen krav til utdanning eller norskkunnskaper. Det har også vært avdekket
ulovlige forhold i forbindelse med utbygging av hytteområder i fjellkommunene i
Vest-Telemark, så vel som i servicebransjer som bilpleie, bilverksteder og hårpleie og
servering. Men informantene vurderer omfanget av arbeidslivskriminalitet i disse
bransjene som langt mindre enn i bygg og anlegg.
Én sak som har satt spor, både i form av etterfølgende rettssaker og medieoppslag,
er utbyggingen av Skien fritidspark på midten av 2000-tallet. Prosjektet var et stort
aktivitets- og idrettsanlegg. Det var omfangsrikt samtidig som kommunen opplevde
byggemarkedet i regionen som svært hett. Hovedentreprenøren ble beskyldt for å ha
brukt en underleverandør som spekulerte i svart arbeid og underbetaling av litauiske
arbeidere, og utbyggingen har medført flere rettssaker i etterkant. Resultatet var at
prosjektet ble forsinket og langt dyrere enn antatt. I tillegg måtte enkelte deler av
arbeidet gjøres på nytt.
Et annet eksempel som trekkes fram, er utbyggingen av en ungdomsskole på begyn
nelsen av 2000-tallet. Her var det utfordringer med norske firmaer som slo seg konkurs
og oppsto i ny fasong underveis i utbyggingen, ifølge ordfører.
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Erfaringer med modellen så langt
Etter at Skiens-modellen ble innført, har det foreløpig ikke blitt avdekket arbeidslivs
kriminalitet i forbindelse med offentlige innkjøp i kommunen. Ifølge kommunens
eiendomsavdeling har dette først og fremst sammenheng med at kommunen kun har
gjennomført mindre byggeprosjekter i tiden etter at modellen ble vedtatt og tatt i bruk.
Modellen har også blitt brukt ved innkjøp av elektrotjenester. Ingen av disse prosjektene
har vært ute på det internasjonale markedet. Informanten i eiendomsetaten sier det slik:
De små prosjektene er så gjennomsiktige at der kjenner vi jo både hoved- og unde
rentreprenører, vi kjenner nesten folka som jobber der, på fornavn. Så det skal noe
til å klare å lure oss der. Det er spesielt når vi får et oppheta marked, at det har en
tendens til å dukke opp. (Spesialrådgiver, eiendom)
Informanten tror at utfordringene med å følge alle kravene blir større i forbindelse med
større prosjekter, når det kommer inn utenlandske leverandører, og når konkurransen
om oppdrag blir hardere. Det er særlig Skiens-modellens punkter om at lønna til de
ansatte på prosjektet skal utbetales i en norsk bank, og at norsk skal være hovedspråket
på byggeplassen, som blir pekt ut som utfordringer i den forbindelse. Bakgrunnen for
kravet om bruk av en norsk bank til lønnsutbetalinger, springer ut av erfaringer fra
byggingen av Skien fritidspark, der det var mistanker om at noen betongarbeidere fikk
for lite lønn utbetalt av sin portugisiske arbeidsgiver. Fordi arbeiderne hadde konto i
en utenlandsk bank, var det ikke mulig for kommunen å sjekke hva betongarbeiderne
faktisk fikk utbetalt. Pengestrømmen var med andre ord ikke sporbar. En utfordring
her er imidlertid at kravet om lønnsutbetaling til konto i norsk bank kan skape pro
blemer for utenlandske arbeidstakere. Informanten kjenner til at latviske arbeidere
har fått problemer i den forbindelse, da deres bank i hjemlandet truet med å si opp
kundeforholdet hvis ikke pengene ble utbetalt til deres ordinære lønnskonto.
Kjedebegrensninger

Skiens-modellen er strengere enn andre anbefalinger og praksiser når det gjelder antall
ledd i kontraktskjeden (se for eksempel Eldring & Andersen 2014; SMSØ 2016). I
punkt 5 i modellen heter det: «Byggherren tillater ikke mer enn ett ledd i kontrakts
kjeden. Oppdragsgiver kan godkjenne to ledd når det foreligger en god begrunnelse.
Det skal aldri være mer enn to ledd i kontraktskjeden.» Kritikken har gått på at det å
kun tillate ett ledd under hovedleverandør ikke er gjennomførbart i praksis. Her påpe
ker spesialrådgiver i eiendomsetaten, som har ført modellen i pennen, at formuleringen
lett kunne misforstås, alt ettersom hvordan man teller. I praksis har eiendomsetaten i
Skien praktisert to ledd under hovedleverandør, forteller han. Dette punktet blir trolig
revidert ut fra denne oppfatningen:
43

Vi må nok opp på to ledd, altså at en hovedentreprenør kan ha en underentreprenør
som har én underentreprenør under seg igjen, for å få en byggeplass til å fungere.
Hensikten har jo vært å slippe at vi har 20 ledd i en kontraktkjede. (Spesialrådgiver,
eiendom)
Ordfører peker på at hvor mange ledd som tillates under hovedleverandør, kan forstås
som en balansegang mellom flere hensyn, hvor målet er å rydde opp i et useriøst marked,
ikke skremme vekk seriøse aktører:
Det er jo et spørsmål om vi kanskje har stramma til for mye. Noen mener vi har
stramma til for lite. Det er en balansegang for å ikke skremme vekk seriøse nærings
aktører, den balansegangen blir stadig utfordra. Det kan jo være at små aktører føler
at det blir for krevende, at det favoriserer de større firmaene. Men vi prøver å tone
inn modellen sånn at den differensierer. Vi mener jo at selv om du er en liten bedrift,
så kan du bli stilt krav til. (Ordfører)
Krav om lærlinger

I Skiens-modellens punkt 6 heter det: «Tilbyder og underentreprenører som skal
engasjeres i prosjektet, skal være godkjente og aktive lærlingebedrifter. Når størrelsen
på prosjektet tilsier det, kan oppdragsgiver kreve at det skal være lærlinger i prosjektet
(gjelder norske bedrifter).» Forslag om at leverandøren ikke bare skal være en godkjent
lærebedrift, men også ha aktive lærlinger på offentlige prosjekter, har blitt kritisert for
å i praksis utestenge små bedrifter fra konkurransen (se for eksempel Regelrådet 2016).
Her er kommunens erfaring at prosjektets størrelse bør inngå i vurderingen. Dersom
prosjektet er lite, kan det være tilstrekkelig at leverandøren er en lærebedrift. Er det
derimot snakk om et større prosjekt, bør man kreve at leverandøren benytter en viss
andel lærlinger på det konkrete prosjektet.
Foreløpig gjelder kravet til lærlinger i Skiens-modellen kun for norske leverandører.
I ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser foreslås det at kravet om lærlinger også
skal gjelde for utenlandske bedrifter. Leder for Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet
(GKI) peker på at dette er positivt, sett fra et konkurranseperspektiv, da det i større grad
sidestiller norske og utenlandske leverandører. På den andre siden peker rådmannen på
at det kan være utfordrende at det stilles andre betingelser for leverandører som leverer
til det offentlige, enn for de som leverer til det private markedet.
Jeg tenker det må være bedre å gjøre lærlingordningen mer attraktiv enn å stille
krav om lærlinger ved spesielle innkjøp. Blir det slik da at bare de bedriftene som
har lærlingordning, leverer tjenester til det offentlige? […] Det er positivt at man
stiller krav, men det gir ofte noen bieffekter som jeg er spørrende til. Det er i alle
fall viktig å gjøre det attraktivt å ha lærlinger. Det er kanskje vel så viktig som å stille
krav om det. (Rådmann)
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Oppsummert er det særlig kravene til lærlinger på konkrete prosjekter, lønnsutbetaling
i norsk bank samt kravet om maks én underleverandør som peker seg ut som hoved
utfordringer med Skiens-modellen, ifølge kommunen selv. På bakgrunn av erfaringene
nevnt ovenfor har kommunen satt i gang en prosess med å revidere og tilpasse model
len. Målet er én felles modell for alle kommuner i grenlandsområdet. Arbeidet med
revideringen pågikk fremdeles da denne rapporten gikk i trykken.

Utfordringer: kontroll og oppfølging
På spørsmål om hva som oppleves som hovedutfordringen i Skien kommunes innsats
mot arbeidslivskriminalitet, er kontroll og oppfølging av leverandører viktige nøkkelord.
Man må følge opp det man har vedtatt. Man kan ikke si seg fornøyd med å ha vært
flink til å ha fått det på plass. Man må holde trykket oppe og sørge for at avtalene
med leverandørene følger den modellen. Og at de blir faktisk praktisert, at leve
randøren faktisk leverer i henhold til de tilleggskravene. Så det er den oppfølginga
eller kontrollen som er viktig. (Kemner)
Informantene sier tydelig at det ikke er nok å kun stille krav – kravene må også følges
opp aktivt. Kommunen opplever det som komplisert og ressurskrevende å kontrollere
leverandørene og peker på at arbeidslivskriminalitet kan forekomme selv om kommu
nen har mottatt dokumentasjon fra leverandøren som tilfredsstiller kravene. De opple
ver at god og detaljert kontroll og oppfølging fra kommunenes side er ressurskrevende,
da innkjøpsrutinene i kommunen først og fremst er rigget for å få fullført prosjekter
til avtalt tid og pris. Videre pekes det på at praktiseringen av Skiens-modellen og opp
følgingen i den forbindelse kan fordyre prosjektene noe, i tillegg til at man risikerer
å se bort fra de aller laveste anbudene. Skien kommune tror likevel at å bruke ekstra
ressurser på kontroll underveis vil lønne seg på sikt:
Å bruke noen ekstra kroner inn i prosjektet kan spare oss for det mangedobla beløpet
dersom det blir en konflikt i etterkant. Gode systemer for gjennomføring sparer
oss for mye etterarbeid. (Spesialrådgiver, eiendom)
I Skien kommune er det eiendomsetaten som har ansvaret for å følge opp kommu
nale byggeprosjekter. Informanten i eiendomsetaten forteller at siden det i tiden etter
innføringen av modellen kun har vært mindre prosjekter, har kontrollbehovet fram
til nå vært begrenset. Han regner med at utfordringene vil bli større når kommunen
setter i gang store byggeprosjekter, og at politisk ledelse da vil være positive til økt
kontrollvirksomhet.
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Kemneren peker på at kommunen også kan ta i bruk andre tilgjengelige kontrollin
stanser. For det første kan kommunen benytte private revisjonsselskaper til å utføre
uavhengige kontroller. Her har Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet (GKI) en avtale
med et revisjonsselskap som medlemskommunene kan benytte ved behov. For det
andre peker kemneren på at arbeidsgiverkontrollen ved kemnerkontoret kan trekkes
mer aktivt inn i kontrollvirksomheten. Arbeidsgiverkontrollen ved kemnerkontorene
kontrollerer først og fremst at arbeidsgivere trekker skatt og betaler lønn og arbeids
giveravgift. Denne kontrollfunksjonen kan ifølge kemneren også trekkes mer aktivt inn
i kommunesektorens innsats mot arbeidslivskriminalitet, spesielt i mindre kommuner
med begrensede ressurser.

Samarbeid med andre kommuner og statlige etater
Som sagt er samarbeidet tett mellom kommunene i Grenland – Skien, Porsgrunn, Siljan,
Bamble, Kragerø og Drangedal. Et eksempel er samarbeidet om offentlige innkjøp i
Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet (GKI), hvor Skien er vertskommune og de
andre kommunene inngår i dette. Flere av grenlandskommunene har vedtatt egne
krav til offentlige tilbydere, etter modell av Skien. Telemark fylkeskommune har også
lansert en Telemarks-modell, hvor kravene er ytterlige skjerpet, blant annet at innleide
skal være fast ansatt med lønn mellom oppdrag.
At flere kommuner i regionen følger Skiens eksempel, blir sett på som positivt i
Skien kommune. Samtidig kan det by på visse problemer i det praktiske innkjøpssam
arbeidet grenlandskommunene imellom. Per i dag har leverandører som har konkurrert
om oppdrag for Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet (GKI), måttet forholde seg
til flere ulike modeller i samme konkurranse. Dette beskrives som lite hensiktsmes
sig. En informant tror dette kunne vært løst dersom kommunen i 2014 hadde valgt å
legge fram kommunens overordnede mål knyttet til arbeidslivskriminalitet til politisk
behandling, framfor de 14 konkrete kravene. En annen informant mener at det beste
ville være om hele offentlig sektor kunne samles om én modell.
Når det gjelder samarbeid mellom Skien kommune og statlige etater som Arbeidstil
synet, NAV og politiet, framstår Kemneren i Grenland som en sentral aktør. Kemneren
har ansvar for innkreving og utbetaling av skatt, føring av skatteregnskap og innkreving
av kommunale krav. Skien kommune er en del av Kemneren i Grenland, et interkom
munalt samarbeid bestående av Skien, Porsgrunn og Siljan. Skatteinnkreverfunksjonen
befinner seg i Skien, mens arbeidsgiverkontrollen er lokalisert i Porsgrunn. Kemneren
i Grenland deltar i den nasjonale a-krimsatsingen, som springer ut av regjeringens
strategi mot arbeidslivskriminalitet. Kemnerkontoret i Skien har én representant i
strategisk gruppe for Buskerud, Telemark og Vestfold, som driver planleggingsvirksom
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het. A
 rbeidsgiverkontrollen i Skien deltar i operativ gruppe, som er ute på felles tilsyn
med andre etater, som Arbeidstilsynet, politiet, skatteetaten og NAV. Strategisk gruppe
møtes en gang i måneden, mens operativ gruppe har ukentlige møter.
Kemneren beskriver samarbeidet som bra, men at oppstartsfasen var krevende. Ifølge
kemneren handlet utfordringene i oppstarten delvis om uklar og uavklart ledelse, men
også at de ulike etatene både hadde forskjellige mål, motiver og ressurser til rådighet.
Selv om samarbeidet nå oppleves som godt fra kemnerens side, er en kompliserende
faktor at kemnerkontoret er organisert kommunalt, mens de andre aktørene i sam
arbeidet er organisert regionalt.
En annen utfordring som trekkes fram, er lang saksbehandlingstid i forbindelse med
lovbrudd. Hvis det for eksempel avdekkes at en virksomhet har hatt svart omsetning,
kan kemneren kreve en midlertidig økning i skatt og avgift for den aktuelle virksom
heten. Problemet er imidlertid at saksbehandlingen tar så lang tid at mange aktører
forsvinner eller slår seg konkurs i mellomtiden, for så å starte opp igjen i andre former
og fortsette som før. Kemneren etterlyser derfor en enklere og raskere saksbehandling.
Der a-krimsamarbeidet er klarleggende og operativt, kan kommunens arbeid i
SMSØ beskrives som informasjonsrettet og forebyggende. Kemneren forteller at det
først og fremst er i SMSØ at han møter KS’ engasjement mot arbeidslivskriminalitet.
Vårt inntrykk er at Skien kommune gjerne ser at KS er enda synligere i innsatsen mot
arbeidslivskriminalitet i kommunesektoren.
Samarbeidet med det lokale næringslivet beskrives som godt. Kommunen var for
beredt på at Skiens-modellen kunne møte motstand i det lokale næringslivet, særlig
blant leverandører i bygg og anlegg. Dette viste seg å ikke holde stikk:
Vi var forberedt på at det kunne bli litt støy i bransjen. At bransjen sa at det var
for tungvint, for komplisert, dere gjør det vanskelig for oss å følge opp prosjektene.
Vi har tvert imot fått positiv tilbakemelding fra så godt som alle. Det vi trodde
var et problem, er tvert imot en hjelp for begge parter til å holde orden i eget bo.
(Spesialrådgiver, eiendom)
Kommunens erfaring er at modellen har blitt godt mottatt av de lokale leveran
dørene. Enkelte lokale firmaer har tatt inn enkelte av kommunens krav i sine egne
interne kontrollsystemer. Det pekes også på at de lokale leverandørene har fått bedre
rutiner for registrering av ansatte på byggeplassen. Videre trekkes NHO Telemark
fram som en viktig alliert i kampen mot svart arbeid og sosial dumping.
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Erfaringer med regjeringens handlingsplan
mot arbeidslivskriminalitet
Vi spurte kommunen om hvordan de forholder seg til Solberg-regjeringens strategi
mot arbeidslivskriminalitet, og om det er noen av punktene i strategien de opplever
som særlig relevante. Vårt inntrykk er at Skien kommune i hovedsak forholder seg til
sin egen modell når det gjelder innsatsen mot arbeidslivskriminalitet. Politisk ledelse
opplever at tiltakene i regjeringens strategi ikke er tilstrekkelige:
Jeg har nok med å passe på at vår modell funker bedre her hos oss, og at den blir
fulgt opp. Men jeg synes det gjentar seg – at man tør ikke å dra ordentlig til. Det
blir fine ord og krusninger på et svært hav av vanskeligheter. Det er vel det lille jeg
har hørt om de nasjonale forslagene som har vært diskutert den siste tida – at de
har ligget langt under det vi mener bør være nivået. (Ordfører)
Tiltakene i regjeringens strategi ser derimot ut til å spille en større rolle i kemnerens ar
beid. Kemneren i Grenland forteller at kontoret prioriterer det tverretatlige samarbeidet
svært høyt, men at innsatsen mot arbeidslivskriminalitet delvis har gått på bekostning
av andre målkrav. Kemneren mener at noe av utfordringen er at regjeringens satsing
ikke har resultert i økte ressurser for kemnerkontoret. Dermed oppleves satsingen delvis
å gå på bekostning av den daglige driften, fordi man ikke har ressurser til å ha ansatte
som kan arbeide med satsingen på heltid.

Større ringvirkninger
Vi ba også informantene reflektere over de større samfunnsmessige konsekvensene av
kommunens innsats mot arbeidslivskriminalitet. Her var det særlig to forhold som ble
trukket fram. For det første pekes det på kommunens rolle i å stimulere bedriftene til
å ta inn lærlinger og de større samfunnsmessige konsekvensene dette kan få med tanke
på statusen og rekrutteringen til yrkesfagene. Ifølge ordføreren bidrar Skiens-modellen
til å gjøre bedriftene bevisste på at de må bli aktive lærebedrifter for å konkurrere om
oppdrag fra kommunen, da dette er en faktor i vektingen av tilbud fra tilbyderne. Flere
lærlingplasser kan i sin tur til å gi yrkesfagene i regionen et løft.
For det andre trekker informantene fram kommunens mulighet til å sette arbeids
livskriminalitet i kommunesektoren på dagsordenen, ikke bare i konferanseinnlegg,
men gjennom å stille tydelige og konkrete krav til leverandører til det offentlige. For
kommunen anses dette som en måte å premiere seriøse leverandører på.
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Måten å jobbe på og tenke på, det å være tydelig på innledningsvis har nok smittet
over til mange andre områder i kommunen, når jeg tenker meg om. Det er overordna,
men det får ringvirkninger. Å hele tida være tydelig vil favorisere de seriøse og luke
vekk de useriøse. Jeg tror på den måten å jobbe på. (Ordfører)

Oppsummering
I dette kapitlet har vi sett nærmere på Skien kommunes innsats mot arbeidslivskri
minalitet og foreløpige erfaringer med innføringen av den såkalte Skiens-modellen.
Modellen består av 14 krav som leverandører og underleverandører må oppfylle for å
få oppdrag av Skien kommune. I modellen stilles det blant annet krav om kun ett ledd
under hovedentreprenør, at bruk av innleie eller enkeltpersonforetak krever spesiell
tillatelse, at norsk skal være hovedspråk på byggeplassen, og at alle entreprenører og
underentreprenører skal ha lærlinger.
Ifølge kommunen er problemet med arbeidslivskriminalitet størst i bygg- og
anleggsbransjen i Skien kommune, helst i forbindelse med store, kommunale utbyg
gingsprosjekter med mange aktører involvert. Det har også vært avdekket ulovlige
forhold i servicebransjer som bilpleie, bilverksteder og hårpleie og servering, men i
mindre omfang. Etter at modellen trådte i kraft, har kommunen foreløpig ikke avdek
ket alvorlig arbeidslivskriminalitet i forbindelse med innkjøp av varer og tjenester i
kommunal regi. Dette skyldes først og fremst at modellen kun har blitt anvendt på
mindre byggeprosjekter, hvor kun lokale leverandører har vært involvert.
Utfordringene er særlig knyttet til Skiens-modellens krav om lærlinger på konkrete
prosjekter, lønnsutbetaling i norsk bank samt kravet om maks én underleverandør,
ifølge kommunen selv. De største utfordringene med kommunens innsats mot arbeids
livskriminalitet er knyttet til kontroll og oppfølging av leverandører. Det pekes også på
at kravene i modellen og den medfølgende etterkontrollen kan fordyre prosjektene noe.
Skien samarbeider tett med de andre kommunene i grenlandsområdet, blant an
net i form av et interkommunalt innkjøpsarbeid. Kemneren i Grenland er en sentral
aktør i samarbeidet med statlige etater som Arbeidstilsynet, politiet og NAV. Lang
saksbehandlingstid i forbindelse med lovbrudd trekkes fram som en utfordring.
Informantene peker på at kommunen kan spille en viktig rolle i å stimulere bedrif
tene til å ta inn lærlinger, og de større samfunnsmessige konsekvensene dette kan få med
tanke på statusen og rekrutteringen til yrkesfagene. Det pekes også på at kommunen
best kan sette arbeidslivskriminalitet på dagsordenen ved å stille klare og konkrete krav
til leverandører til det offentlige.
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5 Bergen kommune

I 2014 ble det i Bergen kommune vedtatt en rekke tiltak for å sikre vilkårene for de
ansatte hos leverandører og underleverandører. I forbindelse med byrådsskiftet i 2015
ble tiltak mot arbeidslivskriminalitet omtalt i den politiske plattformen til Arbeider
partiet, Kristelig Folkeparti og Venstre.
Bergen er landets nest største kommune med snaut 280 000 innbyggere. Byen er et
vekstsentrum på Vestlandet og har økt innbyggertallet med cirka 4000 hvert år de siste
ti årene. Innvandrerbefolkningen utgjør drøyt 16 prosent av innbyggertallet. Bergen
er også en viktig studentby med cirka 25 000 studenter.
Bergen har et bredt sammensatt næringsliv. De viktigste næringene er maritime og
marine næringer, energinæringene, opplevelse, kultur og reiseliv. Reiselivsnæringen er
vesentlig for byen, og den er en av Europas største cruisehavner. I 2014 var det cirka
450 000 cruisepassasjerer som ankom byen. I tillegg er handel, finans, helse, IKT og
byggenæringen store næringer. Kommunen er selv en stor aktør både som innkjøper
av varer og tjenester og som arbeidsgiver. Det er cirka 17 000 som er ansatt i Bergen
kommune, og kommunen har en omsetning på om lag 20 milliarder i året.

Kommunens innsats mot arbeidslivskriminalitet
Politiske retningslinjer

Bergen kommune vedtok i 2014 en rekke tiltak for å motvirke brudd på bestemmel
sene om lønns- og arbeidsvilkår i kontrakter de inngikk med eksterne leverandører.9
Tiltakspakken besto av flere punkter. For det første inneholdt den en revidering av
kontraktsbestemmelsen om lønns- og arbeidsvilkår. Disse ble i hovedsak revidert i
henhold til Difis anbefalinger på dette området. For det andre ble det vedtatt å etablere
rutiner for gjennomføring av kontroller av inngåtte kontrakter og at Bergen kommune
skulle følge kontroll- og oppfølgingsmetodikken som Difi hadde utarbeidet i en egen
veileder. I forlengelsen av disse vedtakene ble det også vedtatt en opplæringsplan for
kommunale ansatte som var involvert i kommunens kontroll av lønns- og arbeidsvilkår
i offentlige kontrakter.
9

Vedtatt av bystyret i 2014 (saksnr.1402/14)
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I tillegg til vedtakene om lønns- og arbeidsvilkår ble det vedtatt begrensninger i bruk av
underleverandører i bygge- og anleggskontrakter. Vedtaket spesifiserer at det skal være
maksimalt to nivåer under hovedentreprenøren. Dersom avtalen er med en fagspesifikk
hovedleverandør, det vil si rene maler-, rørlegger- eller elektorfirma, ble det satt en
begrensning på maks ett nivå med underleverandører. Dersom kjedebegrensningen
skal avvikes, kan det kun gjøres ved en skriftlig søknad til kommunaldirektøren.
Ved byrådsskiftet i 2015 ble også tiltak mot arbeidslivskriminalitet omtalt i den
politiske plattformen for det nye byrådet, bestående av Arbeiderpartiet, Kristelig Fol
keparti og Venstre. Temaet er omtalt i to ulike kapitler i den politiske plattformen.10 I
kapitlet om verdiskapning og næringsliv står det:
«Byrådet vil bruke alle tilgjengelige virkemidler for å legge til rette for et seriøst
arbeidsliv og motvirke arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Det viktige sam
arbeidet mellom kemneren, Arbeidstilsynet og politiet for å motvirke svart arbeid
bør fortsette.»
Tematikken er også tatt opp i kapitlet der man omtaler kommunen som innkjøper:
«Byrådet ønsker at Bergen kommune skal bruke sin rolle som innkjøper mer stra
tegisk enn i dag. Ved større anbud skal kommunen stille krav om blant annet antall
kontraktsledd og andre tiltak som motvirker mulighet for sosial dumping. Dette vil
også ivareta HMS og motvirke kriminalitet. Det skal ikke foregå sosial dumping i
bedrifter kommunen kjøper varer eller tjenester av.»
Den politiske plattformen har også blitt fulgt opp gjennom budsjettvedtak der kemne
ren har fått styrket sin deltakelse i den samordnede enheten mot arbeidslivskriminalitet
i Bergen. Kemneren i Bergen har nå tre årsverk knyttet til denne enheten, som også
består av Arbeidstilsynet, NAV, politiet og skatteetaten.
Innkjøp og etterkontroll

Som vi så i breddeundersøkelsen (kapittel 3), er mye av innsastsen mot arbeidslivskri
minalitet knyttet til kommunale innkjøp av varer og tjenester. Bergen kommune har
en egen innkjøpsavdeling, Innkjøpsavdeling konsern, som er en egen seksjon under
Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap. Avdelingen har til sammen 16 ansatte.
Dette er den overordnede fagenheten for innkjøp i kommunen og omfatter både
logistikk og regelverk for offentlige anskaffelser. De er også den overordnede enheten
for rammeavtaler for varer og tjenester. Innkjøpsavdelingen eier og administrerer en
del store avtaler for innkjøp av varer, for eksempel lyskilder og legemidler. De gir også
http://bucketeer-872a238d-0b7b-4798-b9c6-e4c3017eac3e.s3.amazonaws.com/sanity_uploads/
programme/unit_270/attachment/209/byrad-schjelderup-i-003.pdf
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bistand til store innkjøp, for eksempel store IKT-innkjøp, og kan være prosjektleder
for selve innkjøpsprosessen for underliggende enheter. Etter at innkjøpet er gjen
nomført, er det som regel den kjøpende enheten som eier prosjektet. Innenfor helse
og omsorg er innkjøpsavdelingen kontraktspart og kontraktseier, og de ulike etatene
er underlagt dem i forbindelse med innkjøp. Der kjøpes det blant annet inn eksterne
barnevernstjenester, hjemmehjelp og ulike avlastningstjenester. Innkjøpsavdelingen
eier ikke avtaler i teknisk sektor (samferdsel, store byggeprosjekter, vann og avløp etc.),
men de har felles verktøy og metodikk.
I forbindelse med innkjøp har innkjøpsavdelingen også inngått en samarbeidsavtale
med Kemneren i Bergen om utvidet skatteattest for leverandører til Bergen kommune.
I forbindelse med anbud kreves det at tilbyder sammen med tilbudet leverer signert
fullmakt som gir Bergen kommune mulighet til å innhente utvidet skatteattest. Kravene
gjelder for bygg og anlegg, renhold, bemanningsbyråer og bilpleie. Krav om utvidet
skatteattest vil også gjelde for eventuelle underleverandører. Den utvidede attesten gir
mulighet til å innhente opplysninger over en lengre tidsperiode tilbake i tid, i motset
ning til den vanlige skatteattesten som kun gir et bilde på et gitt tidspunkt. Det vil
dermed være mulig å sjekke om tilbyderen har betalt inn skatt og avgifter for sent over
en lengre tidsperiode. Den utvidede skatteattesten gir også mulighet til å innhente
informasjon om hvilke arbeidstakere det er innrapportert lønn for, og til å kontrollere
at arbeidstakere som utfører arbeid for kommunen, er innrapportert til skatteetaten.
Ved utvidet skatteattest har også kommunen mulighet til å innhente opplysninger
om bruk av utenlandsk arbeidskraft fra Sentralskattekontoret for utenlandssaker.
Både kemneren og innkjøpsavdelingen mener at dette tiltaket er et nyttig bidrag til å
bekjempe arbeidslivskriminalitet:
Nå som vi har fått en mulighet til å avtale med kommunen en utvidet skatteattest,
har også det vært nyttig. Den gamle skatteattesten ga jo bare et begrenset innsyn.
[…] Dette løser jo ikke alt, men er likevel et godt bidrag til å ta tak i problemet.
(Kemneren i Bergen)
Det samarbeidet vi har med kemneren, gjør at vi kan innhente utvidet skatteattest
på en del områder. Det ser vi jo nå at det hjelper oss, at vi kan verifisere en del ting.
Blant annet styrken på selskapet, hvor mange ansatte har de, og så videre. Vi har
avdekket tomme selskaper på den måten. (Innkjøpssjef, Bergen kommune)
Innkjøpsavdelingen har også ansvaret for etterkontroll av mange av de inngåtte kon
traktene med eksterne leverandører til kommunene. Teknisk sektor gjennomfører
imidlertid etterkontrollene av inngåtte kontrakter selv, men innkjøpsavdelingen har
oversikt over hvilke etterkontroller som er gjort. Innenfor de andre områdene er det i
hovedsak innkjøpsenheten som er kontrollansvarlig. Enheter som utfører etterkontroll,
har også et eget forum slik at det er en viss synergi og deling av erfaringer på tvers av
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enhetene. Innkjøpssjefen vektla også at de ønsket å bygge etterkontrollkompetansen
selv istedenfor å kjøpe eksterne revisjonstjenester på dette området. Innkjøpsavdelingen
lager en egen årlig plan for etterkontroll for de områdene der de har ansvaret. Innkjøps
sjefen beskriver dette arbeidet slik:
Vi lager en plan, som vi kaller for plan for etterkontroll. Vi foretar først en risikoana
lyse for å se hvor vi skal inn. Det blir da litt blandet hvor vi går inn og gjør kontroller,
og hvilke prosjekter vi skal inn og gjennomføre kontroll på. Vi velger først ut hva
vi skal kontrollere, men det vil typisk være arbeidstid og lønn. Det kan også være
andre ting knyttet opp til utenlandsk arbeidskraft, det kan også være boforhold
[…] Vi bruker metodikken til Difi. Første steg er å be om dokumentasjon. Deret
ter er det eventuelt å gå videre med ytterligere kontroll. Men det er jo et utvalg av
hva vi ser på, og det må vi tenke gjennom i den enkelte kontrakten. (Innkjøpssjef,
Bergen kommune)
Innkjøpssjefen beskriver at den årlige planen for hvilke etterkontroller som skal gjen
nomføres, baserer seg på en risikovurdering, men at de også mottar tips fra eksterne
om hva de bør inn og se på. Innkjøpssjefen beskriver at de avdekker uregelmessigheter
på disse etterkontrollene:
Vi avdekker noe på disse etterkontrollene. Tidligere gikk det mye på arbeidstids
bestemmelsene og forståelsen av disse. Det kan også være noe på lønnssiden, for
eksempel at man trekker sesongarbeid veldig langt, manglende overtidsbetaling og
slike ting. Men det er klart det er også begrenset hva vi kan gå inn og se på. (Inn
kjøpssjef, Bergen kommune)
Samtidig som etterkontrollene avdekker uregelmessigheter, beskriver innkjøpssjefen
at det er vanskelig å rekke over alt når det gjelder etterkontrollene, men at de har
brukt mye ressurser på å bygge kompetanse på dette området de siste par årene. De
håper at dette kompetansearbeidet etter hvert skal føre til at de kan bruke ressursene
mer effektivt. De har også hatt en stor og komplisert etterkontroll av en leverandør
av tjenester innenfor helse og omsorg, hvor det blant annet ble benyttet utenlandsk
arbeidskraft. Innkjøpssjefen beskrev denne saken som svært krevende, og kommunen
ble også saksøkt fordi den stoppet deler av kontrakten. Selv om saken var komplisert
og krevde mye ressurser, beskrev også innkjøpssjefen at den hadde ført til mye læring
i organisasjonen:
Vi kan jo tenke at denne saken den har vi brukt mye tid på, men samtidig har vi
også bygget oss mye kompetanse på den, som jeg også håper at andre kan ha nytte
av. (Innkjøpssjef, Bergen kommune)
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På spørsmål om hvilke områder som var spesielt utsatte for arbeidslivskriminalitet, pekte
innkjøpssjefen på at det særlig var de tjenesteintensive områdene som var utfordrende;
vikarbransjen, renhold og vaskeri ble særlig omtalt som problemområder, siden dette
var områder hvor man raskt kan leie inn arbeidskraft.
Kemnerkontoret i Bergen

Kemnerkontoret har en todelt rolle, hvor de har både statlige og kommunale opp
gaver. De statlige oppgavene er knyttet til skatteinnkreving og arbeidsgiverkontroll.
De kontrollerer blant annet at arbeidsgivere gjennomfører skattetrekk og innbetaler
arbeidsgiveravgift i samsvar med skattebetalings- og folketrygdlovens bestemmelser.
Hvilke kommunale oppgaver som er lagt til kemnerkontoret, kan variere fra kommune
til kommune. I Bergen har kemnerkontoret blant annet ansvar for kommunens inn
fordring av eiendomsskatt, kommunale avgifter og øvrige kommunale krav. Kemneren
er administrativt underlagt kommunene, men er faglig underlagt skatteetaten når det
gjelder skatt og arbeidsgiverkontroll.
Arbeidsgiverkontrollen er den delen av kemnerens oppgaver som i størst grad knytter
seg til problemstillinger rundt arbeidslivskriminalitet. Kemneren i Bergen beskriver
arbeidet med arbeidsgiverkontroll som todelt. For det første driver de med informa
sjonsarbeid og kursing overfor arbeidsgivere slik at de lærer å gjøre ting riktig. For det
andre driver de med kontrollvirksomhet og tilsyn for å avdekke mangler og brudd på
lover og regelverk. Kontroll- og tilsynsaktiviteten kan være i form av dokumentgjen
nomganger, men de gjør også tilsyn ute hos arbeidsgiverne. En del av tilsynene er i
tillegg uanmeldt. Kemneren beskriver dette på følgende måte:
Vi gjør tilsyn både via rene dokumenter og ved å komme ut til arbeidsgiveren. Vi
gjør også personallistekontroller. Da er vi på døra og sjekker hvem som virkelig er
der, og sjekker det mot de listene de skal føre, og ser at det stemmer. Folk ville blitt
forskrekket om de visste hva som foregår rundt omkring i vaskehaller og liknende,
det er nesten moderne slavehandel. De bor der og spiser der, så det må en kraftsatsing
til for å få bukt med dette her. (Kemneren i Bergen)
Kontrollavdelingen hos Kemneren i Bergen gjør også arbeidsgiverkontroll og gir
veiledning innen lønnsområdet for 28 kommuner i Hordaland. Dette samarbeidet
har pågått i mer enn ti år, og de andre kommunene kjøper det som en tjeneste. Det er
avsatt seks årsverk til dette arbeidet. Kemneren i Bergen beskriver at motivasjonen for
samarbeidet er at de andre kommunene ser at de får for små fagmiljøer hver for seg,
og at de da har valgt et samarbeid med kemnerkontoret i Bergen.
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Etat for utbygging

Etat for utbygging i Bergen kommune har ansvar for gjennomføring av nybygg og større
ombyggings- og rehabiliteringsprosjekter. Etaten er en av Bergens største utbyggere
og står for utbygging av blant annet barnehager, skoler, sykehjem, idrettsarenaer og
kulturbygg. Utbyggingsprosjektene utføres på bestilling fra og i samråd med de ulike
byrådsavdelingene. Det er ansatt 30 personer i etaten, hovedsakelig prosjektledere,
innkjøpere og jurister. Etaten har byggherreansvaret i utbyggingsprosjekter. Innkjøps
avdelingen yter bistand ved behov, men i hovedsak håndterer Etat for utbygging alle
kontrakter selv. Etaten ble til som følge av en omorganisering i 2012, hvor daværende
Bergen kommunale bygg (BKB) ble delt opp i Etat for eiendom, som står for forvalt
ning av eksisterende eiendomsmasse, og Etat for utbygging.
Leder for Etat for utbygging beskriver innsatsen mot arbeidslivskriminalitet som
et forholdsvis nytt område. Informanten opplever kommunens tiltakspakke mot
arbeidslivskriminalitet som nødvendig, men forteller om utfordringer knyttet til den
konkrete gjennomføringen av tiltakene.
Vi er på leit etter form og farge. Fokuset kommer jo fra sentralt og politisk hold,
men det er ingen som har tenkt gjennom hvordan dette skal gjennomføres i detalj.
Det har blitt til at vi er overlatt til oss selv. (Leder, Etat for utbygging)
Informanten opplever at arbeidet med å forhindre arbeidslivskriminalitet foreløpig ikke
er koordinert godt nok innad i kommunen. Dersom det avdekkes et avvik i et prosjekt,
er det ifølge informanten uklart hvem som skal varsles, og hvem som har ansvar for å
følge opp saken. Et annet spørsmål er hvor utstrakt kommunens kontrollvirksomhet
med leverandører bør og skal være. Per i dag ber etaten jevnlig om skriftlig dokumenta
sjon fra kontraktspartene i form av egenerklæringer og liknende underveis i prosjekter,
men har foreløpig ikke utført kontroller på byggeplasser. Slike stedlige kontroller vil
bli utført på sikt, ifølge leder for Etat for utbygging, da utbyggingsprosjektene hvor
tiltakspakken fra 2014 er tatt i bruk, foreløpig ikke har nådd selve byggefasen. I skri
vende stund er det derfor vanskelig å si noe om effekten av tiltakene, ifølge informanten.
Det samme gjelder innføringen av begrensningene i leverandørkjeden, med maks to
ledd under hovedleverandøren.
Etaten har foreløpig ikke avdekket alvorlige tilfeller av arbeidslivskriminalitet, men
beskriver byggebransjen som utsatt, spesielt i forbindelse med innleie av utenlandske
arbeidstakere. Den høye andelen utenlandske arbeidstakere i byggebransjen trekkes
fram som en utfordring, også med tanke på kommunikasjon med leverandører:
Det er jo snart bare polakker som er i bransjen. I det største prosjektet vi har hatt,
utbygging av en svømmearena, hadde vi på det meste to polske tolker på heltid, for
å kommunisere ordentlig med underleverandørene. Det illustrerer litt hvordan
byggebransjen har blitt. (Leder, Etat for utbygging)
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Leder for Etat for utbygging trekker også fram byggefeil og mangler som et stort
problem. Han forteller at den siste tiden har 10 prosent av prosjektene endt i retten
som følge av dette. Det stadige søkelyset på byggefeil oppleves delvis også å gå på
bekostning av innsatsen mot arbeidslivskriminalitet.
Jeg får stadig vekk eksempler på at entreprenører møter med advokat i byggemøtene.
Da er det jo ikke faget som står i fokus, men jusen. (Leder, Etat for utbygging)
Etat for utbygging har ingen formaliserte samarbeid med andre statlige etater som
Arbeidstilsynet, skatteetaten eller politiet. Det samarbeides kun i eventuelle enkeltsaker.
Etaten deltar derimot i KS Storbynettverk, hvor landets ti største utbyggerkommuner
møtes to ganger årlig for erfaringsutveksling. Leder for Etat for utbygging peker på
at kommunene i storbynettverket i større grad kan benytte sin markedsmakt i byg
gebransjen i kampen mot arbeidslivskriminalitet.

Samarbeid og erfaringer med andre kommuner
og statlige etater
Innkjøpssamarbeid

Innkjøpsavdelingen i Bergen kommune drifter et regionalt innkjøpssamarbeid. Det er
snaut 20 andre kommuner som er med i dette samarbeidet. I tillegg er det noen statlige
etater som er med. I bunn for dette samarbeidet ligger det en avtale mellom de enkelte
deltakerne i samarbeidet og Bergen kommune. Deltakerne må betale for medlemskapet.
Hver gang Bergen kommune går ut med en innkjøpskonkurranse, har de andre delta
kerne mulighet til å melde fra om de vil være med på dette innkjøpet. De kommunene
som ønsker å være med, gir da en skriftlig fullmakt til innkjøpsavdelingen i Bergen
med spesifisert volum og om det er spesielle forhold det må tas hensyn til. Når selve
avtalen med leverandøren inngås, er denne med innkjøpsavdelingen i B
 ergen og ikke
direkte med de andre kommunene som er med i det aktuelle innkjøpet. I forbindelse
med innkjøpssamarbeidet har Difi bistått i et prosjekt for å få flest mulig av samar
beidspartnerne i innkjøpssamarbeidet over på e-handel. Når en kommune er inne på
e-handel, får de direkte tilgang til de avtalene de er med på. I tillegg til selve innkjøps
samarbeidet har de kompetansedeling mellom deltakerne. Når innkjøpsavdelingen i
Bergen for eksempel nå skal ha en egen fagdag med Arbeidstilsynet der temaet skal
være lønns- og arbeidsvilkår, blir de andre kommunene invitert til å delta.
Å delta i et innkjøpssamarbeid kan være motivert ut fra ulike hensyn, både det å gå
sammen for å få en best mulig pris og det at det sparer ressurser i forhold til om hver
enkelt kommune skulle foreta innkjøpet på egen hånd. Samtidig var innkjøpssjefen i
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Bergen opptatt av at for mange mindre kommuner ville det være vanskelig å ha oversikt
over alle deler av et relativt komplekst regelverk for offentlige innkjøp:
Vi er nok blant de største innkjøpssamarbeidene i landet. Det blir nesten helt
umulig å sitte i en liten kommune og gjøre alt lovlig samtidig som man skal ha på
plass en stor bredde i innkjøpene, alt fra skolebøker til legemidler. (Innkjøpssjef,
Bergen kommune)
Samlokalisert enhet mot arbeidslivskriminalitet i Bergen

Samlokalisert enhet mot arbeidslivskriminalitet i Bergen (a-krimenheten i Bergen)
ble opprettet som et pilotprosjekt i januar 2014. Deltakerne i pilotprosjektet var
Arbeidstilsynet, skatteetaten og Kemneren i Bergen. Etter hvert har også politiet og
NAV kommet med i samarbeidet. Arbeidstilsynet er vertsinstitusjon. Kontoret var
på intervjutidspunktet midt i en omorganisering. Til å begynne med var det kun
Arbeidstilsynet og skatteetaten, i tillegg til koordinatoren for kontoret, som hadde
faste arbeidsdager ved kontoret. Kemner og NAV har tidligere også hatt bemanning
på kontoret en dag i uken. Etter omorganiseringene skal alle etatene sitte samlokalisert
tre dager i uken fra mandag til onsdag. Som nevnt over har også Bergen kommunen
styrket kemnerkontorets tilstedeværelse ved a-krimenheten gjennom å øke antall stil
lingshjemler øremerket dette arbeidet til tre hjemler. Koordinator for kontoret beskriver
at de fem etatene i fellesskap har prioritert de oppgavene de skal ta tak i:
Vi er fem etater, gjennomføringsmessig får vi inn tips og ulike typer informasjon.
Så går vi gjennom dette på et tipsmøte og legger en plan ut fra det vi har fått inn.
Da vurderer vi hvem som skal følge opp, hva som skal følges opp, og hva som er
hensikten og målet med oppfølgingen. Da er NAV, kemner, Arbeidstilsynet, Skatt
og politiet involvert. (Koordinator, samordnet enhet mot arbeidslivskriminalitet
i Bergen)
I tillegg til de samlokaliserte enhetene samarbeider a-krimenheten med andre statlige
og kommunale myndigheter. De kommunale samarbeidspunktene, utover kemneren,
har vært brannvesen, byggesaksavdelingen og kontoret for skjenkesaker. I tillegg har
de samarbeidet med Mattilsynet og Tolletaten.
Koordinator for a-krimenheten beskriver at samarbeid med byggesaksavdelingen i
Bergen kommune i del tilfeller kan være nyttig. Særlig kan byggesaksavdelingen stoppe
byggeprosjekter dersom det mangler tilstrekkelige tillatelser fra dem. Koordinatoren
beskriver dette slik:
Innenfor bygg vil vi typisk finne en byggesak der det er gjort store fasadeendringer,
innvendig arbeid som er søknadspliktig osv. Når vi finner useriøse eller kriminelle
som har gjort arbeidet så vil vi kunne ha en sak for byggesaksavdelingen hvor de kan
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stanse arbeidet. De kan stoppe arbeidet om det ikke er søkt om endring. Vi hadde
en sak nå der det var ulovlig arbeidskraft og mest sannsynlig svart arbeid. Det ikke
er sikkert at vi kan sanksjonere effektivt samme dag mot aktøren, men om kommu
nen stanser hele prosjektet så er det lettere. (Koordinator a-krimenheten i Bergen)
Samarbeid med byggesaksavdelingen kan med andre ord gi tilgang til en del sanksjons
midler i tillegg til det de samarbeidende etatene selv har tilgang til. I de tilfellene der
man finner at det i tillegg til andre uregelmessigheter mangler tilstrekkelig godkjenning
fra byggesaksavdelingen, kan kommunen sette en effektiv stopper for hele prosjektet.
Samarbeidet med brannetaten beskrives som mer sporadisk, men de har hatt noe
samarbeid med dem når de har sett på innkvartering av utenlandske arbeidstakere. De
har også meldt fra til brannetaten når de har ført tilsyn i restaurantbransjen. Koordina
toren beskriver at brannetaten tar affære når de melder fra om forhold de mener de bør
se nærmer på, men at brannetaten nok ikke er så mye ute og kontrollerer på egen hånd.
Man kunne tenkt seg at de statlige etatene som er samlokaliserte i a-krimenheten,
gikk på felles tilsyn både med andre statlige etater og de kommunale etatene. Koordi
natoren beskriver imidlertid en situasjon der det er begrenset hvor mange etater som
kan være ute på aksjoner samtidig:
En utfordring er at når vi er fem kanskje seks etater ute, er det nesten ikke plass til
oss en del steder. Så til de andre etatene [de som ikke er med i a-krimenheten] har
vi mer sagt at vi gir dere informasjon, kanskje tar bilder og gir dere det i etterkant.
Det kan bli litt mye å holde styr på om vi blir for mange, både for oss og for inne
haveren. (Koordinator, a-krimenheten i Bergen)
Samarbeid med kommunale enheter har også for a-krimenheten noen begrensninger
i den forstand at a-krimenheten har hele Hordaland som nedslagsfelt, mens den kom
munale myndigheten stopper ved kommunegrensen. Dette gjelder også for Kemneren
i Bergen som er en av de samlokaliserte etatene:
Det skaper litt utfordringer at kemnerkontoret kun kan gå ut i Bergen. Så da må
jeg koordinere alle andre kemnere i Hordaland. Det blir en hemsko at de ikke kan
gjøre kontroller utenfor Bergen. (Koordinator, a-krimenheten i Bergen)
A-krimenheten beskriver også at det kan være vanskelig for kommunene å drive etter
kontroll på sine prosjekter, da særlig knyttet til kontroller av lønns- og arbeidsvilkår,
som kan være komplisert å kontrollere:
Oppfølging og kontrollen av at kontraktene overholdes er nok litt vanskelig, de
(kommunene) vet ikke helt hva de skal gjøre og se etter. Sosial dumping er veldig
vanskelig å avdekke. Vi (A-krimenheten)har hatt saker der vi har gått gjennom
masse materiale, men mange er jo flinke til å skjule det og de blir flinkere og flinkere
desto flinkere vi blir […] I mange tilfelle vil de kunne etterspørre dokumentasjon,
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men på sosialdumping vil de fort få utfordringer med avdekke det. (Koordinator,
a-krimenheten Bergen)
Det er innledet et samarbeid mellom a-krimenheten og de andre kommunene i
innkjøpssamarbeidet som Bergen kommune koordinerer, om kontroll av lønns- og
arbeidsvilkår. Planen her er at kommunene skal gjøre etterkontroller, enten som ren
dokumentgjennomgang eller som besøk ute på prosjektene. I etterkant av disse kon
trollene skal de gå gjennom dette sammen med a-krimenheten og eventuelt gå ut på
kontroll sammen der de har mistanke om at noe er galt.
Generelt beskriver koordinatoren for a-krimenheten at engasjementet rundt
arbeidslivskriminalitet fra kommunens side har vært økende de siste årene, både
når det gjelder innkjøp, uteliv og byggesaker. Han mener også at de selv må være litt
«ydmyke» når det gjelder hvor mye de klarer å ivareta henvendelser fra kommunen og
andre instanser. Men han mener at samarbeidet med kommunene har blitt vesentlige
bedre enn det var da a-krimenheten startet opp.

Uteliv og servering
I bergenscaset hadde vi et særlig søkelys på serverings- og utelivsnæringen siden dette
er et område der man over tid har avdekket en del arbeidslivskriminalitet, særlig knyt
tet til de store byene. Kommunene har ansvaret for bevilling av både alkoholservering
og servering uten alkohol. Alkoholloven regulerer servering og salg av alkohol, mens
serveringsloven regulerer matslag uten alkohol. Kontrollreguleringen er imidlertid ulik
for serveringssteder med og uten alkoholservering. Alkoholloven angir at kommunen
skal kontrollere serveringssteder med alkohol. For serveringssteder som driver etter
serveringsloven uten alkoholservering, kan kommunen kontrollere. Ifølge leder for
skjenkekontoret i Bergen har det ikke vært praktisert kontroller av rene serveringssteder
uten alkoholservering fra kommunens side.
Både i intervjuene med finansbyråden, kemneren, a-krimenheten og kontoret for
skjenkesaker blir servering og uteliv ansett å være en problembransje. A-krimenheten
har også koordinert en egen aksjon i serveringsbransjen i Bergen, som involverte både
kontoret for skjenkesaker og Mattilsynet. Resultatet av aksjonen ble at 19 steder ble
stengt, i hovedsak fordi de ikke hadde serveringsbevilling. Årsaken til at man prioriterte
serveringssteder, altså de uten skjenkebevilling, var at det var der man anså problemet
med arbeidslivskriminalitet å være størst. Siden det ikke har vært praktisert kontroller
etter serveringsloven fra kommunes side, var det ifølge lederen for kontoret for skjen
kesaker mange gatekjøkken og liknende som drev ulovlig uten bevilling. Lederen for
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a-krimenheten i Bergen beskrev også at serveringsbransjen var mer utsatt for arbeids
livskriminalitet enn de som drev med alkoholservering:
«For vår del er skjenking mindre aktuelt, de som er vårt «klientell» har serverings
bevilling. De som har høyest risiko er typisk gatekjøkken og mindre serveringsste
der.» (koordinator, a-krimenheten i Bergen)
Lederen for skjenkekontoret var opptatt av at for kommunen var det vanskelig å stenge
serveringssteder som ikke hadde tillatelse til å drive etter serveringsloven. Kommunen
kan drive kontroll, men det er politiet som må fatte vedtak om stenging. Han beskrev
at politiet i liten grad hadde kapasitet til å følge dette opp. Han beskrev dette slik:
Det er kommunen som skal føre kontroll, men kommunen kan ikke stenge, det
er det politiet som gjør. Men de blir jo ikke stengt, for politiet har ikke kapasitet
til å stenge dem. Det som hefter, er at politiet ikke har en jurist som kan skrive
stengingsvedtak. Og da må de ha mer ressurser, de gjør det mye vanskeligere enn
det trenger å være. Poenget er at det står i serveringsloven at du må ha bevilling
for å drive. Du trenger ikke en politiadvokat i dagevis for å finne ut det. (Leder,
Kontoret for skjenkesaker)
Lederen for skjenkekontoret beskrev også at han etter aksjonen som medførte stenging
av 19 serveringssteder, ble kontaktet av flere innehavere i bransjen som satte pris på
aksjonene siden de som drev ulovlig, gjorde konkurransevilkårene for de som drev
lovlig, vanskelig:
Da ringte det til meg mange aktører i serveringsbransjen, også utenlandske, som
var kjempeglade. De sa: «Endelig, jeg må selge min kebab for 90 kroner, mens han
kjeltringen ved siden av meg, han selger den for 50. Men jeg må ha regnskapsfører
og revisor. Jeg har flere utgifter.» Det går jo på at alle skal ha like konkurransevilkår.
(Leder, Kontoret for skjenkesaker)
Selv om den koordinerte aksjonen mot serveringssteder ble oppfattet å være en suksess,
pekte både lederen for kontoret for skjenkesaker og koordinatoren for a-krimenheten
på at det var en del koordineringsproblemer mellom de offentlige etatene som driver
kontrollvirksomhet på dette området. Særlig påpekte de at Mattilsynets smilefjesord
ning, som skal informere forbrukerne om hygienen på et spisested, framsto som pro
blematisk. Lederen for kontoret for skjenkesaker og koordinatoren for a-krimenheten
formulerte det slik:
Mattilsynet, de henger opp smileys på steder som ikke har lov til å drive engang.
Det er nesten sånn at man blir lurt til å tro at her er alt i orden. Men de kan jo gå
på slavekontrakter der, og mange har ikke en gang oppholdstillatelse og driver i et
lokale som er regulert til boligformål.(Leder for kontoret for skjenkesaker)
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Selv om de har hatt trøbbel med smiley-kampanjen, har de vært veldig engasjerte
og veldig på og har kastet seg rundt for å være med på våre aksjoner, til tross for
liten kapasitet til kontroll. Det er problematisk at de har «godkjent» steder som
ikke har lov til å drive. Det er jo et myndighetsstempel på at dette er et ok sted.
(Koordinator, a-krimenheten i Bergen)
Hovedproblemet som både lederen for kontoret for skjenkesaker og koordinatoren for
a-krimenheten påpeker, er at når resultatet av en kontroll fra Mattilsynet ble hengt opp
ved inngangen, ville et smilefjes fra en offentlig instans indikere at stedet drev lovlig og
etter reglene, når det egentlig kun er kontrollert for matsikkerhet.
Både Kemneren i Bergen og finansbyråden var også skeptiske til regjeringens
forslag om opphevelse av serveringsloven. De mente begge at en opphevelse av denne
lovgivningen ville medføre at de mistet et verktøy for å bekjempe de som driver ulovlig
i denne delen av bransjen:
Forslaget om fjerning av serveringsloven som nå nettopp kom, er helt horribelt med
tanke på at du mister et verktøy. Vi kommer til å måtte slippe de vi vet opererer
ulovlig og useriøst. (Finansbyråden i Bergen)
Nå er jo serveringsbevillingen foreslått opphevet, og det er jo ikke noen god idé.
Da mister vi et sanksjonsmiddel, det burde egentlig gått motsatt vei. (Kemneren
i Bergen)
KS har også i sitt høringsnotat vært negative til regjeringens forslag om å oppheve
serveringsloven. KS anbefaler isteden, i tråd med bransjeprogrammet for utelivs
anbefaling, at det burde utarbeides «en felles lov som regulerer anvendelsesområdet
til både serveringsloven og alkoholloven – altså en regulering av serveringsnæringen
som helhet»11. Det påpekes at en slik samordning vil gjøre det enklere å bekjempe
arbeidslivskriminalitet ved at det vil gis bedre mulighet for kontroll og oversikt over
bransjen samlet sett.

KS' rolle i arbeidet mot arbeidslivskriminalitet
De kommunale informantene ble spurt om hvilken rolle KS spiller og kunne spille i
arbeidet mot arbeidslivskriminalitet. Verken finansbyråden, innkjøpssjefen eller kemne
ren kunne se at KS hadde spilt noen vesentlig rolle i deres arbeid mot arbeidslivskrimi
nalitet. Finansbyråden oppga at de hadde tett kontakt med KS på mange områder, men
Se: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forslag-om-opphevelse-av-lov-13.-juni-1997-nr.55-om-serveringsvirksomhet-serveringsloven---horing/id2477201/
11
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at på arbeidslivskriminalitetsområdet var det mer begrenset. Innkjøpssjefen tegnet det
samme bildet, de hadde kontakt med KS gjennom innkjøpsforum, men hun oppfattet
at det var begrenset med oppmerksomhet på arbeidslivskriminalitet der.
Kemneren var også opptatt av KS’ og kommunenes rolle i arbeidet mot arbeids
livskriminalitet. Han mente at kommunen og KS burde være sentrale aktører i dette
arbeidet, men at staten ikke hadde tatt dem skikkelig med på laget, noe han karakte
riserte som en svakhet ved innsatsen mot arbeidslivskriminalitet. Han formulerte det
på følgende måte:
Kommunene er ikke skikkelig med på laget når det gjelder arbeidsmarkedskrimi
nalitet. KS er med i SMSØ [samarbeid mot svart økonomi], men når det gjelder
arbeidsmarkedskriminalitet, får ikke KS være med. Finansdepartementet sier at
KS ikke kan forplikte kommunene økonomisk, men de kan jo gi sterke signaler.
Jeg synes det er et hinder for hele arbeidet mot arbeidslivskriminalitet, for dette
må ses i sammenheng. Det staten tror, er jo at arbeidsmarkedskriminalitet foregår
i Oslo og litt i Bergen og andre større steder. Men det foregår andre steder også, og
da må du ha noen som er på stedet og kjenner forholdene, og det er jo kommunene
som er på hvert sted og kjenner forholdene. Sånn som det er nå, er det litt tilfeldig
hvordan det har blitt, i de store byene er jo kommunene med fordi vi har hatt
samarbeid bestandig, men mange andre steder er ikke kommunen med på dette
her. (Kemneren i Bergen)

Erfaringer med regjeringens handlingsplan
mot arbeidslivskriminalitet
De kommunale lederne hadde fått med seg regjeringens handlingsplan mot arbeids
livskriminalitet. Innkjøpssjefen var blant annet opptatt av at muligheten til å innhente
utvidet skatteattest var en viktig endring for deres del. Kemneren mente handlings
planen hadde mye positivt i seg, men var samtidig opptatt av at innsatsen mot arbeids
livskriminalitet, etter hans mening, fortsatt var for beskjeden. Han var også opptatt av
at folk neppe visste hvor stort omfanget av arbeidslivskriminalitet var, og dette måtte
synligjøres bedre. Han formulerte det slik:
Vi forholder oss til regjeringens handlingsplan mot arbeidslivskriminalitet. Men
det settes ikke nok trykk på det i forhold til omfanget. Vi må også synligjøre for
folk hva som foregår rundt beina på dem, for det er det ikke alle som vet rett og
slett. (Kemneren i Bergen)
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Vårt inntrykk var likevel at selve handlingsplanen ikke var noe kommunen forholdt seg
til jevnlig. Samtidig har vi sett at for eksempel de kommunale etatene hadde utbredt
samarbeid med a-krimenheten, som er ett av de sentrale elementene i regjeringens
handlingsplan. Byrådet hadde også økt den økonomiske rammen til kemneren slik at
de kunne styrke bemanningen i a-krimenheten.

Oppsummering
Bergen kommune har fra 2014 hatt en rekke tiltak for å motvirke brudd på bestem
melsene om lønns- og arbeidsvilkår i kontrakter de inngikk med eksterne leverandører.
De viktigste punktene var en revidering av kontraktsbestemmelsene om lønns- og
arbeidsvilkår, etablering av rutiner for kontroller av inngåtte kontrakter og en opplæ
ringsplan for ansatte som var involvert i kontroll av lønns- og arbeidsvilkår i inngåtte
kontrakter. Det ble også vedtatt begrensninger i bruk av underleverandører i bygge- og
anleggskontrakter til maksimalt to nivåer under hovedentreprenøren.
Bergen kommune har en egen innkjøpsavdeling som er den overordnede fagenheten
for innkjøp i kommunen og omfatter både logistikk og regelverk for offentlige anskaf
felser. De er også den overordnede enheten for rammeavtaler for varer og tjenester.
De gir bistand til store innkjøp og kan være prosjektleder for selve innkjøpsprosessen
for underliggende enheter. Etter at innkjøpet er gjennomført, er det som regel den
kjøpende enheten som eier prosjektet. Innkjøpsavdelingen eier ikke avtaler på teknisk
sektor (samferdsel, store byggeprosjekter, vann og avløp etc.), men de har felles verktøy
og metodikk. Innkjøpsavdelingen har også ansvaret for etterkontroll av mange av de
inngåtte kontraktene med eksterne leverandører til kommunene. Teknisk sektor gjen
nomfører etterkontrollene av inngåtte kontrakter selv.
Innkjøpsavdelingen hadde også inngått en samarbeidsavtale med Kemneren i
Bergen om utvidet skatteattest for leverandører til Bergen kommune. Kravet om utvidet
skatteattest gjelder for bygg og anlegg, renhold, bemanningsbyråer og bilpleie. Krav
om utvidet skatteattest vil også gjelde for eventuelle underleverandører.
Både sjefen for innkjøpsavdelingen og Etat for utbygging beskriver også at det kan
være vanskelig for kommunene å drive etterkontroll på sine prosjekter. Det gjelder
særlig brudd på lønns- og arbeidsvilkår, som kan være svært komplisert å kontrollere.
Samlokalisert enhet mot arbeidslivskriminalitet i Bergen (a-krimenheten) ble opp
rettet i januar 2014. Bergen kommune deltar i a-krimenheten og har styrket kemner
kontorets tilstedeværelse ved a-krimenheten gjennom å øke antall stillingshjemler
øremerket dette arbeidet.
A-krimenheten har også etablert samarbeid med flere andre etater i kommunen,
blant annet med innkjøpsavdelingen for etterkontroll av inngåtte kontrakter. De
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samarbeider også med flere av kommunenes andre etater, blant annet kontoret for
skjenkesaker, byggesakskontoret og brannetaten. Generelt beskriver koordinatoren for
a-krimenheten at engasjementet rundt arbeidslivskriminalitet fra kommunens side har
vært økende de siste årene. Det gjelder både innkjøp, uteliv og byggesaker.
A-krimenheten har også koordinert en egen aksjon i serveringsbransjen i Bergen,
som involverte både Kontoret for skjenkesaker og Mattilsynet. Aksjonen medførte
flere stenginger av ulovlige serveringssteder.
Både lederen for Kontoret for skjenkesaker og koordinatoren for a-krimenheten
påpekte at det var en del koordineringsproblemer mellom de offentlige etatene som
driver kontrollvirksomhet på serveringsområdet. Særlig mente de at Mattilsynets smile
fjesordning, som informerer forbrukerne om hygienen på et spisested, framsto som
problematisk. Når resultatet av en kontroll fra Mattilsynet ble hengt opp ved inngan
gen med et smilefjes fra en offentlig instans, indikerte det at stedet drev lovlig og etter
reglene, mens det egentlig kun var kontrollert for matsikkerhet og ikke andre forhold.
Når det gjaldt uteliv og arbeidslivskriminalitet, ble serveringsbransjen oppfattet
å ha større problemer enn utesteder med skjenkeløyve. Både Kemneren i Bergen og
finansbyråden var skeptiske til regjeringens forslag om opphevelse av serveringsloven.
De mente begge at det ville medføre at de mistet et verktøy for å bekjempe de som
driver ulovlig i denne delen av bransjen.
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6 Sør-Trøndelag fylkeskommune

Dette kapittelet vil belyse hvordan en fylkeskommune samarbeider både med andre
fylkeskommuner og kommuner om valg av riktige leverandører. Sør-Trøndelag fylkes
kommune vedtok en egen innkjøpsstrategi allerede i 2006. En annen begrunnelse for
å velge dette fylket er at kommunene i Sør-Trøndelag ikke omfattet av breddeunder
søkelsen (se kapittel 3).
Sør-Trøndelag er landets femte største fylke, og har drøyt 313 000 innbyggere.
60 prosent bor i Trondheim kommune, og cirka 86 prosent bor i bo- og arbeidsmarkeds
regionen rundt byen. 1
Trondheim er fylkessenteret og sentrum for mange av fylkeskommunens aktivi
teter, som for eksempel vei og kollektivtjenester. Fylket har en næringsstruktur som
er relativt lik nasjonen som helhet. Trondheims posisjon innen forskning og høyere
utdanning gjør imidlertid at Sør-Trøndelag har signifikant høyere sysselsettingsandel
innenfor undervisning og forskning («teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift») enn
landsgjennomsnittet.
Som ellers i landet er det sterk vekst i byområdene, i tillegg til nettoinnvandring
fra utlandet, med Polen og Litauen som de landene flest innvandrere har bakgrunn
fra (SSB).
Flere av informantene poengterer at bekjempelse av arbeidslivskriminalitet er noe
som både politisk ledelse og administrasjonen i fylkeskommunen har vært opptatt av
i mange år.

Fylkeskommunens arbeid mot arbeidslivskriminalitet
Gode rutiner for innkjøp anses som det mest sentrale grepet for å bekjempe arbeidslivs
kriminalitet. Målene for og organiseringen av fylkeskommunens innkjøp er beskrevet
i gjeldende innkjøpsstrategi. Her framkommer det at den overordnede målsettingen
for innkjøpsarbeidet i Sør-Trøndelag fylkeskommune er:

Nord- og Sør-Trøndelag er i en fusjonsprosess som følge av politisk vedtak om sammenslutning innen
januar 2018. I dette prosjektet har vi kun sett på Sør-Trøndelag fylkeskommune.

1
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«Sør-Trøndelag fylkeskommunes innkjøp skal være kvalitets-, miljø- og kostnads
effektive og bidra til å skape tillit til Sør-Trøndelag fylkeskommune som innkjøper.
Det skal legges til rette for innovative anskaffelser og bidra til innovative løsninger
som skaper tillit til Sør-Trøndelag (STFK) fylkeskommune som innkjøper.»
( Innkjøpsstrategi 2016–2020).
Fylkeskommunen etablerte allerede i 2006 den første innkjøpsstrategien. Den nyeste
innkjøpsstrategien gjelder for 2016–2020. Denne strategien styrer hvordan fylkeskom
munen gjør innkjøp, og hvilke forventninger fylkeskommunen har til sine leverandører.
Det at innkjøpene skjer i henhold til gjeldende lover og regler og med stor grad av
transparens og åpenhet, trekkes fram som viktig, også for næringsutviklingen i regionen
Det er særlig tre avdelinger som har ansvar for fylkeskommunens innkjøp og
følgelig også for oppfølging av strategien og fylkeskommunens arbeid med å bekjempe
arbeidslivskriminalitet. Dette er Jus- og innkjøpstjeneste, Samferdselsavdelingen og
Bygg- og eiendomstjenesten.
Innkjøpsstrategien viser til ni sentrale suksesskriterier og retningslinjer for
f ylkeskommunens arbeid med innkjøp, under hvert hovedpunkt er det spesifisert
flere tilhørende tiltak og strategier:2
1. STFKs innkjøp skal skje i henhold til gjeldende lov, forskrifter og egne politiske
og administrative vedtak.
2. Innkjøpsstrategien skal innenfor bygg og anlegg baseres på de felles seriøsitets
kravene som er utarbeidet av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), Bygge
næringens Landsforening (BNL), Fellesforbundet og KS.
3. STFK skal ved alle anskaffelser innenfor bygg, anlegg og eiendom, ikt, samferdsel
(vei, transport m.m.) og andre områder med stort innovasjonspotensial vurdere
virksomhetens behov for innovative løsninger og gjennomføre anskaffelsene i
samsvar med dette. Alle i STFK skal se på innovasjon som en problemløser og som
et middel til bedre måloppnåelse.
4. Både STFK og leverandører skal være lojale mot inngåtte avtaler.
5. STFK skal ha god kvalitet i alle ledd i sine konkurranser.
6. Det skal legges vekt på å oppnå god konkurranse i den enkelte anskaffelse.
7. STFK skal ved planlegging og gjennomføring av enhver anskaffelse vektlegge miljøog samfunnsansvar. Unntak fra dette skal begrunnes særskilt.

Kun de ni hovedpunktene er gjengitt, tiltak og strategier for hvert enkelt punkt finnes her: http://
opengov.cloudapp.net/Meetings/stfk/AgendaItems/Details/228533
2
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8. Sør-Trøndelag fylkeskommunes arbeid med innkjøp skal være organisert med en
klar rolle- og ansvarsfordeling.
9. Økt økonomisk utbytte av de inngåtte fellesavtaler via økt avtalelojalitet.
10. Sør-Trøndelag fylkeskommunes innkjøp skal være resultat av en effektiv innkjøps
prosess.
Arbeidslivskriminalitet er som sådan ikke løftet fram som et eget satsingsområde i de ni
suksesskriteriene og retningslinjene i innkjøpsstrategien. Men i strategiene og tiltakene
er det flere elementer som kan bidra til å motvirke arbeidslivskriminalitet. Det er blant
annet presisert at «alle anskaffelser skal være i samsvar med lovverk om arbeidsforhold
og gjeldende norske tariffavtaler om lønn- og arbeidsforhold». Under punkt 6 er det
også presisert at «ved relevante anskaffelser skal de ulike ILO-konvensjonene – etisk
handel og sosial dumping – ivaretas». Innkjøpsstrategien definerer også at innkjøp
innen bygg og anlegg skal baseres på de felles seriøsitetskravene som er utarbeidet av
Difi, Byggenæringens Landsforening (BNL), Fellesforbundet og KS. I dette ligger det
også en begrensning på to underleverandører under hovedleverandør. Begrensningen
på antall underleverandører gjelder også på samferdselsfeltet.
Krav om at bruk av lærebedrifter har stått sentralt i diskusjonen om bekjempelse av
arbeidslivskriminalitet. Fylkeskommunene har som eiere av videregående skoler ansvar
for å gi elever et utdanningstilbud og næringslivet tilgang på relevant kompetanse. I
Sør-Trøndelag er dette presisert i fylkeskommunens innkjøpsarbeid:
«Ved STFKs anskaffelser skal vi benytte de mulighetene lov og forskrift om
offentlige anskaffelser gir for å kreve bruk av lærlinger ved gjennomføringen av
en kontrakt.»
Jus- og innkjøpsavdelingen er tillagt et overordnet ansvar for innkjøp i fylkeskommunen,
og står for alle sentrale rammeavtaler. Den har også ansvar for å inngå fellesavtaler for
innkjøp av varer og tjenester med andre avdelinger og kommuner, samt at den bidrar
med juridisk og innkjøpsfaglig kompetanse og kvalitetssikring i andre avdelinger. Når
det gjelder større rammeavtaler, involveres brukerrepresentanter fra kommunene.
Jus- og innkjøpsavdelingen i Sør-Trøndelag fylkeskommune utarbeidet sine egne
maler til bruk ved innkjøp allerede tidlig på 2000-tallet. I perioden 2006–2010 var
utviklingen av innkjøpssamarbeid løftet fram som et særskilt satsingsområde. Dette
er noe mindre vektlagt i gjeldende strategi fordi samarbeidsrelasjonene er etablert, og
er dermed ikke nødvendigvis et uttrykk for endret praksis.

69

Bygg: Gode rutiner og definerte krav

Bygg- og eiendomssjefen har ansvar for anskaffelser som gjelder nye investeringer i
bygg og anlegg i sektorene skoler, tannklinikker, samferdsel, egne kontor og annet. I
tillegg har avdelingen ansvar for anskaffelser som gjelder forvaltning, vedlikehold og
utvikling av eksisterende bygningsmasse, hvor det ikke foreligger sentrale rammeavtaler.
Avdelingen består av 30 ansatte og kjøper inn for om lag 400–500 millioner kroner
årlig. Avdelingen organiserer innkjøpsarbeidet slik at én person er ansvarlig for alle
deler av en anskaffelse og prosjektløpet.
Som omtalt er det spesifisert i fylkeskommunens innkjøpsstrategi for 2016–2020
(delmål 2) at innkjøp innen bygg og anlegg skal ta utgangspunkt i seriøsitetskravene
som er utarbeidet av Difi, BNL, Fellesforbundet og KS. Disse kravene har blant annet
til hensikt å utestenge useriøse og kriminelle aktører fra offentlige oppdrag. På dette
innkjøpsområdet foreligger det standardmaler og kvalitetssystemer som Bygg- og
eiendomstjenesten i fylkeskommunen tilpasser og utvikler til egen bruk. Det er blant
annet kontraktsfestet at det kun skal være to underleverandørledd under kontraktspart
(hovedleverandør).
Bygg- og eiendomssjefen peker på gode rutiner og definerte krav til leverandører som
positivt fordi dette tydelig signaliserer til leverandørene hvilke forventninger fylkes
kommunen har. Vedkommende er ikke kjent med tilfeller av arbeidslivskriminalitet
og føler seg relativt trygg på at leverandørene respekterer gjeldende lover og regler når
de tilbyr sine tjenester til fylkeskommunen.
Bygg- og eiendomssjefen opplyser at de selv i liten grad gjennomfører kontroller,
og at det er vanskelig når det gjelder lønnsforhold og liknende hos underleverandører.
De har imidlertid gjennomført kontroller de siste årene der de ber hovedkontraktspart
overlevere dokumentasjon på vegne av underleverandører. Bygg- og eiendomssjefen
sa følgende i intervjuet:
Å tro at man skal kunne gjøre en kritisk vurdering av lønnsslipper og så videre, er
å overvurdere evnen vår. Vi har gjennomført kontroller de siste årene hvor vi ber
kontraktspart overlevere dokumentasjon på vegne av alle ledd.
Ingen kjente problemer med arbeidslivskriminalitet i samferdsel

Samferdselsavdelingen skal etablere og følge opp avtaler som gjelder investeringer i nye
samferdselsanlegg og drift og vedlikehold av eksisterende anlegg. Videre har avdelingen
samme avtaleansvar innenfor tjenesteproduksjon på samferdselsområdet. Samferdsel
står for 1,3 milliarder på driftsbudsjettet og 4,7 milliarder på investeringsbudsjettet
til fylkeskommunen i budsjettet for 2017. Dette utgjør 35–40 prosent av fylkeskom
munens driftsutgifter og 70 prosent av investeringene på budsjettet.
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Samferdselsavdelingen driver bare i svært begrenset grad med innkjøp av nye veiprosjek
ter og kollektivtransport selv. Dette arbeidet er delegert. Innkjøp av kollektivtransport
tjenester er lagt til et eget selskap, AtB AS, som er heleid av fylkeskommunen. Statens
vegvesen står for utbygging av vei. Etter veiloven skal staten og fylkeskommunene
benytte samme veiadministrasjon på regionalt nivå, til henholdsvis riks- og fylkesvei
formål. Denne oppgaven er lagt til Statens vegvesen, og det er det samme regelverket
og de samme rutinene som brukes i prosjektene for fylkeskommunen som for staten.
Samferdselsavdelingen følger opp politiske vedtak ved å legge inn bestillinger.
Statens vegvesen har sitt eget innkjøpsreglement mens AtB skal følge fylkeskom
munens vedtatte innkjøpsreglement. Samferdselsavdelingen følger opp at arbeidet
gjennomføres, men ikke hvordan. Kontroll- og tilsynsansvaret er overlatt til AtB og
Statens vegvesen.
Virksomhetene er profesjonaliserte når det gjelder innkjøp, og har en sterk egen
interesse i å sikre at disse skjer i tråd med gjeldende regelverk. Kollektivtrafikktilbud,
og samferdsel for øvrig, er en svært viktig tjenesteproduksjon som innbyggerne er
avhengige av hver dag, og således er medieinteressen høy. Samferdselssjefen viste tiltro
til AtB og Statens vegvesen har gode rutiner:
Vi oppfatter ikke arbeidslivskriminalitet som et problem innen våre felt, og vi har
tiltro til AtBs og Statens vegvesens arbeid med å forebygge arbeidslivskriminalitet
gjennom sine innkjøp.
De innkjøpene som avdelingen har ansvar for, knytter seg primært til drift og ved
likehold av veier, samt noen eldre rammeavtaler for fergedrift. På samme måte som
for bygg og anlegg begrenses da antall underleverandører under hovedentreprenør til
to. Samferdselssjefen sier de har erfart en negativ sammenheng mellom antall leve
randørledd og hvilken grad av kontroll avdelingen har på tjenesteleveranser. Jo færre
ledd, jo enklere er det å holde oversikt over at tjenestene faktisk blir levert. Å redusere
arbeidslivskriminalitet er derfor ikke nødvendigvis en viktig motivasjon for å kreve få
ledd under hovedkontraktspart. Samferdselssjefen sa følgende i intervjuet:
Vi ser at det i noen tilfeller kan være en negativ sammenheng mellom antall ledd
[nivå underleverandører] og vår kontroll. Dette går på innsyn i avtaler med under
leverandører – herunder krav til kvalitet og betingelser. For eksempel er vinterdrift
av fylkesveiene en tjeneste som betyr mye for brukerne, og kvalitet på leveransen er
svært viktig. Jo færre underleverandører, jo enklere er det å formidle betydningen av
dette til de som faktisk utfører tjenesten – samt det å følge opp leveransen i forhold
til kontrakt. Dette er nok hovedgrunnen til at vi ønsker å begrense antall ledd av
underleverandører. Bekjemping av arbeidslivskriminalitet er selvsagt viktig, men
vi er ikke kjent med dette som en særskilt utfordring på vårt område.
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Anti-korrpusjonsprogram

Stabssjefen i AtB beskriver at selskapet legger stor vekt på at innkjøpene skal skje i tråd
med offentlig regelverk. De har også iverksatt en rekke egne initiativ for å redusere
arbeidslivskriminalitet, som et anti-korrupsjonsprogram for sine ansatte, pålegg om
etiske retningslinjer hos leverandørene og ansettelse av en complianceoffiser. Dette er
en person som arbeider med etikk og anti-korrupsjonsarbeid. For å forhindre venne
tjenester og korrupsjon blir arbeidsoppgavene i hvert enkelt innkjøp fordelt på flere
ansatte. AtB er medlem av en nasjonal forening kalt Kollektivtrafikkforeningen, som
også har et complianceforum. AtB spiller en sentral rolle i dette forumet fordi de anses
å ligge i front.
AtB har ikke avdekket noen saker tilknyttet arbeidslivskriminalitet, men følger
opp meldinger de får inn. De gjør ofte kontroll av lønns- og arbeidsvilkår. Pålegget
om etiske retningslinjer for leverandører er nytt, og derfor har det ikke så langt vært
hensiktsmessig å gjennomføre kontroll på dette området.
AtB mener at mye av grunnlaget for å bekjempe arbeidslivskriminalitet ligger i
anskaffelsesrutinene, noe som er gjengs oppfatning hos alle de informantene vi har
vært i kontakt med i forbindelse med dette caset.

Fylkeskommunens rolle som myndighetsutøver
Fylkeskommunen har en myndighetsrolle blant annet med ansvar for forvaltningen
av drosjeløyver. Denne gir innehaveren rett og plikt til å drive persontransport, og
det er fylkeskommunen som utsteder drosjeløyver etter en vurdering av behovet i det
aktuelle distriktet. Som for andre bransjer er det viktig for fylkeskommunen at denne
næringen driver lovlig, og at næringsaktiviteten er transparent. Derfor har represen
tanter fra fylkeskommunen jevnlige møter med drosjesentralene og fører tilsyn med
alle som har drosjeløyve.
Fylkeskommunen har også et særlig ansvar for kulturfeltet, og leier inn arbeidskraft
til kulturarrangementer. Våre informanter peker på at de har opplevd at enkelte innen
for kulturområdet mangler rutiner når det gjelder forhold som selskapsregistrering,
kontrakter, og rutiner for innbetaling av skatt. Fylkeskommunen er imidlertid streng
på ikke å betale ut vederlag før formalitetene er på plass.
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Innkjøpssamarbeid med kommuner og andre fylker
Sør-Trøndelag samarbeider både med kommuner i fylket og med andre fylkeskom
muner om innkjøp. De seks nordligste fylkene har etablert et eget innkjøpssamarbeid,
kalt «Fylkeskommunene Nord». De som er med her, foruten Sør-Trøndelag, er Møre
og Romsdal, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark.
For kommunene i Sør-Trøndelag er det etablert en sentral innkjøpsordning, hvor
20 kommuner, 13 offentlige myndigheter og tre folkehøyskoler er tilsluttet. Dette
innebærer at de har tilgang på rammeavtaler fylkeskommunen inngår, og at det er
ønskelig at de ikke gjør egne innkjøp på områder det allerede eksisterer en avtale for.
Derfor følger Jus- og innkjøpsavdelingen opp partenes «lojalitet» til rammeavtalene.
«Fylkeskommunene Nord» inngår felles rammeavtaler med landsdekkende
leverandører innenfor vare- og tjenesteområder. I tillegg er samarbeidet en arena for
kompetanseheving for eksempel i form av kurs, seminarer og utveksling av erfaringer.
Dette gir viktig læring på tvers av fylkesgrensene og bidrar til mer effektive innkjøp.
Samtidig peker våre informanter på at samarbeid om innkjøp ikke alltid er hensikts
messig fordi det kan forstyrre konkurranseforholdene og føre til at færre og større be
drifter dominerer. Små og lokale aktører kan dermed få problemer med å slippe til. Det
kan også resultere i at produktene eller tjenestene ikke er tilpasset den enkeltes behov.
Fylkeskommunene samarbeider når de har felles behov, og det varierer også hvem
som samarbeider. Innkjøpssamarbeidet mellom fylkeskommuner er derfor ikke særlig
etablert og fast, utover samarbeid om det som er grenseoverskridende, som for eksempel
tilbud på transporttjenester.
Melhus kommune er en av «brukerne» i fylkeskommunens sentrale innkjøps
ordning og deltar i arbeidsgruppene som velger rammeavtaler. Kommunene som inngår
i samarbeidet, bidrar med fagpersoner til arbeidsgruppen innenfor det aktuelle fagfeltet
anskaffelsen dreier seg om (for eksempel IKT). Innkjøpssjefen til Melhus kommune
har følgende uttalelse om motivasjonen bak og fordelene ved samarbeidet:
Jo større volum, jo bedre priser. Vi er interessert i å få de seriøse aktørene som leve
randører. Det er jo en kvalitetssikring at Sør-Trøndelag fylkeskommune gjør dette
arbeidet. Arbeidet blir profesjonalisert. Vi har ikke egen innkjøper, så det ville vært
en stor kostnad for oss.
Både i casene og breddeundersøkelsen beskriver våre informanter at innkjøpssamar
beid i kommunesektoren ofte følger følgende mønster: Ved behov der leverandørene
befinner seg i fylket, foregår det samarbeid internt i fylket mellom fylkeskommunen
og kommunene. Når det gjelder grenseoverskridende behov, samarbeides det på tvers
av fylkeskommuner. På konsernnivå er rammeavtaler den vanligste anskaffelsestypen.
I forbindelse med anskaffelser der det ikke finnes lokale leverandører, for eksempel
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for fly og reise, samarbeider man med de kommunene som har de samme behovene,
uavhengig av hvor i landet.
Fylkeskommunen som kompetansesenter

Sør-Trøndelag fylkeskommune anses som et ressurs- og kompetansesenter for kommu
nene i regionen. Det er særlig Jus- og innkjøpsavdelingen som bistår mindre kommuner
med innkjøpsfaglig kompetanse. Noe av bakgrunnen for at fylkeskommunen har fått
denne rollen, er overføringen av sykehusene fra fylke til stat i 2002, noe som frigjorde
ressurser i administrasjonen.
At fylkeskommunen fungerer som en faglig ressurs og drivkraft på innkjøpsområ
det, er forankret i politisk ledelse i fylkeskommunen og i innkjøpsstrategien, og dette
gjenspeiles også på andre samfunnsområder (eksempelvis innovasjon og digitalisering).
Informantene viser til at andre fylkeskommuner bistår kommuner i sine fylker og andre
lokale offentlige myndigheter på samme vis, selv om arbeidsmetodikk og omfang kan
variere.
Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune har også et innkjøpssam
arbeid, men dette begrenser seg til noen få vareområder. Jus- og innkjøpssjefen hevder
at Trondheim som storbykommune i mindre grad enn andre mindre kommuner har
behov for de verktøy og kompetanser som fylkeskommunen kan tilføre.
Sør-Trøndelag fylkeskommune har tilgang på de to rammeavtalene for konsulent
bruk i forbindelse med offentlige anskaffelser som administreres av Oslo kommune (jf.
kapittel 3). Fylkeskommunen har ikke benyttet seg av disse per dags dato.
Fylkeskommunene samarbeider i liten grad med Arbeidstilsynet og andre statlige
aktører i bekjempelsen av arbeidslivskriminalitet. Fylkeskommunen sitter som obser
vatør i a-krimenheten i Trondheim, men har ikke noen direkte rolle i arbeidet.

Utfordringer: tid, ressurser og kompetanse
Det er ingen av informantene som ser på arbeidslivskriminalitet som et stort problem
for fylket, eller som kjenner til større saker. Sør-Trøndelag var tidlig ute med å etablere
rutiner og strategier for sine innkjøp. Dette kan ha medvirket til at useriøse aktører er
blitt utestengt eller luket ut i innkjøpsprosessen i løpet av de siste ti årene.
Det erkjennes likevel at fylkeskommunen bør tar et særlig ansvar på dette området.
I likhet med det vi fant i breddeundersøkelsen (se kapittel 3), legger fylkeskommunen
hovedsakelig vekt på gode innkjøpsrutiner, det vil si å «velge riktig tilbyder», framfor
å drive kontroll.
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Hovedutfordringen er dermed, som det også påpekes fra Skien og Bergen, å avdekke
ulike former for lovbrudd ved hjelp av tilsyn og kontroll. Informantene mener at det
er spesielt vanskelig å kontrollere lønns- og arbeidsforhold hos underleverandører.
Hvordan finne et tilfredsstillende nivå på oppfølgingen? Og hva kreves av kompetanse
og ressurser?
Det som er utfordrende, er å følge opp overfor leverandørene våre. Det handler om
tid, ressurser og kompetanse (jus- og innkjøpssjef ).

Oppsummering
Sør-Trøndelag var tidlig ute med å profesjonalisere og formalisere innkjøpsrutiner.
Dette kan ha ført til at useriøse aktører ikke har sluppet til i like stor grad som de e llers
kunne ha gjort.
Gode rutiner for innkjøp anses som det viktigste tiltaket mot arbeidslivskriminalitet.
Signaleffekten av leverandørkrav vektlegges også.
I innkjøpsstrategien berøres arbeidslivskriminalitet indirekte gjennom punkter
for gode rutiner. Her står det at innkjøp innen bygg og anlegg skal baseres på de felles
seriøsitetskravene som er utarbeidet av Difi, Byggenæringens Landsforening (BNL),
Fellesforbundet og KS. I dette ligger en begrensning på to underleverandører under
hovedleverandør. Dette kravet praktiseres også for samferdsel.
Jus- og innkjøpstjenesten i Sør-Trøndelag fylkeskommune utarbeidet egne maler
til bruk ved innkjøp allerede tidlig på 2000-tallet, før Direktoratet for forvaltning og
IKT (Difi) begynte med dette.
Samferdselsavdelingen har satt ut bortimot alle anskaffelser til Statens vegvesen
og kollektivtrafikkselskapet AtB, som er heleid av fylkeskommunen. Ordningen med
«sams vegadministrasjon» innebærer at Statens vegvesen påtar seg oppgaver som dreier
seg om fylkesvei, på vegne av fylkeskommunene landet rundt, med egne regionale
kontor. Dermed gjøres innkjøp som dreier seg om fylkesveier, med samme rutiner som
for riksveier hos Statens vegvesen. Kollektivtrafikktilbud er en svært viktig tjeneste
produksjon som innbyggerne er avhengige av hver dag, og således er medieinteressen
høy. Dette fører til at AtB er svært nøye i sitt innkjøpsarbeid.
Ved at fylkeskommunen har regionalt ansvar for lærlingeordningen, legges det vekt
på bruk av lærlinger i anskaffelsene.
Ellers kan det trekkes paralleller mellom organiseringen og arbeidet til fylkeskom
munen og store bykommuner. Det er store administrasjoner med mye ressurser, og som
ofte bistår andre kommuner i regionen. Om lag 20 kommuner, 13 offentlige myndig
heter og tre folkehøyskoler i fylket er tilsluttet fylkeskommunens sentrale innkjøpsord
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ning. I tillegg til å forvalte innkjøpsordningen anses Sør-Trøndelag fylkeskommune
som et ressurs- og kompetansesenter for kommunene og andre myndigheter i regionen.
Det er særlig Jus- og innkjøpstjenesten som bistår mindre kommuner med innkjøpsfag
lig kompetanse. Bruken av innkjøpssamarbeid gjør innkjøpene mer profesjonalisert,
og man utnytter stordriftsfordeler ved samordning. Samtidig kan innkjøpssamarbeid
føre til at små, lokale aktører ikke slipper til, eller at produktene og tjenestene ikke er
tilpasset den enkeltes behov.
Fylkeskommunale samarbeid tas i bruk når flere fylker har felles behov. Hvem
som er med i samarbeidet, varierer etter hvem som har samme behov til samme tid.
Innkjøpssamarbeidet mellom de seks nordligste fylkeskommunene er derfor ikke sær
lig etablert og fast, utover samarbeid om grenseoverskridende anliggender, som for
eksempel transporttjenester.
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7 Oppsummerende drøfting

Hovedproblemstillingen for dette prosjektet er kommunenes arbeid mot arbeidslivs
kriminalitet. Kommunenes praksis og erfaringer på dette området er viet størst opp
merksomhet, men undersøkelsen knyttes også opp mot regjeringens handlingsplan mot
arbeidslivskriminalitet og samarbeid med andre offentlige kontrolletater. Rapporten
er basert på en breddestudie med intervjuer i et større antall kommuner og fylkeskom
muner for å få bredest mulig kunnskap (24 kommuner og fem fylkeskommuner). I
forlengelsen av breddestudien er det gjennomført casestudier i to kommuner og én
fylkeskommune for å få dybdeforståelse. I hvert av casene har vi intervjuet seks til åtte
informanter, i hovedsak ledere for ulike kommunale og fylkeskommunale etater, samt
en representant for politisk ledelse. I det følgende vil vi diskutere våre funn opp mot
problemstillingene i prosjektet.

Er arbeidslivskriminalitet på dagsordenen?
Dette temaet er kjempeviktig og spennende. Jeg håper flere skjønner hvor viktig
det er å bruke ressurser på arbeidslivskriminalitet. Hvis ikke, kan det undergrave
de seriøse aktørene. Det er viktig at vi alle tar et grep (kommentar i breddeunder
søkelsen).
En av problemstillingene i prosjektet har vært å kartlegge i hvilken grad bekjempelse av
arbeidslivskriminalitet er satt på dagsordenen i kommuner og fylkeskommuner. Hva
kan forklare eventuelle variasjoner innad i sektoren?
Dette ble særlig kartlagt i breddeundersøkelsen, hvor vi fant at kommunenes innsats
mot arbeidslivskriminalitet først og fremst er knyttet til rollen som innkjøper av varer
og tjenester. Et sentralt element i dette arbeidet er det offentlige innkjøpsreglementet,
som også omfatter krav til lønns- og arbeidsvilkår for leverandører til kommunal sektor.
Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) har i samarbeid med partene i renhold, bygg
og anlegg og store offentlige byggherrer utarbeidet veiledere om lønns- og arbeidsvilkår
i offentlige kontrakter. De inneholder forslag til kontrollpunkter og maler som kan
benyttes av alle som har ansvar for anskaffelser. Flere av kommunene viser til at de
benytter Difis veiledere for å motvirke arbeidslivskriminalitet.
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Målet er å velge de rette leverandørene gjennom innkjøpsprosessene for slik å unngå
arbeidslivskriminalitet. I breddeundersøkelsen fant vi variasjon i hvilke tiltak kom
munene og fylkeskommunene har iverksatt for å oppfylle forskrift om lønns- og
arbeidsvilkår i offentlige kontrakter og hindre brudd på andre lover og regler. Tiltak
som gikk igjen var krav om bruk av lærlinger, bruk av utvidet skatteattest, begrensninger
i antall underleverandørledd og krav om e-faktura.
Kommunene og fylkeskommunene tar altså i bruk et bredt spekter av tiltak, men
som nevnt er disse i hovedsak av forebyggende karakter. Få trekker fram tiltak som er
ment til å styrke kommunenes kontroll- og tilsynsansvar. Og ingen vektlegger kom
munens rolle som samfunnsutviklings- og demokratiaktør.
I breddeundersøkelsen finner vi forskjeller mellom små kommuner på den ene siden
og større kommuner og fylkeskommuner på den andre. I de små kommunene ble det
påpekt at arbeidslivskriminalitet er et mindre problem, siden det er små og oversiktlige
forhold med god oversikt over de lokale leverandørene. I de store kommunene og fylkes
kommunene var oppmerksomheten om arbeidslivskriminalitet større. Dels skyldes det
at store kontrakter og større markeder gjør det vanskeligere å avdekke brudd på lover
og regler. Dels at de store kommunene har større administrative ressurser og mulighet
til spesialisering på innkjøpssiden, og derigjennom også bedre kontrollmuligheter. Så
kan man stille spørsmålet om små kommuner i mindre grad anser arbeidslivskrimina
litet som et problem fordi man har manglende informasjon om de faktiske forholdene.
Selv om det er variasjon mellom kommunene når det gjelder innsatsen mot arbeids
livskriminalitet, er det likevel rimelig ut fra våre data å fastslå at kommunene er opptatt
av tematikken. I hvilken grad temaet jevnlig er på dagsordenen, har sammenheng både
med kommunens størrelse og hvilke ressurser de har til rådighet.

Hindring av arbeidslivskriminalitet
i rollen som innkjøper
Vi er nok blant de største innkjøpssamarbeidene i landet. Det blir nesten helt u mulig
å sitte i en liten kommune og gjøre alt lovlig samtidig som man skal ha på plass en
stor bredde i innkjøpene, alt fra skolebøker til legemidler.
Dette sitatet fra en innkjøpssjef illustrerer utfordringer for mange kommuner. Og,
som vist i forrige avsnitt, er det først og fremst i rollen som innkjøper at kommuner
og fylkeskommuner følger opp sitt ansvar for å hindre arbeidslivskriminalitet. Sam
funnsmessig har dette svært stor betydning. Norske kommuner og fylkeskommuner
gjorde i 2015 innkjøp for hele 183 milliarder kroner.
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Kommunene er underlagt et omfattende regelverk for sine innkjøp. Både gjennom
internasjonale forpliktelser som Norge har sluttet seg til, som for eksempel EØSavtalen, og ILO-konvensjon nr. 94 om arbeidsklausuler i offentlige kontrakter. Fra
1. januar 2017 trådte en ny lov om offentlige anskaffelser i kraft. Bakgrunnen var tre
nye EU-direktiver: anskaffelsesdirektivet, forsyningsdirektivet og konsesjonsdirektivet,
som blant annet er ment å utvide mulighetene til å ta samfunnshensyn ved offentlige
anskaffelser. I det nye anskaffelsesregelverket er det blant annet et krav om at bedrifter
som leverer tjenester til det offentlige skal ha lærlinger. Kravet gjelder for bygg- og
anleggskontrakter og for tjenestekontrakter i bransjer med særlig behov for læreplas
ser. Den nye loven åpner også for begrensninger av antall ledd i leverandørkjeden i
bransjer med særlige utfordringer knyttet til arbeidslivskriminalitet. Ved anskaffelser
av bygg- og anleggsarbeider og enkelte rengjøringstjenester pålegges oppdragsgiver å
kreve at leverandøren skal ha kun to ledd under seg i leverandørkjeden.
ILO-konvensjon nr. 94 om arbeidsklausuler i offentlige kontrakter er gjort gjel
dende gjennom forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Denne
forskriften gjelder således også for kommunale innkjøp innenfor angitte terskelverdier
(se kapittel 2). Hensikten er å sikre at ansatte i virksomheter som utfører tjenester og
bygg- og anleggsarbeider for offentlige oppdragsgivere ikke har dårligere lønns- og
arbeidsvilkår enn det som følger av gjeldende allmenngjøringsforskrifter eller lands
omfattende tariffavtaler. I forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter
kreves det også at oppdragsgiver skal kontrollere at kravene til lønns- og arbeidsvilkår
overholdes.
I tillegg til det offentlige innkjøpsreglementet har vi sett at flere av kommunene,
uavhengig av lovendringer, har vedtatt retningslinjer for sine innkjøp, som kjedebe
grensninger og lærlingklausuler. Eksempelvis vedtok både Bergen og Skien kommune
allerede i 2014 kjedebegrensninger for prosjekter innenfor bygg og anlegg.
Vi kan ut fra våre data ikke si noe sikkert om og eventuelt hvordan kommunene sam
let oppfyller kravene som følger av lover og reguleringer med hensyn til innkjøp. Likevel
synes det å være enighet blant våre informanter i breddestudien om at kompetansen i
kommunene knyttet til offentlige anskaffelser har økt de senere år. I en undersøkelse fra
2012 (Alsos et al. 2012) fant man at to av tre kommuner hadde et innkjøpsreglement
som inkluderte bestemmelser om lønns- og arbeidsvilkår for ansatte hos leverandører
og underleverandører. KMPG (2012) fant at et flertall av de kommunale lederne og
innkjøperne mente at kontraktene sikrer adgang til å kontrollere lønns- og arbeidsvilkår.
Samtidig fastslår Riksrevisjonens gjennomgang av myndighetenes arbeid mot sosial
dumping i 2016 at kommunene og statlige etater ikke etterlever regelverket i tilstrek
kelig grad. Blant annet påpeker Riksrevisjonen manglende rutiner og systemer for å
motvirke arbeidslivskriminalitet.
I breddestudien så vi at nesten samtlige kommuner inngikk i ett eller flere innkjøps
samarbeid. Det samme er tilfelle for casekommunene. Det er imidlertid stor variasjon
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i hvordan innkjøpssamarbeidene er organisert. De kan være både fylkeskommunale,
interkommunale/regionale og landsdekkende, og én kommune kan være med i flere
innkjøpsordninger. I de regionale samarbeidene er det ofte en av storkommunene som
sitter i førersetet, slik som vi har sett i Hordaland, der Bergen kommune administrerer
samarbeidet (se kapittel 5). I Hordaland så vi også at innkjøpssamarbeidet hadde som
mål å drive kompetansespredning mellom de deltakende kommunene, også med hensyn
til hvordan de best mulig kunne hindre arbeidslivskriminalitet. Gjennom breddunder
søkelsen finner vi holdepunkter for at innkjøpssamarbeid bidrar til å profesjonalisere
og effektivisere innkjøp, ved at de samarbeidende partene kan benytte felles maler,
IT-systemer og kompetanse.
I både casene og i breddeundersøkelsen blir det imidlertid påpekt at innkjøpssam
arbeid kan ha noen utfordringer. I Skien (se kapittel 4) ble det påpekt at innkjøps
samarbeidet hadde noen praktiske utfordringer. Særlig var dette knyttet til at flere av
de samarbeidende kommunene hadde vedtatt forskjellige krav til offentlige tilbydere.
Dette kunne føre til at tilbydere måtte forholde seg til flere ulike modeller i samme
konkurranse, noe som ble ansett å være uheldig. I breddeundersøkelsen ble det også
påpekt av en del kommuner at innkjøpssamarbeid kunne fungere som en «sovepute»
for å ta ansvar for egne innkjøp, og at man rent praktisk i liten grad benytter seg av
innkjøpssamarbeidets mulighet til å drive etterkontroll.
Selv om innkjøpssamarbeidene har ulike utfordringer og at det varierer hvordan
kommune utnytter dette samarbeidet, er det likevel rimelig å konkludere med at
dette gjør det enklere for kommuner og fylkeskommuner å etterfølge det offentlige
anbudsreglementet, inkludert kravene til lønns- og arbeidsvilkår. Slik sett kan innkjøps
samarbeidene også bidra til at kommunene hindrer arbeidslivskriminalitet. Som vi vil
komme inn på under, er det likevel klare utfordringer for kommunene når det gjelder
håndheving og kontroll av leverandørene

Hovedutfordringen for kommunene er etterkontroll
Oppfølging og kontrollen av at kontraktene overholdes er nok litt vanskelig, de
(kommunene) vet ikke helt hva de skal gjøre og se etter. Sosial dumping er veldig
vanskelig å avdekke. Vi (a-krimenheten) har hatt saker der vi har gått gjennom
masse materiale, men mange er jo flinke til å skjule det og de blir flinkere og flinkere
desto flinkere vi blir […]. I mange tilfeller vil de kunne etterspørre dokumentasjon,
men på sosial dumping vil de fort få utfordringer med å avdekke det. (Koordinator,
a-krimenheten Bergen)
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Den tredje hovedproblemstillingen er hvilke utfordringer kommunesektoren opplever
i arbeidet mot arbeidslivskriminalitet. Som vi har sett over, begynner kommunene etter
hvert å få på plass kontrakter som skal sikre at leverandørene oppfyller kravene i det
offentlige innkjøpsreglementet.
I breddeundersøkelsen kommer det fram at kommunenes utfordringer først og
fremst handler om kompetanse og ressurser til å drive tilstrekkelig tilsyn og kontroll.
Informantene trekker fram at det er særlig vanskelig å kontrollere lønns- og arbeids
vilkår hos leverandører og underleverandører. Innkjøpssamarbeid gir i en del tilfeller
tilgang på eksterne miljøer som kan bistå dem i kontroll. Men siden denne tjenesten
koster penger, kan det være fristende å bruke midlene på andre presserende oppgaver.
Også i casene har vi sett at etterkontrollen av leverandørene er en utfordring. Igjen
er dette særlig knyttet til at det er krevende å kontrollere at forskriften om lønns- og
arbeidsvilkår blir oppfylt. I både Skien og i Sør-Trøndelag er det en erkjennelse av at
rutinene rundt innkjøp først og fremst er rettet inn mot å fullføre prosjekter til avtalt
tid og pris, og i noe mindre grad på kontroll av leverandørene. I Bergen har innkjøps
avdelingen vært opptatt av å bygge egen kompetanse på etterkontroll. Samtidig opplyses
det at dette arbeidet er svært ressurs- og tidkrevende. De må derfor prioritere hvilke
saker de skal gå inn i.
I Bergen intervjuet vi også koordinatoren for den samlokaliserte enheten mot
arbeidslivskriminalitet. Han beskrev at det kunne være problematisk for kommunene
å drive en effektiv kontroll av lønns- og arbeidsvilkår. Først og fremst fordi det er svært
vanskelig å avdekke brudd på dette området. A-krimenheten hadde selv hatt flere saker
på dette, noe som hadde krevd gjennomgåelse av store mengder materiale for å kunne
avdekke arbeidslivskriminalitet. Å etterspørre dokumentasjon fra leverandørene er
sjelden tilstrekkelig, siden de som brøt reglene på dette området var flinke til å skjule
det. Koordinatoren beskrev også at jo flinkere de selv ble til å kontrollere, jo flinkere
ble de kriminelle til å omgå kontrollen. I Hordaland hadde a-krimenheten innledet
et samarbeid om kontroll av lønns- og arbeidsvilkår med kommunene i innkjøps
samarbeidet som Bergen kommune koordinerer. Tanken var at kommunene selv
skulle gjøre en etterkontroll i form av dokumentgjennomgang og eventuelt foreta
besøk ute på prosjektene. I etterkant av dette skulle de gå igjennom dette sammen
med a-krimenheten, og eventuelt gå ut på kontroll sammen der det var mistanke om
at noe var galt. På intervjutidspunktet var dette helt i oppstartfasen. Det er uansett et
eksempel på samarbeid mellom kommuner og offentlige tilsynsmyndigheter som kan
bidra til bekjempelse av arbeidslivskriminalitet.
I Skien mente kemneren at arbeidsgiverkontrollen som utføres av kemnerkontoret
kunne trekkes mer aktivt inn i kontrollvirksomheten til kommunen. I Bergen hadde de
inngått en avtale med kemneren som sikret kommunen fullmakt til å innhente utvidet
skatteattest for sine leverandører og eventuelle underleverandører. Selv om en utvidet
skatteattest ikke gir et fullstendig bilde av en leverandør, var man ved innkjøpsavde
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lingen i Bergen klare på at dette var god informasjon som også i en del tilfeller hadde
bidratt til å avdekke feil og mangler hos mulige leverandører.
Denne undersøkelsen viser tydelig at det er vesentlige utfordringer for kommunene
og fylkeskommunene med å drive kontroll av underleverandører for å avdekke og be
kjempe arbeidslivskriminalitet, da særlig brudd på lønns- og arbeidsvilkår. Vi har flere
eksempler på at det forgår mye godt arbeid på dette området i kommunene gjennom
ulike innkjøpssamarbeid, samarbeid mellom kommunale og statlige etater og mellom
ulike etater i samme kommune. Likevel er det mye som tyder på at dette arbeidet fort
satt er i en tidlig fase. Selv om kommunene er store innkjøpere og mange av dem har
milliardomsetning i kjøp av varer og tjenester, vil ressurser til kontrollarbeidet innenfor
arbeidslivskriminalitetsområdet også måtte prioriteres opp mot de andre lovpålagte
oppgavene og tjenestene kommunen har overfor innbyggerne.

Hvilken rolle spiller regjeringens handlingsplan
mot arbeidslivskriminalitet?
Det staten tror, er jo at arbeidsmarkedskriminalitet foregår i Oslo og litt i Bergen
og andre større steder. Men det foregår andre steder også, og da må du ha noen
som er på stedet og kjenner forholdene, og det er jo kommunene som er på hvert
sted og kjenner forholdene. Sånn som det er nå, er det litt tilfeldig hvordan det har
blitt, i de store byene er jo kommunene med fordi vi har hatt samarbeid bestandig,
men mange andre steder er ikke kommunen med på dette her. (Kemneren i Bergen)
Solberg-regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet ble lansert i 2015. Denne
videreførte og styrket arbeidet fra de tidligere handlingsplanene mot sosial dumping
som ble gjennomført av Stoltenberg-regjeringen. Handlingsplanen mot arbeidslivskri
minalitet besto av flere tiltak med relevans for kommunesektoren. Det ble blant startet
et arbeid med å innføre hjemmel i regelverket for offentlige anskaffelser for å kunne
begrense antall kontraktsledd i utsatte bransjer (maks to ledd under hovedleveran
dør). Det ble også utarbeidet en veileder om beste praksis for etterlevelse av lønns- og
arbeidsvilkår i offentlig sektor, samtidig som det tverretatlige samarbeidet mellom
offentlige myndigheter ble styrket ved etableringen av flere såkalte a-krimgrupper i de
store byene. I Solberg-regjeringens strategi pekes det på at et styrket samarbeid mellom
flere offentlige etater er vesentlig for å bekjempe arbeidslivskriminalitet, både når det
gjelder operative kontroller og informasjonsdeling. Her spiller kommunene en viktig
rolle, via kemneren.
I breddundersøkelsen så vi at de fleste kommuner og fylkeskommuner mente at
arbeidslivskriminalitet har fått mer oppmerksomhet de siste årene. Politikerne har blitt
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mer opptatt av temaet, men også i forvaltningen er det større bevissthet enn tidligere.
I breddeundersøkelsen var det få av informantene som pekte på handlingsplaner og
nasjonale strategier som pådrivere. Det kan likevel ikke utelukke at det er nettopp slike
politiske dokumenter som har spilt en medvirkende rolle til at arbeidslivskriminalitet
har fått økt oppmerksomhet, særlig fra den politiske ledelsen i kommunene.
Samtidig har vi sett i casene at kommunene har tatt i bruk flere av tiltakene i hand
lingsplanen mot arbeidslivskriminalitet. Bergen kommunes krav om at leverandørene
måtte gi fullmakt til at kommunen kunne innhente utvidet skatteattest fra sine leve
randører, er ett eksempel på dette.
I Bergen og Skien var det gjort politiske vedtak om begrensning av antall underle
verandører før det ble innført som en mulighet i det offentlige innkjøpsreglementet.
Erfaringen med kjedebegrensning i de to kommunene var foreløpig begrenset. Dette
skyldtes først og fremst at det ikke hadde blitt igangsatt større prosjekter, særlig innenfor
bygg, etter at vedtakene var innført. Ut fra vårt materiale er det dermed for tidlig å si
noe om hvordan slike begrensninger vil fungere for arbeidet mot arbeidslivskrimina
litet i kommunene.
Bergen har erfaring med en egen tverretatlig a-krimenhet. Vi så der at a-krimenheten
hadde flere samarbeidspunkter mot kommunen. Et eksempel var en større aksjon mot
serveringsbransjen, der de blant annet samarbeidet med kontoret for skjenkesaker.
Aksjonen førte til at mange serveringssteder ble stengt, serveringsbransjen (som driver
etter serveringsloven, dvs uten skjenking av alkohol) ble også ansett som å ha vesent
lig større problemer med arbeidslivskriminalitet enn det man så for skjenkestedene. I
Bergen var det dessuten en tydelig uttalt skepsis blant flere informanter til regjeringens
forslag om opphevelse av serveringsloven. De mente at det ville medføre at de mistet
et viktig verktøy for å bekjempe de som driver ulovlig i denne bransjen.
Som vist over, hadde også a-krimenheten og innkjøpsavdelingen et samarbeid
om etterkontroll av lønns- og arbeidsvilkår blant kommunale leverandører. Tanken
var at dette samarbeidet skulle omfatte de andre kommunene i innkjøpssamarbeidet
i Hordaland, som Bergen kommune administrerte. A-krimenheten hadde dessuten
samarbeidet med andre kommunale enheter i Bergen kommune, da særlig kontoret
for byggesaker og brannetaten. Koordinatoren for a-krimenheten mente at dette
samarbeidet i en del tilfeller ga enheten en utvidet mulighet til å stoppe useriøse og
kriminelle bedrifter, siden de kommunale etatene hadde noen sanksjonsmuligheter
som de selv ikke nødvendigvis hadde. Politisk hadde også byrådet styrket kemnerens
deltakelse i a-krimenheten ved å øke den økonomiske rammen til kemneren, slik at de
kunne avsette større personalressurser til enheten. Samtidig påpekte koordinatoren at
kemneren i Bergens deltakelse hadde noen begrensninger, siden kemneren ikke kunne
delta i aksjoner utenfor Bergens kommunegrense.
Til tross for at det var få av informantene i breddeundersøkelsen som direkte pekte
på handlingsplaner og nasjonale strategier som pådrivere for deres arbeid mot arbeids
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livskriminalitet, har casekommunene benyttet seg av flere av virkemidlene i regjeringens
handlingsplan. Men dette arbeidet i en tidlig og innledende fase, og det er for tidlig å
si hvordan ulike sentrale handlingsplaner og tiltak påvirker kommunens mulighet til
å bekjempe arbeidslivskriminalitet.

Hvilke ressurser og hvilken kompetanse kreves?
Det er kommunen som skal føre kontroll, men kommunen kan ikke stenge, det er
det politiet som gjør. Men de blir jo ikke stengt, for politiet har ikke kapasitet til å
stenge dem. […] Poenget er at det står i serveringsloven at du må ha bevilling for å
drive. Du trenger ikke en politiadvokat i dagevis for å finne ut det. (Leder, Kontoret
for skjenkesaker)
Dette prosjektet har vist at kommunens oppmerksomhet om arbeidet mot arbeids
livskriminalitet klart er satt på dagsorden. Vi har også i både breddeundersøkelsen og
i casene sett mange eksempler på konkret arbeid på dette området fra kommunes side.
Flere kommuner påpeker imidlertid et behov for bedre samarbeid mellom statlige
etater (inkludert politiet) og kommunene, blant annet for raskere å få tilgang til kjent
informasjon om potensielle leverandører. Det etterspørres også mer informasjon om
hvordan arbeidsmarkedet og den organiserte kriminaliteten utvikler seg, for å kunne
ligge i forkant av nye måter å bedrive arbeidslivskriminalitet på.
Samtidig er det også tydelig at hver enkelt kommune ikke kan gjøre dette arbeidet
alene. I breddeundersøkelsen trekker flere kommuner fram at det er behov for bedre
koordinering og samarbeid mellom fylkeskommuner og kommuner. Det blir påpekt
at det er behov for å unngå at kommuner sjekker de samme leverandørene. Innkjøps
samarbeid kan være ett bidrag i denne retningen. Men som vi har vist er det mange
ulike innkjøpssamarbeid, og informasjonsutvekslingen mellom disse er sannsynligvis
begrenset.
Flere av informantene mener også at kommunesektoren burde hatt en felles modell
med krav til leverandører. I Skien ble det blant annet vist til at det var problematisk
når de ulike kommunene i innkjøpssamarbeidet i Grenland hadde ulike krav som
leverandørene måtte forholde seg til i samme innkjøpskonkurranse. Leder for etat
for utbygging i Bergen beskriver også at man i arbeidet mot arbeidslivskriminalitet er
«på leit etter form og farge». Fra politisk hold er oppmerksomheten om dette temaet
sterkt, både på statlig og lokalt nivå. Samtidig etterlyses det mer konkrete retningslinjer
for hvordan dette arbeidet skal gjennomføres i det daglige arbeidet ute i de ulike kom
munale enhetene, slik at man ikke får følelsen av å «bli overlatt til seg selv».
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Undersøkelsen viser at det er krevende for kommunene å drive etterkontroll av leve
randørene. Det handler om både ressurser og kompetanse. Det er neppe sannsynlig at
samtlige norske kommuner og fylkeskommuner med underliggende etater kan opp
arbeide seg kompetanse og avsette ressurser til å kontrollere samtlige leverandører på de
ulike områdene de kjøper inn varer og tjenester. Skal kommunene komme lenger på vei
i dette arbeidet, er det behov for mer samarbeid på tvers av kommunegrenser og med
de ulike statlige kontrollinstansene. Innkjøpssamarbeidene kan være et utgangspunkt
for et slikt samarbeid.
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Innledning
Regjeringen la fram strategien mot arbeidslivskriminalitet 13. januar 2015. Strategien ble
utarbeidet etter dialog med hovedorganisasjonene i arbeidslivet. Arbeidslivskriminaliteten er
ifølge etatenes tilbakemeldinger blitt mer omfattende, grovere og mer sammensatt. Derfor
har regjeringen utarbeidet en revidert og styrket strategi. Den reviderte strategien mot
arbeidslivskriminalitet ble lagt fram 13. februar 2017. En statusrapport med oversikt over
status for gjennomføringen av tiltakene i den reviderte strategien ble lagt frem 25. august
2017. Dette er den andre statusrapporten som skal gi oversikt over status for
gjennomføringen av tiltakene. Rapporten er oppdatert pr. 15. februar 2018.
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Gjennomføring av tiltak
Samarbeid med partene i arbeidslivet
1. Trepartssamarbeid mot arbeidslivskriminalitet
Ansvar: Statsministerens kontor koordinerer
Strategien mot arbeidslivskriminalitet er utarbeidet i samarbeid med hovedorganisasjonene i
arbeidslivet, og som del av oppfølgingen holdes det toppmøte med deltakere fra berørte
myndighetsorganer og organisasjoner. Samarbeidet videreføres og strategien følges opp i
regjeringens kontaktutvalg med partene i arbeidslivet. Det var møte i regjeringens
kontaktutvalg i februar 2017. I samsvar med strategien holdes det egnet toppmøter om
arbeidslivskriminalitet i år med hovedtariffrevisjon. Det skal holdes nytt toppmøte 26. februar
2018.
Myndighetene viderefører samarbeidet med organisasjonene i arbeidslivet for å fremme
gode og seriøse arbeidsforhold, forebygge og motvirke svart økonomi og kriminelle forhold i
arbeidslivet. Eksempler på slikt samarbeid er treparts bransjeprogrammer, Skatteetatens
samarbeid med partene om innsats mot svart økonomi (SMSØ), næringslivskontakter i hvert
politidistrikt, Byggenæringens seriøsitetsforum med flere.

2. Videreutvikle treparts bransjesamarbeid i utsatte bransjer
Ansvar: Arbeids- og sosialdepartementet
Treparts bransjeprogrammer er et virkemiddel for å bidra til anstendige og seriøse
arbeidsforhold i utvalgte bransjer der dette er en utfordring. Det er etablert treparts
bransjeprogrammer innen renhold, uteliv og transport. Bransjeprogrammene har en rekke
møter i løpet av året. I tillegg holdes halvårlige møter mellom statssekretær i Arbeids- og
sosialdepartementet og bransjeprogrammene for å drøfte saker som krever politisk
oppfølging. Det ble avholdt møter januar/februar og november/desember 2017. På møtet
med bransjeprogrammet transport deltok både statssekretær fra Arbeids- og
sosialdepartementet og Samferdselsdepartementet.
Godkjenningsordningen for renhold ble innført i 2012 og har sin bakgrunn i treparts
bransjeprogrammet for renhold. Det har vært jobbet videre med å utvikle ordningen, dette
omtales nærmere i tiltak nr. 15. Arbeidstilsynet har gitt Fafo i oppdrag å kartlegge hvordan
sentrale arbeidslivsforhold i renholdsbransjen har utviklet seg siden 2012. En rapport vil
foreligge i løpet av første halvår 2018. Bransjeprogrammene i uteliv og transport startet to år
senere og det bør derfor gå noen år før det er aktuelt å kartlegge utviklingen i disse
bransjene.
Bransjeprogrammet for transport har i løpet av det siste året blant annet vært opptatt av
status for arbeidet med økt samarbeid mellom tilsynsetatene på veg- og trafikkområdet og
EU-kommisjonens transportpakke. Bransjeprogrammet har blant annet utarbeidet en veileder
for bestillere av godstransporttjenester og en veileder for bestillere av turbil. Formålet er å
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øke kjennskapen og overholdelsen av regelverket hos bestillere slik at det blir vanskeligere
for useriøse aktører i bransjen å få transportoppdrag. Veilederne er tilgjengelige på
Arbeidstilsynets nettsider. Bransjeprogrammet har videre tatt initiativ til at det skal
gjennomføres en kartlegging av arbeidsforholdene til rumenske og bulgarske sjåfører i Norge
innen sommer 2018.
Bransjeprogrammet for uteliv har gjennom flere år arbeidet med konkrete informasjonstiltak
rettet mot nye arbeidstakere og virksomheter. Bransjeprogrammet har fremmet forslag om
endringer i reguleringen av serveringsnæringen og tiltak for å redusere bruken av kontanter,
blant annet ved at det innføres forbud mot utbetaling av lønn i kontanter. Bransjeprogrammet
for uteliv arbeider nå med informasjons- og veiledningstiltak om seksuell trakassering, som
er en betydelig utfordring i næringen. Arbeidstilsynet og Likestillings- og
diskrimineringsombudet samarbeider med partene om disse tiltakene.
Erfaringene fra arbeidet med treparts bransjeprogram vil bli drøftet på det førstkommende
møtet i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd i mars. Også andre aktuelle tiltak vil bli drøftet i
møtet. Hovedorganisasjonen Virke har foreslått at det innføres et bransjeprogram og en
egen godkjenningsordning for virksomheter innen bilvask og bilpleie. Partene i
byggenæringen har etterspurt en nærmere koordinering mellom ulike departementer i
oppfølgingen av tiltak som berører næringen.

3. Samarbeid mot svart økonomi
Ansvar: Finansdepartementet
Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) arbeider holdningsskapende og forebyggende mot
svart økonomi, og består av sentrale parter i arbeids- og næringslivet (LO, NHO, KS, Unio,
YS) og Skatteetaten.
SMSØs satsing "Spleiselaget" er rettet mot elever i videregående skole for at elevene får en
innføring i sammenhengen mellom verdiskaping, skatt og velferd. Den forebyggende
innsatsen mot lærlinger og elever på yrkesfag skal styrkes i løpet av 2018.
I 2016 utarbeidet SMSØ en anbefaling for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet
ved anskaffelser i kommuner og fylkeskommuner. Anbefalingen kan lastes ned her:
http://www.samarbeidmotsvartokonomi.no/slik-kan-kommunene-ta-grep-motarbeidslivskriminalitet/. I 2017 er anbefalingen gjort kjent for landets kommuner og
fylkeskommuner. Over 150 kommuner har vedtatt ordninger for å forhindre
arbeidslivskriminalitet og svart økonomi i sine anskaffelser. SMSØ vil i 2018 videreføre
arbeidet med bestillerrollen også i andre sektorer.
SMSØ lanserte i mai 2017 en holdningskampanje mot svart økonomi i forbrukermarkedet
(http://www.handlehvitt.no/category/kampanje/). Formålet med kampanjen er å bevisstgjøre
forbrukerne om at det er ulovlig å kjøpe svarte varer og tjenester og at det innebærer støtte
til kriminell virksomhet. SMSØ vil i 2018 videreføre dette arbeidet.
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4. Næringslivskontakter i politiet
Ansvar: Justis- og beredskapsdepartementet
Tiltaket er gjennomført og alle politidistrikter har nå en fast næringslivskontakt.
Næringslivskontaktene skal bidra til å forebygge arbeidslivskriminalitet og kriminalitet rettet
mot næringslivet. De skal også bidra til å formidle trusselbildet slik at næringslivet og andre
kan lage gode risikovurderinger og iverksette tiltak for å beskytte sine verdier.
Næringslivskontaktene skal sørge for et godt lokalt samarbeid mellom politiet, næringslivet,
sikkerhetsmyndigheter, relevante organisasjoner og andre aktører i det sivile samfunnet.

5. Vurdering av ulike sider ved innleie av arbeidskraft
Ansvar: Arbeids- og sosialdepartementet
Arbeids- og sosialdepartementet har over tid hatt dialog med partene i arbeidslivet om
aktuelle spørsmål og problemstillinger som gjelder innleie av arbeidskraft. Det har utviklet
seg en praksis med økt bruk av avtaleformer som ikke gir forutsigbarhet for arbeid og
dermed lønnsinntekt. Dette gjelder særlig i bemanningsbransjen med avtaler om "fast
ansettelse uten garantilønn", men også i andre bransjer. Bruken av innleie er blitt omfattende
i deler av arbeidslivet, særlig innen bygge- og anleggsnæringen. Regjeringen har valgt å
legge fram en samlet og helhetlig pakke for å regulere sentrale forhold knyttet til innleie av
arbeidskraft. Arbeids- og sosialdepartementet sendte juni 2017 tre forslag på høring, som
kan leses om her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/forslag-om-regulering-avarbeidskraftinnleie-pa-horing/id2563704/ Formålet med forslagene er å sikre at faste
ansettelser med forutsigbare lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere er hovedregelen i
arbeidslivet, gi tydeligere og mer forutsigbare regler for aktørene i bemanningsbransjen,
samtidig som den nødvendige fleksibiliteten som ligger i adgangen til å benytte innleid
arbeidskraft fortsatt beholdes. Høringsfristen var 29. september og saken er under
behandling.

Kontroll og oppfølging
6. Videreutvikle et forpliktende og koordinert samarbeid mellom etatene
Ansvar: Arbeids- og sosialdepartementet koordinerer
Regjeringen har lagt til rette for et bedre og mer koordinert samarbeid mellom
Arbeidstilsynet, NAV, Skatteetaten og politiet i de samlokaliserte sentrene mot
arbeidslivskriminalitet. I 2017 ble det etablert to samlokaliserte sentre mot
arbeidslivskriminalitet i Tønsberg og Bodø slik at det nå er totalt sju sentre. Etatene
utarbeider felles handlingsplaner for tiltakene mot arbeidslivskriminalitet. 14. februar 2017
signerte etatene handlingsplan mot arbeidslivskriminalitet for 2017-2019. Etatene utarbeider
også felles årsrapporter som oppsummerer aktiviteter og resultater. Årsrapporten for 2017
blir publisert medio mars 2018.
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Det er også andre relevante myndigheter som deltar i samarbeidet i de samlokaliserte
sentrene mot arbeidslivskriminalitet, blant annet kommunene, Tolletaten, Mattilsynet, Statens
vegvesen, El-tilsynet med flere. Etatene skal legge til rette for tettere samarbeid med partene
i arbeidslivet mot arbeidslivskriminalitet på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.
Samarbeidet mellom Arbeidstilsynet, politiet og påtalemyndigheten skal videreutvikles.
I tildelingsbrev for 2017 fikk de samarbeidende etatene i oppdrag å utvikle en felles
styringsmodell og arbeidet ble ferdigstilt høsten 2017. Formålet er å målrette og effektivisere
etatenes innsats mot arbeidslivskriminalitet gjennom en mer enhetlig organisering. Blant
annet ved å etablere felles retningslinjer for hvordan saker skal behandles i samarbeidet og
følges opp i "linjen" i hver enkelt etat, og fastsette hvordan de samlokaliserte sentrene skal
bemannes fra hver enkelt etat. Det arbeides nå videre med å utvikle felles mål og
styringsparametre for samarbeidet.
Innenfor transportsektoren pågår det også et arbeid med å øke samarbeidet mellom kontrollog tilsynsetatene. Et slikt samarbeid er også presisert i tildelingsbrevet til Statens vegvesen
for 2018. Statens vegvesen opprettet i 2016 en egen enhet for trafikk- og
kjøretøyskriminalitet som skal bidra til å skaffe kunnskap og avdekke kriminalitet innenfor
transportsektoren.

7. Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter
Ansvar: Justis- og beredskapsdepartementet
I 2016 ble det nasjonale tverretatlige analyse- og etterretningssenteret (NTAES) etablert for å
styrke innsatsen mot økonomisk kriminalitet, herunder arbeidslivskriminalitet. Senteret er lagt
til ØKOKRIM. Politiet, Skatteetaten, Tolletaten, NAV og Arbeidstilsynet deltar i samarbeidet.
Samarbeidet skal bidra til å utvikle og gjennomføre en mer målrettet, effektiv, slagkraftig og
treffsikker kriminalitetsbekjempelse. NTAES skal utarbeide nasjonale trussel- og
risikovurderinger og samle etterretning. Dette vil være et viktig grunnlag for etatenes
oppfølging.
NTAES utarbeidet i 2017 en ny situasjonsbeskrivelse av arbeidslivskriminalitet i Norge
(2017). Situasjonsbeskrivelsen viser at kriminelle aktører kontinuerlig utvikler metodene etter
hvert som de finner nye muligheter for profitt. Metodene for arbeidslivskriminalitet varierer og
ikke alle lovbrudd er like enkle å oppdage. Rapporten peker også på at innsatsen mot
arbeidslivskriminalitet er blitt mer målrettet, organisert og tverretatlig. Gevinstene av det
tverretatlige samarbeidet er også knyttet til samlokalisering og til den kjennskap
medarbeiderne får til de ulike etatenes avdekkings- og sanksjonsmuligheter.
NTAES har videre utarbeidet en trusselvurdering av nyere betalingstjenester, som beskriver
hvordan nye betalingstjenesters manglende sporbarhet utgjør en trussel for etatenes arbeid
med bekjempelse av kriminalitet. Nyere betalingstjenester er f.eks. forhåndsbetalte
betalingskort og virtuelle valutaer. Av trusselvurderingen fremkommer at nyere
betalingstjenester benyttes når økonomisk kriminalitet begås, og at det pga. rask teknologisk
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utvikling og et stadig økende antall tjenester å velge mellom er sannsynlig at bruken av
tjenestene vil øke i fremtiden.

8. Styrket informasjonsdeling mellom kontrolletatene og mellom kontrolletatene og
politiet
Ansvar: Justis- og beredskapsdepartementet
Informasjonsdeling er et av de viktigste premissene for å få til et effektivt tverretatlig
samarbeid mellom de ulike kontrolletatene og politiet, både på strategisk og operativt nivå.
Arbeidet følges nå opp gjennom flere prosesser. ØKOKRIM har i 2017 revidert «Nasjonal
veileder for informasjonsdeling mellom kontrolletatene, politiet og private, for å bekjempe
kriminalitet». Forslag om et nytt kapittel i politiregisterforskriften for å sikre informasjonsdeling
ved NTAES ble sendt på høring. Justis- og beredskapsdepartementet arbeider med
oppfølgingen av høringen. Når det gjelder deling av informasjon i det operative samarbeidet
mellom etatene er det satt i gang oppfølging av tiltak innenfor lovgivningen for Skatteetaten,
Tolletaten og NAV. For politiets adgang til å dele informasjon med andre offentlige etater, er
det ikke behov for lovendringer. Politiregisterloven har allerede tilstrekkelige hjemler for
utlevering av opplysninger både i kriminalitetsforebyggende øyemed, og i konkrete
straffesaker. Når det gjelder Skatteetaten og Tolletaten, vil Finansdepartementet sende på
høring et forslag til lovhjemler som gir Skatteetaten og Tolletaten adgang til å dele
informasjon med de andre etatene ved de samlokaliserte sentrene.
Arbeids- og sosialdepartementet har nylig mottatt en utredning fra Arbeids- og
velferdsdirektoratet med forslag til endringer i NAVs regelverk for å legge til rette for økt
deling av informasjon fra NAV til de andre etatene som deltar i a-krimsamarbeidet. Arbeidsog sosialdepartementet vil sende et forslag om lovendring på høring tidlig i 2018.
Forvaltningslovutvalget er bedt om å vurdere forvaltningslovens regler om taushetsplikt opp
mot etatenes behov for informasjon fra andre myndigheter for å bekjempe kriminalitet.
Forvaltningslovutvalget skal komme med sin innstilling 1. februar 2019.
I juni 2017 ble det sendt et felles oppdragsbrev fra Arbeids- og sosialdepartementet,
Finansdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet til etatene som deltar i
samarbeidet mot arbeidslivskriminalitet. I oppdragsbrevet bes de etatene som ikke allerede
har igangsatt et slikt arbeid, vurdere om det er regelverkstiltak som kan bidra til å styrke
deres muligheter for å dele informasjon, og sikre en mer ensartet praktisering av dagens
regelverk.
Det samarbeidet som er etablert de siste årene har bedret informasjonsflyten mellom
etatene, og gjort dem mer oppmerksomme på hvilke muligheter de har for å dele
informasjon. Bedre forståelse og utnyttelse av gjeldende regelverk, samt pågående
endringer og forbedringer av regelverket, vil legge til rette for et enda mer effektivt og
målrettet samarbeid mellom etatene.
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9. Mer effektiv sanksjonering av lovbrudd innen økonomisk kriminalitet
Ansvar: Justis- og beredskapsdepartementet
Regjeringen ønsker et sanksjonssystem der de enkelte etatenes ressurser og
sanksjonsmuligheter ses i sammenheng og utnyttes optimalt. På denne måten kan etatene
oppnå en mer effektiv bekjempelse av arbeidslivskriminalitet. NTAES utarbeider en oversikt
over alle samarbeidende kontrolletaters og utlendingsforvaltningens sanksjonsmuligheter,
herunder bruken og potensialet. NTAES har avsluttet innhenting av tallmateriale og
vurderinger fra de involverte etater, Utlendingsdirektoratet og Kemneren i Oslo.
Systematisering av sanksjoner og pressmidler er påbegynt. Arbeidet er i rute og rapporten vil
bli ferdigstilt 15. februar 2018.
Riksadvokaten/Økokrims oppdrag med å avklare grensegangen og potensialet mellom
forvaltningssporet og straffesporet må sees i sammenheng med NTAES sitt oppdrag om
kartlegging av kontrolletatenes sanksjonsmuligheter. Da oppdraget berører kontrolletatenes
ansvarsområder minst like mye som påtalemyndighetens, må oppdraget utføres i samarbeid
med disse. Når NTAES leverer sin rapport, vil Det sentrale samarbeidsforum (DSSF), med
utgangspunkt i rapporten, vurdere hvordan oppdraget med å avklare grensegangen og
potensialet mellom forvaltningssporet og straffesporet, mest mulig hensiktsmessig kan
utføres. DSSF består av direktørene i Arbeidstilsynet, politiet, NAV, Skatteetaten og
Tolletaten, samt sjefene for ØKOKRIM og Riksadvokaten. Formålet med forumet er å styrke
samarbeidet mellom etatene for å forebygge og bekjempe økonomisk kriminalitet, herunder
arbeidslivskriminalitet.
Riksadvokaten har utarbeidet en nasjonal standard for etterforsking og påtalepraksis i mindre
økonomiske straffesaker. Etter at denne standarden har virket en stund, vil Riksadvokaten
vurdere hvorvidt det er behov for ytterligere direktiver om påtalepraksis.
I 2014 fikk Arbeidstilsynet hjemmel til å ilegge overtredelsesgebyr, i tillegg til eksisterende
virkemidler. Overtredelsesgebyr er et effektivt sanksjonsmiddel mot arbeidslivskriminalitet og
useriøse arbeidsforhold, blant annet når det gjelder brudd på reglene om pliktig HMS-kort.
Det ble i 2017 satt i gang et arbeid for å avklare retningslinjer for bruken av
overtredelsesgebyr, for på denne måten å øke bruken av sanksjonsmiddelet framover.
Arbeidet er sluttført høsten 2017.

10. Bo-koordinatorer i alle politidistrikt
Ansvar: Justis- og beredskapsdepartementet
Tverrfaglig samarbeid og god oppfølging fra politiet er vesentlig for å kunne behandle grove
konkurssaker på en tilfredsstillende måte. Egne stillinger som bo-koordinatorer i politiet vil
bidra til en raskere oppfølging av saker hvor det er mistanke om konkurskriminalitet.
Samtlige politidistrikt vil ha bo-koordinatorfunksjonen etablert i løpet av mars 2018. For å
sikre at rollen ivaretas på tiltenkt måte, planlegger Politidirektoratet, i samarbeid med
Konkursrådet og ØKOKRIM, en fagsamling for bo-koordinatorene våren 2018.
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Tilgang til konkursregisteret vil være et viktig hjelpemiddel i myndighetenes arbeid mot
konkurskriminalitet og konkursgjengangere. Justis- og beredskapsdepartementet har
påbegynt arbeidet med å vurdere om politiet og Skatteetaten kan gis tilgang til
konkursregisteret.

11. Bedre registrering og oppfølging av tjenesteytere og utsatte arbeidstakere
Ansvar: Arbeids- og sosialdepartementet
Arbeidstakere i bygge- og anleggsbransjen og renholdsbransjen skal ha HMS-kort. Som
oppfølging av strategien mot arbeidslivskriminalitet er det blitt gjennomført flere tiltak for å
motvirke misbruk og bedre kontrollen med bruken av HMS-kortene. Byggherreforskriften
stiller krav om oversiktslister over alle som arbeider på en bygge- eller anleggsplass. Disse
listene skal blant annet inneholde navn og fødselsdato på alle som utfører arbeid på plassen.
I mai 2017 ble det fastsatt endringer i byggherreforskriften som innebærer at oversiktslistene
heretter skal føres elektronisk og at HMS-nummeret til de som utfører arbeid på bygge- eller
anleggsplassen skal føres i disse listene. Den 23. november 2017 varslet Arbeidstilsynet at
de vil begynne å ilegge virksomheter overtredelsesgebyr for brudd på plikten til å bære HMSkort.
Arbeids- og sosialdepartementet vurderer spørsmålet om å innføre en registreringsplikt for
utenlandske tjenesteytere som utfører oppdrag midlertidig i Norge. Dette kan være et
effektivt virkemiddel for å bedre tilsynsmyndighetenes muligheter til å føre kontroll med
virksomheter som det ellers kan være vanskelig å nå og som opererer i bransjer hvor det er
utfordringer. Det er lignende registreringsordninger i Danmark og Sverige. Arbeids- og
sosialdepartementet, i samarbeid med Finansdepartementet, ser nærmere på hvordan et
slikt tiltak kan gjennomføres og om det kan være mulig for Arbeidstilsynet å benytte deler av
de opplysningene som innrapporteres til Skatteetaten.

12. Bedre registerkvalitet i offentlige registre
Ansvar: Finansdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet
Det er viktig at informasjonen i offentlige registre blir kontrollert i tilstrekkelig grad. Man kan
ellers risikere at virksomheter eller enkeltpersoner oppnår urettmessige fordeler eller unndrar
seg sine plikter. Det er utarbeidet flere tiltak for å sikre god kvalitet på opplysningene i de
offentlige registrene. Det er gjennomført en opprydding i d-nummerdatabasen i
Folkeregisteret. Om lag 1 million d-nummer som ikke har hatt aktivitet i et utvalg av
Skatteetatens registre de siste tre årene er satt til inaktive. I tillegg vil alle aktive d-nummer
gis en gyldighet på fem år. Ved å tilføre nye statuskoder reduseres risikoen for at et dnummer som ikke er i bruk benyttes av andre og Folkeregisteret vil være mer korrekt og
oppdatert. Brukerne av Folkeregisteret har da også mulighet til å vurdere om en person med
d-nummer bør gjennomgå ID-kontroll før et d-nummer reaktiveres. Dette vil det blant annet
være relevant å vurdere før personer med d-nummer kan bruke offentlige tjenester, motta
ytelser eller få utstedt HMS-kort.
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Det arbeides målrettet med å identifisere og gjennomføre relevante tiltak for å sikre kvalitet
og pålitelige registerdata i Enhetsregisteret i Brønnøysundregisteret. Folkeregisteret spiller
en viktig rolle for Enhetsregisteret i dette arbeidet. Folkeregisteret skal være grunndatakilden
på personområdet, og arbeidet med modernisering av Folkeregisteret vil også kunne bidra til
bedre kvalitet i Enhetsregisteret. Videre er det igangsatt et større arbeid i samarbeid mellom
Brønnøysundregistrene og Skatteetaten med å slette virksomheter som ikke kan
dokumentere at de er aktive – såkalte uvirksomme-enheter.
God kvalitet i merverdiavgiftsregisteret er en forutsetning for forsvarlig avgiftsforvaltning. Det
har betydning for alle brukerne av registeret og for å forebygge, bekjempe og avdekke mva.svindel og arbeidslivskriminalitet. Det gjennomføres omfattende analysearbeid og
virksomhetsavklaringer for å identifisere virksomheter med høy sannsynlighet for
arbeidslivskriminalitet. Dette har så langt medført at om lag 400 virksomheter har blitt slettet
fra registeret.

Innkjøp
Nærings- og fiskeridepartementet arbeider med en stortingsmelding om effektivisering og
profesjonalisering av anskaffelser, som er planlagt fremlagt høsten 2018. Meldingen vil
omtale hvordan behovet for å bekjempe arbeidslivskriminalitet best kan ivaretas innenfor
rammen av en effektiv, helhetlig offentlig anskaffelsespolitikk.
Regjeringen har også startet et arbeid med en stortingsmelding om forbrukerpolitikk som
Barne- og likestillingsdepartementet skal legge fram i 2019. I meldingen vil også temaet
forbrukerutfordringer med svart økonomi og arbeidslivskriminalitet bli behandlet.

13. Informasjon og oppfølging av regelverket for offentlige anskaffelser
Ansvar: Arbeids- og sosialdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og
Kunnskapsdepartementet
Arbeids- og sosialdepartementet fortsetter samarbeidsprosjektet med kommunesektorens
organisasjon KS. Formålet er å utarbeide informasjons- og kompetansetiltak slik at forskriften
om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter blir bedre kjent og at kravene i forskriften
blir fulgt av innkjøpere i kommunene. Arbeidstilsynet er også involvert i dette arbeidet.
Nytt anskaffelsesregelverk trådte i kraft 1. januar 2017 og inneholder nye bestemmelser som
skal bidra til å forebygge arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. For det første skal
oppdragsgiver stille krav om maksimalt tre ledd i leverandørkjeden, det vil si en
hovedleverandør med maksimalt to ledd under seg i kontrakter om bygge- og
anleggsarbeider og renholdstjenester. For det andre skal oppdragsgivere stille krav om bruk
av lærlinger i kontrakter over en viss størrelse og varighet. Det er viktig med informasjon til
oppdragsgiverne slik at bestemmelsene følges opp i samsvar med formålet. Berørte
departementer har i samarbeid med Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) utarbeidet
veiledere om regelverket, som er tilgjengelig på www.anskaffelser.no. Dette arbeidet følges
opp av Nærings- og fiskeridepartementet og Kunnskapsdepartementet i samarbeid med Difi.
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Både andelen søkere som har tegnet lærekontrakt og antallet lærekontrakter har økt i 2017.
Det er for tidlig å fastslå at dette skyldes kravet om bruk av lærlinger.
Kunnskapsdepartementet tar sikte på å starte en evaluering av ordningen i 2019.
Det er videre gitt en fellesføring til alle offentlige virksomheter i tildelingsbrevene for 2018 om
at anskaffelser skal gjennomføres og følges opp på en slik måte at det motvirker
arbeidslivskriminalitet. Fellesføringen er knyttet til virksomhetenes oppfølging av de pliktene
de er de allerede er pålagt som oppdragsgivere gjennom lov om offentlige anskaffelser.
Dette gjelder blant annet krav til attest for skatt- og avgift, krav til lønns- og arbeidsvilkår,
kontroll med leverandørkjeden og bestemmelsen om begrensning i antall ledd i
leverandørkjeden. Gjennom fellesføringen kreves det i tillegg at virksomhetene skal i sin
årsrapportering redegjøre for hvilke rutiner de har for å motvirke arbeidslivskriminalitet i sine
anskaffelser og hvordan det følges opp. Denne rapporteringen vil utgjøre et viktig
kunnskapsgrunnlag for alle offentlige virksomheter, og vil blant annet kunne bidra til å
målrette det videre arbeidet med oppfølging og veiledning for å forhindre
arbeidslivskriminalitet ved offentlige anskaffelser.

14. Utvikle ordning som gjør det lettere å kontrollere om leverandører er seriøse
Ansvar: Nærings- og fiskeridepartementet
Difi og Brønnøysundregistrene er i gang med å utvikle en elektronisk løsning for norske
offentlige oppdragsgivere slik at de kan kontrollere opplysninger om leverandører. Det tas
sikte på at løsningen kan tas i bruk høsten 2018 og vil i første omgang omfatte norske
oppdragsgivere og leverandører. Tjenesten vil gi tilgang til relevant informasjon i enkelte
offentlige registre, eksempelvis Skatteetaten for betalt skatt og merverdiavgift,
Brønnøysundregistrene for regnskapsinformasjon fra Enhetsregisteret og Konkursregisteret.
Når tjenesten er etablert kan det være aktuelt å utvide til flere brukergrupper og
bruksområder.

15. Styrking av godkjenningsordningen for renholdsvirksomheter
Ansvar: Arbeids- og sosialdepartementet
Godkjenningsordningen for renholdsvirksomheter er et viktig bidrag i forebygging av svart
arbeid i renholdsbransjen. Fra 1.1.2018 kan Arbeidstilsynet avvise søknader om godkjenning
som synes fremsatt i den hensikt å omgå reglene. Fra 1.4.2018 får godkjente virksomheter
plikt til å sende inn dokumentasjon hvert tredje år som viser at de fortsatt oppfyller vilkår for å
være godkjent.
Arbeidstilsynet har lansert ny nettside om renholdsregisteret. Nettsiden skal gjøre det enklere
for brukerne å finne frem til de godkjente virksomhetene.
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Kunnskap
16. Godkjenning av utenlandsk fagutdanning
Ansvar: Kunnskapsdepartementet
Fra 1. august 2016 trådte en ny bestemmelse i opplæringsloven i kraft som gir
departementet hjemmel til å godkjenne utenlandsk fagopplæring som er likestilt med norsk
fag- eller svennebrev. Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) forvalter
godkjenningsordningen, og startet med fem utvalgte lærefag blant annet rørlegger og tømrer.
Fra mai 2017 omfatter ordningen 15 fag i Polen, Tyskland, Estland, Latvia og Litauen. Ifølge
NOKUT dekker dette rundt 85 % av arbeidsinnvandringen fra EU. Ordningen vil utvides
fortløpende til nye lærefag og land.

17. Videreutvikle ordningen med sentral godkjenning for foretak i bygge- og
anleggsnæringen, og innføre en registerordning for seriøse foretak
Ansvar: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal sette ned et hurtigarbeidende
ekspertutvalg som skal vurdere alternativer til sentral godkjenning. Utvalget skal evaluere
dagens system med frivillig sentral godkjenning for ansvarlige foretak og det planlagte
seriøsitetsregisteret for private forbrukere innen ROT-markedet (rehabilitering, ombygging og
tilbygg), og vurdere andre alternativer. Utvalget skal ta utgangspunkt i en vurdering av
verktøy i plan- og bygningslovgivningen som er innført for å sikre god byggkvalitet og for å
hindre useriøse og dårlig kvalifiserte foretak. Mandatet for utvalget er under utarbeiding.

18. Kartlegge tilknytningsformer i arbeidslivet og bruk av utenlandsk arbeidskraft
Ansvar: Arbeids- og sosialdepartementet
Utviklingen av bruken av ulike tilknytningsformer i arbeidslivet kartlegges gjennom et flerårig
forskningsprosjekt som gjennomføres av Fafo i samarbeid med Samfunns- og
næringslivsforskning (SNF). Prosjektet sluttføres i løpet av 2018. Partene i arbeidslivet deltar
i en referansegruppe. Det er gjennomført flere tilleggsundersøkelser til Statistisk sentralbyrås
Arbeidskraftundersøkelse for å få oppdaterte tall om bruken av midlertidige ansettelser,
innleie og omfanget av selvstendig næringsdrivende i arbeidslivet. Bruken av innleie er
særlig omfattende i bygge- og anleggsnæringen. Det blir gjennomført en nærmere studie av
bruken av innleie innen bygg og anlegg, blant annet for å belyse regionale forskjeller.
Resultatene legges fram i sluttrapporten fra prosjektet om tilknytningsformer, som kommer
høsten 2018.
Arbeids- og sosialdepartementet har satt i gang en kartlegging av hvilke ordninger og
reguleringer knyttet til lønns- og arbeidsvilkår, herunder dekning av utgifter til reise, kost og
losji, som gjelder for arbeidstakere som sendes fra et EØS-land til et annet i forbindelse med
midlertidige tjenesteytelser (utsendte arbeidstakere). Kartleggingen gjelder ordninger og
reguleringer både i EØS-land arbeidstakeren sendes fra, og i EØS-land som mottar utsendte
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arbeidstakere. Kartleggingen er begrenset til et utvalg EØS-land, men skal i utgangspunktet
dekke alle bransjer. Kartleggingen skal være ferdig i løpet av april 2018.

19. Styrket kunnskap om skatteunndragelser og svart økonomi
Ansvar: Finansdepartementet
Skatteetaten er i gang med et analysearbeid for å øke kunnskapen om omfanget og
utviklingen av arbeidslivskriminalitet i ulike bransjer, samt effekten av ulike virkemidler.
Analysearbeidet har til hensikt å tilrettelegge for en mer kunnskapsbasert innretning av
etatens samlede innsats mot svart økonomi og arbeidslivskriminalitet. Dette er et langsiktig
analysearbeid som vil bygges opp over tid, blant annet i forlengelsen av at etaten innfører
såkalte kunnskapskontroller.
Foreløpige analyser gjennomført av Skatteetaten har så langt fokusert på omfanget og
utviklingen av arbeidslivskriminalitet, næringslivets holdninger, etterlevelse hos utenlandske
arbeidstakere og om effekter av forebyggende tiltak. En del av dette analysearbeidet gjengis
i Skatteetatens Analysenytt (http://www.skatteetaten.no/nn/Om-skatteetaten/Statistikk-oganalyse/Skatteetatens-analysenytt).

20. Målrettet informasjonsarbeid overfor utenlandske arbeidstakere i Norge
Ansvar: Arbeids- og sosialdepartementet koordinerer
Det er etablert fem servicesentre for utenlandske arbeidstakere (SUA) som er lokalisert i
Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Kirkenes. Her samarbeider Arbeidstilsynet, politiet,
Skatteetaten og Utlendingsdirektoratet (UDI) om å gi god veiledning og rask
søknadsbehandling til utlendinger som kommer til Norge for å jobbe. Arbeidstakerne som
kommer hit får informasjon om plikter og rettigheter i det norske arbeidslivet, og etatene får
gjennom disse møtene viktig informasjon om mulige useriøse virksomheter og arbeidsgivere
som bryter loven. Denne kunnskapen brukes i etatenes innsats for å forebygge og bekjempe
useriøsitet og arbeidslivskriminalitet.
Skatteetaten, Arbeidstilsynet, NAV, UDI og politiet har også et bredt informasjonstilbud til
utenlandske arbeidstakere. Etatene samarbeider om nettsiden www.workinnorway.no som
viser brukerne videre til informasjon på nettsidene til de respektive etatene. Det skal
gjennomføres en brukerundersøkelse som kan danne grunnlag for hvordan nettsiden bør
utvikles videre. Videre har også www.skatteetaten.no egne informasjonssider for
utenlandske arbeidstakere.
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Internasjonalt samarbeid
21. Forsterke samarbeidet med tilsynsmyndigheter i andre land – oppfølging av EUs
innsats mot svart arbeid
Ansvar: Arbeids- og sosialdepartementet koordinerer
Statsministeren har overfor EU-kommisjonen fremmet forslag om styrket europeisk
samarbeid mot arbeidslivskriminalitet. I november 2017 ble både brev og rapport med forslag
til tiltak sendt fra statsministeren til EU-kommisjonens president. Ett av forslagene er at det
bør vurderes å utarbeide en samlet strategi mot arbeidslivskriminalitet på europeisk nivå. Det
er naturlig å se en slik strategi i sammenheng med EU-kommisjonens forslag om å etablere
European Labour Authority, for blant annet å styrke samordningen mellom medlemslandene
og bedre mulighetene for å utveksle informasjon mellom myndigheter på tvers av
landegrenser. Forslaget kan bidra til å gjøre det enklere å gjennomføre felles innsats mot
arbeidslivskriminalitet. Kommisjonen har varslet at de vil legge fram sitt forslag til European
Labour Authority i mars 2017. Norske myndigheter deltar i den europeiske plattformen mot
svart arbeid ("undeclared work") ved Arbeidstilsynet. I samarbeid med de andre etatene som
deltar i samarbeidet mot arbeidslivskriminalitet følger Arbeidstilsynet opp dette internasjonale
samarbeidet.
Et av forslagene i Norges initiativ overfor EU er styrket samarbeid med tilsynsmyndigheter i
andre land. I løpet av 2018 starter Arbeidstilsynet et operativt samarbeid med
arbeidstilsynene i Polen, Litauen, Bulgaria og Romania. Formålet er å styrke samarbeidet om
konkrete tilsynssaker og dele kunnskap om god praksis. Tiltakene finansieres gjennom EØSmidlene. Norske myndigheter har også tatt initiativ til et pilotprosjekt med et annet europeisk
land hvor etatene som samarbeider mot arbeidslivskriminalitet i Norge samarbeider med
tilsvarende etater. Saken følges nå opp overfor myndighetene i land hvor det kan være
aktuelt å påstarte et slikt samarbeid.
Arbeidstilsynene i Norden samarbeider om å utvikle metoder og utveksle informasjon og
kunnskap om innsats mot arbeidslivskriminalitet. Prosjektet støttes økonomisk av EUs
plattform mot svart arbeid. De baltiske land inviteres til oppsummering av prosjektet i mai
2018.
Av andre tiltak som Norge har foreslått ovenfor EU er felles informasjonstiltak til
arbeidstakere og arbeidsgivere på europeisk nivå og i samarbeid mellom avsenderland og
mottakerland, et styrket europeisk kontrollsamarbeid innen vegtransport, bedre ID-kontroll og
tiltak for å forhindre misbruk av nye elektroniske betalingstjenester. Tiltakene følges opp av
ansvarlige departementer som blant annet tar opp initiativet i møte med myndighetene i
andre europeiske land.
Også andre sentrale samarbeidsinitiativer følges opp på internasjonalt nivå, blant annet
innen OECD. Siden høsten 2016 har Skattedirektoratet ledet arbeidet Shadow economy
workstream hvor tilsammen 27 land har deltatt i OECD, Forum of Tax Administrations (FTA)
Arbeidet har resultert i en OECD-rapport, "Shining light on the shadow economy", som ble
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publisert 29. sept. 2017, http://www.oecd.org/tax/crime/shining-light-on-the-shadoweconomy-opportunities-and-threats.htm.

22. Gjennomføre håndhevingsdirektivet til utsendingsdirektivet i norsk rett
Ansvar: Arbeids- og sosialdepartementet
Tiltaket er gjennomført i norsk rett fra 1. juli 2017. Håndhevingsdirektivet (2014/67/EU) er
fulgt opp med endringer i blant annet arbeidsmiljøloven og forskrift om utsendte
arbeidstakere. Endringene skal sikre at arbeidstakere som er utsendt i forbindelse med
tjenesteyting i andre land får den beskyttelsen de har krav på etter utsendingsdirektivet, og gi
virksomheter rettferdige konkurransevilkår. Direktivet gir blant annet flere effektive
virkemidler for å føre kontroll med at norske lønns- og arbeidsvilkår etterleves. De nye
reglene innebærer for eksempel at utsendingsvirksomheten har en plikt til å ha
arbeidsavtale, oversikt over arbeidstid og lønnsslipper for utsendte arbeidstakere tilgjengelig
på arbeidsplassen i utsendingsperioden. Videre legger endringene til rette for at
overtredelsesgebyr ilagt av norske myndigheter mot en utenlandsk virksomhet kan inndrives
i virksomhetens hjemland. Dette er tiltak som vil bidra til en styrket innsats mot
arbeidslivskriminalitet og useriøse aktører.

Sikrere identitet og identitetsforvaltning
23. Gjennomgang av sikkerhetsnivåer i ID-dokumenter
Ansvar: Justis- og beredskapsdepartementet koordinerer
Det er blitt arbeidet med sikrere ID-dokumenter (pass og nasjonalt ID-kort med eID) siden
2013. Disse blir etter planen lansert i 2018.
En tverrdepartemental arbeidsgruppe er etablert, som består av Justis- og
beredskapsdepartementet, Finansdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet,
Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Samferdselsdepartementet.
Arbeidsgruppen skal foreta en gjennomgang av hvilke fysiske og elektroniske identitetsbevis
som skal godkjennes i ulike sammenhenger, basert på en vurdering av de enkelte
identitetsbevisenes sikkerhetsnivå.
Underliggende etater gjør et betydelig arbeid opp mot ID-forvaltningen, herunder har
Politidirektoratet, Utlendingsdirektoratet og Nasjonalt ID-senter arbeidet med kravene til
identifisering. Mye av dette arbeidet vil være et viktig bidrag inn i den tverrdepartementale
arbeidsgruppens oppfølging av tiltaket.
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24. ID-kontroll ved utstedelse av D-nummer og helhetlig ansvar for EØS-borgere
Ansvar: Justis- og beredskapsdepartementet koordinerer
Justis- og beredskapsdepartementet har sammen med Finansdepartementet og Arbeids- og
sosialdepartementet, fått i oppgave å utrede om én etat skal ha et mer helhetlig ansvar for
ID-forvaltningen for EØS-borgerne. Justis- og beredskapsdepartementet og
Finansdepartementet skal også vurdere om politiet skal overta ID-kontrollen ved rekvirering
av D-nummer (identifikasjonsnummer som gis til alle utenlandske statsborgere som
oppholder seg i Norge under seks måneder). Finansdepartementet og Justis- og
beredskapsdepartementet vil januar 2018 sende felles oppdragsbrev om nærmere utredning
til Politidirektoratet, Utlendingsdirektoratet og Skattedirektoratet.

25. Utrede knytning av biometri mellom Folkeregisteret, passregisteret og
utlendingsregisteret
Ansvar: Justis- og beredskapsdepartementet koordinerer
Politidirektoratet, Utlendingsdirektoratet og Skattedirektoratet har levert en utredning om
forutsetningene for knytningen mellom biometriregistrene i justissektoren og Folkeregisteret
for å kunne øke kvaliteten på opplysningene i Folkeregisteret. Den videre oppfølgingen av
tiltaket pågår.
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Erstatning kan ikke hemmeligholdes
Kommunal Rapport 26.02.2018

Dersom en kommune betaler erstatning etter mobbing eller omsorgssvikt, for eksempel, kan
dette ikke holdes hemmelig.Erstatningsutbetalinger kan ikke unndras offentlighet, sier Jan
Fridthjof Bernt.
SPØRSMÅL: Kan en kommune hemmeligholde for politikerne eller allmennheten at det er
utbetalt erstatning til en innbygger, for eksempel for mobbing i skolen?
SVAR: Utgangspunktet er at alle vedtak som treffes av kommunale organer, er offentlige.
Vedtak truffet av folkevalgt organ skal føres i møtebok for vedkommende organ, og vedtak
om utbetaling til innbygger skal meddeles i brev til denne.
Både møtebok og slikt brev er saksdokument etter bestemmelsene i offentlighetsloven, se
definisjonen av slike i lovens § 4, og alle kan kreve innsyn i slike dokumenter, hvis ikke annet
«følgjer av lov eller forskrift med heimel i lov», se lovens § 3.
Hvis vedtaket eller brevet inneholder opplysninger som er underlagt taushetsplikt, etter
bestemmelsen i forvaltningsloven § 13 om vern av «personlige forhold» eller
forretningshemmeligheter av konkurransemessig betydning, skal dette unntas fra innsyn, i
praksis ved sladding av disse opplysningene i dokumentet.
Resten av dokumentet vil derimot som alminnelig regel være offentlig.
At det er utbetalt erstatning og størrelsen på denne, er ikke en slik opplysning, og vil ikke
kunne unntas fra innsyn. Hvis helt særlige personvernhensyn tilsier det, vil man nok likevel
kunne sladde navnet på mottakeren av erstatningsbeløpet.
Vedtak i administrasjonen må selvsagt også komme skriftlig til uttrykk, herunder ved brev til
den som får erstatning, og dermed slår offentlighetsloven inn.

Folkevalgte kan snakke med hvem de vil
Kommunal Rapport 05.03.2018

Politikere står fritt til å arrangere møter med personer de ønsker informasjon fra. Ordfører
eller rådmann kan ikke stoppe dette.
Ingen kan instruere en folkevalgt om hvem hun skal ta kontakt eller holde møter sammen
med, påpeker jusprofessor Jan Fridthjof Bernt.
SPØRSMÅL: En folkevalgt har tatt på seg det han selv kaller ombudsrollen og arrangert
«småmøter» med ansvarlige i kommunen – folkevalgte og tilsatte - knyttet til plan- og
byggesaker. Kan ordfører eller rådmann forby dette?
SVAR: Ingen kan instruere en folkevalgt om hvem hun skal ta kontakt eller holde møter
sammen med, det være seg folkevalgte eller tilsatte i kommunen. Ingen kan hindre
folkevalgte å delta i slike møter.
Også saksbehandlere i kommunen vil i utgangspunktet kunne delta i slike møter, men bare
så langt rådmann eller etatsjef finner at det ikke er problematisk for gjennomføringen av
saksbehandlingen. Saksbehandler kan bli orientert om ulike forhold og synspunkter, men må
da rapportere tilbake til sin avdeling om hva som har kommet frem. Og hun må ikke gå inn i
noe som kan oppfattes som polemikk eller forhandlinger om saksforholdet.
Ordfører har ikke noen instruksjonsmyndighet om dette, heller ikke overfor tilsatte i
kommunen.

Godt arkiv – et politisk ansvar
Kommunal Rapport 15.03.2018

Omstridte innkjøpssaker der vesentlige dokumenter er forsvunnet, er bare ett eksempel på
hvilke problemer mangelfull arkivering kan skape for kommunen.
Når dokumenter ikke gjenfinnes, vil en mistanke om ugler i mosen kunne henge ved
saken for alltid.
Det virker nesten som om det er regelen mer enn unntaket; at vesentlige dokumenter ikke
kan gjenfinnes når en trøblete innkjøpssak skal undersøkes.
Grimstad kommune må trolig gi opp forsøket på å finne ut hvordan de første avtalene om
helsekjøp fra et firma med nære forbindelser til ansatte i kommunen, kom i stand – fordi
dokumentene ikke kan gjenfinnes.
I Lenvik gikk kommuneledelsen til retten i et forsøk på å få ta beslag i PC-en til den tidligere
innkjøpssjefen, for å finne viktige dokumenter om innkjøp fra et firma med nære forbindelser
til rådmannen.
Når dokumenter ikke gjenfinnes – og dermed heller ikke sannheten om hvordan avtaler ble
inngått – vil en mistanke om ugler i mosen kunne henge ved saken for alltid. Det er svært
uheldig for tilliten til kommunen.
Slike saker bør være en vekker ikke bare for administrasjonens leder, men også for
politikerne. Dessverre er det å kjempe for at kommunen har en god – og godkjent – arkivplan
neppe en valgvinner eller en sak som plasserer ordføreren på sokkel, om hun for øvrig er
aldri så framoverlent og innovativ.
Men for innbyggernes rettssikkerhet, tilliten til demokratiet og ivaretakelse av kulturarven, er
et godt og sikkert arkiv overmåte viktig. Nettopp derfor må politikerne ta ansvar, og sørge for
de ressursene som skal til for å bevare kommunens «hukommelse» – for samtiden og
ettertiden.
Svakheter avdekkes gjerne først ved forvaltningsrevisjon av journalføring og arkivering, som
en del kommunerevisjoner nå prisverdig gjennomfører.
Arkivverket driver også tilsyn. Tilsynene de gjennomførte i fjor, avdekket i snitt 6,5 lovbrudd
per tilsyn. De vanligste bruddene er mangel på en oppdatert arkivplan. Den skal blant annet
plassere ansvaret for arkiveringen, og gi en oversikt over altarkivmaterialet i kommunen –
også det som ligger i saksbehandlingssystemene, som det kan finnes et titall av i en
kommune.
En annen viktig mangel er at kvalitetssikringen svikter ved at dokumenter ikke blir «låst».
Dermed kan de endres i ettertid, og det vil oppstå tvil om hva som er riktig og om det er gjort
endringer etter at dokumentet ble ferdigstilt.

Signaler må ikke framstå som vedtak
Kommunal Rapport 12.03.2018

Uformelle signaler fra politikerne i orienteringssaker har ingen bindende kraft. De må ikke
framstå som vedtak i møteboka.
Når det ikke foreligger noe formelt vedtak, bør det ikke brukes formuleringer i møteboka som
kan gi inntrykk av at man har truffet en selvstendig realitetsavgjørelse, sier jussprofessor Jan
Fridthjof Bernt.
SPØRSMÅL 1: En sak er oppført som orienteringssak på sakslista i formannskapet. I møtet
gis det en muntlig orientering og det åpnes for spørsmål og kommentarer, men det foretas
ingen votering. I møteboka blir det ført opp en «presisering» av et tidligere vedtak i
kommunestyret. Her er det altså formannskapet som «presiserer» kommunestyrets vedtak.
Er det greit?
SVAR: Nei, dette er en uheldig formulering. Når det ikke foreligger noe formelt vedtak i
formannskapet, bør det ikke brukes formuleringer som kan gi inntrykk av at man har truffet
en selvstendig realitetsavgjørelse i saken.
Det som har skjedd her, er åpenbart at når formannskapet har blitt orientert om
administrasjonens oppfølging av kommunestyrets vedtak, har medlemmene fått anledning til
å kommentere dette. Det som sies i tilknytning til en slik orientering, har ingen bindende kraft
overfor administrasjonen. Men hvis det framkommer synspunkter som administrasjonen
synes er fornuftige, og som det mener ser ut til å få tilslutning fra et flertall av de folkevalgte,
vil det selvsagt være naturlig å ta utgangspunkt i disse ved den videre oppfølging av
kommunestyrets vedtak.
Hvis ikke det fremmes forslag til formelt vedtak, skal det egentlig bare angis i møteboken at
formannskapet tok redegjørelsen «til orientering». Eventuelt skal det stå at formannskapet
tok redegjørelsen «til etterretning», hvis kommunestyrets vedtak setter bindende rammer for
formannskapets videre arbeid med samme saksforhold.
Men det er nok ikke usedvanlig at man noen ganger føyer inn noen ord der man
oppsummerer det som framtrer som det samlete formannskapets mening om saken. Det blir
da som et mer uformelt «styringssignal», uten direkte bindende kraft. Med andre ord som et
referat fra møtet. Men da må man være nøye på ikke å bruke formuleringer som kan gi
inntrykk av at det er truffet noe formelt vedtak i saken her.
SPØRSMÅL 2: Hvis organet ønsker å treffe en realitetsavgjørelse i en orienteringssak – hva
skal til for at denne blir gyldig?
SVAR: Den utsendte sakslisten er i utgangspunktet ramme for saksbehandlingen i møtet.
Når en sak er oppført på saklisten som «orienteringssak», betyr det at man ikke tar sikte på å
treffe noen form for realitetsvedtak om dette spørsmålet i det aktuelle møtet. Det kan da bare
fremmes forslag som går på den videre saksbehandlingen, f.eks. om spørsmål som
ønskes utredet eller avklart, og eventuelt om når man ønsker saken tilbake til videre
behandling.
Det folkevalgte organet kan også treffe særskilt vedtak om å «løfte opp» en slik
orienteringssak til realitetsbehandling, men det kan bare skje hvis ikke en tredel av organets
medlemmer, eller møtelederen, motsetter seg dette.

Forslag til ny personopplysningslov

Justis- og beredskapsdepartementet, pressemelding 23.03.2018 Nr: 20 – 2018

Regjeringen legger i dag frem forslag til ny personopplysningslov som styrker personvernet
og skjerper kravene til virksomheter som behandler personopplysninger.
Ny teknologi gir nye muligheter for innsamling og bruk av informasjon om enkeltmennesker.
Da må vi sørge for å ivareta personvernet. Den nye loven gir et godt vern for den enkelte,
sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Per Sandberg (Frp).
Lovforslaget viderefører hovedprinsippene i den gjeldende personopplysningsloven, men
styrker personvernet på viktige punkter:
• Mer åpenhet rundt innsamling og bruk av personopplysninger. Den som ber om
samtykke til å bruke opplysninger skal gi klar og tydelig informasjon om hvordan
personopplysningene skal brukes.
• Bruk av personopplysninger skal begrunnes og begrenses. Det vil ikke være lov å samle
inn eller lagre personopplysninger man ikke trenger. Opplysninger som det ikke lenger er
behov for, skal slettes.
• Uriktige eller ufullstendige opplysninger skal rettes.
• Det innføres en rett til å ta med seg personopplysninger fra en virksomhet til en annen.
• Den enkelte får rett til å protestere mot behandling av sine personopplysninger.
• Den enkelte kan slippe at det blir truffet viktige avgjørelser om ham eller henne basert på
en helautomatisert behandling av personopplysninger.
• Det vil blir adgang til å ilegge et betydelig høyere gebyr ved overtredelse av reglene
Virksomhetene får et større ansvar for å ivareta personvernet, og må jobbe systematisk for å
sikre at personopplysningene behandles i tråd med regelverket, sier Sandberg.
Loven implementerer EUs personvernforordning, som skal sikre et felles
personvernregelverk i Europa. Også aktører utenfor EU vil bli omfattet av det europeiske
regelverket når de tilbyr varer og tjenester til personer i EU/EØS.
Loven vil settes i kraft når forordningen er innlemmet i EØS-avtalen. Forslag til
innlemmingsbeslutning ligger for tiden til behandling i EU. Det er usikkert om loven vil settes i
kraft 25. mai 2018, da prosessen i EU vil kunne ta noe tid og med det forskyve ikraftsettingen
noe.
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Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/259 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar aktuelle saker fra utvalgene til orientering.
Saksutredning
Kontrollutvalget vedtok i sak 6/16 i møte den 25.1.2016 at hvert medlem i kontrollutvalgets
får ansvar for å følge et politisk organ for å kunne orientere de øvrige medlemmer i utvalget
om aktuelle saker fra sitt politiske organ.
Roy Michelsen, kommunestyret.
Georg Heggelund, Plan- og miljøutvalget
Oddrun Husby, Helse, kultur og oppvekstutvalget
Ann-Sølvi V. Myhr, Arbeidsmiljøutvalget og administrasjonsutvalget.
Arne Morten L. Johnsen, Formannskapet

Eventuelt
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Skaun kommune
Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/259 - 4
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
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