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3 løp arbeidsmarkedskriminalitet i bygge og anleggesbransjen - proffmarkedet 

Aktørene Hensikt Samarbeidspartnere Samarbeidsform Tiltak 

Motspillere: 
Bakmenn og uttaksledd 

• Får sin kapasitet redusert 

• Uttaksledd registreres ikke 

• Utbytte fra kriminelle 

handlinger fratas 

• Handslingsrommet til de 

kriminelle reduseres 

 

Politi 

Arbeidstilsynet 

NAV 

Tverretalige 

innsatsgrupper(task force) 

mot bakmenn og uttaksledd 

Bygge kunnskap og 

identifisere 

Tyngre virkemidler 

Ta pengene 

Registerkvalitet 

ID-kvalitet 

Medspillere: 
De seriøse 

oppdragsgiverne 

• Mobiliseres seriøse aktører 

til å velge bort de useriøse 

og redusere disses mulighet 

til å få oppdrag 

Næringen 

Bransjen 

Offentlige innkjøpere 

Arbeidstilsynet 

SMSØ Transparente næringslivsdata 

Innkjøpsreglement/kontrakter 

Følge størrre 

utbyggingsprosjekter 

Informasjon 

Verktøy/metodikk 

Usikre: 
Utenlandske 

arbeidstakere/ENK 

• Skal ha tilstrekkelig 

informasjon 

• Settes i stand til å ivareta 

egne rettigheter og plikter 

• Riktig registrering/ID 

• Økt opplevd 

oppdagelsesrisiko/synlighet 

NAV 

Arbeidstilsynet 

Politiet og PU 

Vei etc 

 

Skattepatruljer 

SUA 

Næringsguide 

Aksjoner og tilstedeværelse 

Gi og hente informasjon 

Tiltak i hjemlandet 

Riktig ID 

Riktig registrering 

Analyse og etterretning , Risiko, omfang, årsak og holdninger (Bygge kunnskap) 

Prosess og systemforbedring 

Regelutvikling og rettstilstanden 

Kommunikasjonsstrategi  (Viktig samfunnsaktør) 

Kompetanse og metodikk 

Samhandling nasjonalt og internasjonalt 



Næringsguide 
6 team:  

To personer med kontrollfaglig og 

veiledningsfaglig kompetanse 

 

Pilot: 

8 NGer i Skatt øst 

4 NGer i Skatt vest 
 

 

 



Næringsguide 

 Næringsguiden jobber med nyregistrerte 

ENK/eneierselskap med utenlandsk eier 

innen bygg og anlegg.  

 

 Aktørene plukkes ut på bakgrunn av et 

sett med risikokriterier.  

 

 Så tidlig som mulig å identifisere 

skattyters adferd og påvirke disse til økt 

etterlevelse.  

 

 Ved manglende etterlevelse gis 

etterretningsinformasjon videre til a-krim 

miljøene som setter i verk andre tiltak 



 

 

 

 

 

 

Mål og hensikt: 
 Krympe handlingsrommet til de 

kriminelle 

 

 Lede virksomhetene inn i grønt løp 

 

 Skaffe etaten kunnskap om 

virksomhetenes rolle i kriminelle nettverk 
 

 



 - Vi hadde møte med en fra  

lativa som var registrert i 

Merverdiavgiftsregisteret.  

Da jeg spurte han litt om 

fakturaen for registrering 

opplyste han at disse 

fakturaene var laget for å bli 

registrert MVA-registeret. 

Virksomheten ble følgelig 

slettet fra registeret. 

 
 

Så var det rumeneren som 

ikke kunne engelsk og hadde 

med en "medhjelper".  

Vi skaffet tolk og uttalte da at 

det ikke var nødvendig at 

"medhjelper" var med. Vi 

tenkte at rumeneren kunne 

snakke friere...  

Vi fikk da en del opplysninger 

om denne medhjelperen som 

vi kanskje ikke hadde fått 

ellers......... 

Grethe R. Hopland og Irene Bakke 

Per-Arne og jeg hadde et møte 

med en latvisk dame, hvor vi 

også måtte bruke tolk. Tolken 

fortalte etter møtet at det 

første damen spurte om da 

hun kom inn døra var om dette 

var en "rettsak/avhør", og var 

ikke fornøyd med at hun ble 

kalt inn. Da vi var ferdig med 

møte og skulle gå inviterte hun 

oss hjem på kake. Jf, datteren 

som også var med, fortalte 

hun at moren var veldig flink til 

å lage kaker.  Så vi får se hvor 

neste møte blir.............;-) 

Sandra Skjærstad og Per Arne Reum 

Blinkskudd fra Næringsguidene 



Statistikk 
Utplukk 01.11.16 – i dag 

 Totalt 226 virksomheter har kommet inn i 

satsningen 

 

 16 virksomheter er tatt ut med status 

«åpenbart ikke i målgruppen» 

 

 13 virksomheter er sendt a-krim 

 

 Forsøkt å kontakte 96 virksomheter 

 

 Oppnådd kontakt med 73 virksomheter 

 

 Avholdt møte med 59 virksomheter 
 



Erfaringer  
så langt 

 NGene synes dette både er utfordrende, 

spennede og gøy. 

 

 ENKene: 

 Setter pris på NG som kontaktperson 

 I Oslo er fremmøte 40/60 

 I Østold 20/80 

 Andre steder 0/100 

 

 Kan tyde på av enkelte ENK har rolle i 

nettverk.  Har med en «venn» 

 

 Tolkene er uvurdelige 
 Første evaluering – 15.mai 2017 



- Forebygge 

og bekjempe 

økonomisk 

kriminalitet -  

Regjeringen 

Ønsker å gjøre Næringsguide til  

et tverretatlig tiltak..... 

 
...kanskje ikke så dumt 
 

Dagbladet 20.03.2017 


