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Sakens bakgrunn og innhold: 

Skatt Midt har gjennom møter med Ordførere og rådmenn i alle landets kommuner, og 

kommet frem til ønske om vedtak i de samme kommuner i arbeidet mot svart økonomi i 

offentlige anskaffelser. 

 

Svart økonomi og arbeidskriminalitet har etter hvert fått et betydelig omfang og øker fortsatt, 

- spesielt i enkelte bransjer og næringer. Å ta forholdsregler for å hindre svart økonomi og 

arbeidslivskriminalitet er et samfunnsansvar som i særdeleshet påligger innkjøp i offentlig 

sektor med bakgrunn i det samlede innkjøpsvolum offentlig sektor representerer. Å tillate 

useriøse aktører og kriminalitet i anskaffelseskontrakter har store konsekvenser. Svart 

økonomi og arbeidslivskriminalitet undergraver rettferdig konkurranse, arbeidstakernes 

rettigheter og finansieringen av velferd. Svart økonomi er også uforenelig med et godt 

tjenestetilbud. Svart økonomi skaper ikke verdier og velferd, men finansierer kriminell 

virksomhet. 

 

Det blir derfor raskt et spørsmål hva kommunene bør gjøre for å hindre at useriøse aktører får 

tilgang til offentlige kontrakter. Og hva bør vi gjøre for å følge opp risikoanskaffelser? 

Samarbeid mot svart økonomi som er et samarbeid mellom Skatteetaten, KS, NHO, Unio, YS 

og 

LO, har utviklet 10 strategiske grep mot arbeidslivskriminalitet til bruk i kommuner og 

fylkeskommuner. Disse skal hindre at useriøse får adgang til offentlige oppdrag og innkjøp. 

Svart arbeid og arbeidskriminalitet har konsekvenser for «alle»: 

 

• Arbeidstakere -> Manglende sikkerhet, vern, lønn og trygderettigheter 

• Seriøse bedrifter -> Urettferdig konkurranse - Dårlig rekruttering til enkelte bransjer 

• Byggherrer -> Usikkerhet ift ansvar, seriøsitet, kvalitet mv 

• Det norske samfunnet -> Tapte inntekter og mindre velferdsgoder- Legitimitet til det 

offentlige - Finansierer annen kriminalitet - Utfordrer «den norske modellen» 

 

Ytterligere opplysninger og presiseringer av de 10 punktene som beskrives som «de 10 

strategiske grep» mot svart økonomi og arbeidskriminalitet, framgår av sakens vedlegg. 

 



Med bakgrunn i det alvor, det omfang og de negative samfunnsmessige konsekvenser svart 

arbeid og arbeidskriminalitet er vurdert å ha, vil rådmannen tilrå at Osen kommune slutter 

seg til de 10 strategiske grep for å hindre svart økonomi og arbeidslivskontrakter ved 

anskaffelser i Osen kommune. 

 

Vurdering: 

Forutsettes å ligge innenfor løpende virksomhet i arbeidet med kommunale anskaffelser 

 

Rådmannens innstilling: 
"Innkjøpsstrategien for Osen kommune skal baseres på: 

10 strategiske grep for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet ved anskaffelser i 
kommuner og fylkeskommuner (Samarbeid mot svart økonomi – KS, NHO, Skatteetaten, 
Unio, YS og LO). 

Seriøsitetsbestemmelsene for bygg- og anleggskontrakter (DIFI, BNL, Fellesforbundet og 
KS). 

Osen kommune skal innarbeide anbefalingene i sine anskaffelses- og oppfølgingsrutiner." 

 

 

 


