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”Konkurranse fra useriøse bedrifter er et 
problem for vår bedrift” 
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• 66 prosent av bedriftene mener 
konkurranse fra useriøse bedrifter er 
et stort problem for deres bedrift.  

• De minste bedriftene opplever dette 
som verst, hvor 73 prosent oppgir 
dette.  

• Andelen er fallende med 
bedriftsstørrelse hvor 47 prosent av 
de største oppgir dette. 
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Problemene berører de fleste bransjer 
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Januar 2018: NHO fremmer tiltakspakke mot 
arbeidslivskriminalitet 
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• Bilbransjen: Samarbeid mellom bransjen og 
krimenheten i Statens vegvesen. 

• BNL: Eget leverandørregister, rapporten "Enkelt å 
være seriøs", samt veileder for valg av seriøse 
samarbeidspartnere. 

• NHO Reiseliv: Kampanje som skal øke unge 
arbeidstakeres kunnskap om arbeidslivet. 

• •Renholdsbransjen: Medlemsskap i NHO Service og 
Handel, forutsetter minst 60 % egne ansatte. 

• Transportbransjen: Veiledere for kjøpere av 
varetransport- og turbiltjenester. 

 

• 1. NHOs bransjer er i 

gang med, og vil 

forsterke, målrettede 

tiltak 
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• Det etableres et eget statsrådsutvalg for et seriøst 
arbeidsliv.  

• A-krimsentrenes legitimitet, status og slagkraft må 
styrkes.  

• Alle deler av landet være tilknyttet et A-krimsenter.  

• NHO ber regjeringen utrede et lovforslag om fritak 
fra taushetsplikt etter svensk modell. 

• Alle tilsyn utarbeider strategier og har risikobaserte 
tilsyn. 

• På større prosjekter etableres ordninger med fast 
dedikerte inspektører fra tilsynene. 

 

• 2. Styrking og 

koordinering av 

myndighetenes innsats 
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• NHO ber regjeringen å legge 

frem en handlingsplan mot svart 

arbeid i forbrukermarkedet: 
• Bedre forbrukers tilgang på 

sanntidsinformasjon 

• Innføre tiltak som fremmer sporbar 

betaling  

• Vurdere strengere sanksjoner for 

kjøpere og tilbydere  

• Vurdere fordeler og ulemper ved å 

innføre skatteincentiver  

 

• 3. Det må lages en 

handlingsplan mot 

svart arbeid i 

forbrukermarkedet  
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• NHO vil utarbeide veiledere 

og sjekklister og holde kurs 

for egne medlemsbedrifter. 

 

• 4. Bedriftene må ta et 

større ansvar gjennom 

å etterspørre seriøse 

bedrifter i sine innkjøp 
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• Offentlig sektor må anvende anskaffelsesreglene i 
tråd med beste praksis, lik over hele landet.  

• Alle offentlige innkjøpere må ha tilgang til 
sanntidsinformasjon.  

• Terskelverdien for offentlige anskaffelser må senkes.  

• Myndighetene bør sikre at offentlige innkjøpere tar i 
bruk standardkontrakter, særlig i utsatte bransjer. 

• I samarbeid med LO og KS vil NHO avholde 
regionale seminarer for ordførere og rådmenn. 

• 5. Offentlig 

innkjøpsmakt må 

brukes til å fremme et 

seriøst arbeidsliv 
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• NHO vil arbeide aktivt for å 

nå ut til nye medlemmer i 

bransjer hvor 

organisasjonsgraden er lav.  

• Tariffavtalene må oppleves 

som et konkurransefortrinn 

og ikke en økonomisk byrde.  

• 6. NHO vil forplikte 

seg til å styrke det 

organiserte 

arbeidslivet 


