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Nytenking for å fjerne gamal ròte 

Av Lars Mamen, dagleg leiar i Fair Play Bygg Oslo og omegn

Noko er på gang i arbeidet mot kriminaliteten i arbeidslivet (a-krim). Vi i Fair Play Bygg Oslo og omegn legg merke til ei 
haldningsendring. Det er ikkje lenger greitt for villaeigarar å «skryte» av å kjøpe svarte tenester. Hovudentreprenørar og 
byggherrar legg meir arbeid i å unngå dei kriminelle aktørane, og politikarar frå alle parti forstår alvoret. Skatteetaten, Ar-
beidstilsynet og Politiet prioriterer dette arbeidet høgare. Og ikkje minst har pressa publisert ei rekke saker om lønstjuveri, 
hyttekrim, livsfarlege arbeid og slaveliknande tilhøve i arbeidslivet; artiklar som viser fram ròtenskapen som følgjer med 
a-krim. 

Dersom ein skal få på plass til-
tak som monnar er det naudsynt 
å erkjenne at problemet med 
a-krim er omfattande og sam-
funnskadeleg . Det er som når 
ein oppdagar ròte i bindingsver-
ket i veggen – då hjelper det lite 
med ny måling på fasaden! Ròt-
en må ikkje få spreie seg i be-
rekonstruksjonen, lekkasjar må 
tettast, ròte må fjernast! 

Fleire grove saker
I denne årsrapporten får du inn-
blikk i arbeidet Fair Play Bygg 
Oslo og omegn har gjort i 2022 . 
Vi har levert 225 varsel med in-
formasjon til A-krimsenteret og 
etatane som samarbeider der . 
35 av desse er produsert av vår 
avdeling i Østfold. Dette er ein 
liten auke frå 2021. Ettersom vi 
har fått ressursar til å utvide med 
fleire flinke medarbeidarar har vi 
også grave djupare i materien . Vi 
ser at saker som blir rapportert 
som «lønstjuveri» eller «svart ar- 

 
beid» kan vere alvorlege saker 
med kvitvask av kriminell profitt, 
koplingar til annan kriminalitet, 
nettverk– og i somme tilfelle har 
vi avdekka svært grov utnytting 
med slaveliknande tilhøve og 
tvangsarbeid .

Heldigvis ser det ut til at po li - 
tiet har tatt tak i nokre av dei 
mest alvorlege sakene . Det dreier 
seg om folk som kjem for å ar - 
beide i Noreg frå land utanfor 
EU/EØS, Ukraina, Mol do va, land 
i Midt-Austen, Afrika og Latin - 
amerika . Menneske som le ver 
som slavar i Noreg, arbeider med 
bygg, avfall/gjen bruk, transport, 
reingjering, eskortetenester, nær - 
 ingsmiddel og landbruk . Det er 
store pengar å tene for kyniske 
bakmenn, pengar som ofte blir 
kvitvaska i eigedomskjøp .

Det er også interessant at det 
er fleire som sender saker til Fair 
Play Bygg . Vi får mange saker di-
rekte frå arbeidstakarar, bedrif-
ter og arbeidstakar- og arbeids-Lars Mamen
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givarorganisasjonar . Men det er framleis Frelses armeens 
migrasjonssenter som leverer flest saker til oss. Les meir 
om kven som tipsar og kva vi varslar om i artikkelen «2022 
i tall» på side 8 .

Mange av dei bedriftene vi varslar om går konkurs,  heile 
30 av bedriftene vi varsla om i 2022 var konkurs ved ut-
gangen av året, og fleire har gått konkurs i løpet av dei før-
ste vekene av 2023. Dette tolkar vi slik at det blir iverksett 
tiltak som tilsyn, gebyr, mulkt, innkrevjing av restanse på 
skatt og avgift med meir når etatane mottar informasjon 
om lovbrot frå Fair Play Bygg. Det er ein konkret effekt av 
arbeidet til Fair Play Byggs at desse går konkurs, men kva 
skjer så? Ofte er det store tap som blir påført samfunnet, 
Skatteetaten, arbeidstakarane, kun-
dar, bankar og diverse leverandørar 
av trelast og utstyr . 

Tenk nytt i a-krimarbeidet
Det er på tide å tenke nytt om a-krim. 
Inger E . Coll argumenterer her (s . 24) 
for at Stortinget bør innføre ei lov om 
sivilrettsleg inndraging. Irland har ei 
slik lov som fungerer effektivt. I Irland 
har staten høve til å inndra verdiar 
som sannsynlesg stammar frå straff-
bare handlingar . Vi kan tenkje oss 
at med ei slik lov kan staten inndra 
verdiar som sannsynleg stammer frå 
konkurskrim, lønstjuveri, svart arbeid 
og andre typar a-krim. Dette vil effek-
tivt kunne redusere profitten til gjengangarar i a-krim, og 
a-krim er som kjent profittmotivert!

Henrik Aasheim er ein av Høgres representantar i Ar-
beids- og sosialkomiteen. Han kjem her (s. 38) med eit 
framlegg om at staten bør overta godt dokumenterte løns-
krav frå arbeidstakarar som er utsett for lønstjuveri. Det er 
eit spennande framlegg som verkeleg kan gjera lønstjuveri 
meir risikabelt for kyniske bakmenn i arbeidslivet .

Eit tiltak som blir nytta i dag er erstatningskrav mot 
leiande personar i føretak der staten har hatt direkte tap. 
Slike erstatningskrav bør i større grad rettast mot både 
profesjonelle medhjelparar (advokatar, rekneskapsbyrå 

og andre tilretteleggjarar) og eventuelle kundar som har 
profittert på a-krim. Til dømes der kundar har kjøpt svarte 
handverkstenester .

Også regjeringa tenkjer nytt og føreslår fleire nye tiltak 
i handlingsplanen mot a-krim. Maria Walberg, statsekretær 
i Arbeids- og inkluderingsdepartementet trekkjer fram (s. 
20) at regjeringa vil sjå på om ein kan innføre nye paragra-
far som gjer «grov utnytting» i arbeidslivet ulovleg. Det er 
gledeleg. Det er grov utnytting i mange saker vi varslar om, 
men ingen blir dømde for dette på grunn av at sakene ikkje 
blir vurderte som «tvangsarbeid» (ulovleg etter Straffe-
loven §257 og 258) . 

Landet skal byggjast
«Med lov skal landet vårt byggjast 
og ikkje med ulov øydast», heiter det  
i Frostatingslova frå mellomalderen. 
Staten treng lover for at ikkje bruk av 
makt skal bli vilkårleg . Både mennes-
ke og natur treng lover som hindrar at 
folk med makt og pengar tek seg til 
rette. Dette gjaldt på 1200-talet då 
kongen og kyrkja bygde kjøpstader, 
skip, stavkyrkjer og katedralar i No-
reg . I arbeidslivet i dag er makt ulikt 
fordelt, og kriminelle utnyttar at utan-
landske arbeidstakarar har lite kjenn-
skap til lovverket og er i ein svak posi-
sjon for å kunne krevje sin rett. 

I dag står vi framfor ei stor utbyg-
ging av infrastruktur, vegar, jernbane, telenett og straum-
liner. I tillegg må vi tilpasse oss klimaendringane, byggje 
flaum- og rassikring og få overvatnet raskt bort frå by-
ane . Bygningsmassen må moderniserast og vi må inves-
tere i store ENØK-tiltak for å frigjere EL-kraft til industri 
og transport. Nye kraftkjelder må utnyttast og ny industri 
byggjast .

For å få til alt dette er vi avhengige av eit velfungeran-
de arbeidsliv . Vi må utdanne nye fagfolk og gje fagopp-
læring til dei ufaglærte i byggjenæringa i dag. Men vi må 
truleg også hente arbeidsfolk og kompetanse frå utlandet . 
Oppgåva vår blir å få til dette store krafttaket, alle desse 

Dette vil effektivt kunne
redusere profitten til

gjengangarar i a-krim, og
a-krim er som kjent

profittmotivert!
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investeringane i bygg og samferdsle, utan at vi samtidig 
skapar vekstvilkår for dei som driv med lønstjuveri, svindel, 
konkurskrim og set folk i livsfare på jobb . 

For å byggje landet må vi ha Fair Play i byggjenæringa . 
Kanskje Fair Play Bygg også må ta større ansvar for anlegg, 
tele og EL-nettet? Det er innovative bedrifter med flinke 
fagfolk som tar ansvar for tryggleik, fagopplæring og sam-
funnet som skal få desse oppdraga, desse bedriftene må 
få gode rammevilkår og høve til å vokse. Bedriftene som 
dumpar prisar med bruk av lønstjuveri, hasardiøs HMS og 
skattesvik må ikkje få tilgang på offentlege eller private 
oppdrag. Arbeidsgivarar, arbeidstakarar, organisasjonane, 
styresmaktene og utdanningsinstitusjonane må alle bidra 
her . 

Det grøne skiftet kan ikkje byggjast av ròtne bjelkar.

Drammens Tidende
1. juli 2022

FriFagbevegelse
5. oktober 2022

Aftenposten
19. mars 2022



6 – Årsrapport 2022

Sammen bygger vi tillit! 

Av Robert Steen, styreleder i Fair Play Bygg Oslo og omegn

Det norske samfunnet er bygd på tillit. Denne tilliten har 
ikke oppstått av seg sjøl. Tilliten er grunnmuren i samfun-
net, bygd, vedlikeholdt og påbygd av parter som har ulike 
interesser, hvor alle har felles interesse av å inngå avtaler 
som er holdbare og en kan stole på. 

Lønn er en slik avtale, lønna er betaling for arbeid. Hver og 
en arbeidsgiver og arbeidstaker er avhengig av å ha tillit til 
hverandre. En arbeider og får lønn, en annen betaler lønn 
og får arbeid. Dette er den grunnleggende transaksjonen 
i samfunnet vårt. Og all velferd kommer fra arbeidet, der-

som tilliten svikter eller forvitrer i denne transaksjonen, vil 
det ha store konsekvenser for hele samfunnet vårt .

Den samme tilliten gjør seg gjeldende i transaksjonen 
mellom byggherre og entreprenør . Byggherren får et bygg 
og entreprenøren får oppgjør . Er byggeprosjektet prega av 
mistillit mellom partene, blir det ofte konflikter, rettssaker 
og tap for begge parter når bygget skal leveres til byggher-
ren og entreprenøren skal få pengene sine .

Det samme er tilfellet i det store bildet. Vi har stort sett 
tillit til samfunnet rundt oss, betaler vår skatt og kan for-
vente at samfunnet tar vare på oss når vi trenger det, uav-
hengig av hvem vi er eller hvem vi kjenner. Alle får skole - 
plass og rett til å velge yrkesfaglig eller allmenn videre-
gående opplæring, alle får barnetrygd og alle har rett på 
helsehjelp og sosiale ytelser. Velferdsstaten er bygd på tillit 
– dette er vi sammen om!

Vi veit alle at velferdstjenestene er under press . Det 
mangler hender som kan produsere velferd. Samtidig vil 
befolkningen i Norge bli eldre, flere vil trenge omsorg og 
det blir relativt færre i arbeidsfør alder. For å løse disse 
utfordringene er vi avhengig av tillit i samfunnet.

Kriminalitet er det motsatte av tillit. Kriminalitet bry-
ter ned tilliten i samfunnet. Kriminaliteten i  arbeidslivet  
– a-krim – skader tilliten i den viktigste institusjonen i sam-
funnet. Dersom vi tillater at tilliten svekkes her, vil grunn-
muren i velferdsstaten forvitre .

Derfor har jeg engasjert meg i Fair Play Bygg Oslo, jeg 
er glad i det samfunnet vi sammen har bygd . Og jeg er 
urolig for at virksomheter som svindler med skatt, svind-
ler kunder, stjeler lønn fra ansatte, misbruker ID, utnytter 
mennesker grovt gjennom tvangsarbeid eller setter folk til 
livsfarlige arbeidsoppgaver vinner innpass i arbeidslivet . 
Virksomheter som driver disse ulike formene for a-krim 
stjeler fra samfunnet, fra ansatte, fra kunder og ødelegger 
markedet for de seriøse bedriftene.

Styreleder Robert Steen. 
Foto: Sturlason
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Asbestarbeid  
uten verneutstyr
Fair Play Bygg fikk i mars inn en sak fra en lærling i en rør-
leggerbedrift. Lærlingen fortalte at han var satt til å arbei-
de i en kjeller der det pågikk sanering av asbest. Lærlingen 
var ikke utstyrt med verneutstyr for asbestsanering, og 
hadde heller ikke fått opplæring om asbestarbeid.

Lærlingen ville ikke arbeide i området med asbestsane-
ring, men han hadde flere kolleger som ikke ville motsette 
seg sjefens ordre om å utføre arbeid i kjelleren – av disse 
var det også en annen lærling . Fair Play Bygg rådet lærlin-
gen til å holde seg unna området med asbest. 

Fair Play Bygg sendte umiddelbart varsel til Arbeidstil-
synet og tok kontakt med både Bygningsarbeidernes Fag-
forening (Fellesforbundet) og Rørentreprenørenes organi-
sasjon . Vi anbefalte at lærlingen får lærlingekontrakt hos 
en mer seriøs rørleggerbedrift, og at denne rørleggeren 
ikke får anledning til å ha flere lærlinger. 

Bedriften gikk konkurs i oktober 2022. Styrelederen har 
en rekke andre verv i næringslivet, blant annet i en bedrift 
som har stor omsetning innen sjømat, en elektrobedrift, 
et renholdsselskap og flere «holding»- og investeringssel-
skap .

Men sammen kan vi hindre at a-krim overtar deler av 
byggebransjen og andre viktige næringer. Byggherrene kan 
gjennom kontraktsvilkår påvirke markedet, partene i ar - 
beidslivet har viktige oppgaver med å inkludere arbeids-
innvandrere i det seriøse arbeidslivet, opplæringskontore-

ne tar ansvar for fagopplæring til voksenlærlinger, de fri-
villige organisasjonene bistår og rådgir folk som er utsatt 
for utnytting og Fair Play Bygg samler inn informasjon som 
gjør at etatene bedre kan kontrollere og stanse uønska og 
kritikkverdige forhold i arbeidslivet.

Byggmesteren 
9. oktober 2022

Velferdsstaten er bygd på tillit
– dette er vi sammen om!
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2022 i tall

225 varsler om a-krim til offentlige etater fra Fair Play Bygg Oslo og omegn  
og over 800 gjennom Fair Play Bygg Norge-samarbeidet

I 2022 sendte Fair Play Bygg Oslo og omegn 225 varsler 
om a-krim til offentlige etater. 35 av disse ble sendt av Fair 
Play Bygg Oslo og omegns avdeling i Østfold. Til sammen 
er det gjennom Fair Play Bygg Norge1 levert hele 812 vars-
ler om a-krim, som er en økning fra 746 varsler i 2021.

Hva varsler vi om? 
Det er innenfor kategoriene lønnstyveri, sosial dumping og 
svart arbeid Fair Play Bygg Oslo og omegn har hatt flest 
saker i 2022 . Til sammen ble det sendt 135 varsler innen 
disse kategoriene .

Hovedvekten av sakene vi mottar omhandler lønns-
tyveri. Av 225 saker gjaldt 78 saker lønnstyveri, sammen-
lignet med 2021 var det 57 varsler innenfor denne kate-
gorien. Lønnstyveri gjelder saker med underbetaling etter 
kontrakt eller lov, manglende betaling for overtid og over-
tidsgodtgjørelse, manglende feriepengeutbetaling eller 
ulov lige lønnstrekk .  

Det er ofte tips kommer inn som lønnstyveri-saker med 
informasjon fra en eller flere arbeidstakere som ikke har 
mottatt lønn. Etter hvert som saken undersøkes og vi kom-
mer i kontakt med arbeidstakeren kommer det fram at det 
er flere forhold å varsle om. Vi kan ofte ha mistanker om 
at det er flere forhold, men vi rapporterer kun på det vi 
konkret har mottatt informasjon om.  

Oppsøkende svindlere er en kategori der det blir drevet 
svindel mot huseier i privatmarkedet . Det er 6 % av vars-
lene i 2022 som er i denne kategorien. Dette er ofte svart  

 

arbeid, men huseier blir i tillegg svindla ved å bli pressa 
til å betale urimelige høye priser for arbeid av svært lav 
håndverksmessig kvalitet. Tjenestene tilbys gjennom an-
budsplattformer eller oppsøkende virksomhet. I en del av 
disse sakene er det mistanke om svært grov utnytting av 
arbeidstakere, på eller over grensa for tvangsarbeid. 

Multikriminalitet, hvor det begås flere typer kriminali-
tet, er i år tatt ut som en egen kategori. Det er 13 saker 
som er kategorisert med multikriminalitet.  

Kategorien stråmenn gjelder saker hvor en person er 
registrert med verv, som daglig leder, i en virksomhet selv 
om personen i realiteten ikke har noe med virksomhetens 
drift å gjøre. I flere saker er det personer med konkurs-
karantene som er den reelle leder av virksomheten . Det er 
11 saker innen denne kategorien .   

Farlig arbeid utgjør 5 % av sakene i 2022. Dette gjelder 
saker hvor det kun er farlig arbeid vi har fått informasjon 
om. Det kan være tips om usikret arbeid i høyden for ek-

Ill. 1. Sektordiagram med 16 kategorier a-krim sendt av Fair Play 
Bygg Oslo og omegn i 2022

1	 Fair	Play	Bygg	Norge	er	en	paraplyorganisasjon	der	Fair	Play	Bygg	
Oslo og omegn, Fair Play Agder, Fair Play Bygg Rogaland, Fair Play 
Bygg	og	Anlegg	Vestland,	Byggebransjens	Uropatrulje	og	Fair	Play	
Bygg og Anlegg Nordland samarbeider.
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sempel. Mange flere saker omhandler likevel manglende 
sikkerhet og brudd på HMS selv om dette ikke er hoved-
indikatoren . Det samme gjelder saker hvor innkvartering 
ikke oppfyller krav, som ikke fremgår av diagrammet, men 
som vi har hatt flere saker på gjennom året. 

I tips-skjemaene vi sender til etatene bruker vi katego-
riene som er nevnt i ill . 2 .

Sorterer vi etter disse kategoriene ser vi at «Sosial dum-
ping, utnyttelse av arbeidstakere, brudd på AML eller all-
menngjort lønn, farlig arbeid/HMS» er benyttet flest gan-
ger. I mange saker vil det være forhold som gjør at flere 
kategorier blir benyttet.  

At andelen saker under «Grov utnyttelse av sårbare per-
soner» og «økonomisk kriminalitet» er lavere gir ikke nød-
vendigvis et bilde av omfanget. Dette kan ofte være saker 
som er omfattende og tidkrevende å avdekke, og som ut-
løser flere varsler på samme bedrift i de ulike kategoriene. 

Bransje
Totalt var det 173 saker kategorisert med bransje i bygge-
næringa . Det er 41 % som faller inn under privatmarkedet 
og 28 % som faller inn under proffmarkedet. Disse utgjør 
de to største bransjene, etterfulgt av «Annet» som utgjør 
11 % og «Bygg el arbeid» på 9 %. En grunn til at kategorien 
«Annet» har en relativ stor prosentandel kan for eksempel 
være at vi mottar tips om regnskapsfirmaer i tilknytning til 

andre bedrifter som vi varsler om. Vi ser også at etter hvert 
som Fair Play er blitt bedre kjent benyttes tipstjenesten for 
en rekke andre bransjer .

Hvem mottar vi tips fra?
Gjennom tipsskjemaet på våre nettsider kan alle sende tips 
til Fair Play Bygg Oslo og omegn. I 2022 fikk vi størst antall 
tips fra NGOer, som Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon. 
Til sammen leverte fagforeninger og NGOer, som er i kon-
takt med arbeidstakere, 78 tips. En stor andel tips kommer 

Ill.	2.	Kategorier	i	tips-skjemaene	som	sendes	til	etatene Ill.	3.	Tips	fordelt	etter	bransje	

Ill.	4.	Geografisk	fordeling	av	Fair	Play	Oslo	og	omegns	tips
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direkte fra arbeidstakere med lønnskrav. Resterende tips 
er mottatt fra publikum, bedrifter og arbeidsgiverorganisa-
sjoner. Kun 5 tips er sendt inn anonymt. 

Hvor er bedriftene registrert?
Totalt gjennom 2022 er det sendt tips på arbeidsplasser  
i 43 ulike kommuner og 11 fylker . 

Oslo, Akershus og Østfold er de områdene hvor Fair 
Play Bygg har hatt flest saker i 2022. I Oslo er det sendt 86 
varsler, etterfulgt av Akershus med 56 varsler og Østfold 
med 35 varsler . 

Hva skjer med varslene?
Fair Play Bygg Oslo og omegn sender varsel til flere  ulike 
etater som samarbeider i A-krimsentrene. Vi sender også 
enkelte varsler til andre offentlige kontrolletater og of-
fentlige byggherrer . Flere av våre varsel har endt med at 

bedriftene har fått tilsyn fra en eller flere kontrolletater, 
fått pålegg som har ført til endret praksis, blitt stanset, fått 
tvangsutlegg fra Skatteetaten, gebyr eller mulkt fra Ar-
beidstilsynet og/eller andre etater. Offentlige byggherrer 
bruker varsler fra Fair Play Bygg til å vurdere om bedrif-
ter bør utestenges fra anbudskonkurranser eller offentlige 
oppdrag . 

Av 168 bedrifter er det 30 som er konkurs ved årets slutt. 
Tar vi med virksomheter som er slettet, oppløst og hvor det 
er avsagt kjennelse om åpning av konkurs utgjør det 18,6 % 
av bedriftene Fair Play Bygg varslet om i 2022. Vi ser at av 
bedrifter vi varslet om tidlig på året er det flere som er kon-
kurs enn de vi varslet om siste halvdel av 2022 .  

Vi mottar ofte varsler om de samme bedriftene flere gan-
ger med ny informasjon, derfor er antall bedrifter ulikt fra 
antall saker. 24 tips er mottatt uten navn og organisasjons-
nummer på bedrift og vi har derfor ikke mulighet til å følge 
opp virksomhetene på samme måte. Dette kan være tips 
om en adresse for eksempel .  

Konkurser og reaksjoner
Arbeidstilsynet har gjennomført tilsyn i etterkant av inn-
sendt varsel fra Fair Play Bygg Oslo og omegn i 28 tilfeller. 
Ved å innhente innsyn i tilsynsrapportene ser vi reaksjons-
bruken til Arbeidstilsynet i disse sakene. I de fleste saker 
er det varslet pålegg og krav om opplysninger hvor pålegg 
senere er oppfylt . Ved utgangen av januar 2023 har Ar-
beidstilsynet gjennomført 8 tilsyn med vedtak om stans 
ved overhengende fare, åtte tilsyn med vedtak om tvangs-
mulkt, og to tilsyn med vedtak om overtredelsesgebyr. 
Det tar tid for Arbeidstilsynet å behandle saker med over-
tredelsesgebyr, det kan derfor bli gitt overtredelsesgebyr 
i flere enn disse to sakene. Vi ser også her at det er flere 
tilsyn og reaksjoner ved virksomheter som vi varslet tidlig 
i 2022, enn bedriftene vi varslet om siste halvdel av året.  

Fair Play Bygg får tilbakemelding fra andre etater enn 
Arbeidstilsynet om aktivitet, kontroller eller saker som er 
opprettet med bakgrunn i våre varsler. Men på grunn av 
personvernhensyn og regler om taushetsplikt kan ikke eta-
ter som politi, Toll, eller Skatteetaten gi konkrete tilbakemel-
dinger på antall saker på samme måte som vi kan finne hos 
Arbeidstilsynets offentlige postlister.

Fair Play leverer vesentlig informasjon

 
Jan Kevin Brunvoll, 
næringslivskontakt  
i	Politidistrikt	Øst

Fair Play Bygg Oslo og omegn leverer stadig nye saker til 
myndighetene om a-krim og kritikkverdige forhold. Da er det 
 ekstra hyggeleg å få denne tilbakemeldinga fra politiet:  

«Fair Play Bygg leverer vesentlig informasjon til Politidistrikt 
Øst. Denne informasjonen fører til at vi kan stanse og fore-
bygge a-krim»

Jan Kevin Brunvoll, næringslivskontakt i Politidistrikt Øst.
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Det handler om menneskeverdet

Intervju med Mímir Kristjánsson, Rødts stortingsrepresentant i Rogaland og  
medlem av Stortingets arbeids- og sosialkomité

Mímir Kristjánsson er en av Stortingets mest markante po-
litikere. Kristjánsson har fremmet forslag om å la Arbeids-
tilsynet få anledning til å gi større bøter – et forslag som 
fikk støtte også fra partier på høyresiden av politikken.

– Regjeringen kom nylig med sin handlingsplan mot sosial 
dumping og arbeidslivskriminalitet, med 35 nye tiltak. Tenker 
du vi går i riktig retning?

– Jeg er veldig spent på Norgesmodellen . For den skal 
være ganske bra for at den skal fungere, og min frykt er at 
den blir for forsiktig, at man holder for mye tilbake. 

Samfunnet har jo akseptert at dette har vokst fram i 
Norge siden 2004; det har vært kriminelle aktører som har 
pusset opp Eidsvollsbygningen og vasket inne i Forsvars-
departementet. Det har vært lovløse tilstander, og det er 
helt merkelig . 

Stjeler du fra folk på gata, blir du som regel straffet. 
Men hvis du stjeler fra folk i arbeidslivet, blir du nesten 
ikke straffet. Virksomheter med arbeidsforhold som fører 
til at folk dør eller skader seg alvorlig, slipper billig unna 
sammenlignet med andre typer kriminalitet .

Jeg mener regjeringen stort sett går i riktig retning, men 
det er viktig at det tas hardt i – dette er et felt der det hele 
tiden må komme nye ting – hvis man skal lykkes. 

Større budsjetter og ressurser til Arbeidstilsynet
– I Rødts alternative statsbudsjett setter dere av 45 millioner 
kroner ekstra til bekjempelse av a-krim, med 40 til Arbeidstil-
synet, og 5 til Fair Play Bygg. Er dette nok?

– Det helt åpenbart ikke nok, men det er begynnelsen 
på en større satsing. For det er viktig at man har økono-
miske muskler til å håndheve alle reglene som kommer nå. 

Problembeskrivelsen er jo at vi har et arbeidsliv der det 
florerer kriminalitet. Vi ser også at det er en helt ekstrem  
kreativitet; de kriminelle er utrolig flinke til å tilpasse seg 
regler, lure seg unna, finne på nye påfunn. 

Nå har vi en regjering som heldigvis har begynt på en 
storrengjøring i arbeidslivet, og det innebærer mange nye 
regler . Men da må jo noen håndheve disse reglene – det 
nytter ikke å bare sitte og vedta regler. Det krever at man 
setter av ressurser til at aktørene kan gjøre jobben, enten 
det er Arbeidstilsynet, a-krimsentrene eller organisasjoner 
som Fair Play Bygg .

– Flere har vært kritiske til at Arbeidstilsynet ikke gjør nok 

Stortingsrepresentant	Mímir	Kristjánsson	(R).	Foto:	Stortinget
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for å stanse de kriminelle i arbeidslivet. Hvordan mener du Ar-
beidstilsynet fungerer?

– Vi har jo styrket Arbeidstilsynet, men samtidig har Ar-
beidstilsynet fått mange flere oppgaver enn nye stillinger. 
Sånn sett stiller jo Arbeidstilsynet på mange måter svakere 
nå enn før – ikke fordi de har mindre penger, men fordi de 
har så veldig mye mer å gjøre . 

Jeg er ikke alltid helt fornøyd med Arbeidstilsynet, blant 
annet når det kommer til å gi altfor få gebyrer, og straffe 
virksomheter for mildt når de faktisk blir tatt. Men Norge 
skal ha et Arbeidstilsyn. Hvis tilsynet ikke funker optimalt, 
så må det fikses – det går ikke an å gi opp Arbeidstilsynet. 

– Rødt vil at Arbeidstilsynet skal gi større bøter. Hvorfor 
det?

Den største boten som Arbeidstilsynet kan gi nå er 1,65 
millioner – det er for lavt . Med slike lave bøter kan bedrif-
ter drive på med kriminalitet og lovbrudd . Selv om de blir 
tatt, kan de komme unna med profitt. 

– Hva tenker du om diskusjonen rundt ny lovgivning, men 
mangel på prioritering og ressurser?

– Den nye loven om lønnstyveri er vel ikke brukt en 
eneste gang, men nå tror jeg den første saken i ferd med å 
gå i retten. Det kan delvis være fordi man ikke kjenner godt 
nok til det ennå, og fordi man er uklare på hvem som har 
mulighet til å anmelde. Og der mener vi at man må vurdere 
om Arbeidstilsynet skal ha rett til å anmelde lønnstyveri til 
politiet. 

Men det er et godt eksempel på problemet man har hatt: 
Man vedtar gode lover – lønnstyveriloven er jo kjempe bra, 

alle var glade for det – men så skjer det kanskje lite i neste 
ledd . 

– Hvorfor vil Rødt prioritere kampen mot a-krim?
– Hovedsakelig handler det om menneskeverdet . Du skal 

ikke kunne behandle dine ansatte kriminelt, eller som mo-
derne slaver. Det er det som er det viktigste – det er hen-
synet til folka som er på jobb, at du får det du har krav på, 
at du er trygg; ikke skader deg, at sjefen ikke stjeler fra deg. 

I neste omgang skader a-krim produktiviteten i sam-
funnet, det bidrar til mye lavere skatteinntekter, og det er 
nøye forbundet med annen, mer tradisjonell kriminalitet. 
Det er ingenting bra med a-krim, for å si det sånn – det er 
bare å bli kvitt det. 

Men det viktigste er altså hensynet til de som er ofre 
for det . Du kan tenke deg at du er en arbeidsinnvandrer 
som kommer til Norge, en gjestearbeider som vil skape et 
nytt og bedre liv for deg og familien din. Så blir du lurt, og 
sitter igjen uten lønn, kanskje med en alvorlig arbeidsska-
de, og får ingenting igjen for det. Vi har sett massevis av 
sånne historier, og det er helt hjerteskjærende.

Man vedtar gode lover  
– lønns tyveriloven er kjempe- 
bra – men så skjer det kanskje  

lite i neste ledd .

Romerikes Blad
23. januar 2023
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Fair Play Bygg Oslo og omegns organisasjon

Fair Play Bygg Oslo og omegn er en organisasjon med formål å arbeide for en seriøs byggenæring med like konkurransevilkår. 
Vi arbeider for at bygg- anlegg- og elektronæringen skal bli en attraktiv næring med gode arbeidsforhold, faste ansettelser, 
kompetanseheving, lærlingeordning og faglærte arbeidstakere.

Formålet skal oppnås gjennom å:
• Avdekke, dokumentere og synliggjøre a-krim i næringen
• Rapportere om a-krim og uønsket aktivitet i arbeids-

livet til myndighetene
• Informere arbeidstakere om rettigheter og plikter i ar-

beidslivet
• Påvirke markedet, myndigheter, private og offentlige 

byggherrer til å unngå useriøse og kriminelle aktører  
i næringen

• Styrke seriøse bedrifters stilling, bidra til å gjøre faste an-
settelser, faglærte, fagopplæring og organisert arbeids - 
liv til et konkurransefortrinn

Fair Play Bygg Oslo og omegn er en medlemsforening der 
arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner innen bygge-
næringa kan stå som medlemmer. Bedrifter, lag, foreninger 
kan bli støttemedlemmer av Fair Play Bygg Oslo og omegn.

Styret:
Styreleder: Robert Steen
Nestleder:  Joachim Espe
Styremedlemmer:  Anna Marion Persch, Jan James-

sen, Kai- Otto Helmersen, Frank 
Pedersen, Stig Aimar Hansen

Varamedlemmer:  Rune Borgersen, Harald Hansen

Administrasjonen:
Daglig leder:  Lars Mamen
Fagleder A-krim: Hanna Kjemprud
Avdelingsleder Fair 
Play Bygg Østfold: Tor Østensvig
Rådgiver: Maren Amble Stinessen
Informasjonsrådgiver: Nina Campano Elset

På	motstående	side,	fra	
venstre:	Tor	Østensvig,	
avdelingsleder i Fair 
Play	Bygg	Østfold,	Lars	
Mamen, daglig leder i 
Fair Play Bygg Oslo og 
omegn, Maren Amble 
Stinessen,	rådgiver	i	Fair	
Play Bygg Oslo og om-
egn,	Hanna	Kjemprud,	
fagleder	Fair	Play	Bygg	
Oslo og omegn

Dette sier Oslo kommune

Oslo kommune arbeider kontinuerlig med å forebygge og bekjem-
pe arbeidslivskriminalitet og sosial dumping i våre leverandørkje-
der. Som en stor markedsaktør er vi opptatt av at våre byggepro-
sjekter skal bidra til å skape et godt samfunn for både innbyggere, 
brukere, arbeidstakere og bedrifter. Fair Play Bygg Oslo og omegn 
har stor og nyttig kunnskap om byggenæringen og bidrar med å 
forebygge at kriminelle aktører får tilgang til våre byggeprosjekter.

Gunnar Wedde, Innkjøpssjef i Oslo kommune

Gunnar Wedde. Foto: Svein Jørgen Kjenner Johansen
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Fra Kirkens Bymisjon til Fair Play Bygg Østfold

Intervju med rådgiver Maren Amble Stinessen

Maren Amble Stinessen er sosionom, og har jobbet med sosialt arbeid i mange år og i flere land i Europa. I 2015 begynte hun 
å jobbe med sårbare arbeidsinnvandrere hos Kirkens Bymisjon. Maren fungerte som avdelingsleder i Fair Play Bygg Østfold 
høsten 2022. I dag arbeider Maren som rådgiver på Fair Play Byggs Oslo-avdeling.

– Jeg hørte på disse arbeiderne og samlet opp bevis, og 
skjønte innimellom at her var det snakk om ganske grove 
saker, ettersøkte folk og kriminelle nettverk – så utrolig 
mange elementer som er direkte skadelig for samfunnet . 

– Og dette ligger i hele yrket vi holder på med: Her må 
vi jo ha en endring .

Kirkens bymisjon er en av Fair Play 
Byggs samarbeidspartnere, og Maren 
jobbet med Lars Mamen i mange sa-
ker. Da stillingen som avdelingsleder 
for Fair Play Bygg Østfold ble tilgjen-
gelig, slo Maren til. Hun har nå ett års 
permisjon fra Kirkens bymisjon for å 
kunne jobbe i Fair Play Bygg .

– Det er jo en grense for hvor mye 
etterretning bymisjonen driver med. 
Nå fikk jeg lov til å gå over, og på den 
måten se om vi kan styrke feltet og 
tenke sammen . 

– Hvorfor brenner du for a-krim?
– Slik som tømrere jobber for å 

bygge hus og elektrikere for å sikre at 
strømmen funker som den skal, jobber 
sosionomer med å bygge på velferds-
staten og sikre demokratiet. Akkurat 
nå er a-krim en av de største truslene vi har mot demokra-
tiet og velferdsstaten slik vi kjenner den. Derfor brenner 
jeg for å bekjempe a-krim.

– Hva ser du fram til å jobbe med? 
– Jeg syns det er fantastisk å treffe mange nye men-

nesker og bli kjent med masse bransjer og fag! Gleder meg 

veldig over å jobbe dypt og helhetlig med komplekse saker, 
bruke fag som juss/psykologi/sosiologi/politikk og sosial-
vitenskap for å analysere metoder og handlingsmønstre, 
og nøste opp i kriminelle nettverk som har fått spre seg 
uhindret i altfor lang tid.

– Du har tidligere bodd i Romania og 
Moldova, og snakker rumensk. Hvordan 
hjelper dette deg i arbeidet og med tillits-
bygging?

– Det at jeg snakker språket gjør 
absolutt ting lettere – spesielt når jeg 
plukker opp ting som blir snakket om 
i større Facebook-grupper, blant disse 
landsmennene. Men jeg tror det er litt 
andre ting som gjør det lettere å bygge 
tillit, som kjennskapen til den sosio-
økonomiske situasjonen i hjemlandet, 
eller hvilken type kaffe de liker.

– Du fikk prøvd deg som avdelings-
leder for Fair Play Bygg Østfold i noen 
måneder. Hvordan gikk det?

– Det har vært kjempespennende 
å være i Østfold! Jeg ble så positivt 
overrasket over hvor mangfoldig og 
stort Østfold er. Det var en pangstart 

på en utrolig spennende region der det skjer mye, og som 
har masse nybygging og mange firmaer. Vi har brukt mye 
tid på å finne ut hvordan man best angriper alt samtidig, 
og være alle steder på en gang . Og det har passet bra – for 
jeg liker best å gå i gatene, se folk i øynene, og bli ordentlig 
kjent med dem .

Akkurat nå er a-krim 
en av de største truslene vi 

har mot demokratiet og
 velferdsstaten slik vi

 kjenner den .
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– Det har vært meldt inn flere tips om dumping av miljøfar-
lig avfall i regionen. Kan du si noe mer om dette?

– I en sak vi har fått tips om, er det en fabrikk som lager 
forskjellige materialer som blir brukt i byggebransjen pri-
vat, og disse materialene bruker man giftige stoffer til å for 
eksempel lime sammen. Dette slippes visstnok bare rett ut 
bakdøren – det siver jo ut, ukontrollerbart.

Når man bygger og river ned ting, og bruker kjemikalier 
for å lage materialer, så koster det jo mye penger å resir-
kulere på en ordentlig måte, som det stilles strenge krav 
til. Og da er ikke dette akkurat prioriteten. Så jeg tror at 
miljøkrim er et ganske stort problem, og at vi vil finne mye 
mer av det .

– Hvordan fungerer samarbeidet med de andre avdelinge-
ne i Fair Play Bygg Norge?

– Jeg jobber med en del saker der vi samarbeider vel-
dig godt . I dag var det for eksempel en dialog om en sak  
i Møre og Romsdal, som nå utvikler seg til et større samar-
beid som begynner å manifestere seg, med spørsmål om vi 
skal lage et Fair Play Bygg der . 

Neste uke skal jeg i et møte med en jurist fra Kirkens 
bymisjon, der vi skal se om vi kan lage en prosessplan, som 
kan binde sammen Trøndelag, Fair Play Bygg og Møre og 
Romsdal, a-krimsentrene og klientene imellom, for å fak-
tisk få løst mange av disse problemene som vi jo ser at alle 
blir stående med i a-krim.

Jeg kan mye om atferd, kriminologi, handlingsteorier; 
hvorfor folk gjør som de gjør, når man kan oppfatte noe 
som press og tvang – og der er det jo ingen forskjell på 
hvor man er i landet, eller hvilken bedrift man holder på 
med. Og da tenker jeg at dette er en bra måte å samarbei-
de på . 

– Hvordan er erfaringen med etatenes håndtering av tipse-
ne dere sender inn?

– Det er en enorm forskjell på da jeg anmeldte saker fra 
Kirkens bymisjon, og nå for Fair Play Bygg. Jeg merker at 
det er en tillit til Fair Play Bygg som Lars har bygget opp, og 

en forventning til oss om å levere inn gode og seriøse tips. 
Nå har vi et kontaktnettverk som ser at vi gang på gang 
leverer gode resultater .

– Hva vil du si er den største utfordringen i møte med ar-
beiderne?

– Det er mange gode organisasjoner inne i byene, men 
når du for eksempel har innkvartering langt utenfor byene 
eller et sted inne i skogen, der det bor en åtte-ti arbeidere, 
og de blir kastet ut og mister jobben – hvor går de da? Så 
det å kunne være mer tilgjengelige, bli enda større, kunne 
bli ringt opp – det er et nødnummer . 

Nå som jeg har blitt en del av Oslo-teamet får jeg mer 
tid til å sette meg ned med case-jobbingen, og så er jeg 
heldig nok til å fortsatt få lov til å være på med Fair Play 
Bygg Østfold innimellom, og jobbe med saker og møter. 
Det elsker jeg; jeg er jo glad i folk, liker å ha kontakt, om 
det så er med politikere, arbeidere, arbeidsgivere, politi-
kere fra høyre- eller venstresiden – jeg syns det er kjekt å 
prate, og lete etter felles veier. 

For jeg er helt sikker på at vi skal samme sted, og at alle 
er enige om at vi må stoppe a-krim. Så blir det bare veldig 
spennende å se hvordan vi praktisk skal finne den veien 
sammen . 

Maren	Amble	Stinessen	er	i	dag	rådgiver	i	Fair	Play	Bygg	Oslo	og	
	omegn,	men	har	også	erfaring	fra	Fair	Play	Bygg	Østfold	og	fra	Roma-
nia	og	Moldova	–	noe	som	gir	nyttig	erfaring	i	felt.	Her	med	kolleger	
Lars	Mamen	og	Hanna	Kjemprud
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Sterke inntrykk

Intervju med fagleder Hanna Kjemprud

– Vil du fortelle litt om bakgrunnen din? Hvilke erfaringer og 
kunnskaper tar du med deg fra tidligere, som er nyttig her i Fair 
Play Bygg?

– Jeg har en mastergrad som så på arbeidsforhold, 
sosi ale bevegelser knyttet til arbeid og deres bidrag til 
utviklingsprosesser .

De siste seks årene har jeg jobbet i Boligbyggelaget 
Usbl, der jeg var tillitsvalgt. Jeg har vært aktiv i fagbeve-
gelsen siden jeg begynte som ungdomstillitsvalgt, og med 
LOs sommerpatrulje .

Det har vært erfaringer hvor man er tett på mennesker, 
og avhengig av å skape gode relasjoner. Dette, sammen 
med den faglige bakgrunnen, og at jeg trives med en hver-
dag med høy aktivitet, tenker jeg vil være nyttig også her  
i Fair Play Bygg .

– Hvordan skiller tidligere arbeid seg fra jobben du gjør nå?
– Jeg kommer fra en stor organisasjon med lang farts-

tid, som kanskje er det største skillet til Fair Play Bygg Oslo 
og omegn, som er en relativt ny organisasjon og nå har 
vokst til et team på fire stykker. Det gjør at vi må finne nye 
løsninger sammen, og at man kan være med på å forme 
organisasjonen. Det syns jeg er veldig gøy!

– Hvorfor søkte du på stillingen?
– Jeg har fulgt med på Fair Play Bygg helt siden starten, 

vært imponert over alt organisasjonen har fått til på fel-
tet, og lenge hatt interesse for arbeidsoppgavene stillingen 
som fagansvarlig tar for seg .

Da jeg så at Fair Play Bygg skulle styrke innsatsen mot 
arbeidslivskriminalitet, var jeg ikke i tvil om å søke!

– Hva syns du er spennende i arbeidet med a-krim, og 
hvorfor er det viktig?

– Måten Fair Play Bygg jobber med å avdekke, fore-
bygge og dokumentere arbeidslivskriminalitet på, gjør det 
til et variert og spennende arbeid.

A-krim er viktig på mange måter. I de konkrete sakene 

vi jobber med, er det åpenbart viktig kontaktarbeid med 
personene som er utsatt for a-krim. Men det er også vik-
tig for bransjen som helhet, og den mer langsiktige jobben 
med å gjenreise en seriøs byggenæring . 

Hanna	Kjemprud	er	fagleder	i	Fair	Play	Bygg	Oslo	og	omegn.	 
Foto: Lars Mamen



Fair Play Bygg Oslo og omegn – 19

– Har du noen saker du har jobbet med så langt, som du 
vil trekke fram?

– Performante-saken var den første jeg var involvert i – 
det ble det første besøket på en byggeplass i ny jobb . Det-
te var en av de alvorligste sakene vi hadde i 2022, og det 
var et møte som gjorde voldsomt inntrykk . 

Arbeiderne fortalte om mye som gjorde inntrykk, men 

det var spesielt sterkt da vi sa at vi kunne sette dem i kon-
takt med en advokat, og spurte om de kunne komme til 
Oslo for et møte, og så hadde de ikke råd til det – de klarte 
bare å komme seg til og fra jobb. Dette fikk vi løst, men det 
sier noe om situasjonen de var i .

Og dette gjorde meg, om mulig, enda mer motivert til å 
ta fatt på jobben, og bekjempe arbeidslivskriminalitet. 

Grov utnyttelse av  
sårbare personer,  
økonomisk kriminalitet  
og hvitvasking, prostitusjonsmiljø

Fair Play Bygg Oslo og omegn har kommet over miljøer i byggebransjen som også 
driver med salg av eskortetjenester og hallikvirksomhet. En del av dette er omtalt  
i Dagbladets artikler om prostitusjonsmiljøet og avdekking av hallik-nettverk i Norge 
(Sex-arbeidernes skjulte verden). Det er tydelige koblinger mellom massasjeinstitutter, 
eskorter og enkelte miljøer i byggebransjen . 

Fair Play Bygg undersøker miljøet rundt en bedrift, der flere ansatte var registrert 
med telefonnummer som var knyttet til prostitusjonsnettverk. Vi fant flere personer 
i miljøet, koblinger til massasjestudioer, adresser og bedrifter.

En ansatt i firmaet har flere telefonnumre registrert på seg som blir brukt på nett-
sider som reklamerer for prostitusjon. En av nettsidene er blant de største aktørene 
for sexannonser i Skandinavia. Den ansatte og hans kollegaer ser ut til å jobbe lange 
dager, så det er mulig at noen misbruker ID-en hans. 

Det skal også være en død person som fremdeles står oppført som arbeidstaker  
i bedriften. Personen døde i 2020, men har mottatt lønn i 2021 og 2022. 

Vi fant flere adresser der ansatte fra bedriften er innkvartert, og flere virksomhe-
ter er registrert. I en av boligene mistenker huseier svart arbeid og grov utnytting av 
arbeidstakere, og påpeker at daglig leder av bedriften kjører i påfallende dyre biler. 

Flere av annonsene på nettsidene reklamerer med «Ukrainian girls» og «Ukrainian 
victims of war».Dagbladet, 30. desember 2022

Case 2

Grafiske elementer: Ikoner
For å illustrere og underbygge poenger kan vi bruke ikoner fra Font Awesome:  
https://fontawesome.com/icons

Eksempler

Send inn tips

På fairplaybyggoslo.no kan du sende inn tips til oss, hvis du 
 mistenker at en bedrift bryter loven. Du kan levere tips helt 
 anonymt hvis du ønsker det. Vi garanterer at din identitet 

 håndteres med største forsiktighet.

Avdekke

Forebygge

Dokumentere
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Regjeringens storrengjøring

Intervju med Maria Walberg, statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdeptartementet (Ap) 

– Nå har regjeringen varslet storrengjøring i arbeidslivet. Hva 
legges i det, og hvor skal vi vaske?

– Det har vært litt diskusjoner rundt storrengjøringsbe-
grepet . Noen mener at det bare er noe man gjør når det er 
veldig skittent overalt, men det er ikke det jeg kaller stor-
rengjøring. Det er jo for å komme til i kriker og kroker, ten-
ker jeg, og at det er bakgrunnen for det ordvalget. 

Men det finnes jo en vakker historie om hvordan norsk 
arbeidsliv er; at det er faste ansatte som er i arbeid, går 
trygt på jobben, har kompetanse, møter 
et bedriftsdemokrati, der det er lett å si 
ifra om det er noe som er feil, som bi-
drar til lavt konfliktnivå og høy produk-
tivitet. Den historien er jo sann, men 
den er ikke sann for alle . Og det er det 
storrengjøringen handler om – å gjøre 
den historien sann for alle .

Derfor er jeg opptatt av at vi ikke 
bare ser på det harde; politiet, kontroll, 
sanksjoner, men at man ser på styrking 
av retten til en hel, fast stilling. Er man-
ge innleid og flyttes mye rundt, kan man 
føle mindre ansvar for arbeidsplassen 
sin, samtidig som at maktskjevheten 
kan bli såpass stor at det er vanskelig å 
si ifra om kritikkverdige forhold.

Jeg syns det er veldig viktig at vi erkjenner at disse ting-
ene henger tett sammen: Vi trenger også denne innsatsen 
mot gråsoneproblematikk, for å få bukt med den hardere 
kriminaliteten . 

Byggenæringen har utfordringer!
– Er det hele arbeidslivet eller noen bransjer som er spesielt 
problematiske? 

– Fra rapportene som har kommet fra etatene, så vet 
vi jo at for eksempel byggenæringen har spesielle utfor-
dringer . Og i de bransjene vi ser at det har utviklet seg  
i en negativ retning, mener jeg det også handler om at det 
organiserte arbeidslivet ikke har fått tak. I bygg, for eksem-
pel – særlig etter finanskrisen – har det vært en endring  
i bemanningsstrategiene i selskapene, som har gjort at det 
har blitt mye mer innleid arbeidskraft, og mye mer kort-
siktighet i hvem som er inne. Det gjør også at man mis-

ter det førstelinjeforsvaret, i kampen mot 
useriøsi tet . 

– Av de nye tiltakene og satsingene i 
hand lingsplanen, hva vil du trekke fram som 
spesielt viktig?

– Det vi vil gjøre for å styrke det orga-
niserte arbeidslivet og arbeidstakerbe-
grepet . Det er også en forutsetning for at 
man kan organisere seg, og kunne stille 
kritiske spørsmål om forhold på arbeids-
plassen. Så å få dette utgangspunktet  
i at man er arbeidstaker, er et veldig viktig 
grep .

Varsler lovarbeid om «grov utnyttelse»
– Jeg vil gjerne trekke fram en sak fra hand-

lingsplanen. Vi arbeider med tiltak for arbeidstakere som 
er svært grovt utnyttet, men med metoder som ikke kva - 
li fiserer som «menneskehandel» etter straffe loven. Vi ser 
på hvordan denne gruppen kan få bedre bistand til å få det 
de har krav på, hvordan vi kan senke terskelen for at disse 
kan si ifra om at noe er galt, og om vi kan kriminalisere fle-
re former for grov utnyttelse av arbeidstakere – det er en 
del av et arbeid som vi skal gjennomføre, og som jeg tror 
blir veldig viktig.

Jeg er opptatt av at
vi ikke bare ser på det harde;
politiet, kontroll, sanksjoner,
men at man ser på styrking

av retten til hel, 
fast stilling.
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Klar beskjed til Arbeidstilsynet
– Regjeringen har gitt klar beskjed til Arbeidstilsynet om 
at vi skal ha mer tilsyn og flere kontroller. Det er jo på en 
måte det første som må til – at man faktisk avslører ting. 
I tillegg har vi sagt at det skal være strengere reaksjoner, 
og høyere gebyrer ved brudd. Dette er det første klare og 
politiske signalet. 

Så er jeg opptatt av at vi har et godt etatssamarbeid, 
hvor etatene sammen kan se hva som er den mest effekti-
ve sanksjonsbruken i de ulike tilfellene. For eksempel, når 
man finner alvorlige brudd og ren kriminalitet, så er dette 
ting som skal straffeforfølges, og anmeldes til politiet. Så vi 
må også se det i sammenheng med hvilken etat det er som 
har de riktige virkemidlene, gitt lovbruddet.

– Hva håper regjeringen å oppnå med Norgesmodellen?
– Den vil være et viktig verktøy for å understøtte de 

reglene som vi mener skal gjelde i arbeidslivet. Det offent-
lige er en veldig stor innkjøper, og med det følger en inn-
kjøpsmakt, og en mulighet til å påvirke markedet. På den 

måten ønsker vi å gi et tydelig signal, og skape et stort 
marked for de som driver ordentlig .

Derfor må vi styrke det organiserte arbeidslivet, og ska-
pe det markedet for de arbeidsgiverne som ønsker å drive 
seriøst . Så der mener jeg Norgesmodell og innleieregler er 
noe av svaret . 

– Til slutt: Hva syns du om arbeidet til Fair Play Bygg?
– Fair Play Bygg er et veldig viktig bidrag i arbeidet vårt 

mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, og det er jo 
også bakgrunnen for at et av de konkrete punktene i hand-
lingsplanen er å støtte Fair Play Bygg økonomisk. Et sånt 
samarbeid mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, som både 
bidrar med informasjon ut til arbeidslivet, men også inn til 
myndighetene, er utrolig viktig. 

Det er også veldig nyttig for vårt arbeid å ha kontakt 
med og få innspill fra dere, og det har vi også fått i arbeid 
med handlingsplanen. Så jeg er opptatt av at vi skal ha god 
kontakt med Fair Play Bygg framover .

Statssekretær	Maria	Schumacher	Walberg	(Ap)	
Foto:	Simen	Gald	/	Arbeids-	og	inkluderingsdeparte-
mentet
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Mange saker på grensen til menneskehandel

Samtale med Natasza Katarzyna Bogacz, prosjektrådgiver  
i avdeling for innenlandsarbeid i Caritas

Caritas er en av Fair Play Byggs viktige samarbeidspart-
nere i arbeidet mot utnytting av sårbare arbeidstakere. 
Natasza jobber med Caritas rettighetstilbud, der målet er 
å avdekke og bistå flere ofre – eller antatte ofre – for men-
neskehandel.

– Vi er i hyppig kontakt med Lars Mamen og andre fra Fair 
Play Bygg, som vi får mye faglig påfyll og viktig info fra. 
Det er et bra samarbeid – det vil jeg trekke fram .

– I jobben du gjør, hva syns du er vanskeligst å være vitne 
til?

– At det har blitt vanskeligere å få de pengene man har 
krav på, enten fra arbeidsgiver eller i konkurssaker. Proble-
matikken med sykepenger er kanskje den som brenner 
mest . Det er veldig skadelig for den som er sykemeldt å 
miste inntekten. Ofte bestrider arbeidsgiver kravet om 
syke penger, eller arbeidstaker har vansker med å doku-
mentere saken sin overfor NAV. Dette har vi sett en stor 
økning av det siste året .

– Hva med moderne slaveri og menneskehandel – ser dere 
mye til det? 

– Vi har noen saker hvert år der vi identifiserer mulige 
ofre for menneskehandel. Dette er jo grov utnyttelse, med 
elementer av tvang . Men saker der vi vet at vedkommende 
kan bli kvalifisert som et rent juridisk offer for menneske-
handel – det skjer veldig sjeldent . Vi ser veldig mye av alt 
som ikke er menneskehandel, som ligger rett under grensa, 
med elementer av tvang som ikke er så åpenbare for det 
juridiske systemet .

Det er jo det som er kjernen: Tvangselementet er et 
problem i mange saker som vi mener er menneskehandel, 
men som ikke vil bli kvalifisert som menneskehandel i ret-
ten. Og det er fordi mange personer er utsatt for psykisk 

press, men ikke vold. Ofte skjer dette i kombinasjon med 
lønnstyveri, som forverrer situasjonen betydelig.

– I disse tilfellene, ser dere ofte at det er et avhengighets-
forhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker? 

– Dette er veldig typisk. De menneskene vi jobber med 

Natasza Katarzyna Bogacz i samtale. Foto: Caritas
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er ofte nyankomne til Norge, med null kroner på konto, 
så den første tiden er de helt avhengige av å ikke måtte 
betale for bolig .

I jobbannonsene de utenlandske arbeidstakerne ser i de-
res hjemland, står det at du ikke trenger å kunne språket, 
ikke engang engelsk. Og at arbeidsgiver stiller med bolig, 
eller at det er mulig med forskuttering. Dette er en farlig si-
tuasjon som skaper muligheter for utnytting. Det er enkelt 
å kvitte seg med en leietaker som ikke har noe formalisert 
leieforhold. Dette skjer når man begynner å skape «proble-
mer» – som å spørre hvor lønnen er blitt av.

– For da kan de fort bare bli kastet rett ut?
– Ja . Det er veldig vanskelig å 

komme seg ut av en sånn situasjon . 
Så for de fleste, hvis de er despera-
te nok, er den vanligste responsen å 
bare holde ut og ikke klage til noen. 
De som begynner å klage, og opp-
lever disse konsekvensene i form av 
utkastelse og arbeidsledighet, reiser 
vanligvis tilbake til hjemlandet. Det 
er svært vanskelig å bistå dem . 

Trusler
– Vi har en sak nå om akkurat det, 
der en arbeidstaker flyttet tilbake 
til hjemlandet, med et krav på over 
100 000 kroner. Der hadde vi til og 
med trusler som han hadde tatt opp med mobilen sin. Ar-
beidsgiveren sa «jeg vet hvor du bor i Polen», og truet med 
at han ikke kom til å kunne reise hjem hvis han gikk til 
Arbeidstilsynet. Vi anmeldte saken til politiet, men den ble 
henlagt kort tid etter. Denne brukeren hadde det veldig 
vanskelig med å forstå hvorfor han ikke ble tatt på alvor, 
og at det ikke var mer hjelp å få .

– Hva kan gjøres for å forebygge eller forbedre den situa-
sjonen i systemet? 

– Sats på norskopplæring! Egne landsmenn utnytter 
ofte arbeidsinnvandrere, kommuniserer på morsmål og 
bruker mellommenn til rekruttering, oppfølging og så ut-
nytting.

Rettssikkerheten til utenlandske arbeidstakere må tas 

på alvor. Rettshjelpen må utvides, så man ikke står alene  
i de sivilrettslige prosessene for å kreve utestående lønn 
og feriepenger . 

I tillegg må tomrommet i lovverket opp til menneske-
handel fylles ut. Lønnstyveri-paragrafen er ikke nok. Vi ser 
så mange saker i gråsonen opp mot menneskehandel .

– Har du en historie fra i år som har gjort spesielt inntrykk 
på deg, som du kan fortelle om?

– Det var fire ansatte fra et firma som gikk ut og meldte 
fra til oss – noen åpent og noen anonymt. De hadde ikke 
fått lønn på flere måneder, bare lovnader om at det kom til 
å komme. De jobbet utrolig mange overtidstimer, uten å 

ha penger til mat. Det sier litt når det 
går an å føle på såpass lite risiko og 
konsekvens av en sånn praksis man 
har gjentatt med flere hundre ansat-
te, over mange år. 

Brukeren jeg nevnte i stad som 
reiste tilbake til Polen – han er en av 
de fire – har folk som leter etter han 
i landsbyen, som oppsøker moren 
hans og naboer og spør om hvor han 
er . Han var såpass redd for å reise 
hjem, at han lenge bodde i en annen 
by .

Mafiametoder
– Er dette tilfellet i byggebransjen? Har 

arbeidsgiveren drevet med dette i mange år?
– Ja, og ja – og dette bruker arbeidsgiveren som et slags 

bevis for de ansatte, om at det er ingenting de kan gjøre, 
for han har jo drevet dette firmaet i årevis, iallfall tolv år. 
Her i Oslo! Så han skaper en slags mytologi rundt seg selv, 
som disse mennene tror på, om at han har alle mulige kon-
takter og at han rett og slett kan ødelegge livene deres, 
hvis de prøver å skape problemer for han . 

Og dette er mafia – han har sine trofaste ansatte som 
gjør det skitne arbeidet for han, som å kaste folk på gata, 
og stjele lønn . Det var også en arbeider som jobbet på et 
usikret tak fra fjerde etasje og skled, men klarte å få tak i en 
slags kabel, som reddet livet hans. Han ble sendt rett tilbake 
til Polen – de kjøpte bare en flybillett og satte han på et fly.

Arbeidsgiveren sa  
«jeg vet hvor du bor i Polen»,  
og truet med at han ikke kom  
til å kunne reise hjem hvis han  

gikk til Arbeidstilsynet.
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Politiet må bli flinkere til å inndra profitten

Samtale med Inger Coll, høgskolelektor ved Politihøgskolen

Inger Coll er utdannet jurist, og jobber mot økonomisk 
kriminalitet. Hun har tidligere vært domfullmektig i justis-
departementet, og sekretær i konkursrådet. Hun har også 
vært advokat i Skattekrim, hos Oslo Kemnerkontor, i til-
legg til å ha vært innom politiet to ganger. 

På Politihøgskolen har Coll operasjonalisert studieplanen 
for tverretatlig bekjempelse av økonomisk kriminalitet, og 
har også utvidet porteføljen til å om-
fatte et studium om inndragning av 
penger . 

– Der er politiet rett og slett for 
dårlige. Vi har gode regler, men vi 
bruker dem ikke nok . 

– Hvilke strategier skal politiet legge 
for å få gjort noe med den omfattende 
økonomiske kriminaliteten? A-krim er 
jo en del av økokrimmen. Hvordan øke 
risikoen for de kriminelle?

– Ta pengene! Økt oppdagelses-
risiko er jo kjempeviktig, men politiet 
må bli flinkere til å gå etter penge-
ne. Vi er for opptatte av å bevise det 
straffbare forholdet og sende folk  
i fengsel. Det er flott, for all del, men 
hvis du lar de kriminelle sitte igjen 
med gevinsten, er det ikke avskrek-
kende å få seks måneders ubetinget fengsel, når det ligger 
noen millioner i klesskapet ditt og venter – da har det jo 
vært en nydelig timebetaling. Og dette er penger du da 
høyst sannsynlig vil dytte inn i ny kriminalitet. Så vi må bli 
flinkere til å ta profitten, og profitten ligger jo igjen hos 
bakmennene, de lenger opp i kjeden. 

 
Målstyring skaper problemer
– Det er problematisk med målstyring på statistikk. Når po-
litiet måles på den måten – etter hvor mange saker man får 
oppklart – så vil det vri atferden til politiet. Politiet vil prø-
ve å oppnå måltallene. Å gå etter en bakmann krever mye 
mer etterforskning. Da forsvinner det overordnede sam - 
funnsmessige perspektivet: Hva er viktigst – at politiet har 
en statistikk på at de har tatt 40 småfisker, eller å ta ut én 

stor bakmann som har et helt nett-
verk? 

Sånn som det er nå, får du skryt 
hvis du klarer mange småsaker . Fot-
soldatene nederst i kjeden blir jo er-
stattet raskt. Å strupe pengestrøm-
men opp til en hovedmann og ta han 
ned, ville hatt en større effekt. Da får 
du tatt litt færre saker, men hvis det 
kan gjøre at tilfellene av nye saker 
bremses, så vil det være en posi tiv, 
samfunnsmessig effekt – som i det 
minste vil gjøre det litt vanskeligere 
i det kriminelle hjulet . 

– Hva med den ulovlige profitten 
som blir igjen i de kriminelle miljøene, 
hvordan kan samfunnet beslaglegge 
den? Hvordan få tak i de pengene? 

– Alt må ikke gjøres i straffesporet. 
Man kan også skattlegge inntekter fra kriminelle handlinger 
– det er fullt mulig. Hvis du har tjent penger på arbeid, næ-
ring eller virksomhet, så er det skattepliktig inntekt. 

I flere andre land har man egne enheter som går etter 
kjente kriminelle, og skattlegger inntektene deres, der det 
ikke er nok bevis for å åpne en straffesak, men man ser at 

Hva er viktigst – at
politiet har en statistikk
på at de har tatt 40 små-
fisker, eller å ta ut én stor

bakmann som har et
helt nettverk?
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pengestrømmen er såpass stor og forbruket såpass høyt  
i forhold til hvit inntekt.

Dette vil jo være en plan B, for det beste er jo å ta en 
straffesak, og inndra hele utbytte. Men når bevisbildet gjør 
at det ikke går, er dette et grep sivile etater kan ta. Dette 
gjøres litt i Norge, men det er ikke bevisst fokus på å ta ut 
kriminelle på denne måten, dessverre. 

Sivilrettslig inndragning
– Du har tidligere nevnt at du ønsker større bruk av sivilrettslig 
inndragning. Hva går dette ut på? 

– Det er litt spissfindig juss, men her er også utgangs-
punktet at vi ikke kan bevise kriminalitet utover enhver 
rimelig tvil. Politiet må ha mye bevis for å kunne åpne en 
straffesak. Og hvis du ikke har det, men kan sannsynlig-
gjøre ut fra andre omstendigheter at for eksempel denne 
bilen eller dette huset er betalt med utbytte fra kriminelle 
handlinger, så kan du vise til alminnelig sannsynlighets-
overvekt – som altså er mer enn 50 prosent sannsynlig . 
Ved straffesaker må vi utover enhver rimelig tvil – nesten 
100 prosent . 

Dersom staten får anledning til å inndra verdier i sivil-
rettslige prosesser, kan staten ta verdier fra de kriminelle, 
som hus eller biler, og ta disse verdiene inn i den hvite øko-
nomien. Det vil være en juridisk effektiv måte å ta penger 
ut av kriminalitet på .

Det er ingen lov for dette i Norge, men nå står den på 
programmene til nesten alle de største partiene, så her kan 
det faktisk skje noe. Det ser ut som at det er litt motstand 
i departementet, en skepsis til dette, som er veldig nytt. 

«Silotenkning»
– Har du noen andre kommentarer til forbedring i tiltak som du 
syns er viktig å fokusere på? 

– Vi må bli flinkere til å jobbe sammen! Denne «silo-
tenkningen» i offentlig forvaltning er en hindring for ar-
beidet. Det er ulike departementer som styrer Arbeidstil-
synet, NAV, politiet og Skatt. Og når vi har problemer som 
berører mange siloer av gangen, kan fort hver silo se sin 
del av problemet, men ikke hvordan det berører de andre 
siloene . Når en silo da prøver en løsning som passer for 
dem – uten å se hele bildet – kan det hende at den løsnin- Inger	Coll	er	høgskolelektor	ved	Politihøgskolen	i	Oslo.	Foto:	Politihøgskolen
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gen de velger er direkte kontra-produktiv i forhold til hva 
andre siloer opplever . 

Nå har de jo denne felles styringsmodellen for a-krim-
sentrene iallfall, der man nettopp samler etatsledere. Da 
har det litt tyngde; de kan få en felles virkelighetsoppfat-
ning og bedre forståelse for hverandres problemstillinger 
og perspektiver. Man må bli flinkere til å se helheten og 
finne felles arenaer, istedenfor å sitte i hver sin silo.

– Hva med Politilovens § 7? Nå tolker Økokrim den slik at 
politiet har begrenset hjemmel til å delta på kontroller mot 
a-krim?

– Det viste seg at den hjemmelen er smalere enn det 
man trodde. Så da måtte alle a-krimsentrene forholde seg 
til det Økokrim hadde sagt; slutte å gi pålegg om stans med 
hjemmel i politilovens paragraf 7, og heller ikke kunne gå 
inn på en byggeplass, med mindre de har adskillig grunn til 
mistanke – som vil si mer enn alminnelig sannsynlighets-
overvekt – for at det skjer noe gærent der . 

De kan ikke gå inn for å se om det skjer noe gærent, 
for det har de ikke lov til å gjøre. Politiet kan være med 
Arbeidstilsynet og Skatt, men kun hjelpe dem i deres bruk 
av deres sivile hjemler, og hjelpe dem innenfor skatteloven 
eller arbeidsmiljøloven. Men de kan ikke bruke straffepro-
sessreglene for å gå inn, og da følte nok veldig mange at 
de fikk stripset hendene – at det ble veldig begrenset hva 
politiet egentlig kunne gjøre i a-krimsentrene. 

Jeg mener absolutt at dette er uheldig. Stortinget bør ta 

en ny vurdering på hva politiet kan gjøre etter politilovens 
paragraf 7, og kanskje utvide den. 

– Hvorfor brenner du for økokrim? 
– Jeg er opptatt av rettferdighet. Folk som beriker seg 

selv på samfunnets bekostning og slipper unna med det, 
har jeg så ekstremt lite sans for eller tålmodighet med . Da 
må man rydde opp . Så jeg tenkte at hvis jeg kan gjøre en 
forskjell her, så det blir litt mindre attraktivt å lure og snylte 
på andre, eller hjelpe politiet eller Skatt til å jobbe på en 
annen måte – da er det vits i å komme på jobb hver dag .

Stortinget bør ta en ny  
vurdering på hva politiet kan gjøre 

etter politilovens paragraf 7,  
og kanskje utvide den . 

Dette sier Skatteetaten

Fair Play har god geografisk spredning og gode lokalkunnskaper 
– noe som er av stor verdi og interesse for vårt arbeid. Resultatet 
av samarbeidet vårt innebærer deling av verdifull kunnskap om 
markedet og erfaringer om risiko.

Vivek Vaishnavi, 
leder tverretatlige 
samhandlingsarena for 
forebygging av a-krim

Vivek Vaishnavi
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Svindel, svart arbeid, brudd  
på konkurskarantene,  
stråmannsvirksomhet

I fjorårets årsrapport skrev vi om Stefan Atanase, som var bakmann i Oslo Elektro. 
Atanase bedrev systematisk utnyttelse av rumenske arbeidere, presset dem og drev 
lønnstyveri, før han dumpet dem så snart de begynte å stille kritiske spørsmål.

Fair Play Bygg jobbet også med dette kriminelle nettverket i 2020, da de holdt på med 
ID-tyveri, stråmannsvirksomhet, dokumentfalsk, trusler, vold og grov utnyttelse på 
grensen til tvangsarbeid. NRK publiserte flere saker om Atanase og nettverket i de-
sember 2021, der han også ble anmeldt for tvangsarbeid og ID-tyveri. Etter konkurser 
i flere av bedriftene i nettverket, ble Atanase ilagt konkurskarantene fra oktober 2021 
til oktober 2023.

I mai 2022 får Fair Play Bygg informasjon om at Atanase er aktiv i en ny bedrift, der 
vi mistenker at daglig leder er stråmann for Atanase. Atanase har sendt ut flere tilbud 
til kunder som har lagt inn oppdrag på ulike anbudsplattformer, på vegne av denne 
bedriften. Fair Play Bygg sender varsel om bedriften, som blir slått konkurs 25. januar 
2023 . 

Denne bedriften har også en søsterbedrift med «Elektro» i navnet. Elektro-bedrif-
ten har mistet godkjenningen for å drive elektroarbeid etter at de kom i søkelyset til 
El-tilsynet. Faglig leder i bedriften er en gammel kjenning av Atanase, og har fungert 
som faglig leder i flere el-bedrifter med tvilsom historie. I tillegg samarbeider dette 
miljøet med et annet firma, som utførte arbeid på hoteller som brukes som asylmot-
tak for ukrainske flyktninger.

I november 2022 blir Fair Play Bygg kontaktet av en privat huseier som inngikk 
en avtale om påbygg med en bedrift der Atanase er prosjektleder. Huseier opphevet 
kontrakten grunnet omfattende feil og tydelige mangler på fagkunnskap. Hun for-
teller at det har vært seks arbeidere på oppdraget, men bedriften har ingen ansatte 
ifølge Proff Forvalt, og har heller ikke sentral godkjennelse fra Direktoratet for bygg-
kvalitet . 

Huseier er i konflikt med bedriften om betaling, og har betalt en del på forskudd 
som bedriften ikke vil tilbakebetale. Fair Play Bygg mistenker svart arbeid, svart om-
setning og brudd på konkurskarantene, og sender varsel til blant annet Skatteetaten. 
9. januar får denne bedriften et tvangspant på 80 000 kroner fra Skatteetaten. Det 
er forventet at dette fører til konkurs i foretaket.

Case 3
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På fairplaybyggoslo.no kan du sende inn tips til oss, hvis du 
 mistenker at en bedrift bryter loven. Du kan levere tips helt 
 anonymt hvis du ønsker det. Vi garanterer at din identitet 

 håndteres med største forsiktighet.

Avdekke

Forebygge

Dokumentere
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Lønnstyveri, skatte- og avgifts- 
unndragelser, uregistrert arbeid,  
kontant betaling

Fair Play Bygg Oslo og omegn fikk besøk av tre ansatte som har jobbet på en bygge plass i Nitte-
dal, der den slovakiske bedriften Performante S.R.O. er underentreprenør.

De har ikke mottatt lønn på halvannen måned, og heller ikke lønnslipper. Arbeids tiden per  måned  
er 230–240 timer. 

De fortalte om ansatte på midlertidig kontrakt og uten kontrakt. Ansatte uten kontrakt har 
mottatt all lønn kontant, og deler av lønnen er betalt ut fra privat konto. 

En ansatt – som ikke hadde arbeidskontrakt eller HMS-kort – mottok et stort beløp i kontant, 
utbetalt i en bil på Aker Brygge i Oslo. Flere andre arbeidstakere mottok også kontant lønn på 
brakkeriggen . 

Etter varsling fra Fair Play Bygg Oslo og omegn, drar Arbeidstilsynet på kontroll ved en bygge-
plass. En ny kilde kunne fortelle oss at hans reelle arbeidstid var 57 timer per uke: 10 timer 
mandag–fredag, og 7 timer på lørdag. Arbeidsgiveren hadde levert ferdigutfylte timelister der 
lørdagene ikke var oppført, og instruerte arbeiderne om å ikke bruke HMS-kortet på byggeplas-
sen på lørdager . Det er heller ikke utbetalt feriepenger eller pensjonsinnskudd . 

En av Performantes formenn lover at lønnen vil komme. Ifølge kilden måtte han signere pa-
pirer på at han ikke hadde noen lønnskrav, for å kunne få utbetalt lønn. Flere kilder forteller at 
de opplever det samme, og det blir avtalt en dato der flere arbeidstakere skal møtes på et mulig 
brakkehotell der lederen vil utbetale lønn i kontant – mot underskrivelse på at de ikke har lønns-
krav mot bedriften. Lederen sier at overtidstillegg ikke vil bli utbetalt. 

Halvannen måned senere drar Fair Play Bygg Oslo og omegn til Nittedal, der de prater med 
flere ansatte på byggeplassen der Performante er underleverandør. De forteller blant annet at 
det ikke er blitt utbetalt lønn på tre måneder, at timelister blir forfalsket og at tidligere lønn er 
utbetalt med for få timer. Flere mangler HMS-kort, og arbeidstakerne må kjøpe arbeidsklær selv. 
Det er også kritikkverdige forhold på byggeplassen, blant annet støvende arbeid uten maske 
eller støvavsug .

Lederen sier at lønnen kommer snart, men de ansatte er redde for at Performante vil forlate 
Norge uten å betale. Flere av dem har jobbet for samme bedrift i andre europeiske land. En 
ansatt har jobbet for Performante siden september 2021 – forholdene i firmaet ser ut til å ha 
pågått i lang tid.

Fair Play Bygg varslet a-krimsenteret. Dette resulterte i flere tilsyn og pålegg mot  Performante, 
hovedentreprenør og byggherre . 

Etter at pressen omtalte saken, har hovedentreprenør utbetalt noe lønn til de ansatte i Per-
formante . 
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Tenk nytt i a-krimarbeidet

Samtale med Einar Haakaas, forfatter og journalist

 

Einar Haakaas er forfatter og journalist, og har tidligere 
jobbet for Aftenposten i tjue år, der han arbeidet med en 
rekke gravesaker knyttet til arbeidslivskriminalitet. Høsten 
2022 ga han ut boka «Moderne slaveri i Norge – arbeids-
livets skyggeside».

– I Klassekampen skriver du at regjeringens tiltaksplan mot 
a-krim preges av en nesten total mangel på nytenking. Vil du 
kommentere handlingsplanen som ble lagt fram 1. oktober?

– Jeg syns det er veldig viktig at regjeringen vil gjøre 
endringer i definisjonen av arbeidstaker. Da får vi et verk-
tøy til å avsløre utnytting som er skjult i form av entreprise 
og enkeltpersonforetak .

Nå har det vel også blitt vedtatt å gi høyere bøter for 
brudd på arbeidsmiljøloven – og det er veldig bra . Det har 
vært for mange tilfeller der Arbeidstilsynet har latt være 
å gi bøter, eller trukket tilbake bøter. Altfor ofte blir det 
ingen sanksjoner i det hele tatt.

I tillegg har du mer satsing på a-krimsentrene, som hel-
ler ikke fungerer optimalt. Fair Play Bygg hadde nylig en 
oversikt over rundt 200 anmeldelser for lønnstyveri, der 
ingen er blitt tatt opp av politiet. 

Digitalt slaveri – en alvorlig trend i a-krim
– Både Arbeidstilsynet og politiet fungerer som flaskehal-
ser i a-krimarbeidet. To av sakene jeg trekker fram i boken 
min, er ganske alvorlige tilfeller av arbeidsulykker, der beg-
ge ofrene manglet opplæring . I begge sakene har Arbeids-
tilsynet frarådet politiet å etterforske saken.

Ramunas Gudas ble multi-handikappet etter en ulykke  

 
 

Einar	Haakaas	er	kritisk	til	hvordan	a-krimarbeidet	drives.	
Foto: Paul Audestad
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i en heissjakt, og Vaidas Sakalauskas mistet to fingre på et 
fiskebruk. Historiene gjør sterke inntrykk: Ramunas fortel-
ler at han ikke kan passe på datteren sin, fordi han ikke kan 
løpe lenger . Og Vaidas sin erstatning var en tusenlapp per 
mistet finger!

– Hvilke gjennomgående trender eller skifter innen a-krim 
vil du trekke fram som spesielt alarmerende?

– Det med å skape en digital slave er kanskje noe av 
det mest alvorlige i vår tid. Det første steget, er at utnyt-
teren kanskje selger en arbeidskontrakt til rundt 15 000 
kroner. Spesielt under pandemien var dette prekært, for da 
kom du ikke inn uten arbeidskontrakt 
og bolig, så da betalte arbeiderne fort 
for en adresse og en kontrakt . Slik ble 
de jo fullstendig avhengige av denne 
mellommannen – med en gang . 

Det neste steget, er at arbeiderne 
ikke kan språket eller normene ved 
det norske samfunnet . Så sier mellom-
mannen: «Hvis jeg får Bank ID-en din 
kan jeg opprette en konto for deg, og 
ta opp et lån», eller at de rett og slett 
krever Bank ID-en i bytte for arbeids-
kontrakten . Bakmannen tar så 30 pro-
sent av dette lånet selv, og arbeidsinn-
vandreren sitter enda mer igjen som 
en slave, ikke bare av denne mannen, 
men også i samfunnet, for han har da 
en gjeldsbyrde som ikke ligner grisen . 

Videre kan de også opprette firma-
er i arbeidernes navn – fiktive firmaer 
det strømmer penger inn i, og som blir brukt til hvitvasking. 

Dette har jeg sett gjennom flere år, og det er svært grov 
utnytting og moderne slaveri. Det er en ganske brutal vir-
kelighet, som ligger og koker under overflaten i samfunnet, 
med altfor lite oppmerksomhet rundt. 

– For mange har kanskje a-krim virket som en ansiktsløs 
kriminalitet, som i størst grad rammer staten og skatteinntek-
ter. Tror du at vi, det norske samfunnet, ville forandret syn på 
kriminaliteten om man ser mer hvem det angår, og hva som 
faktisk skjer med ofrene?

– Det er jo mitt håp, at når de ser får se ofrene og 

skjønner at dette er mennesker av kjøtt og blod, at det går 
inn hos folk, og da blir mye mer opptatt av hva de gjør. Jeg 
har jo snakket med mange som blir sjokkerte over hvor ille 
dette faktisk er. Jeg tror iallfall at folk har sluttet å skryte 
i selskaper om at de har kjøpt svart arbeid . Det er ikke 
trendy . 

Jeg tror regjeringen blant annet derfor må snakke med 
dem som kjenner dette på kroppen. Der har Fair Play Bygg 
sin forse – nettopp det at de har kontakt med dem som 
kjenner på problemene daglig, og er gode til å synliggjøre 
sakene og tingenes tilstand. Fair Play Bygg er et utrolig bra 

tiltak, og en viktig kobling mellom fag-
bevegelsen og arbeidsgiveren, som på 
en måte forplikter arbeidsgiversiden 
til å gjøre tiltak.

Noe av det bra regjeringen gjør, er 
jo nettopp å innvilge mer penger til 
Fair Play Bygg, som da kan rive opp 
saker, få inn rapporter, øke oppmerk-
somhet, få fram ting i media.

– Hvordan kan vi ansvarliggjøre de 
som tjener fett på bruk av kriminelle, og 
hvordan kan etatene mer effektivt inn-
dra profitt fra a-krim? 

– Det er definitivt en mangel på 
ansvarliggjøring av de som faktisk 
tjener mye penger på dette her. De 
trekkes jo hit fordi det er som en hon-
ningkrukke å drive med a-krim i Nor-
ge – det er mye penger å tjene, og lav 
risiko. Det er derfor det er så viktig å 

ikke bare ta de kriminelle, men også de som tjener på de 
kriminelle. Det er en så systematisert struktur i dette – på 
alle nivåer . 

I dag har vi regler som ansvarliggjør de som tjener pen-
ger på dette. Både Byggherreforskriften og «påseplikten» 
er veldig klare på at byggherrene og oppdragsgiver er an-
svarlige for å sjekke hvem som gjør jobben, og at lønns- og 
arbeidsforhold er i orden . 

Men her er vi inne i kjernen på hvordan man kan stop-
pe a-krim – å rett og slett ramme de ansvarlige, gå inn, gi 
bøter, ta beslag i penger. For det er et språk de skjønner.

Bakmannen tar så 
30 prosent av dette lånet 

selv, og arbeidsinnvandreren
sitter enda mer igjen

som en slave …
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Se til Finland
– Du mener vi bør se til det finske lovverket. Kan du utdype 
dette?

– I Norge har vi ingenting mellom det groveste, som er 
menneskehandel, og brudd på arbeidsmiljøloven – utenom 
lønnstyveri, men det fungerer jo foreløpig ikke. Og de fles-
te sakene befinner seg i en gråsone opp mot tvangsarbeid 
og menneskehandel .

Her tenker jeg at fellestrekket ved disse sakene, er grov 
utnyttelse. Det kan du lettere bevise, for det er mer objek-
tive fakta; en rekke indisier og beviser som viser at du er 
utnyttet grovt, fra madrassen du ligger på i tvangsboset-
ting, til lav lønn. Mens lønnstyveri krever en aktiv handling, 
og et forsett, og det er mye vanskeligere å bevise.

Finland har grov menneskehandel på topp, med ti års 
fengsel . Så har de har seks års fengsel for menneskehandel 
– der grovheten utgjør forskjellen . Så har du grov utnyt-
telse knyttet til gjeld, med fire års fengsel – altså at du har 
blitt utnytta og er i en gjeldssituasjon. Så har du utnyttelse 
knyttet til gjeld – to års fengsel. Så har du grov, utpressen-
de diskriminering – at du blir presset til å godta forhold 
som er diskriminerende i arbeidslivet . Så har du utpressen-
de diskriminering – en mildere form . 

Her har vi altså fire nivåer under menneskehandel, som 
ikke er brudd på arbeidsmiljøloven. Alle disse fire nivåene 

mangler vi. Det er et gapende hull i loven, som ikke fanger 
opp alle disse som er i gråsonene . 

– Er dette enkeltskjebner, eller vil du kalle det et samfunns-
problem?

– Dette er ikke bare et individuelt problem for disse 
ofrene – det er et samfunnsproblem, et onde med masse 
ringvirkninger. Og likevel er temaet aldri oppe i Debatten. 
Men akkurat nå er det et momentum . For nå har regjerin-
gen og Arbeids- og inkluderingsdepartementet sagt at de 
skal rydde opp, at de skal snu enhver stein. Da må vi ta 
dem på ordet!

FriFagbevegelse, 2. januar 2023

Både Byggherreforskriften  
og «påseplikten» er veldig klare  

på at byggherrene og oppdragsgiver  
er ansvarlige for å sjekke hvem som  

gjør jobben, og at lønns- og  
arbeidsforhold er i orden . 
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Utnytting av ukrainske  
arbeidstakere, lønnstyveri
Fair Play Bygg Oslo og omegn har mottatt informasjon om at flere ukrainske arbeids-
takere ikke får korrekt lønn, overtidsbetaling eller feriepenger. Skatteetaten har også 
tvangspant på byggebedriften. Arbeidsgiver er en mann fra Belarus.

Kilden får bistand fra Frelsesarmeens migrasjonssenter. Han er fra Ukraina, og 
kom lovlig til Norge sommeren 2022. Huset hans ble ødelagt i krigen. Kilden forteller 
at det alltid har vært problemer med betalinger, men at han var redd for å agere grun-
net forlengelse av arbeidstillatelse, og var avhengig av papirer fra arbeidsgiveren. 

Han har jobbet ti timer fem ganger i uka, men får bare betalt for 160 timer per 
måned. A-meldingene stemmer ikke med faktisk utført arbeid, og arbeidstaker mot-
tar heller ikke lønnsslipper .

Frelsesarmeen sier at arbeidsgiver har utnyttet situasjonen med arbeids- og opp-
holdstillatelse. Arbeidstaker har vært presset til å jobbe mye overtid, som han ikke 
har fått korrekt lønn for – i tillegg er ikke feriepenger utbetalt. Kilden er også tydelig 
redd for arbeidsgiver og å miste opphold i Norge, og vil derfor ikke oppgi arbeids-
plassadresser . 

Hanna og Lars fra Fair Play Bygg møtte kilden for å granske saken nærmere. Kil-
den forteller da at det er en norsk malermester som bestiller oppdrag fra bedrif-
ten. Malermesteren er ofte på byggeplassene, og er nærmest «kompanjong» med 
arbeidsgiveren fra Belarus .

Bedriften er kontrollert av Arbeidstilsynet tidligere og har fått flere reaksjoner, 
blant annet tvangsmulkt. Bedriften sysselsatte syv årsverk i 2021, men hadde over-
raskende lav omsetning og et stort underskudd på driften. Fair Play Bygg mistenker 
at bedriften har svart omsetning som ikke rapporteres i regnskapet.

Case 5

Grafiske elementer: Ikoner
For å illustrere og underbygge poenger kan vi bruke ikoner fra Font Awesome:  
https://fontawesome.com/icons

Eksempler

Send inn tips

På fairplaybyggoslo.no kan du sende inn tips til oss, hvis du 
 mistenker at en bedrift bryter loven. Du kan levere tips helt 
 anonymt hvis du ønsker det. Vi garanterer at din identitet 

 håndteres med største forsiktighet.

Avdekke

Forebygge

Dokumentere

T.v.	faksimile	fra	Dagbladet,	
14. mars 2022
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Svart arbeid og svindel

Ingen ansatte og ingen omsetning er rapportert.

September 2022. To kunder – Ida og Katrine – varsler Fair 
Play Bygg om at de er svindlet i forbindelse med oppussing 
av bad. Bedriften har verken rapportert omsetning eller re-
gistrerte arbeidstakere. 

De to kvinnene gikk sammen for å finne et firma og pusse 
opp samtidig den våren, da de bor på samme adresse.

– Firmaet vi landet på virket veldig profesjonelt; hjem-
mesiden var godt utarbeidet, pedagogisk oppsatt og veldig 
ryddig. De oppga et steg for steg-program, hva hvert steg 
kostet og hva summen ville bli totalt, sier Ida.

Ida får firmaet over på befaring, der de også gjør et vel-
dig godt inntrykk – de bruker lasere og måler opp . Anbu-
det er også detaljrikt, og fremstår som seriøst og ordentlig 
satt opp mot de andre anbudene de så på, som var mer 
kortfattede og upresise. I tillegg lover de å kunne levere på 
kort tid – rundt fire uker til sammen. 

Kvinnene signerer hver sin kontrakt . I Katrines kontrakt 
er sluttdatoen satt 29. juli, mens den står på 1. juli i Idas.
Men de tenker ikke så mye over det; kontrakten er fra For-
brukerrådet, og alt ser ryddig og betryggende ut.

– Alt var veldig gjennomarbeidet, så derfor falt valget 
på dem . 

Oppussingen begynner så 28 . mai . 

Trykk på betalinger
Badene blir revet, og den første fakturaen kommer. Katri-
ne aner noe uro når fakturaen på 78 520 kroner kun har 
én dags forfall, men blir overbevist av svindlerne om at alt 
er som det skal . 

Kildene	våre	ønsker	å	være	anonyme.	Vi	har	brukt	fiktive	navn	i	saken.

Case 6

Grafiske elementer: Ikoner
For å illustrere og underbygge poenger kan vi bruke ikoner fra Font Awesome:  
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Arbeidet er helt tydelig 
utført	av	amatører,	og	
alt	måtte	rives.	Takst-
mannen	estimerte	
kostnadene	for	å	få	
gjort	alt	på	nytt	til	
400	000	kroner	per	
bad,	pluss	kostnader	
av materialer. Begge 
foto:	Privat
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– Men de var veldig på meg; de ringte mye og hørtes 
stressa ut og sa igjen og igjen at jeg måtte betale. Jeg 
prøvde å få dem til å slappe av med å si at forfallet var for 
bare fire dager siden, og at pengene selvfølgelig er på vei. 
I etter påklokskapen skjønner jeg jo at de skyldte penger 
andre steder, og kanskje ble truet selv. 

Katrine ønsker så mer dokumentasjon, og holder først 
tilbake på den andre fakturaen. Hun har nå sett at bedrif-
ten ikke er registrert i våtromsregisteret, og varsellampene 
begynner å lyse. Hun ringer bedriftens kontaktperson. 

– Han ble veldig offensiv, stresset, begynte å heve stem -
men. Han sa at han hadde prosjektlederrollen, og at alle 
arbeiderne de henter inn er godkjente. Han nevner Konne-
rud Rør, som er et firma jeg kjenner til, så da kjøpte jeg den, 
og godtok det bare . 

Hun ber likevel om skriftlig bekreftelse på at all doku-
mentasjon er godkjent, og får en mail med en gang – en 
bekreftelse på at hun vil få alt av nødvendig dokumenta-
sjon og bilder, ved prosjektets slutt. Katrine slår seg til ro 
med dette. 

Kontakten opphører
Oppussingen går inn i tredje uke, flisleggeren er i gang, og 
den tredje fakturaen blir betalt . Ida og Katrine begynner å 
snakke sammen nesten daglig. De syns arbeidet med sluk, 
membran og fliser virker slurvete – i tillegg er det ikke lagt 
fuger. De begynner å følge mer opp, og stille spørsmål ved 
arbeidet . 

Katrine ber dem om å rette opp i feil og mangler før de 
fortsetter, men får ikke tak i noen. Ida oppnår kontakt, men 
får beskjed om at flisleggeren har hatt et dødsfall i famili-
en, og at arbeidet vil stoppe opp i en ukes tid mens han er 
i begravelse i Polen . 

Etter det opphører all kontakt. 
– Ingen svar på meldinger, mail eller telefon. De blok-

kerte faktisk nummeret mitt, sier Katrine. 
Etter et par dager får kvinnene en mail hver, der det 

står at de må betale 30 000 kroner ekstra grunnet svak 
valutakurs . 

– Da har vi betalt tre fakturaer hver uten spørsmål, så 
de ser sitt snitt. Vi betaler selvfølgelig ikke; brikkene be-
gynner å falle på plass, og vi skjønner at vi har blitt lurt.

Katrine svarer dem og later som at de skal betale om 
de bare svarer henne, for å kunne oppnå noe mer kontakt. 
Ingen henvendelser blir besvart . 

– Hvordan kjentes det da?
– Råttent. Det er jo så utspekulert og planlagt: Ida tok 

jo kontakt med leverandøren av baderomsflisene selv og 
spurte hvor resten av flisene våre var, men da hadde svind-
lerne bare tatt ut et par pakker for å kunne legge ut litt på 
gulvet, uten å betale for resten av bestillingen. Da lukter 
man virkelig lunta .

Ida legger til: 
– Da ble det mer panisk. Når du faktisk ikke har et sted 

å bo, og ikke vet hva som skjer; om de kommer tilbake eller 
ikke, hva må gjøres på nytt, og hvor lang tid vil det ta.

Henlagt av politiet
To uker senere får de inn en takstmann for å skrive en 
rekla masjonsrapport . Dom  men er tyde lig: Arbeidet er helt 
tydelig utført av amatører, og alt må rives. Han estimerer 
kostnadene for å få gjort alt på nytt til 400 000 kroner per 
bad, pluss kostnader av materialer.

– Det var ingenting å ta vare på. Betongen i gulvet var 
skadet, membranen var ikke tett, veggene var skeive – og 
dette var ting han kunne måle opp uten å se på rør eller 
elektrisitet, sier Ida. 

De politianmelder svindelen, men får raskt avslag på 
anmeldelsen grunnet ressursmangel . 

– Når man blir tatt i å naske eller stjele mindre verdier, 
får det konsekvenser og følger for dem som gjør det . Der-

Da ble det mer panisk . 
Når du faktisk ikke har et sted å bo, 

og ikke vet hva som skjer; om de kommer 
tilbake eller ikke, hva må gjøres på nytt, 

og hvor lang tid vil det ta.
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for syns jeg det er så sykt at det er mindre viktig når man er 
oppe og nikker på en halv million kroner som blir svindlet 
fra deg, sier Katrine .

Ida deler skuffelsen over mangelen på interesse fra poli-
tiet. 

– Vi er jo ikke de siste de lurer; det har skjedd med man-
ge og vil skje med enda flere. Jeg syns at politiet kunne 
reagert – her er det snakk om store summer svindlet av 
privatpersoner, med stor sannsynlighet for gjentakelse. 

Katrine ble svindlet for rundt 220 000 kroner, og Ida for 
rundt 270 000 kroner . 

– Gjorde dere noen observasjoner under oppussingen som 
kunne gitt mistanke om svindelen, sett i ettertid?

– Jeg møtte noen av dem, og stussa over at de ikke gikk 
med vernesko og profesjonelt arbeidstøy . Han ene som 
skulle rive badet sto i en støvføyke da han slo ned fliser, 
uten maske eller beskyttelse for nese og munn. Da fant jeg 
fram et munnbind, så han skulle slippe å puste inn støvet. 
Det var første varsellampe – det så jo ganske uproft ut, og 
jeg burde tenkt mer over det .

Katrine fortsetter: 
– Men man vil ikke være fordomsfull heller, det spiller 

litt på det. Jeg tenkte: jeg må vise at jeg har tillit, jeg må 
ikke blande meg inn i hvordan firmaet driver HMS, jeg 
skal ikke gå rett inn med vater og sjekke. I noen tilfeller 
bør man jo være mer på, men det er ikke godt å vite.

Ida hadde mye kontakt med prosjektlederen før de gjor-
de seg utilgjengelige.

– Kommunikasjonen med han var jo veldig ryddig; de 
svarte og leverte og holdt meg oppdatert, og det skjedde 
jo ting. De har gjort dette med stort overlegg, og da er det 
ikke lett når du heller ikke vet helt hva du skal se etter.  
I tillegg var det jo mørkt, og da kommer ikke tilstanden like 
godt frem . 

En dyr erfaring
Ida måtte bo fem måneder hjemmefra før hun kunne flytte 
tilbake igjen. Hun betalte allerede for egen leilighet, og 
hadde ikke råd til å leie noe annet i tillegg, og ingen forsik-
ring kunne dekke oppholdsutgifter. Heldigvis fikk hun bo 
hos en god venn mens hun ventet på at den nye runden 
med oppussing skulle bli ferdig .

– Du blir ganske låst, når du betaler på en bolig uten å 
kunne bo i den. I tillegg var det veldig vanskelig å få tak  
i nye håndverkere i fellesferien, så alt tok så mye lenger tid. 
Det ble mye venting. 

Ida forteller at ventingen og uvissheten var det største 
uromomentet for henne . 

– Det var mye lettere da det forelå en plan, og man 
 hadde en tidslinje å forholde seg til. Det å ikke vite noe, 
eller hvor lang tid ting ville ta, var ganske kjipt. Men oppi all 
elendigheten, så var vi iallfall to. Når djevelens dører først 
åpner seg, er det kjekkere å være et oss. 

– Men jeg ønsker ikke denne opplevelsen for noen 
 andre . Og det kunne jo vært mye verre enn det jeg gjen-
nomgikk . Jeg kunne vært helt på smertegrensen økono-
misk, eller ikke hatt en venn med en 3-roms der jeg var så 
heldig å få husrom .

Katrine var den som fikk varslet Fair Play Bygg Oslo og 
omegn, etter å ha blitt tipset gjennom en nabo som hun 
fortalte om svindelen til.

– Det var en enorm lettelse å føle at noen svarte meg 
med en gang, og så konkret spurte om informasjon, og sa 
at dette var interessant, dette skulle vi se nærmere på. Jeg 
følte at jeg ble tatt mer seriøst med mailen fra Lars, enn da 
vi gikk til politiet.

– Pengene får man aldri tilbake, og det har jeg godtatt 
for lenge siden. Det viktigste for meg hadde vært at det var 
en eller annen konsekvens for disse svindlerne, at det fins 
et system som fanger det opp . 

Disse svindlet dem!
Bedriften som svindlet Ida og Katrine er et AS, registrert med 
post- og forretningsadresse i Kongsberg, til tross for at virk-
somheten bruker «Akershus» i firmanavnet. Det er ingen regis-
trerte ansatte. Bedriften er registrert med mange inkassosaker 
(bilforsikringer, trelastleverandører og bompengeselskap). Det 
er også ett tvangsutlegg på 98 000 kr mot bedriften. Daglig 
leder er ei kvinne på 28 år, bosatt på Kongsberg, ikke samme 
person som har vært kontaktperson i denne saka. Bedriften er 
registrert i 2021, men har ikke rapportert omsetning. Bedrif-
ten er heller ikke registrert med sentral godkjenning, godkjen-
ning for våtrom eller oppført i Elvirksomhetsregisteret .
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Svart arbeid og svindel
Kommentar fra Oddgeir Tobiassen, RØRENTREPRENØRENE NORGE

Ida og Katrine gikk sammen om et tilbud for å pusse opp hver sine bad i fjor høst. De skrev under kontrakt etter mal fra Forbrukerrådet da de 
skulle pusse opp badene sine. Hjemmesiden til firmaet var fin, tilbudet så greit og troverdig ut. De to boligeierne hadde ingen grunn til å tvile på 
tilbudet, der alt virket ordentlig og riktig.

Det viser seg i ettertid at firmaet Ida og Katrine har engasjert, verken er fagkyndige, de 
har ikke registrerte ansatte og ingen registrert omsetning. 
 Når «folk flest» har en jobb som skulle vært gjort på huset er det fort gjort å google 
«rørlegger» og plukke en rimelig en i nærheten. Fair Play Bygg har vist frem et eksempel 
på hvor ille det kan gå. 
 Dessverre er det slik i dag at hvem som helst kan starte en rørleggerbedrift og ta 
jobber som rørlegger, uten å ha nødvendig fagkompetanse – og det er nokså sprøtt. 
 I det profesjonelle markedet er kravene strengere og det er noe kontroll. I privatmar-
kedet – der byggherre ikke er profesjonell, er det mer eller mindre fritt frem. Det er flere 
enn Ida og Katrine som har gått «fem på» og bestilt tjenester fra banditter, men det er 
ikke så mange som snakker om det. Problemet er at vårt gjennomregulerte samfunn ikke 
stiller basic krav til håndverksfagene. Det holder ikke.
 «Folk flest» forutsetter at en rørlegger er en rørlegger, slik en sykepleier er en sykeplei-
er og en advokat en advokat. De fleste tror tittelen er regulert i lov. Det er den ikke.
 Ida og Katrine ble lurt trill rundt. De betalte til sammen 470 000 kroner for en jobb 
som må gjøres en gang til. Den nye jobben er priset til 400 000 kroner.
 Når rørleggerarbeid utføres av ukyndige, er risikoen stor for feil og dårlig kvalitet.  
I rørbransjen kan dette føre til dårlig og helsefarlig vann i springen, lekkasjer og råte-
skader. Det er på høy tid at rørleggeren anerkjennes som rørlegger og at faget lovregu-
leres! 

Noen tips og råd for å velge riktig rørlegger
Undersøk markedet
Benytt søkemotoren på Skikkeligrorlegger.no for å finne organiserte bedrifter i ditt lokal-
område. Samtlige bedrifter i denne oversikten er medlem i Rørentreprenørene Norge. 

Undersøk formaliteter og organisasjonstilhørighet
Er bedriften medlem av en bransjeorganisasjon? Er bedriften registrert i Brønnøysund-
registeret? Gir bedriften opplysninger om besøksadresse og kontaktinformasjon utover 
et mobilnummer?

Undersøk om bedriften har et kvalitetssikringssystem
Undersøk om bedriften benytter et bransjetilpasset kvalitetssikringssystem og doku-
menterer arbeidet som utføres.

Spør etter våtromssertifikat 
Hvis det er på badet eller vaskerommet du skal ha utført rørleggerarbeid, så spør om 
bedriften du engasjerer har våtromssertifikat. Våtromssertifikatet er en garanti for at 
bedriften har kompetanse på området.

Vær tålmodig
Hvis bedriften du har sett deg ut har det travelt, ikke prøv å finne en ny, dårlig erstatning. 
Det er bedre å vente noen uker med å renovere badet enn å måtte ty til useriøse bedrif-
ter. De anerkjente bedriftene har travle dager, og det gjør at de useriøse alternativene 
blomstrer.

Innhent flere tilbud – be om referanser
Innhent gjerne pristilbud fra flere bedrifter. Du kan spare mye på å utnytte konkurranse-
situasjonen i markedet. Men husk - pris er ikke alt. Du kan ikke forvente at den mest 
seriøse rørleggeren også er den rimeligste. Kvalitet og pris henger nøye sammen. Når du 
har valgt deg ut en bedrift, er det lurt å undersøke om den har erfaring med den type 
arbeid du skal ha utført. Mange bedrifter oppgir referanser på sine hjemmesider. Forhør 
deg blant naboer og kjente, eller ring bedriften og be om referanser på prosjekter som 
ligner ditt.

Konsentrer ansvaret
Arbeid på våtrom inkluderer flere ulike yrkesgrupper. Det enkleste er å velge ut en bedrift 
som totalentreprenør som kan organisere og ta ansvar for alle involverte.

Ha en befaring med bedriften før arbeidet igangsettes
En befaring er en forutsetning for at bedriften skal kunne gi et så nøyaktig tilbud som 
mulig. Her går dere gjennom hva som skal gjøres og hva som er de ønskede resultatene.

Inngå skriftlig kontrakt
En kontrakt er både din og håndverkerens bekreftelse på hva som er avtalt, og kan fore-
bygge mange potensielle tvister. Standard Norge har utarbeidet gratis kontrakter til det-
te formålet.

Kilde: Skikkeligrorlegger.no 
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Opprørt over brutaliteten i a-krim 

Intervju med Henrik Asheim, Høyres 1. nestleder, medlem av Stortingets arbeids- og sosial-
komité. 

Høyre har markert seg i ordskiftet om a-krim. Solbergs re-
gjering innførte blant annet straffebudet om lønnstyveri 
i straffeloven. Henrik Asheim varsler at Høyre ser på nye 
tiltak som vil ha effekt i kampen mot a-krim, blant annet 
at staten kan overta kravet til de som er utsatt for lønns-
tyveri.

– Hvorfor mener du at a-krim er viktig? Hva syns du er mest 
opprørende med a-krim?
– Den grove utnyttelsen av arbeidstakere opprører og pro-
voserer meg. Dette er former av menneskehandel og mo-
derne slaveri. Det er noe vi tidligere har knyttet særlig til 
prostitusjon, men nå også handler om arbeidstakere – du 
havner i stor gjeld i kriminelle nettverk, for at de får deg til 
et land, og så utnytter de arbeidskraften din på den måten. 

Det som gjør spesielt inntrykk på meg, er historiene jeg 
hører i møter med for eksempel Frelsesarmeen . Om men-
nesker som rett og slett er utsatt for former av menneske-
handel og slaveri. De er hentet hit med stor gjeld, og må 
jobbe nærmest gratis for det.

Det går opp for oss hvor brutalt det er, og hvor svake 
de menneskene er i et sånt system – det er sjokkerende at 
mennesker faktisk kan gjøre sånt, og hvor finmasket og ef-
fektive de kriminelle er i ut nyttelsen av andre mennesker.

– Alle er jo imot arbeidslivskriminalitet, men mener du at 
Høyre har en spesiell innfallsvinkel til dette – et annet per-
spektiv på a-krim enn dagens regjering?

– Det som har vært vår kritikk av regjeringen på dette 
feltet, er at de gjør veldig mange ting som er på overflaten. 
Arbeidslivskriminalitet tror jeg man må bruke litt tid på å 
forstå hva faktisk er .

Da jeg var hos Fair Play Bygg sist, var Malin Stensønes 
med på link fra Brüssel. Hun har jobbet mye med a-krim  
i Europa, og skisserte at om man skal bekjempe a-krim som 

sådan, må man forstå at dette er internasjonale aktører – 
som tilpasser seg regelverk veldig raskt, og lett kan omgå 
generelle innstramminger . 

Vi er kritiske til generelle innstramminger som egentlig 
gjør det mindre lønnsomt å være lovlydig, og mer lønnsomt 
å være kriminell. Vi er også opptatt av å virkelig identifisere 
de aktørene som er kriminelle, slå veldig hardt ned på det, 
og bekjempe den reelle kriminaliteten . Her jobber vi med 
konkrete forslag som vi kommer til å fremme til Stortinget.

– A-krim er ikke bare arbeidslivspolitikk, men også jus-
tispolitisk med paragrafen om lønnstyveri i straffeloven. Hva 
tror du om dens effekt? 

Henrik	Asheim.	Foto:	Stortinget
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– Det var veldig viktig å lovregulere lønnstyveri som 
straffbart – det er stygg kriminalitet mot mennesker å ikke 
gi dem lønnen de skal ha, og du er ganske maktesløs over-
for et svært selskap eller konsern da . 

Derfor er det viktig at dette fort kommer inn i retts-
systemet – så man ser at folk faktisk blir dømt for det – så 
det håper jeg virkelig! 

Vi vurderer om staten rett og slett kan overta kravet i de 
åpenbare sakene – at staten gjør opp med den ansatte som 
har blitt utsatt for lønnstyveri, og kan dekke over tapet til 
den enkelte. For det siste du vil som bedrift, er å ha staten 
som motpart – det er mye verre . 

Det handler også om at de som 
utsettes for det ikke skal tro at de 
er alene – at vi er et samfunn som 
faktisk tar deres side.

– Tror du Norge er i en sær-
stilling med fokus på å bekjempe 
a-krim og sosial dumping enn i an-
dre europeiske land? 

– Det har jo vært en tverr-
politisk enighet om å sørge for at 
man ikke har sosial dumping, at 
du skal få skikkelig lønn for arbei-
det ditt. Arbeidsmiljøloven sikrer 
arbeidstakerne store rettigheter. 
I det store og det hele har Norge 
hatt et ryddig arbeidsliv.

Men de kriminelle som har lært regelverket kan utnytte 
arbeidstakere – særlig utenlandske – på en ganske brutal 
måte . Jeg tror det er farlig hvis vi blir for naive i Norge .

Inntrykket jeg får, er at a-krim har blitt mer brutalt, mer 
internasjonalt, og mer profesjonelt, rett og slett. Dette er 
vanskelig i et integrert marked som Europa, der bedrifter 
kan legge inn anbud mange steder, og utnytte mennesker 
i sårbare situasjoner . Det betyr at man må samarbeide  
i Europa, om regelverk i hvert land, og hvordan man iden-
tifiserer aktørene og slår ned på det.

– Vi rapporterer om at a-krimsakene blir mer komplekse 
og fordekt – det blir brukt mye ressurser på å skjule kriminali-
teten. Samtidig er det mange fattige mennesker i Europa som 

kan utnyttes i arbeidslivet i Norge. Hva tenker du om hvordan 
vi bør møte dette? 

– Det ene er nettopp det å samarbeide internasjonalt. 
Kriminelle aktører, virksomheter og personer må opp på 
radaren, så man kan hindre at folk starter opp på nytt i et 
annet land. Å få på plass et internasjonalt nettverk for sam-
arbeid mot a-krim, er viktig. 

Det andre er at vi må ha veldig tydelige reaksjoner mot 
de som faktisk gjør noe galt. Vi er opptatt av å øke straffe-
ne og bøtesatsene . 

For det tredje må vi se på hvilken informasjonsflyt som 
går mellom de ulike etatene . Jeg 
tror det var veldig bra at vi lagde 
a-krimsentrene, fordi det samlet 
ressursene og fokuset . 

Men vi får tilbakemeldinger 
– blant annet fra Fair Play Bygg 
– på at det trengs bedre informa-
sjonsflyt for å avdekke kriminali-
teten. Så vi må alltid spørre oss 
om det fungerer godt nok, og om 
vi kan gjøre mer for å identifisere 
aktører på tvers av siloene i off ent-
lig sektor .

Vi mener også at vi bør kun-
ne stille flere krav til at a-krim-
sentrene skal være mer ute på 
arbeidsplassene, og være mer 

på ballen. Og når politiet selv sier at disse faktorene gjør 
arbeidet vanskeligere med å bekjempe a-krim, så skal vi 
være de første til å være med på grep som gjør at denne 
informasjonen kan flyte bedre.

– Vi har varslet om tvangsarbeid, men det skal ekstremt 
mye til før politiet etterforsker og tar ut tiltale i disse sakene. 
Hvordan tenker du vi kan redusere risikoen for tvangsarbeid  
i arbeidslivet? 

– Vi har diskutert om en del av inntektene som kommer 
fra bøter eller straff, skal gå til videre arbeid med a-krim 
og bidra til å styrke budsjettene, og da også motivasjonen 
for å etterforske denne typen saker. For dette er noe som 
politiet selvfølgelig må prioritere.

Vi vurderer om staten rett 
og slett kan overta kravet i de 

åpenbare sakene – at staten gjør 
opp med den ansatte som har blitt 

utsatt for lønnstyveri. 
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Tvangsarbeid er en form for slaveri, og det er veldig 
ulovlig. Jeg tror utfordringen her går på å ha de ressursene 
som trengs, for det er ganske krevende arbeid, blant annet 
det å avdekke . Og når terskelen for å bli dømt er såpass 
høy, blir det enda vanskeligere for politiet å få etterforsket. 

Her er Fair Play Bygg en utrolig viktig aktør, for de gjør 
mye av den jobben på forhånd, som gjør at man kan varsle 
eller identifisere der det er nødvendig å slå til. 

Men hvis politiet ikke prioriterer etterforskning av den-
ne typen saker, må det tydeliggjøres mye bedre fra regje-
ringens side, at dette skal prioriteres . 

– Hva syns du om arbeidet til Fair Play Bygg? 
– Jeg kjente til Fair Play Bygg før jeg havnet i Arbeids- 

og sosialkomiteen, men det er her jeg virkelig har fått øy-
nene opp for hvor bra det arbeidet er – at bransjen selv går 
sammen om å slå ned på kriminaliteten . 

Vi har veldig mange nyttige møter med Fair Play Bygg, 
om blant annet konkrete regelverksendringer som bør gjø-
res. Dette får man aller best fra bransjen selv – fra de som 
kjenner det på kroppen, og vet åssen det fungerer. 

Én ting er politikken og å diskutere arbeidsmiljøloven, 
men Fair Play Bygg er også veldig flinke på å minne om den 
reelle kriminaliteten som foregår og til å holde øynene på 
den ballen. Byggebransjen har mange underleverandører, 

samt et ganske internasjonalt marked, så det kan komme 
entreprenører fra andre land inn med helt andre regler .

– I dag får Fair Play Bygg støtte fra flere kommuner i Oslo 
og Østfold, og felles for de kommunene er AP-ordførere og by-
råd. Tror du Høyre vil videreføre kommunal støtte til Fair Play 
Bygg om dere skulle vinne flere av de kommunene?

– Jeg kan ikke med min villeste fantasi se for meg at 
hvis du får en Høyre-ordfører i Oslo eller i noen av de an-
dre kommunene i Østfold, at man ville kuttet støtten til 
Fair Play Bygg. Og i så fall skal jeg love at jeg ringer dem! 
Det er en grunn til at vi også fra Stortingets side vedtar 
penger til dette – det er fordi man ser at det virker, og at 
det fungerer godt . Så jeg føler meg ganske trygg på at også 
Høyre-ordførere kommer til å støtte Fair Play Bygg.

– A-krim rammer jo arbeidstakere, som du nevnte. Har du 
noen kommentar på at det også rammer seriøse bedrifter som 
vil følge regelverket? 

– Ja, og det er noe som alltid bekymrer oss. Det er hvis 
du lager regelverk som gjør det litt dyrere og litt vanskeli-
gere å følge reglene – for alle de som gjør det – og da enda 
mer lønnsomt å bryte dem. Så det er alltid der vi må stå i en 
avveining som politikere også – å passe på å ikke lage ge-
nerelle regler som egentlig bare gjør a-krim mer lukrativt. 

Det er en kjempestor konkurranse-ulempe. Hvis du ser 

Jeg kan ikke med min 
villeste fantasi se for meg 

at hvis du får en Høyre-ordfører 
i Oslo eller i noen av de andre 
kommunene i Østfold, at man 

ville kuttet støtten til 
Fair Play Bygg . 

Det er et forbrukeransvar 
vi har – å passe på at du bruker
aktører som faktisk behandler 

folk skikkelig . 
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på hotell-, restaurant- og servicebransjen, for eksempel, 
ser du at de som prøver å drive skikkelig ofte taper kon-
kurransen mot de useriøse, som kjøper inn dårlige varer, 
betaler feil, eller behandler de ansatte på en dårlig måte. 

Sånn kan det ikke være . Og derfor må vi sørge for at det 
lønner seg bedre å være lovlydig, men da må vi også ha et 
regelverk som gjør det, at det ikke blir veldig lønnsomt å 
bryte loven . 

Jeg vil også legge til: Det er et forbrukeransvar vi har 
– å passe på at du bruker aktører som faktisk behandler 
folk skikkelig. At det offentlige gjør det i sine innkjøp er 
bra, men det bør også private selskaper være sitt ansvar 
bevisst .

Grov utnytting, lønnstyveri,  
skattesvindel, hvitvasking,  
organisert og økonomisk  
kriminalitet, mulig  
menneskehandel

Vi har avdekket et nettverk av bedrifter fra Sørøst-Europa, der vi har funnet ster-
ke indikasjoner på tvangsarbeid og flere former for kriminalitet. Arbeidstilsynet har 
kontrollert bedriften etter at Fair Play Bygg har varslet. Kilder har fortalt oss at be-
driften har forfalsket noen av de kontrollerte dokumentene.

Vi har vært i kontakt med politiet flere ganger, som etterforsker saken. Vi har også 
intervjuet flere kilder. Det er sårbare arbeidstakere og familier med små barn i miljø-
et . Av disse grunnene er det mye informasjon og detaljer vi ikke kan dele . 

Saken gjelder mange ansatte, og er av et stort omfang. Bedriften har også levert 
oppdrag til profesjonelle byggherrer. 

En kilde har fortalt at det helt fra starten av har vært usikkert når lønnen kommer, 
og hvor mye de vil få. Lederen som driver bedriftene kan være brutal og manipule-
rende, behandler arbeiderne som mindreverdige og driver firmaene med jernhånd.

Lederen rekrutterer ufaglærte arbeidere som ikke har språk eller nettverk til å kla-
re seg i Norge uten hans hjelp . Han skaper angivelig et rammeverk rundt arbeiderne 
sine for å gjøre dem mer sårbare og avhengige av ham .

Arbeiderne måtte blant annet godta lengre arbeidsdager uten noen pauser, og at 
husleien steg med flere tusen kroner i måneden. Det blir sagt at de ansatte betaler 
leie til sjefen som disponerer innkvartering, og har ingen kontakt med samfunnet 
ellers. En kilde ble sagt opp med øyeblikkelig virkning da han stilte kritiske spørsmål.

Flere tør ikke motsi sjefen i redsel for at familien kan bli skadelidende . De som 
mister jobben, mister også bostedet. Mange av arbeiderne satser alt de har på denne 
muligheten, og er avhengige av å kunne jobbe videre for å brødfø familien, og kan 
ikke forlate arbeidssituasjonen . 
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Send inn tips

På fairplaybyggoslo.no kan du sende inn tips til oss, hvis du 
 mistenker at en bedrift bryter loven. Du kan levere tips helt 
 anonymt hvis du ønsker det. Vi garanterer at din identitet 

 håndteres med største forsiktighet.

Avdekke

Forebygge

Dokumentere

NRK Troms og Finnmark, 21. juli 2022 



42 – Årsrapport 2022

AF Gruppen kaster ut underentreprenør etter varsel 
fra Fair Play Bygg

Varsel til Arbeidstilsynet, Skatteetaten, politiet, byggherren og hovedentreprenøren

I mai 2022 fikk Fair Play Bygg Oslo og omegn flere mel-
dinger fra ansatte i en bedrift som hadde oppdrag med 
tømrerarbeid på det nye sykehuset i Drammen. De ansat-
te varslet om at de ikke hadde mottatt lønn. I denne saken 
valgte FPBO å sende varsel om avvik både til Arbeidstil-
synet, Skatteetaten og politiet, i tillegg til byggherren 
Sykehusbygg og hovedentreprenøren AF Gruppen, som 
vi har et samarbeid med om seriøsitet i byggenæringen. 
Saken endte med at ansatte hos underentreprenøren fikk 
lønn fra AF Gruppen ved bruk av regelen om solidaransvar. 

– Det var jeg som mottok varselet, så jeg vet veldig godt 
hvordan det ble håndtert, sier Morten Engeset-Nordanger, 
spesialrådgiver i Sykehusbygg HF .

 – Jeg varslet umiddelbart kontraktspartner AF Grup-
pen, og ba de ta affære med å kjøre en kontroll og ta en 
dialog med de som var på byggeplassen . Og så kom vel 
FPBO en dag eller to senere, på besøk på byggeplassen. 
Da ble det avdekket at det var realitet i varselet . Derfra 
ble det vel i all hovedsak håndtert av kontraktsparten vår, 
som var AF .

– I realiteten var det aldri noen stans i arbeidet – arbeids-
takerne ble tatt hånd om umiddelbart. Og så kan noen si 
at man syntes det gikk lang tid, men den ble nokså hurtig 
saksbehandlet og håndtert, vil jeg si. Men de som ikke har 
fått lønn syns kanskje det er lenge å vente en uke eller to 
ekstra . 

– For oss er jo resultatet det viktigste her, og det ble 
jo sånn sett et godt resultat. Vi har avdekket noe, og gjort 
noe med det. Og da tenker jeg at det alene er nok til å si at 
det var vel anvendte ressurser .

– Kom varselet om lønnstyveri først?

– Det var jo det som satte i gang den ultimate proses-
sen. Rett før varselet fra FPBO hadde vi fått et varsel via 
samarbeidsavtalen med Skatteetaten om andre økonomis-
ke forhold knyttet til virksomheten. Så vi hadde satt i gang 
et apparat der med hensyn til sikring av krav og utlegg,  
i relasjon til kontrakten med AF. 

Men en ting er jo virksomheten og økonomi, en annen 
ting er de ansatte og lønn – det er to forskjellige fagom-
råder – og det er ikke tvil om at det på lønnsområdet er 

Morten	Engeset-Nordanger	er	spesialrådgiver	A-krim	ved	Sykehus-
bygg HF
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Fair Play Byggs arbeid med saken
Lars Mamen:

– Dette var en spesiell sak. Vi mottok flere varsler fra ansatte. De ansatte fortalte at de manglet lønn for april og mai. 
I tillegg var lederen bøllete og behandla de ansatte dårlig.

– Da jeg reiste ut til sjukehuset for å snakke med de ansatte var det en amper stemning. Lønna var lovet gjentatte 
ganger, men kom ikke. Sjefen som de ansatte refererte til, var ikke den samme som sto oppført i Brønnøysund re-
gisteret som daglig leder. Han med det formelle vervet var en stråmann og fetter av den reelle lederen. Dette var 
en litauisk mann, en «konkursrytter», involvert i en rekke selskap med tvilsom historie.

– Mange av de ansatte hadde bare kontraktsfestet 5 prosent stilling. Lønna som stod i kontrakten var lovelig, men 
denne ble ikke utbetalt. Timelistene ble manipulerte, ledelsen trakk bort timer fra de ansatte som straff for påståtte 
feil og mangler ved arbeidet .

 
– De ansatte ville gjerne ha hjelp med lønnskravet. Dette pleier ikke FPBO å gi, men vi informerte om «solidaran-

svaret» som AF Gruppen har. Det førte til at de ansatte skrev brev til AF Gruppen der de sjøl krevde lønna som 
hovedentreprenøren er solidarisk ansvarlig for. Samtidig tok jeg kontakt med AF Gruppen, som vi har et samarbeid 
med, og anbefalte at her måtte vi finne ei god løsning.

– Denne saka endte godt. De ansatte fikk lønna si og ansettelse hos hovedentreprenøren, men denne bedrifta burde 
aldri fått oppdrag på offenlige byggeplasser. Her brukte bakmannen to metoder for å skjule seg: han benytta strå-
mann og han kjøpte et foretak som var etablert for noen år siden og ikke hadde merknader eller skatterestanser.

– Her var det viktig at de ansatte fikk varslet tidlig, slik at det var mulig å bruke «solidaransvaret», samtidig som AF 
Gruppen kunne avslutte kontrakten før det blei betalt ut store summer til denne bakmannen. 

mye viktigere å ta tak i umiddelbart, det overskygger jo 
det meste . 

– Hvor lang tid tok det før arbeiderne fikk utbetalt etter 
varslingen?

– Jeg mener at de fikk utbetaling i flere omganger, men 
iallfall et sikkert beløp ganske raskt i løpet av en 14-dagers 
periode. Så fikk de en justering senere, da vi fikk kartlagt 
omfanget mer nøyaktig. De fikk altså en ganske hurtig en-
gangsutbetaling, før vi justerte summen etter hvert.

– I varselet skriver FPBO at mange hadde 5 %-stillinger i 
denne bedriften?

– Arbeidskontraktene i denne virksomheten var bare et 
papir som var produsert for å ha noe å vise til på prosjek-
tet. Men vi har stilt krav om minimum 80 % stilling i pro-
sjektet. Dette ville trolig blitt funnet og korrigert, hvis alt 
annet hadde vært greit. Men det var det jo ikke! 

– I tipset er det også varslet om ulik lønn, fravær av hellig-
dagsbetaling og manipulerte timelister?
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AF Gruppen svarer
– Hvordan opplevde dere varselet fra Fair Play Bygg om lønns tjuveri og a-krim 

hos en UE på Nye Sykehuset i Drammen?
– Vi har veldig god erfaring med Fair Play Bygg i tilknytning til vårt arbeid 

mot arbeidslivskriminalitet. Vi anser Fair Play Bygg som en oppdatert, 
kompetent og nødvendig samarbeidspartner der blant annet utveksling 
av tips og fakta står sentralt. Når vi denne gangen ble tipset om et uøn-
sket forhold i et av våre prosjekter, var det en stor fordel for oss at vi 
kjente Fair Play Bygg godt fra før av, det gjorde til at vi sammen med Fair 
Play Bygg kunne løse forholdet på en skikkelig måte . Varselet fra Fair Play 
Bygg bidro også til at vi kunne løse saken raskere enn hva vi ville gjort om 
vi ikke ble varslet .

– Hvilke tiltak blei gjort etter dere mottok varselet?
– Etter mottatt varsel ble det holdt allmøte med de aktuelle arbeidstakerne. 

AF hadde tett og hyppig dialog med Fair Play Bygg og byggherre ble in-
formert om hvordan AF ville forholde seg til situasjonen. Betaling av fak-
turaer til den aktuelle underentreprenøren ble stanset og AF tok på seg 
lønnsansvaret. Det ble iverksatt strakstiltak med utregning av manglende 
lønn, mens utregningene pågikk betalte AF forskudd, før hele den rett-
messige lønnen ble utbetalt . Kontrakt mellom AF og underentreprenør 
ble terminert og oppsagte arbeidstakere fikk tilbud om ansettelse i AF.

– Har dere lært noe av dette, hvordan vil dere unngå at useriøse bedrifter får oppdrag hos AF Gruppen?
– Arbeidslivskriminalitet er fortsatt en høyst reell trussel i vår bransje og det er av flere årsaker viktig for AF å fore-

bygge og bekjempe dette. Arbeidslivskriminalitet kan bidra til å utkonkurrere lovlydige virksomheter og konsekven-
sene på lang sikt kan i verste fall være at vi vil mangle lovlydige virksomheter til å utføre oppdrag. Dette kan skape 
en situasjon der fagområder kontrolleres av kriminelle aktører .

 
 AF har en tydelig målsetting om ingen arbeidslivskriminalitet i AFs prosjekter. Arbeidslivskriminalitet står i sterk 

kontrast med AFs verdisyn og bryter med AFs forretningsidé som lyder: «AF Gruppen skal skape verdier og mulig-
heter gjennom prosjektvirksomhet med en kompromissløs holdning til sikkerhet og etikk».

Tore Solvang, rådgiver a-krim  
i	AF	Gruppen

– Det vet vi egentlig ikke, for vi har vel i realiteten ikke 
opplysninger vi kan stole på fra virksomheten. Sett fra et 
helikopterperspektiv spiller det ingen rolle, for vi har sagt 
at – nei, her er det solidaransvaret som trer inn, og trinn to 
er at vi sa til vår kontraktspart AF at disse arbeidstakerne 

skal ivaretas, og da ble de tilbudt ansettelse i overordnet 
virksomhet som de leverte til.

– Er det noe med håndteringen du ville gjort annerledes?
– Ikke sånn umiddelbart . Jeg mener at her ligger det et 

større ansvar hos AF. Her er det noen barrierer i systemene, 
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men noen av disse barrierene rår ikke vi over som byggher-
rer – det handler om hvilke barrierer vi setter opp og inn 
i system, og hvor mye ressurser man bruker på tiltak som 
inntakskontroller . 

Hadde AF for eksempel kontrollert arbeidsavtale før de 
kom, så hadde denne bedriften aldri kommet inn på pro-
sjektet. Jeg vil jo si at for arbeidstakernes del, så ble resul-
tatet bedre for dem ved at de fikk komme inn og begynne 
på prosjektet. Men sett fra et rent byggherre-perspektiv 
eller et kontraktspartsperspektiv, vil jeg si at vi gjerne skul-
le vært saken foruten. Og det kunne vi nok ha klart, hvis 
alle barrierene hadde fungert . 

Men da hadde vi ikke visst hvordan det ville ha gått med 
disse arbeidstakerne som var på prosjektet her . Så det er 
jo et dilemma vi står i, spesielt som offentlige byggherrer, 
hvor strenge barrierene skal være . Det går an å være veldig 
streng og firkantet og utelukke, men da får man heller ikke 
endring i markedet . 

– Har dere hatt lignende saker før? 

– Dette er vel en av de første som er tydelig lønnstyveri. 
Denne typen saker har vi ikke hatt før – at de rett og slett 
ikke får utbetalt . Men det gjøres jo mye rart hos de for-
skjellige arbeidsgiverne der ute. Det er ikke til å stikke un-
der stol, det er mye rart. Per i dag har vi vel ingen systemer 
heller for å fange opp dette løpende når det skjer, det må 
kontrolleres, og vi er helt avhengige av informasjon.

Solidaransvaret innebærer at alle 
oppdragsgivere i en kontraktskjede 
hefter «én for alle og alle for én» overfor 
arbeidstaker lengst ned i kjeden som ikke 
får utbetalt allmenngjort lønn fra sin 
arbeidsgiver.

Solidaransvaret gjelder innenfor alle 
bransjer med allmenngjorte tariffav-
taler som for eksempel byggebransjen 
og verftsindustrien.

(Kilde: Arbeidstilsynet)

Byggeindustrien, 29. juni 2022
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Lønnstyveri, stråmann,  
planlagt konkurskrim, nettverk
Fair Play Bygg Oslo og omegn har fått informasjon om at det pågår lønnstyveri i en 
bedrift som driver med renovering av bad.

Tipset kom inn fra en arbeidstaker som begynte å jobbe for bedriften i desember 
2021. Arbeideren fortalte at det hele tiden var forsinkelser i utbetaling av lønn, gjer-
ne to-tre uker, og at han aldri mottok lønnslipper. Samme daglig leder var også daglig 
leder i SINERGY SOLUTIONS AS, som gikk konkurs i november 2021 etter at Fair 
Play Bygg varslet om store avvik fra regelverket i bedriften. 

Lønnen for april 2022 kom aldri, og i mai opphørte jobbtilbudene. Arbeidstakeren 
prøvde å oppnå kontakt med daglig leder, som enten ikke tok telefonen, eller bare 
svarte unnvikende og at han ikke hadde tid. Arbeideren sa at flere i samme situasjon 
ikke visste hvor de skulle henvende seg for hjelp, og at flere dro tilbake til hjemlan-
det, eller fant nye arbeidsgivere.

Daglig leder fortsatte å ansette nye arbeidere, og kilden vår fortalte om et nytt 
oppstått firma under den daglige lederen, der han hørte flere rykter om dårlige for-
hold .

Fair Play Bygg sendte flere varsler om denne bedriften. Vi mistenker at bedriften 
er en del av et nettverk, der samme bakmann som er reell leder i bedriften som drev 
lønnstyveri på byggingen av det nye sykehuset i Drammen, er involvert. Bedriften 
skiftet navn og formål i november 2021. Tidligere drev de med bedriftsrådgivning og 
oversetting av litauiske dokumenter til norsk.

Fair Play Bygg formidlet kontakt til en advokat som bistår arbeidstaker med lønns-
krav .

Rørleggerbedriften ble meldt konkurs 19. januar 2023.

Dette sier Skattekrimsjefen

Ved å spille på lag med samarbeidspartnere som Fair Play utnyt-
ter vi hverandres kompetanse på tvers, og settes deretter i bedre 
stand til å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet. Fair 
Play betegnes jo nettopp som «Ærlig spill/ærlig opptreden» og 
samarbeidet vårt bidrar til ryddige arbeidsforhold og krymping av 
handlingsrommet til de kriminelle.

Skattekrimsjef Erik Nilsen

Daglig	leder	Lars	Mamen	i	Fair	Play	Bygg	Oslo	og	omegn	(t.v.)	
og	avdelings	direktør	Erik	Nilsen	i	avdeling	skattekriminalitet	 
i	Skatteetaten

Nyttige lenker
Skatteetaten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   https://www.skatteetaten.no/om-skatteetaten/om-oss/forebyggende-arbeid/tettpa-veileder/
Work in Norway  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   https://www.workinnorway.no/
Arbeidstilsynet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/lonn/minstelonn/
Politiet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  https://www.politiet.no/tjenester/tips-politiet/menneskehandel/
Elvirksomhetsregisteret   . . . . . . . . . . . . . . . . . .  https://elvirksomhetsregisteret.dsb.no/elreg-ui/
Du kan selvsagt også kontakte oss  . . . . . . . . .  Tips til Fair Play Bygg Oslo og omegn: https://fairplaybyggoslo.no/tips-oss/
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Oslo 18. februar 2021 

Årsmelding Fair Play Bygg Oslo og omegn 
Verksemd 
Fair Play Bygg Oslo og omegn (heretter FPBO) er ein medlemsorganisasjon med formål å motverke 
kriminalitet innan bransjane bygg og elektro i Oslo-området.  

Aktivitet 
FPBO samlar inn informasjon om kriminell eller kritikkverdig aktivitet og sender denne over til offentlege 
etatar som kan kontrollere og stanse dette. FPBO har sendt 230 varsel til offentlege etatar i 2020 om slik 
aktivitet. Eit varsel kan innehalde fleire organisasjonsnummer. Somme varsel er oppdatert med ny 
informasjon, men har same løpenummer.  

I tillegg har FPBO arbeidd med å få bedrifter/byggherrar til å forplikte seg til eit seriøs arbeidsliv. Alle 
støttemedlemmar signerte FPBOs Etikkplakat, som har til formål å få aktørane i byggjebransjen til å 
dedikere seg til å vera ein aktiv pådrivar for å ein seriøs bransje. I 2020 signerte 19 støttemedlemmar 
plakaten. 

FPBO informerer om sitt arbeid gjennom dagspressa, sosiale media og informasjonsmøte med bedrifter, 
besluttningstakarar og tilsette. FPBO hadde i 2020 ei rekke oppslag i riksdekkande media, aviser 
bransjeblad, fagpresse og TV.  

FPBO søkte Justis- og beredskapsdepertementet om tilskot til arbeid mot menneskehandel av 28. februar 
2020. Søknaden vart avslått. 

Gjennom vårt samarbeid med Advokatfirmaet Lippestad, Advokat Kjelland og LOs juridiske kontor har 
fleire arbeidstakarar i bedrifter vi har varsla om, fått juridisk bistand. 

FPBO har samarbeid med fleire hjelpeorganisasjonar som bistår sårbare arbeidstakarar som 
Frelsesarmeens Migrasjonssenter, Kirkens Bymisjon, Caritas og Hope for justice. 

Årsmøtet i 2020 vedtok å etablere FPBO som ein medlemsorganisasjon. 

FPBO samarbeider med Byggenæringens Uropatrulje, Fair Play Bygg (Stockholm), Fair Play Bygg Rogaland 
og Fair Play Agder. FPBO var med å stifte Fair Play Bygg Norge 6.10.2020. 

I perioden har ein arbeidd med å utvide prosjektet til tidlegare Østfold fylke. 

Styrearbeid 
FPBO har gjennomført 7 styremøte i 2020 og handsama 62 saker. 

Disse er medlemmer i  
Fair Play Bygg Oslo og omegn
• Elektromontørenes Forening i Oslo og Akershus
• NELFO Oslo og Omegn
• NELFO – Romerike
• Byggmesterforbundet Region Øst
• Oslo Malermesterlaug
• Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund
• Murmesternes Forening
• Heismontørenes Fagforening
• Bygningsarbeidernes Fagforening,  

Fellesforbundet avd 600
• Tømrer og Byggfagforeningen,  

Fellesforbundet avd 601 

Støttemedlemmer  
i Fair Play Bygg Oslo og omegn
• Oslo kommune
• Statsbygg
• Forsvarsbygg
• Opplæringskontoret for tømrerfaget
• Minel Kreativ Elektro Ski AS 
• Malermesterne AS
• Stolt Elektro 
• Gnisten Installasjon AS 
• AS Watt 
• Lærling Øst AS
• Murmestrene Fjeldheim & Knudsen AS 
• Viken Fylkeskommune 
• EL og IT Akershus 
• Fredensborg bolig 
• AF Håndverk 
• Håndverksgruppen Norge AS 
• Advokatfirma Ytterbøl
• Tillitcom
• Netel 
• UBConnect
• NRC group  

• Hab Construction AS
• Prosjektmester AS   

Andre bidragsytere
• Leithe & Christiansen AS 
• Håndverksmur AS 
• BB Elektro Bjørn Bakke AS 
• Lys og Varme AS 
• Optimera AS 
• Gulbrandsen & Olimb AS 
• Oslo Håndverks- og industriforening
• Asker kommune 
• Lørenskog kommune 
• LO i Follo  
• Mjøndalen Mur og Puss AS 
• NELFO Buskerud 
• Ellingard Gruppen AS 
• Advokatfirmaet Kjellandco
• Skaun Advokatfirma
• LO Hallingdal og Ringerike  
• Vestlandshus AS  

Bidragsytere og støttemedlemmer  
til Fair Play Bygg Østfold
• Fredrikstad kommune  
• Sarpsborg kommune  
• Moss kommune 
• Halden kommune  
• Byggmesterforbundet Østfold  
• Østfold Fagforening Fellesforbundet avd. 851
• NELFO Østfold  
• Elektroarbeidernes Fagforening El & IT - Østfold  
• Viken fylkeskommune 
• Frank Kristiansen AS  
• Malermester Buer Østfold AS  
• Advokatfirmaet Ytterbøl & Co AS 
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Logo
Logoen til Fair Play Bygg - Oslo og Omegn er satt sammen av to ulike elementer - en kran som symboliserer 
 byggfaget og en vekt som symboliserer rettferdighet. Logoen finnes i to ulike varianter, en positiv og en  negativ 
for bruk på ulik bakgrunn. Logoen kan legges på fotografisk bakgrunn, men da skal gradering eller lignende 
 brukes for å sikre at logoen er synlig. 

Fair Play Bygg
OSLO OG OMEGN OSLO OG OMEGN

Fair Play Bygg-kanalene:
https://fairplaybyggoslo.no
post@fairplaybyggoslo.no 
ostfold@fairplaybyggoslo.no
Lik og følg oss på Facebook: facebook.com/fairplaybygg/


