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HVA ER SOSIAL DUMPING?

 Når lønns- og arbeidsvilkår blir så dårlig at 
det konkurrerer ut norske arbeidstakere, og 
undergraver den norske 
arbeidslivsmodellen.

 Når man utnytter arbeidstakere som er i en 
dårligere situasjon

 Når man bryr seg mindre om 
arbeidstakernes sikkerhet og trygghet
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Arbeidslivskriminalitet

Regjeringens definisjon

«Handlinger som bryter med norske 

lover om lønns- og  arbeidsforhold, 

trygder, skatter og avgifter, gjerne 

utført organisert, som utnytter 

arbeidstakere eller virker 

konkurransevridende og 

undergraver

samfunnsstrukturen.»

Eller for oss: 

Når det er politiet som bør 

handtere saken
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« Det er omfanget av sosial 

dumping som har gjort det 

mulig for kriminelle å slippe 

inn i våre bransjer!»

=

Kampen mot sosial dumping 

er kampen mot 

arbeidslivskriminalitet!

Arbeidslivskriminalitet
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 Noen kommuner begynte å ta tak i deler av utfordringene

 Skandalene, (Skatteetaten, forsvarsbygg, 

undervisningsbygg)

 Arbeidslivskriminalitet rapporten (ALK)

 Skiensmodellen (Parter og politikere var enige)

 Telemarksmodellen (Man så et regelverk som virker 

kraftig nok)

 Nye direktiver på veg som støtter tiltak mot sosial 

dumping.

SERIØSITET I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Bygg og anlegg



AVTALE FF, BNL, KS, DIFI
1. HMS-kort

2. Pliktig medlemskap i StartBANK eller tilsvarende

3. Krav til faglærte handverkere

4. Lærlinger

5. Rapporteringsplikt til sentralskattekontoret

6. Internkontroll. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)

7. Krav til lønns- og arbeidsvilkår

8. Bruk av underleverandører, herunder innleid arbeidskraft

9. Krav om betaling til bank

10. Mislighold av kontraktsforpliktelser

11. Revisjon
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Hva er SMSØ?

Samarbeid mot svart økonomi er en allianse mellom KS, LO, NHO, 
Unio, YS og Skatteetaten. 

-Vi skal bidra til en utvikling i arbeids- og næringsliv som gir like 
konkurransevilkår, gode arbeidsplasser og virksomheter som 
etterlever lover og regler.
-Vi skal jobbe forebyggende og holdningsskapende, utveksle kunnskap 
om og mulige virkemidler mot svart økonomi.
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SMSØ Aktiviteter / prioriteringer
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Strategiske grep for å 

hindre svart økonomi og 

arbeidslivskriminalitet 

Lansert 25. januar 2016 hos KS



Strategiske grep – Ta et klart standpunkt

 Grep som kan vedtas 

som en policy

 Kan tilpasses lokalt

 Søk råd hos partene i 

arbeids- og næringslivet 

før vedtak

 KS, LO, NHO, Unio, 

YS, Skatteetaten

 Dette er vi enige om!
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Ta aktive grep

 Ta et klart standpunkt

 Rett innsatsen inn der 

risikoen er størst

 Gå konkret til verks

 Begrens antall ledd

 Sett krav til fagkunnskap

 Vit hvem som arbeider 

for deg

 Vit hvem du betaler til

 Krev innsyn i 

relevante 

skatteopplysninger

 Gjennomfør kontroller

 Bruk de gode 

verktøyene som finnes
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Bruk verktøyene som finnes

Standard kontraktskrav (Difi)

Kontraktsfeste sanksjoner

Seriøsitetsbestemmelsene for 

bygg- og anleggskontrakter

Krav til faglærte, lærlinger og 

begrensning av kontraktsledd i 

alle risikoanskaffelser
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Vedtak gir retning – Vedtak gir handling

 Forhåndsvurder risiko

 Still høye krav i 

risikoanskaffelser

 Følg opp, bruk verktøyene og 

gjennomfør kontroll

Lokale vedtak

Lokal handling
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Men hva med de andre?

- Mange store utbyggere kan gjøre det samme

- Statens veivesen gir tilskudd til lærlinger og krever 

25 % egenproduksjon

- En av de største aktørene inne boligbygging har 

utfordra sine leverandører på innholdet i 

seriøsitetsavtalen

- Statsbygg har sin blå bok

- Veidekke er landets ledene lærebedrift

- Hva med dere andre?
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DA MÅ ALLE BIDRA TIL 

KVALITET

Alle er avhengig av kvalitet …….
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