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Hvordan fange synderne?
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«Arbeidsmarkedskriminalitet utfordrer skattemoralen
og skattefundamentet, undergraver internasjonale
arbeidstager-rettigheter og er en trussel mot vårt
velferdssamfunn.»
Skattedirektør H.C. Holte, Aftenposten 22.04.2014

Dagbladet,

22. desember 2013

Hva preger seriøse og useriøse virksomheter?

De seriøse:

Følger lover, regler
og inngåtte avtaler

Grenseland:

Opererer delvis
innenfor og delvis
utenfor lover, regler
og inngåtte avtaler

De useriøse:

Opererer
systematisk utenfor
lover og regler
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Arbeidsgivere innen renhold

Effektive tiltak for å begrense useriøsitet?
Fortsatt allmenngjøring av tariffavtalen

68

Mer kontroll fra kundenes side

72

Mer kontroll fra skattemyndighetenes
side

73

Hyppigere tilsyn fra Arbeidstilsynet
I stor grad

I noen grad

I liten grad

64

Ikke i det hele tatt

21

5 4

15

8 3

17
21

6 3
10 4

Ikke sikker

«Jeg visste at det var litt ille, men vi kommer til steder der alt
mangler. Der kunnskapen er så dårlig. Blir overrasket over hvor
dårlig det er. Det overrasker meg at du har norske ansatte som
forstår lover og regler men som blir.»

Tilsynsmyndigheter, uteliv

Om useriøsitet
«Jeg legger ned. Orker ikke slåss i dette markedet.
Malerfaget er ødelagt. Bare juks og bedrag hele veien.
Ikke mulig å drive seriøst med egne ansatte.»

Malermester

Arbeidsgivere innen bygg:

Hva er det aller viktigste tiltaket for å redusere
omfanget av svart arbeid i privatmarkedet? (N=1329)
50%

Innføring av skattefradrag (ROT-fradrag) for kjøp av hvite tjenester
Strengere straffer for å benytte svart arbeid

14%

Skjerpet kontroll fra forsikringsselskapene ved skader om at arbeid er utført hvitt

13%

Hyppigere tilsyn fra offentlige myndigheter (arbeidstilsynet, Skatteetaten etc.)

12%

Bedre kvalitet i det hvite markedet

4%

Rimeligere tjenester i det hvite markedet

3%

De hvite tilbyderne må kunne gjøre jobben raskere

1%

Gi de regionale verneombudene større mulighet til å drive tilsyn i private hjem

1%

Annet

2%

Målrettede tiltak
• Økt samarbeid mellom ulike etater og tilsynsmyndigheter
• «Alle» har tro på tilsynsaksjoner – gjerne samordnede
•
•
•
•
•

– Arbeidsgivere påpeker viktigheten av samarbeid og veiledning
– Sanksjoner må «svi» og de useriøse må føle at de blir «pest» på

Økt innsats for å ta konkursryttere etterlyses
Etterlyser strakstiltak – muligheter for å sanksjonere der og da
Renhold: stor tro på allmenngjøring, id-kort og godkjenningsordning
Forventninger til regionale verneombud fra arbeidstakersiden
Kundene har også et ansvar!
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Men: Ikke ett enkelt tiltak
Det er kombinasjonen av ulike tiltak som
vektlegges for å øke seriøsiteten:
«Jeg tror det alltid vil være smutthull, og alle brudd er ikke like farlige.
Men det som er galt er at det er så mye penger å tjene på svart arbeid,
svart omsetning og annet useriøst. For å endre dette må vi samarbeide
enda mer med ulike etater. Vi må også skape relasjoner og et
samarbeidsklima til aktørene i bransjen. Jeg merker at det er stor
forskjell når folk kjenner oss igjen. Det gjør noe med hele situasjonen.»
Tilsynsmyndighet, uteliv

