
Styrke-Endre-Hindre-Bygge
Felles forebyggende strategi mot arbeidslivskriminalitet 2020-2024

• Status for arbeidet og fokus 2022

• Regionalt samarbeid med partene for å forbygge og bekjempe a-krim

SMSØ møte 10.02.2022



«Næringsliv, borgere og det offentlige oppfatter 
etterlevelse som en felles interesse»

- Et av strategiens hovedmål

Vi må bygge «totalforsvaret» mot økonomisk 
kriminalitet.

- Pål Lønseth, Økokrim-sjef, under Arendals uka 2021



«Totalforsvaret»: nå situasjon

Rammeverk – digitalisering 
av seriøsitetsinformasjon 

DIG ØK:
innebygd
etterlevelse



«Totalforsvaret»: ønsket situasjon?

Tverretatlig samhandling: partene i arbeidslivet

Tverretatlig samhandling: oppdragsgivere

Tverretatlig samhandling: arbeidstakere og arbeidsgivere

Tverretatlig samhandling: forbrukere

Kunnskapsbygging Systemutvikling Regelverksutvikling Forenkling

Strategisk kommunikasjon



Hovedfokus 2022

«Fra ord til handling»

Styrke

Løfte kommunikasjon som virkemiddel i det forebyggende arbeidet
➢ Samordning av et tverretatlig forebyggende budskap sammen med landsdekkende aksjon 

gjennom a-krimsenterne (involvere partene gjennom etablert samarbeid– sette budskapet vårt 
på dagsorden over hele landet)

Endre og hindre

Piloter på tverretatlige forebyggende tiltak rettet mot viktige målgrupper i 
strategien (måle bruker- og samfunnseffekter)

➢ Transportsatsning i regi av OPD

➢ Oppdragsgivere: tverretatlig oppfølging av en stor offentlig oppdragsgiver

Bygge 

Alt vi vet i alt vi gjør
➢ digitalt kunnskapsdatabase

➢ Månedlige fagwebinarer: formidle kunnskap på tvers av etatene om forebyggende aktiviteter og 
andre relevante temaer

➢ Forslag til A-krim årskonferanse 2022

Målgruppe:  beslutningstakere på politisk nivå, etatsledere, ledere fra arbeidsgiver og arbeidstaker 
organisasjoner

Hovedmål: sette forebygging og bekjempelse av økonomisk kriminalitet på dagsorden



Samarbeid med partene er 
grunnfundamentet i totalforsvaret



Strategiske føringer

- Anbefalte tiltak i felles forebyggende strategi 2020-2024



Kort tid etter at vi gikk ut i media og advarte mot 
omreisende håndverkere, fikk politiet et tips, via 
Fair Play Bygg, som førte til pågripelse.

Samarbeid i praksis – konkrete effekter

«Vi søker samarbeid med alle relevante samarbeidspartnere der vi ser en merverdi for 
kriminalitetsbekjempelsen» 

- Skattekrimsjef Erik Nilsen



Nå-situasjon – samarbeidsarenaer med partene og 
«andre» 

• Styret ledes av Skatteetaten

• Arbeidsgrupper på strategisk/operativt nivå

• 11 regionale ledd (evaluert i 2021)

• Styret ledes av LO

• Deltakere: Statsforvalter, Fylkeskommunen, kommunene, 
Skatteetaten, Arbeidstilsynet, politiet, KS, NHO, LO og 
mange bedrifter innen byggebransjen i Vestfold og Telemark

• Grasrota mobilisering (minimale bruk av ressurser fra 
statsetatene)

• Styret ledes av Byggmesterforbundet

• Oslo og omegn, Byggebransjens uropatrulje Trondheim, Rogaland, Agder,  Østfold, Vestland, 
Nordland 

• Støttes av flere samfunnsaktører

• Egen samarbeidsavtale med Skatteetaten – tilgang til sanntid kunnskap om risiko i markedet



Hvordan 
fornye de 
regionale 
SMSØ 
leddene?

Invitere alle relevante parter/initiativer til en 
workshop

Mål: identifisere hvordan partene selv ønsker 
å organisere samarbeidet med Skatteetaten 
for å forebygge og bekjempe a-krim?

Workshop rigges tidlig i mars 2022

Forslag til organisering er klar til april 2022



Innspill/diskusjon
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