
 

 

Vedlegg til brev av 04.09.2015  
 
 
 
Svekkede rammebetingelser for lokale bedrifter med egne ansatte og 
svikt i yrkesutdanningen i byggenæringen – Et lokalpolitisk ansvar 
 

Arbeidslivskriminalitet 
De fleste politikere, også på lokalt nivå, har ikke kunnet unngå å merke seg den betydelige 
veksten i arbeidslivskriminaliteten de senere år.  
 
Regjeringen anslo gjennom Finansdepartementets rapport om ROT-fradrag i desember 2014 at 
volumet svart arbeid i byggenæringen totalt er hele 14 %. Ser vi utelukkende til "oppussings- og 
vedlikeholdsmarkedet" anslås dette å ha et årlig volum på hele 65 milliarder kroner (Kilde: FAFO). 
Skattemyndighetene har nylig anslått at hele 30 % av dette volumet unndras skatter og avgifter. 
Det understrekes at svart arbeid anses som økonomisk kriminalitet og er belagt med straffeansvar 
både hos tjenesteyter og tjenestemottaker. 
 
Det konstateres at både regjering og storting har et betydelig fokus på problemene og de negative 
konsekvenser dette har for det norske samfunn. Sammen med justis-, arbeidstilsyn- og 
skattemyndigheter er det nå en felles oppfatning av at situasjonen er i ferd med å komme helt ut 
av kontroll. Utviklingen er skremmende og sterkt akselererende. Omfang og karakter av denne 
kriminaliteten har fått lov til å sette seg slik at det ikke lenger er en selvfølge at den kan 
reverseres. Riksadvokat Tor Aksel Busch har uttalt at "Hvis vi ikke tar tak nå i den sterkt voksende 
arbeidslivskriminaliteten vil kampen mislykkes". Han har videre understreket at dette ikke er noe 
justismyndighetene og sentrale myndigheter kan løse alene. I den sammenheng er det grunn til å 
vise til at den seriøse og organiserte delen av norsk byggenæring av myndighetene, anses å være 
en konstruktiv og god samarbeidspartner i kampen for en mer seriøs og lovlig næring. 
 
Arbeidslivskriminaliteten i byggenæringen har følgende negative konsekvenser: 

9 Utnyttelse av særlig utenlandsk arbeidskraft. 
9 Brudd på Arbeidsmiljølovens bestemmer knyttet til liv, helse og arbeidstidsbestemmelser. 
9 Skatte- og avgiftsunndragelser. 
9 Diskriminering av foretak som driver sunn og lovlig forretningsvirksomhet. 
9 Diskriminering av foretak med egne ansatte. 
9 Færre arbeidsplasser og mindre muligheter for utdanning av nye generasjoner 

yrkesfagarbeidere. 
9 Kraftig nedbygging av lokalt næringsliv og betydelig tap av arbeidsplasser. 
9 Betydelig tap av skatte- og avgiftsinntekter fra lokale foretak og lokalt ansatte.  
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Selv om den seriøse delen av byggenæringen kunne tenke seg at sentrale myndigheter arbeidet 
raskere med å iverksette tiltak mot den negative utviklingen, er signalene nå så sterke at man har 
tillit til at det rimelig raskt vil iverksettes virkemidler for å snu utviklingen.  
 
Det som i stor grad etterlyses fra næringen er at lokale politikere og myndigheter også gjør sin del 
av jobben. Så langt registreres det lite konkret handling på lokalt nivå, og det kan synes som at 
dette ikke anses å være et lokalpolitisk ansvar. Det er noe overraskende at man har store 
diskusjoner om ulike skatteordninger, lokal næringspolitikk og økonomiske rammer for fylke og 
kommuner, samtidig som interessen for hva som skjer på egen dørterskel virker å være mer eller 
mindre fraværende. 
  

Skatte- og avgiftsunndragelser 

Anslag omfang i Akershuskommunene 
Betydelige skatte- og avgiftsinntekter til det offentlige går altså tapt og nedenfor har vi for 
regionen og på kommunenivå gjort forsikte anslag for å vise hvilke formidable beløp det er snakk 
om. Dessverre har vi ikke oppdaterte statistikktall etter 2012, men næringens oppfatning er at 
omfanget har vokst ytterligere i 2013 og 2014.  
 
 

 
 
 

Basert på 14 % andels svart arbeid som er regjeringens eget anslag for volum svart arbeid i 
byggenæringen (Finansdepartementets rapport om ROT-fradrag i des. 2014) 
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Kilde SSB og Skatteetaten 
 
 
Selv for relativt ressurssterke kommuner i hovedstadsregionen kan man ikke over tid leve med 
denne utviklingen hvis man ønsker å opprettholde nasjonale og kommunale fellesløsninger 
innenfor skole, helse, eldreomsorg, infrastruktur og andre sektorer.  
 
 

Svekkede rammebetingelser for lokale bedrifter med egne ansatte 
 

Kriminelle konkurrenter 
Både skattedirektør og riksadvokat er tydelig på at omfanget er stort, til dels organisert gjennom 
kriminelle nettverk og således beskrives som mafialignende tilstander. Riksadvokaten 
understreker også at den økonomiske kriminaliteten er knyttet tett opp mot 
arbeidslivskriminalitet, og det dukker stadig opp historier om grov utnyttelse av arbeidskraft, 
særlig knyttet til både lovlig og ulovlig innvandring. Det er dessverre et ubestridelig faktum at 
dette forekommer i betydelig grad rundt om i alle kommuner.  
 
Det er et stadig sterkere innslag av disse kreftene som gis anledning til å innta det såkalte "svarte 
markedet" når borgerne innretter seg for å "kjøpe" billige tjenester, byggeregler ikke følges og 
offentlige anskaffelser fokuserer entydig på pris og overser antall leverandørledd, mangel på 
kompetanse og at lærlinger i stor grad er fraværende på mange byggeplasser. Særlig 
fremtredende er innslaget av lærlingemangel på offentlige prosjekter.  
  
Et aspekt som er lite fremtredende er det forhold at bedrifter som følger regelverket, har ryddige 
ansettelsesforhold, betaler skatt, moms og andre avgifter, skyves ut av markedet i et stadig 
raskere tempo. De opplyser at de ikke kan konkurrere med aktører som baserer seg på kriminell 
virksomhet, hvilket medfører at markedet også for mindre prosjekter knyttet til rehabilitering og 
påbygg nå overlates til de kriminelle.  
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Byggmesterforbundet understreker at man ikke er imot utenlandske foretak og utenlandsk 
arbeidskraft. Videre presiseres det at mange seriøse bedrifter selvsagt har utenlandske ansatte. 
Det seriøse bedrifter ikke kan leve med, er å operere i et marked med konkurranse på ulike vilkår.  
 

Konsekvenser når lokale bedrifter trapper ned eller avvikler 
Som det fremkommer ovenfor var det i Akershus i 2010 nærmere 3 000 bedrifter tilknyttet 
næringen og hele 24 500 ansatte. Det understreker næringens betydning selv om mange opplever 
den som en «ikke-næring».  
 
Hva skjer så når lokale bedrifter reduserer sin bemanning, eller avvikler? Det anbefales at man på 
lokalpolitisk nivå og i rådhusene gjør sine beregninger av hva det i sum innebærer når foretak og 
arbeidsplasser forsvinner i stor stil, og nye ikke lenger etableres.  
 
Basert på nasjonale tall omhandlet ovenfor anslår vi at hele 3 430 arbeidsplasser er utenfor 
skatte- og avgiftssystemet rundt om i Akershus-kommunene. På dette grunnlag har vi utarbeidet 
følgende anslag. 
 
Provenytap inntektskatt ansatte, arbeidsgiveravgift og moms på arbeidskostnader 
3 430 årsverk x årslønn kr. 425 000,- = 1 457 750 000  
Tapt inntektskatt ansatte: 1 457 750 000 x 30 %   =    437 000 000 
Tapt arbeidsgiveravgift 14 % av 1 457 750 000   =    204 085 000 
Moms på arbeidskostnader: 1 457 750 000 x 25 %  =    364 437 500 
Summert provenytap     = 1 005 522 500 

 
 
Provenytap som følge av manglende bedriftsbeskatning: 
Videre har vi vurdert provenytapet som følge av manglende bedriftsbeskatning basert på et 
eksempel for en typisk bygghåndverksbedrift med 5 ansatte, årlig omsetning 7,5 millioner kroner 
og et resultat på 5 %. 
 

7,5 mill x 5 % = 375 000 x 27% bedriftskatt  = 101 205,-  
 
101 205 : 5 ansatte     = 20 241 pr. årsverk 

 
Summerer vi dette for å få frem totaltallet for beskatning av bedriftenes overskudd, hvis den 
ulovlige virksomheten som i sum utgjør 3 430 årsverk i Akershusregionen hadde vært lovlig, utgjør 
dette kr. 20 241 x 3 430 ansatte   = kr. 69 426 630,-. 

  
Videre er ikke provenytap fra formueskatt fra disse bedriftenes eiere medregnet. 
 

Kostnader for det offentlige  
I tillegg til betydelig tap av skatte- og avgiftsinntekter redegjort for ovenfor, har det offentlige 
også forpliktelser knyttet til arbeidsledighetstrygd, sosiale ytelser og annet når ledigheten øker. Så 
langt har dette ikke blitt tydelig grunnet en sterk økonomisk vekst gjennom mange år.  
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Når vi nå går inn i en periode med mindre vekst, utfordringer for næringslivet og 
arbeidsmarkedet, vil man raskt oppdage at det kan komme store menneskelige og økonomiske 
utfordringer når håndverks- og servicebedrifter med ansatte og muligheter for å ta inn lærlinger, 
ytterligere får sin posisjon svekket i markedet som følge av den generelle utflatingen i økonomien. 
Det vil være det offentlige som må "plukke opp" denne regningen. 
 

 

Svikt i yrkesutdanningen i byggenæringen – flere og langsiktige 
konsekvenser 
 

Manglende rekruttering til yrkesfagene i byggsektoren en katastrofe 
I den senere tid har det kommet en del positive signaler og uttalelser knyttet til 
yrkesutdanningen. Vi vurderer det slik at det er økende og mer positiv oppmerksomhet knyttet til 
dette, men når det kommer til konkret handling har det så langt ikke skjedd tilstrekkelige 
endringer til at den sterkt negative utviklingen vil snu i tilstrekkelig grad.  
 
Årets tall for søkningen til yrkesfag tyder på at nedgangen har stoppet opp, men de som leser 
tallene som at man nå går inn i en positiv utvikling, mener vi tar feil. Istedenfor å si at «utviklingen 
er snudd» vil vi nok si at «bunnen er nådd» passer bedre.  
 
Så er det også slik at yrkesfagenes posisjon og utvikling er varierende rundt om i landet. For 
Akershus sin del er rekrutteringen til byggfaglinjene katastrofal lav og regionen i årene fremover 
blir rammet av en betydelig mangel på kompetente yrkesfagarbeidere i de kommende tiår. For å 
vise den alvorlige utviklingen har vi nedenfor utarbeidet en oversikt over den dramatiske 
nedgangen i VG1 tilbudet for byggfag. Denne viser en halvering av antall klasser i løpet av 5 år.  
 
  Antall klasser VG1 byggfag pr. skoleår: 

 
2010/2011 2015/2016 

Nesbru 5 1 
Rud 0 1 
Vestby 8 2 
Bjertnes 2 1 
Skedsmo 8 5 
Kjelle 2 1 
Eidsvoll 3 1 
Jessheim 0 1 
Nes 1 1 
Sum 29 14 

 

Det må lønne seg å være lærebedrift 
Undersøkelser viser at kun 13 % av byggenæringens bedrifter tar ansvaret og er aktive 
opplæringsbedrifter. Hele 87 % av bedriftene står uten lærling og skal vi tolke dette svaret, lønner 
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det seg ikke å være lærebedrift. Særlig er dette fremtredende i offentlige byggeprosjekter da det i 
flere byggfag er slik at bedrifter med lærlinger er kraftig underrepresentert i dette markedet. 
Svenneprøver avvikles i hovedsak på byggeplasser med private oppdragsgivere.  
 
Lærlinger og lærlingebedrifter med egne ansatte fagarbeidere som også bidrar med skatte- og 
avgiftsinntekter er lønnsomt for det offentlige. 
 
En elevplass i skole koster det offentlig per år om lag             kr 150.000 
 
Kostnad per år i lærlingtilskudd for en 2+2 elev/lærling       kr   65.000 
Inntekt til staten i skatter og avgifter per år per lærling                 kr   85.000 
Det offentliges fortjeneste per år blir     kr   20.000 

 
 

Yrkesfagene – Også springbrett for videre karriere og gründere  
I tillegg til manglende rekruttering til yrkesfagene er det også slik at mange yrkesfagarbeidere 
tradisjonelt går videre og tar f.eks. mesterutdanning eller teknisk utdanning. De inntar dermed 
andre stillinger og funksjoner i ledende stillinger og mange starter også egne bedrifter. En 
manglende rekruttering til yrkesfag vil derfor også på noe lenger sikt medføre mangel på ledere i 
næringen og også på nye gründere som starter egne bedrifter i en viktig sektor.  

 

Et lokalpolitisk ansvar 
Sentrale myndigheter samt storting og regjering har de siste årene økt sitt fokus på de ulike 
problemstillingene knyttet til den negative utviklingen i næringen. Byggmesterforbundet er av 
den mening at det kunne vært gjort mye mer langt raskere men registrerer med tilfredshet at det 
nå er betydelig økt fokus.  
 
Byggmesterforbundet mener at også lokale myndigheter og politikere har et betydelig ansvar, og 
selv om det registreres enkelte gode eksempler på økt fokus rundt om i landet er hovedbildet at 
dette har et overraskende lite lokalt engasjement. Lokalpolitikere og myndigheter sitter stort sett 
med hendende i fanget og har alt for lenge vært passive tilskuere til det som skjer. 
  
Fra vår side er det innenfor tre områder hvor vi mener at kommunal- og fylkeskommunal sektor 
har en rolle og et særlig ansvar for å gjøre noe med den betydelige arbeidslivskriminaliteten:  

1. Som en betydelig innkjøper og oppdragsgiver ta ansvar gjennom "Kloke innkjøp". 
2. Som ansvarlig for oppfølging av plan- og bygningsloven. 
3. Som en premissgiver ha et høyt fokus på problemstillingen arbeidslivskriminalitet, 

rettferdig konkurranse og lik skatte- og avgiftsbelastning. 
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Kloke innkjøp - Kommunal- og fylkeskommunal sektor en betydelig innkjøper og 
oppdragsgiver  
Offentlig sektors behov for tjenester fra bygg- og anleggsnæringen er betydelig og derigjennom 
en viktig premissleverandør for næringens rammevilkår. Det er de senere år avslørt et stort antall 
saker knyttet til kriminalitet på en rekke offentlige prosjekter. Videre er det slik at lokale foretak i 
stadig mindre grad når frem i konkurransen. Seriøse bedrifter i byggenæringen lever selvsagt i en 
hard konkurranse og slik skal det være så lenge denne foregår på like rammevilkår. Med den store 
bevegelsen som man kan registrere i retning av aktører med "andre forretningsmodeller" bør det 
være åpenbart at offentlig sektor som oppdragsgiver bør vurdere sin rolle i forbindelse med 
denne utviklingen.  
 

I mange byggeprosjekter, også i offentlig regi er ofte oppdragsgivers kontraktspart rene 
prosjektorganisasjoner uten utførelseskompetanse i eget foretak. Dette må endres slik at 
oppdragsgiver får vekk ordningen med en rekke underleverandører i horisontale eller vertikale 
kjeder hvor det oppstår gråsoner både i forhold til kompetanse, ansettelsesforhold, manglende 
lærlinger og arbeidslivskriminalitet. For å få til dette må det stilles krav til at bedrifter som inngår 
avtaler om entrepriser eller rammeavtaler med kommune-/ fylkeskommunen skal ha minimum 
70% egne fast ansatte fagarbeidere og lærlinger på prosjektet.  
 
Kravet videreføres til underentreprenører. Dette gir trygge rammer for de ansatte, samtidig som 
bedriften har åpning for å forsterke bemanningen i pressperioder/sesong.  
 
Videre mener vi det bør innføres krav om maksimum to ledd i kontraktskjeden (vertikalt for de 
ulike fag) – hovedentreprenør og underentreprenør. Vi kan ikke se at det lenger kan forsvares at 
offentlige oppdrag settes bort til aktører uten ressurser til selv å kunne gjennomføre oppdraget.  

 
Oppsummert for offentlige anskaffelser mener vi at det må ligge til grunn en helhetlig tankegang 
basert på det vi definerer som "Kloke innkjøp".   
 
Formel for tilleggs-avkastning ved Kloke Innkjøp i kommuner og fylkeskommuner: 
 

Godt og varig håndverk produsert av effektive fagarbeidere 
+  Sette en effektiv brems for svart arbeid og sosial dumping 
+ Sørge for fair konkurranse for bedrifter som følger reglene 
+ Økende incentiv for å utdanne og ta vare på faglærte i bedriftene 
+ Mange gode opplæringsplasser for fremtidige håndverkere 
+ Hindre frafall for yrkesfagene i videregående skole 
+  Stimulere til at etterspørselen etter lærlinger blir større enn tilbudet 
+ Sikre håndverkskompetansen for fremtiden, som en bærebjelke i samfunnet 
= Kloke Innkjøp 

 

Kommunalt ansvar for oppfølging av plan- og bygningsloven 
De senere årene har kommunens rolle som kontroll- og tilsynsaktør blitt kraftig redusert i 
motsetning til tidligere tider hvor man i stor grad forholdt seg til den gode gamle 
bygningskontrollen. Endringene i byggereglene har gått i retning av ansvarliggjøring av 
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foretakene gjennom dokumentert egenkontroll. De fleste kommuners engasjement i dette har i 
stor grad gått over til å sørge for ansvarliggjøring av foretakene i selve byggesaksbehandlingene. I 
den grad det utføres tilsyn er det i stor grad blitt gjennomført som papirkontroll. De fleste har 
gjennom medieoppslag blitt kjent med mange byggesaker hvor det forekommer betydelige 
byggefeil. 
 
I mange av disse sakene er det helt åpenbart at byggetiltakene ikke er belagt med den 
kompetanse som regelverket krever. Ofte er kundene hjelpeløse i slike saker og blir svært 
overrasket hvor liten faktisk kontroll det er med byggevirksomheten.  
 
Fra 1. januar 2016 vil endringer i plan- og bygningsloven medføre at lokal godkjenningsordning 
gjennom kommunene fases ut. Da vil både norske og utenlandske aktører kunne operere i 
markedet med kun erklært kompetanse. Etter Byggmesterforbundets vurdering er det opplagt at 
det må etableres et skjerpet tilsyns-/kontrollregime som reelt vil sikre at det er kompetanse i 
foretakene, og ikke minst ute i tiltakene, for å unngå at utviklingen ytterligere går i feil retning.  
 
Her er det opp til kommunene selv om de vil være en aktør. De kan, hvis de selv ønsker det, bidra 
til å sikre kompetanse og byggkvalitet, skape sunne konkurransevilkår og økt forbrukervern. 
Tilsynsvirksomheten finansieres gjennom kommunens gebyrregulativ og vil i de aller fleste 
tilfeller også være til fordel for kundene, ved at de i langt større grad sikres bedre kvalitet og 
reduserer behovet for bruk av takstmenn og advokater i et forsøk på å rydde opp i etterkant.  
 
Et slikt tiltak vil også være positivt for lokale byggefirmaer da de vil oppleve en sunnere 
konkurranse. De og deres ansatte vil også bidra med betydelige inntekter til det offentlige 
gjennom skatter og avgifter.  
 

Lokalt fokus på problemstillingen arbeidslivskriminalitet  
Det hersker som nevnt en bred oppfatning av at fenomenet arbeidslivskriminalitet er en trussel 
mot den norske samfunnsmodellen, men dette har altså overraskende lite fokus på lokalt nivå. 
Man oppfører seg om at dette ikke skjer i egen bakgård, mens faktum er at det er nettopp der 
dette foregår, mer eller mindre helt åpenlyst. Det er forunderlig at man ikke fokuserer mer på 
konsekvensen av at lovlige virksomheter trapper kraftig ned eller innstiller, arbeidsplasser blir 
borte og skatte- og avgifter til drift av felleskapet forsvinner. For de av oss som har til oppgave å 
ivareta de organiserte bedriftenes og bransjenes rammevilkår, er det et stort paradoks å oppleve 
at det er svært lite engasjement rundt om i lokalsamfunnene for å ivareta interessene til bedrifter 
som driver lovlig og seriøs virksomhet. Bedriftene er, som tidligere nevnt, ikke redd konkurranse 
men finner det umulig å konkurrere når konkurrentene åpenlyst kan bryte lover og regler uten 
nevneverdig risiko, og i en situasjon hvor omgivelsene finner dette allment akseptert.  
 
Arbeidslivskriminalitet og skatte-/ avgiftsunndragelser undergraver næringslivet, fellesskapet og 
velferdsstaten. Det er usolidarisk og egoistisk og ikke annet enn økonomisk kriminalitet og forbudt 
ved lov, både for kjøper og selger.  
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Den svarte økonomien utgjør hele 14 % av nasjonalproduktet. Det er selvsagt ikke mulig uten at 
en stor del av innbyggerne finner det akseptabelt og direkte medvirker til dette, og myndighetene 
også lokalt er passive i forhold til utviklingen.  
 
Oslo og Akershus, august 2015 


