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Trusselbildet - utvikling  

 Mer systematisert og organisert kriminalitet 

 

 Multikriminelle nettverk med stor 
tilpasningsdyktighet   

 

 Bakmenn som utnytter arbeidstakere og 
organiserer kriminelles etablering og 
infiltrering i det ordinære markedet 

 

 Svart lønn som kamufleres ved fiktive 
fakturaer fra underleverandører, som igjen 
benyttes til fradrag for inngående mva 

 

 Større bruk av falsk ID og ulike 
selskapsstrukturer med kjeder av 
underentreprenører og stråselskaper 



Negative konsekvenser - flere nivåer 

Arbeidstakere  
Manglende sikkerhet, vern, lønn og trygderettigheter 

 

Seriøse bedrifter   
Urettferdig konkurranse 

 

Byggherrer 
Usikkerhet og ansvar   

 

Det norske samfunnet  
Tapte inntekter og mindre velferdsgoder 

Dårligere holdninger 

Negativ utvikling 

 

 

 

 



Byggebransjen  

Ser på de useriøse aktørene som et stort problem 

 

Byggenæringens Landsforening BNL 
• Seriøsitet i byggenæringen  

• Samarbeid Byggenæringens Landsforening (BNL) og offentlige etater bl.a. 
Skattedirektoratet 

• Registerinfo 1.1.2005 

 

• Veileder lansert 21.11.2014 
• Sjekkliste for valg av seriøse bedrifter  

• Verktøy i kampen for de gode valgene 

 

Store entreprenører 

Mindre virksomheter 

 



Arbeidsmarkedskriminalitet og 
Skatteetaten 
 

Sikre grunnlaget for velferdsstaten 

 
Sikre markedet for seriøse bedrifter 

 

Opprettholde tilliten til skattesystemet 
 

Skatte- og avgiftsunndragelser skal 
ikke finansiere annen kriminalitet 
 



 
Definisjon: 
 
Arbeidsmarkedskriminalitet er: 
  
 brudd på norske lover om lønns- 

og arbeidsforhold, 
 trygde-, skatte- og 

avgiftskriminalitet eller organisert 
kriminalitet  

som minimaliserer 
produksjonskostnadene for varer og 
tjenester i Norge og dermed 
undergraver norske 
samfunnsstrukturer og virker 
konkurransevridende. 
 



Sentrale føringer 

 

Regjeringens strategi mot 

arbeidslivskriminalitet 

13.1.2015 
 

«Regjeringen vil styrke innsatsen 

for ryddige og seriøse 

arbeidsforhold og vil bekjempe 

kriminalitet i arbeidslivet. Skal vi 

lykkes er det nødvendig med bred 

mobilisering» 

 

Strategien definerer prioriterte 

områder med tilhørende tiltak  

 
 



Innkjøp 

Seriøse bestillere og leverandører har en 

nøkkelrolle for å hindre at kriminelle aktører 

får innpass i arbeidslivet. I forbindelse med 

arbeidet med Forenklingsutvalgets 

innstilling foreslås det å innføre en hjemmel 

i regelverket som åpner for å begrense 

antall underleverandører i bransjer hvor det 

er særlig store utfordringer. Det skal 

stilles krav om at leverandører til det 

offentlige som hovedregel skal ha lærlinger. 

 

 Det gjennomføres et arbeid med å 

informere og veilede om hva som er ”beste 

praksis” når det gjelder etterlevelse og 

oppfølging av forskriften om lønns- og 

arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. 

 





Tre løp mot aktørene:  

 

Et løp ovenfor seriøse 
oppdragsgivere 

 

Et løp mot bakmenn og 

uttaksledd 

 
 

Et løp mot utenlandske 

arbeidstakere og 

enkeltpersonforetak 



1 Samarbeid  
 «Utbyggingsprosjekter»    

 Informasjonsutveksling  

• Forkant av kontrakt 

• Kontraktsperioden 

 

3 Riktige registre  

 «Register og 

oppgavekvalitet» 

 Hindre registrering av 

uttaksledd 

  

2 Kontroll  
 «Illojale aktører»  

 Etablerte virksomheter   

 Kartlegge/Analyse 

 Utplukk 

 Kontroll 

Ulike virkemidler 



Andre tiltak 

Eiendom  
Steinleggere 

Import 

Andre bransjer 
Bilpleie  

Restaurant 

Transport 

M.v. 

 

 

 

 

 

 



Hva ser vi?  
 



Fiktiv fakturering   

Hovedselskap 

Fiktiv 

underentreprenør 

Arbeider 1 

Betaling bank 

Kontantuttak 

 Arbeidsgiver-          

ansvar 

Fakturaer 

Arbeider 2 

Hovedentreprenør 

Byggherre 

Fakturaer 

Fakturaer 

Betaling bank 

Betaling bank 



Kjennetegn hovedselskap 

Noen eksempler:  

 Fremstår ofte som seriøs 

 Omsetter tjenester   

 Høy andel fremmedtjenester/ lave lønnskostnader 

 Mangelfulle timelister fra underentreprenør 

 Finner ikke arbeider 1 og 2 i lønningsregnskapet  

 Arbeider 1 og 2 er ikke registrert i Aa-registeret 

 Utenlandsk arbeidskraft med falsk ID 

 Hyppig revisorbytte 

 



Kjennetegn fiktiv underentreprenør 

Noen eksempler:  

 Enkeltpersonforetak 

 Norsk registrert Utenlandsk Foretak (NUF) 

 Fakturatekst «Utførte tjenester»    

 Kontaktinformasjon mangelfull  

 Ingen registrerte ansatte i NAV Aa-register 

 Leverer ikke merverdiavgiftsoppgaver 

 Leverer ikke ligningsoppgaver/ næringsoppgaver 

 Har ikke regnskapsfører 



Nettverk  obs-punkter 

Noen punkter:  

 Fiktive virksomheter/ dokumentasjon  

 Tilpasser seg regelverket 

 «Gjøres» mer seriøs 

 Nye selskaper opprettes fortløpende  

 Uoversiktlige selskapsstrukturer 

 Utstrakt bruk av stråpersoner 

 Utstrakt bruk av kontanter 

 Følger ikke regnskaps- og dokumentasjonsregler  

 Arbeidere må tilbakebetale deler av lønn 

 Driver også annen kriminalitet parallelt 

 



Fiktiv fakturering, eksempel 

En fiktiv faktura pålydende kr 100 000 inkl. mva vil medføre tap av: 

 

 Arbeidsgiveravgift   kr 14 100 

 Merverdiavgift  kr 20 000 

 Forskuddstrekk  kr 36 000 

 Sum     kr 70 100 

 

Eksempelet viser at det offentliges tap av skatte- og 

og avgiftsinntekter er på ca 70% av den fiktive fakturaens 

pålydende. 

 



Internkontroll: 

Hva bør dere tenke over? 
• Hvem er det egentlig dere inngår avtale med? 

• Hvem er det egentlig dere betaler til? 

• Er det de dere har en avtale med, som faktisk kommer på byggeplassen? 

• Hvem er det som kommer og gjør jobben? 

 

Gleder ikke bare oppføring av bygg, men også vedlikehold, drift, transport, 
rengjøring ect. 

 



Gode verktøy: 

 

1. SMSØs strategiske grep for å hindre svart økonomi og 

arbeidslivskriminalitet ved anskaffelser i kommuner og 

fylkeskommuner 

• http://www.samarbeidmotsvartokonomi.no/Portals/

1/Nyheter/Docs/Hefte%20webversjon.pdf 

 

2. Difi har samlet gode verktøy for å stille og følge opp krav 

til lønns- og arbeidsvilkår. Dette finnes på nettstedet 

http://www.anskaffelser.no/sosial-dumping    

 

3. Byggenæringen og bilbransjen har utviklet egne veiledere 

for valg av seriøse underentreprenører: 

• http://bnl.no/arbeidsforhold/helse-miljo-

sikkerhet/veileder-for-valg-av-seriose-aktorer/ 

• http://www.nbf.no/getfile.php/NYE%20FILER/PDF-

filer/valg%20av%20underleverand%C3%B8r_NET

TVERSJON.pdf 
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SMSØs 10 gode råd: 

 

1. Ta et klart standpunkt: Vi skal ikke ha svart økonomi eller 

arbeidsmarkedskriminalitet i våre anskaffelser   

2. Rett innsatsen inn der risikoen er størst 

3. Gå konkret til verks  

4. Begrens antall ledd i kontaktskjeden  

5. Sett krav til fagkunnskap  

6. Vit hvem som arbeider for deg   

7. Vit hvem du betaler til  

8. Krev innsyn i relevante skatteopplysninger 

9. Gjennomfør kontroller 

10.Bruk de gode verktøyene som finnes 

 

 

 

 



                   


