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Samarbeid mot svart økonomi
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Avdeling for innkjøpstjenester 

• Oslo kommunes kompetansesenter for anskaffelser – p.t. ca. 50  ansatte

• Forvalter kommunens sentrale rammeavtaler

• Operativ ansvarlig for kommunens satsing mot arbeidsmarkedskriminalitet

• Ansvarlig for implementering av konsernovergripende anskaffelsesstrategi og sentrale tiltak

Seksjon for samfunnsansvar

• Kommunens «nav» i arbeidet med forebygging av arbeidslivskriminalitet

• Stedlig kontroll

• Oslomodellen/HMSREG

• Rådgivning/veiledning

• Sosiale krav

• Bærekraftig mat

• Miljøkrav

• Sirkulær økonomi
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Byrådets overordnede føringer 

Seriøst næring- og arbeidsliv

«Oslo kommune skal gå i front i kampen 
mot arbeidslivskriminalitet og sørge for 
et anstendig arbeidsliv.»  (2015-2019)

«Med Oslomodellen har byrådet satt en 
ny standard for et seriøst arbeidsliv.» 
(2019-2023)



Oslo kommunes anskaffelsesstrategi

Hovedmål

Oslo kommune skal gjennomføre formålstjenlige og kostnadseffektive anskaffelsesprosesser 
– som gir gode og samfunnsansvarlige løsninger både på kortere og lengre sikt. 

• Delmål 3 Oslo kommunes anskaffelser skal gjøre Oslo til en varmere by med plass til alle.

Strategiske føringer:

• Kommunen skal kontinuerlig vurdere, utvikle og følge opp tiltak for å sikre trygge og 
ordnede lønns- og arbeidsvilkår, motvirke sosial dumping og bekjempe 
arbeidslivskriminalitet i kommunens bygge- og anleggs- og risikoutsatte 
tjenestekontrakter. Kommunen skal også benytte internasjonale nettverk til å bidra 
til økt fokus på dette området



- OSLOMODELLEN
- OBS-LISTE
- SAMARBEIDSAVTALE MED 

SKATT ØST
- LOVLIGHETSTEAM
- HMSREG
- GODKJENNING AV 

UNDERLEVERANDØRER
- KONTROLL AV LØNNS OG 

ARBEIDSVILKÅR
- REVISJONER
- NETTVERK



Bakgrunn for innføring av Oslomodellen

• Bekjempe sosial dumping og 

arbeidslivskriminalitet

• Snu «farlig» trend

• Useriøse leverandører

• Ikke søkere til yrkesfag

• Sikre seriøst arbeidsliv

• Trygge arbeidsforhold

• Rettferdig konkurranse
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Oslomodellen

• Samarbeidsavtale med Skatt Øst

• Maks ett ledd underleverandører

• Forhåndsgodkjenning av underleverandører

• Minimum 10 prosent lærlinger

• I hovedsak fast ansatte

• Minimum 50 % faglærte

• Lønn mellom oppdrag



OBS-lista



Samarbeidsavtale Skatt øst

Målsetting:

Utveksle opplysninger som bidrar til å sikre Oslo kommune seriøse leverandører som opptrer i samsvar med norsk skatte- og avgiftslovgivning

Gjennomføring:

Fullmakt fra leverandør opphever taushetsplikten bl.a. for alle opplysninger knyttet til leverandørens betaling av skatter og avgifter, samt lønnsinnberetning av 
norske og utenlandske arbeidstakere

Fullmakten er en del av konkurransegrunnlaget

Fullmakten gir oppdragsgiver såkalt utvidet skatteattest 

Attesten gir flere opplysninger en noen annen skatteattest – og i sanntid

Oppfølging i kontraktsperioden

Oversiktslister (over mannskap registrert på byggeplass) kontrolleres mot relevante registre

• Resultater for 2021:

• 14 leverandører er avvist.

• 28 leverandører har rettet opp i sine restanser.

• 12 leverandører har inngått nedbetalingsplan med Skatteetaten.



Lovlighetsteamet

Teamet skal være et element i kommunens arbeid med å motvirke og forhindre 
sosial dumping, svart arbeid og arbeidslivskriminalitet.

Teamet skal sikre informasjon og erfaringsutveksling mellom ulike statlige etater og 
kommunale virksomheter.

Deltagerne representerer:

• Byrådsavdeling for finans

• Byggherrer i Oslo kommune

• Arbeidstilsynet

• Skatt øst

• Kemneren i Oslo



Registreringer inn og ut 
på oppdrag med HMS-kort

HMSREG samler passeringsdata fra mannskap 
og informasjon om leverandørene

www.hmskort.no / HMS-kort

Leverandørregister bygg 
og anlegg

Leverandørinformasjon fra 
Enhetsregisteret

Adgangskontroll/ 
rondell på byggeplass

Registreringsboks

App for mobil

Kobling mot 
andre offentlige registre

HMS-kort

http://www.byggekort.no/


Oversikt over våre leverandører



Kravstilling og oppfølgning gir resultater
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Godkjenning av underleverandører
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Nettverk for forebygging av korrupsjon i Oslo 
kommune

• Byrådsledernes kontor ved seksjon for internrevisjon, har ansvaret for nettverket

• En arbeidsgruppe bestående av representanter for ulike virksomheter i Oslo kommune, utarbeider 
program for nettverksmøtene

• Temaene er nært knyttet til tiltak for å bygge en barriere mot korrupsjon, og har i den senere tid 
også hatt flere møter med temaer som gjelder tiltak mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet

• Nettverksmøter tre ganger i året



Hvordan hjelpe hverandre?

• MER DELING AV INFORMASJON

• Kan politiet varsle oss når de er kjent med at selskaper er ledet av 
kriminelle eller stråmenn

• Kan Arbeidstilsynet sende oss liste over våre leverandører som har 
fått f.eks. stans vedtak mot seg

• Kan Skatteetaten varsle oss når våre leverandører får større restanser



Takk for oppmerksomheten!

Espen D. Nicolaysen
espen.nicolaysen@uke.oslo.kommune.no

Utviklings og- kompetanseetaten
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