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Deltakelse på a-krim-
sentrene

• Vi leverer ressurser ihht forpliktelser 
til a-krimsentrene

• Opplæring i etterretningsmetodikk i 
Stavern

• Dreining mot mer kunnskapsbasert 
innsats



Hva er a-krim?

Arbeidslivskriminalitet (a-krim) er handlinger som bryter med norske lover om 
lønns- og arbeidsforhold, trygder, skatter og avgifter, gjerne utført organisert, som 
minimerer produksjonskostnadene, utnytter arbeidstakere eller virker 
konkurransevridende og undergraver samfunnsstrukturen. 
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Regjeringens strategi mot 
arbeidslivskriminalitet

Felles handlingsplan for 
styrket innsats mot 
arbeidslivskriminalitet

Mål og resultatstyring for 
det tverretatlige 
samarbeidet 

Felles styringsmodell for 

a-krimsamarbeidet

Roller, navn og kontaktinformasjon (siste versjon 12.april 2019)



Hvordan jobber vi?
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Samarbeid for å bekjempe og forebygge 
arbeidslivskriminalitet  

Skatteoppkrever





Senter mot a-krim Oslo og Tønsberg



Hva oppnår vi?
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A-krimsenteret i Oslo

• Budstikka: Avslørte livsfarlige boforhold

• Dagbladet: Avslørte 13 kriminelle nettverk

http://redir.opoint.com/?key=Lh6bkMhfewzpE9vBIgYY
http://redir.opoint.com/?key=o3c2r6UykrGUqwSdXDhO


A-krimsenteret i Nordland
• Øksnesavisa: Tre ukers storkontroll av fiskeribransjen ga resultater

• Rana Blad: A-krim har gjennomført flere aksjoner: – Indikasjoner på svart 

arbeid

http://paper.opoint.com/?id_site=30070&id_article=22620&code=487
http://paper.opoint.com/?id_site=30070&id_article=22620&code=487


A-krimsenteret i Trondheim

• TV2: Avdekker ulovlige forhold i dekkbransjen (video i lenke)

• Byggmesteren: Huseiere i hele Trøndelag fikk uventa besøk

https://www.tv2.no/a/10571301
https://byggmesteren.as/2019/06/17/huseiere-i-hele-trondelag-fikk-uventa-besok/


A-krimsenteret i Hordaland
• Firdaposten: Høgsesong for svart arbeid: – Det drep bransjen vår!

• Bergens Tidende: Razziaen på Bønes: Verkstedeier dømt til fengsel 

https://www.firda.no/nyheiter/forbrukar/bergen/hogsesong-for-svart-arbeid-det-drep-bransjen-var/s/5-15-817671
https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/1n6AmB/Razziaen-pa-Bones-Verkstedeier-domt-til-fengsel


A-krimsenteret i Rogaland
• Stavanger Aftenblad: Kriminelle aktører skor seg på oppgangstider

• Dagsavisen: Huseiere i Rogaland tatt for å kjøpe svart arbeid 

https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/g747dk/Kriminelle-aktorer-skor-seg-pa-oppgangstider?spid_rel=2
https://www.dagsavisen.no/rogalandsavis/huseiere-i-rogaland-tatt-for-a-kjope-svart-arbeid-1.1286951


A-krimsenteret i Kristiansand
• Nationen: Bonde anmeldt - Sesongarbeidere bodde i containere

• N 24/7: De kriminelle tilpasser seg

http://paper.opoint.com/?id_site=11599&id_article=153796&code=218
http://www.n247.no/?nyhet=9300&tittel=-_De_kriminelle_tilpasser_seg


A-krimsenteret i Tønsberg

• Bygg.no: A-krimsenteret avdekket to kriminelle nettverk

• Tv2: Fant menneskelig avføring ved jordbær

http://www.bygg.no/article/1387145
https://www.tv2.no/a/9950780/
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Nyhetsbrev fra a-krimsenter Tønsberg

Det har vært en hektisk vår ved a-krimsenteret - med høy aktivitet, mye medieomtale og spennende resultater. I løpet av kort tid har alle de 

operative gruppene kartlagt, planlagt og gjennomført hver sin aksjon i tillegg til løpende aktiviteter. Takket være godt samarbeid, god 

fagkunnskap og en god porsjon 'stå-på-vilje' klarer vi sammen å skape gode resultater for a-krimsenteret. En liten oppsummering av aksjonene 

følger under.

OGB –Hytteaksjon i fjellheimen i Buskerud

Operativ gruppe Buskerud har aksjonert i fjellheimen. Der ble det utført tilsyn på 85 personer tilhørende omkring 30 ulike virksomheter. Det var 

gjennomgående mange tilfeller av dårlig sikring under arbeid i høyden som fort kunne resultert i alvorlig personskade eller død, med 

påfølgende politisak og annen oppfølging. I tillegg var det rotete selskapsstruktur på flere av objektene.

I etterkant mener OGB at noen av aktørene som ble kontrollert kan ha endret adferd og blitt bedre, men i løpet av aksjonen dukket det også opp 

nye og ukjente virksomheter som det ble oppfattet som mulige a-krimaktører og som vil bli fulgt opp.

Noen resultater:

 Arbeidstilsynet stanset syv byggeplasser på grunn av fare for liv (usikret arbeid i 

høyden)

 En virksomhet ble tatt i brudd på stans

 Tre personer ble bortvist fra byggeplassen, da de hadde brutt stansen. I tillegg ble 

HMS kort inndratt da de hadde HMS kort på en annen virksomhet enn der de var 

ansatt. Virksomheten de var ansatt i er ikke registrert i Norge

 En virksomhet hadde aldri hatt HMS kort

 Noen HMS kort ble inndratt da de var gått ut på dato.

OGT –Aksjon i Kragerø

Det ble nylig gjennomført en a-krimaksjon i Kragerø, med fokus på restaurant, båtpleie og bygg- og anlegg. Grunnen til at OGT valgte seg 

Kragerø er at det er en kommune som i sommersesongen har mangedoblet antall personer i arbeid i restaurantbransjen, båtpleie og bygg- og 

anlegg, i tillegg til steinlegging og oppussing av feriesteder. I alt 13 personer deltok i aksjonen, fra NAV, Arbeidstilsynet, Skatteetaten og 

arbeidsgiverkontrollen og Politi.

Gjennom kunnskapsbasert planlegging ble det valgt ut 17 objekter til torsdag innen butikk og restaurantbransjen. Da det ikke var planlagte 

oppdrag for fredag brukte vi torsdag på å velge aktuelle oppdrag innen båtpleie og bygg- og anlegg. Hver etat vil følge opp opplysninger som 

er innkommet fra kontrollen for å vurdere eventuelle tiltak/reaksjoner.

Noen resultater:

o 29 steder ble 

kontrollert (1 

var stengt og 1 

var ikke aktuell)

o 65 personer ble 

ID-kontrollert 

o 1 person 

pågrepet og 

uttransportert 

fra Norge 

23.06.18

o 1 person løp fra 

stedet

o 3 anmeldelser 

OGK/OGV –Operation strawberry

I løpet av ukene 25 og 26 ble det gjennomført en større aksjon overfor utvalgte jordbærprodusenter i Vestfold. Flere titalls ansatte fra 

Arbeidstilsynet, Sør-Øst politidistrikt, Skatt Sør, NAV Kontroll og lokale skatteoppkrevere deltok i aksjonen. I tillegg deltok representanter fra 

Mattilsynet, Tollvesenet, ulike kommuner, brannvesen og el-tilsyn. En endelig sluttrapport foreligger ikke enda, men i følge pressemeldingen 

som ble sendt ut mandag 2.juli, ble det avdekket alvorlige forhold i jordbærbransjen. Mange arbeidstakere hadde ingen arbeidsavtale, og der de 

hadde dette var avtalene mangelfulle. Produsentene hadde heller ikke kontroll på arbeidstakernes arbeidstid. Dette er alvorlig og gjør det 

vanskelig for myndighetene å sjekke om arbeidstakerne får den minstelønnen de har krav på'.

Ved flere steder avdekket a-krimsenteret kummerlige boforhold for sesongarbeidere som var til fare for liv og helse, noe som resulterte i at disse 

stedene ble stengt. Det ble også avdekket mangelfulle sanitære forhold flere steder, enten at det ikke var toaletter tilgjengelig, eller det var lang 

vei til toaletter som fungerte. Dårlige sanitærforhold gir fare for forurensing av jordbærene, og Mattilsynet sier følgende; 'Jordbær spises ofte 

rett fra kurven og da er det særlig viktig med god hygiene'. 

Under tilsynet ble det funnet avføring fra mennesker nær åkrene og avdekket at hendene enten ikke ble vasket, eller ble vasket i en bekk like ved. 

Fare for forurensing av bærene gjorde at Mattilsynet påla virksomhetene å sørge for tilfredsstillende toalettforhold nær åkrene og forbød salg 

av bær som var plukket inntil slik løsning var på plass. Ved ett tilfelle ble 20 kasser plukkede bær beslaglagt og destruert for å hindre omsetning.

Noen resultater:

 Arbeidsavtaler manglet totalt eller var ikke tilfredsstillende

 Oversiktslister over ansatte manglet totalt eller var ikke tilfredsstillende

 Ingen oversikt over ansattes arbeidstid

 Ikke system for å sikre at de ansatte får den lønn de har krav på

 Manglende dokumentasjon av kontantomsetningen, manglende kassaapparat

 Det er store avvik mellom det som opplyses til det offentlige med tanke på tillatelser 

og lønn for sesongarbeiderne, og det som ser ut til å være de reelle forholdene

 Ved de fleste gårdene er det observert farlige kjemikalier som for eksempel 

plantevernmidler. Disse kjemikaliene blir ikke lagret og håndtert på en forsvarlig måte

 Manglende bruk av verneutstyr ved håndtering av kjemikalier

 Det er mangelfulle stoffkartotek

 Manglende HMS-opplæring for daglig leder

 Det er brudd på krav til innkvartering

 Mangelfulle sanitærforhold

Diverse informasjon

A-krimsenteret skal levere tverretatlig halvårsrapport innen 15. august 2018. Vi er opptatt av å synliggjøre alle de gode resultatene og effektene 

som dere bidrar til i denne rapporten. Operative koordinatorer har fått i oppdrag å sammenfatte resultater og effekter fra de ulike gruppene 

innen 9. august. Rapporteringen er svært viktig for å synliggjøre det gode arbeidet som gjøres i alle deler av a-krimsenteret.

5. juni hadde vi vår første fagdag ved a-krimsenteret i Tønsberg. Dette ble en svært vellyket dag, med gode innlegg og diskusjoner. OGK jobber 

nå med agenda for neste fagdag, som blir 4. september. Vi skal også ha fagdag 4. desember. Dette blir en viktig arena for å dele erfaringer og 

sikre at vi jobber «likt» mot det samme målet. 

Regional styringsgruppe for a-krimsenteret i Tønsberg hadde møte 12. juni. De er svært fornøyde med innsatsen til alle på a-krimsenteret, og 

ønsket at dette skulle videreformidles til dere alle J.

Nyhetsbrev

Vi lanserer nyhetsbrev. Hva synes dere? Form og innhold kan diskuteres, og vi tar gjerne imot innspill fra dere! 

Vil du vite mer?

https://www.dagbladet .no/nyheter/avforing-ved-akrene-manglende- handvask-og- arbeidere-ut en-kon trakter /69979758

https://www.nrk.no/vestfold/f ant-menneskeavforing-ved-jordbaerakeren-1.14108887

http://redir.opoint.com/?key=4TvcZs1AiODSMPBe2BBW

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/L0xgQq/mattilsynet-nedla-salgsforbud-etter-funn -av-avfoering-ved-jordbaeraaker

https://www.aft enpost en.no/norge/i /A2Mg5A/Mattilsynet-nedla-salgsforbud-etter-funn- av-avforing-ved-jordbaraker

https://www.tv2.no/nyheter/9950780/

http://radiotv.opoint.com/?id_site=37131& id_source=350447& stime= 1530525780

https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyhet er-oestafjells/DKTE97070218/02-07-2018

Telemarksavisa

Hallingdølen (lørdag):

God sommer!

Før vi alle trer inn i en velfortjent sommerferie ber vi dere hygge dere på hytta, betale restaurantregningen med kort og vaske jordbærene godt –

riktig god sommer!

Med vennlig hilsen Liv og Helle

https://www.dagbladet.no/nyheter/avforing-ved-akrene-manglende-handvask-og-arbeidere-uten-kontrakter/69979758
https://www.nrk.no/vestfold/fant-menneskeavforing-ved-jordbaerakeren-1.14108887
http://redir.opoint.com/?key=4TvcZs1AiODSMPBe2BBW
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/L0xgQq/mattilsynet-nedla-salgsforbud-etter-funn-av-avfoering-ved-jordbaeraaker
https://www.aftenposten.no/norge/i/A2Mg5A/Mattilsynet-nedla-salgsforbud-etter-funn-av-avforing-ved-jordbaraker
https://www.tv2.no/nyheter/9950780/
http://radiotv.opoint.com/?id_site=37131&id_source=350447&stime=1530525780
https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestafjells/DKTE97070218/02-07-2018
http://redir.opoint.com/?key=WsJvHoRsEJvBBOYS1ixY
http://paper.opoint.com/?id_site=19541&id_article=85311&code=131
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Noen resultater:

 Arbeidsavtaler manglet totalt eller var ikke tilfredsstillende
 Oversiktslister over ansatte manglet totalt eller var ikke 

tilfredsstillende
 Ingen oversikt over ansattes arbeidstid
 Ikke system for å sikre at de ansatte får den lønn de har krav på
 Manglende dokumentasjon av kontantomsetningen, manglende 

kassaapparat
 Det er store avvik mellom det som opplyses til det offentlige med 

tanke på tillatelser og lønn for sesongarbeiderne, og det som ser ut 
til å være de reelle forholdene

 Ved de fleste gårdene er det observert farlige kjemikalier som for 
eksempel plantevernmidler. Disse kjemikaliene blir ikke lagret og 
håndtert på en forsvarlig måte

 Manglende bruk av verneutstyr ved håndtering av kjemikalier
 Det er mangelfulle stoffkartotek
 Manglende HMS-opplæring for daglig leder
 Det er brudd på krav til innkvartering
 Mangelfulle sanitærforhold



Samarbeid med partene
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Hva utfordrer oss?

2. oktober 2019



2. oktober 2019



Skatteetaten.no

Innspill og dialog 

anita.raappana@skatteetaten.no

helle.hagen@skatteetaten.no
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