Vil gi kommunene muskler mot arbeidslivskrim
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Ved hjelp av skreddersydde kursopplegg vil Skatteetaten gjøre kommuner til bedre
innkjøpere.
Hvert år kjøper det offentlige inn varer og tjenester for 500 milliarder kroner. Det gjør
offentlige anskaffelser attraktive både for seriøse leverandører og regelrette skurker.
I tråd med regjeringens a-krim-strategi inngår Skattetaten nå samarbeidsavtaler med
kommuner for å gjøre dem til bedre innkjøpere.
– Vi fokuserer ofte på kontroller og sanksjoner som virkemiddel for å redusere skatte- og
avgiftsunndragelser. Men det er like viktig å ta i bruk kraften til våre medspillere i samfunnet.
I samarbeid med store innkjøpere som kommunene, kan vi bidra til at useriøse leverandører
ikke får oppdrag. Derfor er slike avtaler et viktig virkemiddel i kampen mot
arbeidslivskriminalitet, sier skattekrimsjef Erik Nilsen i Skatteetaten.
Hittil i år har etaten inngått avtaler med 12 kommuner. De håper å nå 30 før sommeren.
Dette tilbyr de
Kommunene får opplæring i hvordan de skal lese og tolke opplysninger om skatt og avgifter.
De lærer også hvilke enkle søk de kan gjøre i tilgjengelige kilder som konkursregisteret og
sjekk av godkjente bemanningsselskap. I tillegg får de opplæring i hva de bør følge opp
underveis i et byggeprosjekt.
Utgangspunktet i avtalen er et tretimers oppstartskurs, og så fyller Skatteetaten på etter hva
kommunen har behov for.
Drammen var blant de første kommunene til å inngå avtale i januar. Innkjøpssjef Morten Deol
i Drammen synes det er positivt at Skatteetaten ønsker samarbeid.
– Det å ha gode skatteopplysninger er essensielt når vi skal kontrollere leverandørene.
Skatteetaten har kompetanse som vi ikke har. Det er verdifullt for oss å lene oss på deres
kompetanse, sier Deol.
Åpen for flere
Skattetaten har en liste over kommuner de ønsker å kontakte. Skattekrimsjefen er likevel
åpen for at også andre kommuner kan ta kontakt for å inngå avtale.
– Det er viktig for kommuner å få økt kunnskap om å være en seriøs innkjøper. Da forhindrer
de at kriminelle får tilgang til markedet, de hindrer svart arbeid og de sikrer et trygt
arbeidsmarked, sier Nilsen.

