
 

 
 
Politiske fylkes- kommunepartier i Akershus  
Fylkesordfører i Akershus  
Ordførere i kommunene i Akershus  

20.08.2015 
  
 
 
 
 
 
Arbeidslivskriminalitet, skatte- og avgiftsunndragelser, svekkede 
rammebetingelser for bedrifter med egne ansatte og svikt i 
yrkesutdanningen i byggenæringen – Et lokalpolitisk ansvar 
 
De fleste politikere, også på lokalt nivå, har ikke kunne unngå å merke seg den betydelige veksten 
i arbeidslivskriminaliteten de senere år. Byggmesterforbundet registrerer at medlemsbedriftene 
får stadig vanskeligere rammevilkår for sin virksomhet og krever nå at man også lokalt rundt om i 
kommunen tar et politisk ansvar for å endre utviklingen. Særlig innenfor følgende områder 
forventes det at man også på kommunalt nivå tar grep for å endre situasjonen:  

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 har et høyt fokus på problemstillingen arbeidslivskriminalitet, 

rettferdig konkurranse og lik skatte- og avgiftsbelastning. 
 
Vedlagt vårt brev har vi detaljert redegjort for omfanget av den negative situasjonen for 
byggenæringen i Akershuskommunene. Hovedpunktene og våre konklusjoner er som følger: 
 

x I 2012 utgjorde omfanget av såkalt svart arbeide og kriminell virksomhet i byggsektoren i 
Akershus mellom 5,5 og 6 milliarder kroner, og oppfatningen er at volumet er økende. 

x Deler av byggenæringen er til dels organisert gjennom kriminelle nettverk og beskrives 
som mafialignende tilstander. 

x Det foregår i betydelig omfang grov utnyttelse av arbeidskraft, og da særlig med 
utenlandsk tilhørighet. 

x Bedrifter med fast ansatte taper i konkurransen både ovenfor private og offentlige 
oppdragsgivere. 

x Provenytap på skatter og avgifter fra bedrifter og ansatte utgjør basert på 2010-tall over 1 
milliard kroner. 

x Det offentlige påføres kostnader og belastninger som følge av kriminell virksomhet, trygd 
istedenfor arbeid og andre negative utslag. 

x Stor svikt i yrkesutdanningen. VG1 tilbudet innenfor byggfag i Akershus er redusert fra 29 
til 14 klasser de siste fem årene. 
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x Bare 13 % av byggenæringens bedrifter tar ansvaret og er aktive opplæringsbedrifter. Det 
bekrefter at det ikke lønner seg å være lærebedrift og at disse heller ikke i særlig grad 
etterspurt i forbindelse med offentlige oppdrag.  
 

x Offentlig sektor må gjøre "Kloke innkjøp". Det kan ikke lenger kan forsvares at offentlige 
oppdrag settes bort til aktører uten ressurser til selv å kunne gjennomføre oppdraget. 
Kommunene må endre sin innkjøpspolicy slik at det innføres krav om maksimum to ledd i 
kontraktskjeden - hovedentreprenør og underentreprenør for å sikre kontrahering av 
foretak med et betydelig innslag av egne ansatte og kompetanse hos kontraktspart. Dette 
for å unngå rene prosjektorganisasjoner, sikre foretak med egne ansatte og lærlinger. 
Videre redusere risiko for skatte-/ avgiftsunndragelser og arbeidslivskriminalitet som 
erfaringsmessig oppstår i flere kontraktsledd. 
 

x For å sikre byggkvalitet, bedre forbrukervern og påse at bygningsarbeider utføres med 
den kompetanse som kreves i plan- og bygningslovgivningen, må det etableres et skjerpet 
tilsyns-/ kontrollregime som reelt vil sikre at det er kompetanse i foretakene og ute i 
bygningstiltakene.  
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