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Dagens tekst 

 Overordnet om arbeidslivskriminalitet 

 To utsatte bransjer: 

 Renhold 

 Bygg 

 Hvordan kan kommunesektoren bidra til å bekjempe 
arbeidslivskriminalitet? 

 Fra et pågående prosjekt Fafo og Samfunnsøkonomisk 
analyse har for KS 

 



Useriøse aktører i arbeidslivet 
 

«Arbeidsmarkedskriminalitet utfordrer 
skattemoralen og skattefundamentet, 
undergraver internasjonale arbeidstager-
rettigheter og er en trussel mot vårt 
velferdssamfunn.» 

 
Skattedirektør H.C. Holte, Aftenposten 22.04.2014 



Useriøse aktører: risikofaktorer 
 
 Utenlandsk arbeidskraft  

 

 Lange kontraktskjeder 

 

 Anbudets utforming  

 

 Lave etableringskostnader 

 

 Få tariffbundne bedrifter 



Bosatte statsborgere fra EU Øst i Norge 
 



De seriøse: 
Følger lover, 

regler og inngåtte 

avtaler 

Grenseland:  
Opererer delvis 

innenfor og delvis 

utenfor lover, 

regler og inngåtte 

avtaler  

De 

useriøse:  
Opererer 

systematisk 

utenfor lover og 

regler  

Hva preger seriøse og useriøse virksomheter? 



Anskaffelser i kommunalsektor  

 

 I 2014 kjøpte kommunene inn varer og tjenester for 
rett over 170 milliarder kroner (SSB) 

 

 82 prosent av kommunene brukte i 2012 
konkurranseutsetting på ett eller flere områder 



Noen utvalgte reguleringer 

 Juni 2016, ny lov om offentlige anskaffelser 

 

 ILO-konvensjon nr. 94 

 Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 

 

 Påseplikt i allmengjorte områder 



Bygg- og renhold 



 
 
 
  
 
 

 

 Formål: sikre utenlandske arbeidstakere lønns- og 
arbeidsvilkår som er likeverdige med de vilkår norske 
arbeidstakere har og hindre konkurransevridning til ulempe 
for det norske arbeidsmarkedet 

 

 Allmenngjøringsvedtak kan bare omfatte de deler av 
tariffavtalen som regulerer de enkelte arbeidstakeres lønns- 
og arbeidsvilkår 

 

 Allmenngjorte områder i dag: Bygg, skips- og verftsindustri, 
renhold, landbruk, fiskeindustri, elektro, godsbiltransport, 
turbil. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler 



Renhold 



Sysselsatte i renholdsbransjen (bosatte) etter 
innvandringsbakgrunn. Prosent 

Kilde: Fafo-rapport 2016:18 



Om man har blitt utkonkurrert av tilbydere 
som vurderes som useriøse i løpet av de 
siste to årene. N=186/205 
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Ja, det skjer hele tiden Ja, har opplevd det flere ganger

Ja, har opplevd det en gang Nei, har ikke opplevd det

Ikke sikker



Godkjenningsordningen: Har det blitt enklere å velge 
renholdsbedrifter som følger lover og regler? 

 I utgangspunktet «ja» 

 Arbeidstilsynets register over godkjente renholdsbedrifter 

 

 Nesten alle i offentlig sektor kjenner til 
godkjenningsordningen og sjekker at renholdsbedrifter 
er registrert der 

 MEN: 1 av 3 har ikke sjekket at renholderne har HMS-kort 

 3 av 10 har ikke kontrollert lønns- og arbeidsvilkår de siste 2 
årene 



Bygg 



Utfordringer 

 Høy andel arbeidsinnvandring 

 Utpekt som risikobransje  

 Til dels uoversiktlige kontraktskjeder 

 Kjedebegrensning  

 Sosial dumping 

 Er avdekket problemer med svartarbeid og 
unndragelse av skatter og avgifter 



Sosiale klausuler i offentlige anbud 

 Krav om bruk av lærlinger 

 Krav til bruk av lærlinger ved utførelsen av den konkrete 
kontrakten. Dette skal gjelde alle leverandører, ikke bare 
norske. 

 Forslag: 1,1 millioner kroner ekskl. mva. for statlige 
oppdragsgivere og 1,75 millioner kroner ekskl. mva. for andre 
oppdragsgivere. 
 

 Krav til antall fagarbeidere på et prosjekt 

 40-50 prosent fagarbeidere 

 



 Et tapt privatmarked i 

bygg? 

 Organiserte bedrifter 
taper i konkurransen 

 Malerbransjen: 40 
prosent har opplevd 
lavere omsetning de 
siste fem årene 

 

Kilde: Privatmarkedet i byggenæringen. 

Usynlig arbeidsmarked i de tusen hjem. 

Fafo-rapport 2014:14 

 



Hvordan kan kommunesektoren bidra til å 
bekjempe arbeidslivskriminalitet? 



Pågående prosjekt for KS 

Formål:  

 Etablere et kunnskapsgrunnlag om hvordan kommunesektoren arbeider 
for hindre arbeidslivskriminalitet – og hvordan dette arbeidet kan 
styrkes 

 

Grunnleggende spørsmål: 

 Hva gjør kommunesektoren gjør for å bekjempe arbeidslivskriminalitet?  

 Hvordan gjør de det?  

 Hvilke faktorer kan forklare variasjoner i strategier, praksis, erfaringer 
og resultater?  

 

 



Forskningsdesign 

Forskningsdesign med tre hovedkomponenter:  

 Gjennomgang av foreliggende utredninger, forskning og dokumentasjon 

 

 Breddeundersøkelse: Intervjuer med representanter for kommuner 
og fylkeskommuner 

 

 Casestudier av tre kommuner og en fylkeskommune 
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