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 SAMMENDRAG 

 

Formålet med denne forvaltningsrevisjonen har vært å vurdere hvordan kommunen 

arbeider for å forebygge svart arbeid.  

 

Hovedfunn 

- Kommunen arbeider aktivt med forebygging av svart arbeid og samarbeider 

godt med andre instanser. Vi vil her spesielt nevne innsatsen mot arbeidslivs-

kriminalitet, inkludert svart arbeid (A-krim). 

- Vi finner likevel noen svakheter i kommunens arbeid: 
o Innkjøpsdokumentene arkiveres ikke konsekvent, noe som vanskelig-

gjør oversikt og effektiv kontroll med leverandørene.  

o Det er ikke inngått kontrakt med krav til lønns- og arbeidsvilkår eller 

hjemmel til å foreta stedlig kontroll, for flere leverandører. 

o Kommunen har ikke god nok kontroll med å godkjenne bruk av under-

leverandører i anleggs- og byggeprosjekter, og kan dermed ikke vite om 

hovedleverandørene tar inn useriøse aktører. 

 

Kommunen er en sentral samfunnsaktør i arbeidet mot å forebygge svart arbeid i sam-

funnet, både som myndighetsutøver, innkjøper og som arbeidsgiver.  

 

Kommunens kemner samarbeider med Arbeidstilsynet, Skatt Vest, Politiet i Rogaland 

og NAV kontroll, for å bekjempe arbeidslivskriminalitet, inkludert svart arbeid (A-

krim). Samarbeidet bidrar til at en i større grad klarer å bekjempe arbeidslivskriminali-

tet. Ifølge en rapport fra Riksrevisjonen fungerer A-krimsamarbeidet i Stavanger godt, 

og NAV Kontroll oppgir at de har fått mer ut av samarbeidet i Stavanger enn i Oslo og 

Bergen. Samarbeidet har gitt gode resultater, og det benyttes virkemidler som i større 

grad enn tidligere setter useriøse aktører ut av spill.  

 

De mest sentrale kommunale føringene rettet mot å forebygge svart arbeid finner vi i 

kommunens anskaffelsesstrategi og retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger, og er 

knyttet til kommunens roller som innkjøper og myndighetsutøver.  I anskaffelsstrategi-

enstår det at kommunens krav til bl.a. lønns- og arbeidsvilkår skal ivaretas gjennom 

kommunens anskaffelser, med tydelige krav i kontraktene og gjennom dialog og sam-

arbeid med kommunens leverandører. Krav til lønns og arbeidsvilkår er bl.a. også tatt 

inn i kommunens standardkontrakter. Innkjøpsavdelingen har ansvar for kontrakts-

oppfølging av leverandørene og har de tre siste årene gjennomført 24 stedlige kontrol-

ler. De har funnet lovbrudd ved tre store kontrakter som ble avsluttet. Alvorlige feil på 

HMS-kort er meldt til Arbeidstilsynet. 
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I Bystyrets vedtatt retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger står det at kommunen 

skal bidra til å bekjempe økonomisk kriminalitet i utelivet og sikre seriøs drift av skjen-

kestedene. Det er positivt at både Juridisk avdeling, som har ansvaret for bevilling, og 

Byggesak, er med i arbeidet med å bekjempe arbeidskriminalitet, innenfor sine områ-

der. 

 

Revisjonen finner likevel flere områder hvor kommunen kan  styrke sitt arbeid. 

 

Manglende arkivering 

Ifølge Anskaffelsesstrategier skal kommunen ha god oversikt over egne kontrakter. 

Dette er en forutsetning for effektiv kontroll og et krav i Arkivloven. Stikkprøver vi har 

foretatt, viser at innkjøpsavdelingen arkiverer all innkjøpsdokumentasjon de har an-

svaret for, i det elektroniske arkivet. Stikkprøvene viste videre at andre virksomheter 

kun lagret en liten del av sine innkjøp i det elektroniske arkivet. I enkelte tilfeller forelå 

det ikke dokumentasjon i det hele tatt.  

 

Manglende kontrakter 

Effektiv kontroll med svart arbeid krever uanmeldte kontroller hos leverandørene. Slik 

kontroll er ikke lovhjemlet, og forutsetter at det er inngått en kontrakt med bestem-

melse om slik kontroll. Innkjøpsavdelingen har kontrakter med krav til lønns- og ar-

beidsvilkår og med kontrollhjemmel, for alle innkjøp de har ansvaret for. Der andre 

virksomheter står for innkjøpet, er det kun 56 prosent av innkjøpene som har kon-

trakt/avtale og kun 25 prosent som har kontrakt/avtale med kontrollhjemmel. Mange-

len på kontrakter gjør også at kommunen stiller svakt ved uenighet med leverandører, 

noe som kan gi økonomiske tap. 

 

I Stavanger kommune er den enkelte virksomhet ansvarlig for egne anskaffelser. For å 

sikre bedre etterlevelse av anskaffelsesregelverket, kan kommunen vurdere ett av to 

grep: 

 Sentralisere innkjøpene.  

 Bedre innkjøpspraksis i virksomhetene. 

 

En sentralisering av innkjøpene i Stavanger vil bidra til å sikre at det inngås kontrakter 

med nødvendige krontrollbestemmelser og at innkjøpsregelverket generelt følges. 

Sentralisering kan også gi effektiviseringsgevinst, da innkjøpsprosessene kan gjennom-

føres raskere av personer som har nødvendig kompetanse. Anskaffelsesregelverket er 

svært komplisert og hjemlet i en rekke lover og forskrifter. 

 

En undersøkelse i Bærum kommune viste også at innkjøpsavdelingen fulgte alle krav 

for sine innkjøp, mens virksomhetene som sjelden gjorde større innkjøp i ofte hadde 

mangler. Kommunestyret i Bærum vedtok derfor å overføre prosessansvaret for inn-

kjøp over 100 000 kroner fra virksomhetene til innkjøpsavdelingen.  
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Dersom kommunen velger å ha desentraliserte innkjøp, bør rådmannen gjøre flere 

grep:  

- Virksomhetsledernes ansvar og oppgaver bør tydeliggjøres. 

- Opplæringen bør styrkes slik at virksomhetene får bedre kunnskap om de vik-

tigste kravene i innkjøps- og arkivregelverket og om aktuelle hjelpemidler.  

- Rådmannens kontroll med virksomhetene bør skjerpes. 

 

Desentraliserte innkjøp bidrar til å sikre tett kobling mellom behov og innkjøp. Det bi-

drar også til at virksomhetene får forståelse for innkjøpsregelverket og gjør at virksom-

hetene kan føre tettere kontroll med leveransene. 

 

Manglende kontroll med underleverandører på anleggs- og byggeprosjekter 

Kontraktsstandardene NS 8405, NS 8406 og NS 8407 stiller krav om at kommunen skal 

godkjenne bruk av underleverandører i forbindelse med anleggs- og byggeprosjekter. 

Tilsvarende krav finnes også i kommunes kontraktsbestemmelser. Verken prosjektav-

delingen i Stavanger eiendom, Plan og anlegg og prosjektavdelingen hos Stavanger 

byggdrift har gode rutiner for dette. På prosjektet «Nye Gamlingen», hvor Rogaland 

Revisjon fikk være med A-krimgruppen på tilsyn, fant vi at kommunen ikke kjente til 

seks av de tretten leverandørene som var på byggeprosjektet. Den manglende kontrol-

len med dette medfører økt risiko for at useriøse aktører utfører arbeider for kommu-

nen, og kommunen har heller ikke mulighet til å kontrollere leverandører som de ikke 

vet om arbeider på prosjektet.  

 

Kommunen gjennomfører enkelte kontroller av leverandører på byggeplassen, med 

hovedfokus på om arbeiderne har gyldig HMS-kort. Ved kontroller utført av represen-

tanter for A-krimgruppen og kommunen selv, er det avdekket arbeidere som ikke 

hadde HMS-kort med seg på arbeidsplassen og/eller arbeidere som hadde utgåtte 

HMS-kort. Arbeidstilsynet har ved tilsyn avdekket at to av kommunens egne ansatte 

hadde utgåtte HMS ID-kort. Kommunen utfører i dag få kontroller som ser på lønns- 

og arbeidsvilkår for arbeid utført på kommunens prosjekter.  

 

Kommunen som myndighetsutøver 

Stavanger kommune innvilger mange byggesøknader hvert år, men har ikke formelt 

ansvar for at innbyggerne/firma handler «hvitt». Trondheim kommune, Arbeidstilsy-

net og Skatteetaten har et prosjekt kalt Tett på1 som innebærer at de går aktivt ut og in-

formerer innbyggerne om viktigheten av å handle «hvitt». Aksjonen som A-krimgrup-

pen gjennomførte i mai 2017 viste at det utføres en god del svart arbeid for privatper-

soner. En mer aktiv informasjon til kommunens innbyggere kan ha forebyggende ef-

fekt.  

 

 

 

                                                      
1 https://byggmesteren.as/2016/11/15/tett-pa-trondheim-gir-resultater/ 

https://byggmesteren.as/2016/11/15/tett-pa-trondheim-gir-resultater/
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Kontroll med tilbydere 

Arbeidet med å hindre at useriøse aktører får kontrakter fungerer i hovedsak godt, 

men kan bli bedre. Revisjonen har sjekket alle kommunens leverandører opp mot to re-

gistre og fant at kommunen i 2016 brukte to rengjøringsfirma som ikke var godkjent og 

to firma som ikke hadde god nok finansiell kapasitet. 

 

Forebygging av svart arbeid blant ansatte 

Det er ikke stilt sentrale eller lokale krav til kommunen om å gjennomføre tiltak for å 

unngå svart arbeid blant egne ansatte.  

 

Andre funn 

I denne forvaltningsrevisjonen har vi også avdekket at det er foretatt to innkjøp over 

500 000 som ikke er lyst ut. Dette er brudd på lov om offentlige anskaffelser. Vi har 

også avdekket at Stavanger byggdrift har rom for at ansatte kan låne bilene til Stav-

anger byggdrift til private ærend, noe som er brudd på kommunes etiske retningslin-

jer.  

 

Anbefalinger 

Rogaland Revisjon anbefaler kommunen å: 

 

1. Videreføre innsatsen mot arbeidslivskriminalitet i A-krimgruppen 

2. Sikre at innkjøp kontraktsfestes med kommunens kontraktsvilkår.  

3. Sikre at innkjøpsdokumenter arkiveres i arkivssystemet. 

4. Sikre at kommunen har gode rutiner for å godkjenne og ha oversikt over hvilke 

leverandører som arbeider på kommunens prosjekter. 

5. Styrke kontrollen med leverandører og underleverandører i kommunens an-

leggs- og byggeprosjekter. 

6. Informere kommunalt ansatte og dem som innvilges en byggesøknad om vik-

tigheten av å handle «hvitt».  

 

 

  



SVART ABEID  5 STAVANGER KOMMUNE 

 

 RÅDMANNENS KOMMENTAR 

 

Rådmannes kommentarer mottatt 15.08.17. 

  

Forvaltningsrevisjonen viser at Stavanger kommune arbeider aktivt med forebygging av 

arbeidslivskriminalitet. Revisjonsrapporten peker samtidig på noen områder der det er 

rom for forbedringer i kommunens praksis. Dette gjelder i hovedsak mangler knyttet til 

arkivering av innkjøpsdokumenter, at kommunens alminnelige kontraktsvilkår ikke all-

tid legges ved kontrakter som virksomhetene inngår og det påpekes svakheter i rutiner 

for oversikt og oppfølging av leverandører. I tillegg anbefaler Rogaland Revisjon kom-

munen om å informere kommunens ansatte og de som innvilges byggesøknad om vik-

tigheten av å handle «hvitt».  

 

Mangler ved arkivering av innkjøpsdokumenter i Public 360 skyldes i hovedsak at ulike 

fagsystemer benyttes istedenfor ved arkivering. Det er allerede igangsatt arbeid for å 

endre praksis knyttet til dette og sørge for at Public 360 brukes som kommunens arkiv-

system. I tilbakerapportering på forvaltningsrevisjon «Kommunens arkiv» (Bsak 28/17) 

som blir lagt fram høsten 2017 vil oppfølgingen av dette bli redegjort for. 

 

Rapporten avdekket ingen mangler vedrørende kontrakter som innkjøpsavdelingen har 

ansvar for, men fant at noen av kommunens kontrakter, inngått av virksomhetene, 

manglet hjemmel til å kontrollere blant annet lønns- og arbeidsvilkår. Det ble også av-

dekket at to renholds firmaer som kommunen benyttet ikke hadde nødvendig godkjen-

ning samt at det var foretatt to innkjøp over 500 000 som ikke var kunngjort. Kontraktene 

med de to renholds firmaene er nå avsluttet. Rogaland Revisjon foreslår i rapporten at 

kommunen enten vurderer å sentralisere innkjøpene enda mer for å minske risikoen for 

feil eller at den gjennomfører ytterligere grep for å styrke innkjøpskompetansen ute i 

virksomhetene. Rådmannen vil i forbindelse med forestående arbeid knyttet til å utar-

beide ny anskaffelsesstrategi og i arbeidet med innføring av ny hovedmodell vurdere 

anbefalingene knyttet organisering av innkjøpsfunksjonen.  

 

Rapporten påpeker også mangler knyttet til kontroller på anleggs- og byggeprosjekter. 

Kontroller på byggeplasser er en relativt ny oppgave. Det har ikke vært helt klart hvor-

dan kommunen på best mulig måte kan følge opp. Det testes nå ut ulike systemer for å 

kunne registrere hvem som til enhver tid er på byggeplassen. Rådmannen igangsetter 

også tiltak knyttet til å styrke kompetansen med bedre opplæring av byggeledere og 

andre som skal følge opp kontraktene på kommunens byggeplasser samt fortsatt rette 

oppmerksomheten mot å forbedre rutinene knyttet til oppfølging.  

 

Når det gjelder forebygging av svart arbeid blant ansatte og informasjon til innbyggerne 

om å handle «hvitt» deler rådmannen synet på at dette er viktig.  Dagens ansettelsesav-

tale har ordlyd som går på at åpenhet og redelighet skal prege all vår virksomhet, og at 
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brudd på etisk standard kan få konsekvenser for arbeidsforholdet. Rådmannen ønsker 

å innhente erfaringer fra Trondheim kommune om «tett på» prosjektet og deretter utar-

beide passende informasjonstiltak til aktuelle målgrupper. 

 

Rådmannen tar kommunens samfunnsansvar på alvor og vil fortsatt rette oppmerksom-

heten mot den viktige rollen den har i innsatsen mot arbeidslivskriminalitet. Forvalt-

ningsrevisjonsrapporten gir nyttige innspill til å forbedre og videreutvikle innsatsen og 

tiltakene.  

 

 

 

 

 

 

Med hilsen 
 
 
Olve Molvik Elvur Hrønn Thorsteinsdottir 
økonomi direktør fagsjef anskaffelser 
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1 INNLEDNING 

1.1 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 

Kontrollutvalget vedtok å gjennomføre en forvaltningsrevisjon for å vurdere hvordan 

kommunen arbeider for å forebygge svart arbeid.2 Utvalget ønsket svar på følgende 

problemstillinger: 

 Hvordan arbeider Stavanger kommune med å forebygge svart arbeid i samfun-

net?         

 Hvilke resultater har samarbeidet med andre instanser i kampen mot svart ar-

beid gitt?        

 Hvordan arbeider Stavanger kommune med å hindre at useriøse aktører får til-

gang til offentlige kontrakter? (inkludert bruk av underleverandører)    

 Hvordan følger Stavanger kommune opp leverandører for å sikre at kommunen 

ikke involveres i svart arbeid? 

  Hvordan arbeider Stavanger kommune med å forebygge svart arbeid blant egne 

ansatte? 

1.2 REVISJONSKRITERIER  

Revisjonskriterier er krav eller forventninger som funnene i undersøkelsen vurderes 

mot. Revisjonskriteriene tar utgangspunkt i lover, forskrifter, politiske vedtak og kom-

munens regelverk og rutiner. 

1.2.1  LOVER OG SENTRALE BESTEMMELSER 

Kommuneloven skal bl.a. legge forholdene til rette for en tillitsskapende forvaltning som 

bygger på en høy etisk standard. 3 Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjo-

nen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjen-

stand for betryggende kontroll. 4 

 

Kommunen kan i første rekke påvirke gjennom krav til og oppfølging av sine leverand-

ører. Anskaffelsesloven 5 og Forskrift om offentlige anskaffelser6 skal bidra til at det offentlige 

opptrer med integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige innkjøp skjer på en 

samfunnstjenlig måte.7  

 

Anskaffelsesforskriften sier at oppdragsgiveren skal oppbevare dokumentasjon som er 

tilstrekkelig til å begrunne viktige beslutninger i anskaffelsesprosessen.8 

                                                      
2 Kontrollutvalget møte 08.11.16 sak 66/17 Bestilling av mandater for forvaltningsrevisjonsprosjekter til levering i 2017. 
3 LOV-1992-09-25-107 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), § 1.Lovens formål. 
4 Kommuneloven, § 23. Administrasjonssjefens oppgaver og myndighet. 
5 LOV-2016-06-17-73 Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven). 
6 FOR-2016-08-12-974 Forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften). 
7 Anskaffelsesloven § 1 Formål. 
8 Anskaffelsesforskriften § 7-1. Dokumentasjonsplikt. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107?q=kommuneloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2016-06-17-73?q=Anskaff
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-08-12-974?q=Forskrift%20om%20offentlige%20anskaffelser
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Anskaffelsesforskriften sier at kommunen skal sikre at den dokumentasjon som har betyd-

ning for gjennomføringen av konkurransen er skriftlig. 9  

 

Et grunnleggende krav i Arkivlova er at alt arkivverdig materiale skal dokumenteres. 10  

 

Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter skal bidra til at ansatte i virksom-

heter som arbeider for kommunen, ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det 

som følger av gjeldende allmenngjøringsforskrifter eller landsomfattende tariffavtaler. 

11 Oppdragsgiver skal i sine kontrakter stille krav om at ansatte hos leverandører og 

eventuelle underleverandører har lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med bestemmel-

sene. 12 Oppdragsgiver skal gjennomføre nødvendig kontroll av om kravene til lønns- 

og arbeidsvilkår overholdes. 13  

 

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. sier at Arbeidstilsynet skal føre tilsyn med at 

lønns- og arbeidsvilkår blir overholdt.14 

 

Forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett sier kommunen skal påse at 

lønns- og arbeidsvilkår hos leverandører er i overensstemmelse med gjeldende all-

menngjøringsforskrifter. 15 Påseplikt innebærer at det skal iverksettes systemer og ruti-

ner for å undersøke og om nødvendig følge opp at allmenngjøringsforskrifter etterle-

ves. 

 

Innkjøpsregelverket er svært omfattende og det er gitt sentrale føringer for offentlige 

innkjøp i en rekke lover og forskrifter.16  

                                                      
9 Anskaffelsesforskriften gjeldende til 01.01.17 § 3-1. Grunnleggende krav for alle anskaffelser pkt. 7 og Anskaffelsesforskriften 
gjeldende fra 01.01.17 § 7-1. Dokumentasjonsplikt pkt. 1. 
10 LOV-1992-12-04-126 Lov om arkiv (arkivlova). 
11 FOR-2008-02-08-112 Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter, § 1. Formål. 
12 Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter, § 5. Krav til kontraktsklausul om lønns- og arbeidsvilkår. 
13 Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter, § 7. Kontroll 
14 LOV-1993-06-04-58 Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven), § 11. Tilsyn med lønns- og arbeidsvilkår. 
15 FOR-2008-02-22-166 Forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett, § 6. Påseplikt 
16 Bl.a. LOV-2016-06-17-73 Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven). FOR-2016-08-12-974 Forskrift om offentlige anskaf-
felser (anskaffelsesforskriften). FOR-2008-02-08-112 Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. LOV-1999-03-26-
14 Lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven). LOV-2005-06-17-62 Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (ar-
beidsmiljøloven). LOV-1993-06-04-58 Lov om allmenngjøring av tariffavtaler mv. (allmenngjøringsloven). LOV-2004-11-19-73 Lov 
om bokføring (bokføringsloven). FOR-2004-12-01-1558 Forskrift om bokføring. FOR-2007-03-30-366 Forskrift om HMS-kort på 
bygge- og anleggsplasser. FOR-2012-05-08-408 Forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholds-
tjenester. FOR-2008-02-08-112 Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. LOV-2005-12-21-124 Lov om obligato-
risk tjenestepensjon (OTP-loven). LOV-2006-05-19-16 Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova). LOV-
2004-03-05-12 Lov om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranseloven). LOV-1998-07-
17-56 Lov om årsregnskap mv. (regnskapsloven). Forskrift om fastsettelse av tvangsmulkt i medhold av lov om offentlige anskaffelser 
Dato: 22.12.16 nr. 1842. Forskrift om overgangsregler for lov 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) Dato: 
12.08.16 nr. 978. Forskrift om overgangsregler for lov 11. mai 2012 nr. 25 om endringer i lov om offentlige anskaffelser og i kommu-
neloven (gjennomføring av EUs håndhevelsesdirektiv i norsk rett) Dato: 08.06.12 nr. 499. Lov om straff (straffeloven) Dato: 
20.05.2005 nr. 28. 

https://lovdata.no/dokument/SFO/forskrift/2006-04-07-402
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-12-04-126
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-02-08-112?q=Forskrift%20om%20lønns-%20og%20arbe
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1993-06-04-58?q=allmenngjør
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-02-22-166#KAPITTEL_2
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1.2.2  POLITISKE VEDTAK 

Bystyret har vedtatt Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune.17 Her står det kommune 

skal gjennomføre samfunnsansvarlige anskaffelser. 18 Krav til bl.a. lønns- og arbeidsvil-

kår skal ivaretas gjennom kommunens anskaffelser med tydelige krav i kontraktene og 

gjennom dialog og samarbeid med kommunens leverandører. Det står det også at kom-

munen skal ha en god og effektiv kontraktsoppfølging.19 Innkjøpsavdelingen gis ansvar for 

kontraktsoppfølging av leverandørene og kommunens virksomheter.  

 
I tillegg har kommunen lagt føringer i bl.a. Handlingsplan for etisk handel Stavanger kom-

mune.20 Arbeidslivskriminalitet/ svart arbeid er ikke omtalt i årsrapporten.21 

1.3 METODE 

Fakta i rapporten er hentet inn ved dokumentanalyse, ved intervjuer og ved observasjon. 

Vi har også gjennomgått et utvalg innkjøp og sjekket om regelverket er fulgt for disse.   

 Intervju av aktuelle samarbeidspartnere (Skatteetaten, Politiet, Arbeidstilsynet, 

Kemneren). 

 Intervju av ansatte på Innkjøpsavdelingen som fører kontroll med dette i kom-

munen. 

 Intervju av ansatte på Prosjektavdelingen i Stavanger eiendom som har ansvar 

for de store byggeprosjektene. 

 Intervju av ansatte fra Juridisk (bevilling). 

 Intervju av ansatte fra Byggesak. 

 Intervju av ansatt fra Stavanger byggdrift. 

 Gjennomgang av kommunens styringsdokumenter. 

 Sjekk av alle leverandører i 2016 opp mot to offentlige registre. 

 Gjennomgang av kontraktene for et tilfeldig utvalg leverandører. 

 Rogaland Revisjon deltok som observatør på to tilsyn på kommunale byggeplas-

ser ledet av A-krimgruppen.  

 

Nærmere omtale av revisjonskriterier og metode er tatt inn i det enkelte kapittel og kil-

deoversikt ligger vedlagt.  

 

Undersøkelsen er gjennomført av Morten Mjølsnes fra Bærum kommunerevisjon og Elin 

Fagerheim Bjerke fra Rogaland Revisjon IKS, og kvalitetssikret av Svein Kvalvåg, Cicel 

Aarrestad og Bernt Mæland fra Rogaland Revisjon IKS. 

                                                      
17 Vedtatt i bystyret 17.02.14 sak 17/14 Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune 2014 – 2017. Referanse 13/5309. 
18 Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune 2014 – 2017. side 4. 
19 Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune 2014 – 2017 side 3. 
20 Vedtatt av Formannskapet i 2016. 
21 Rrevisjonen søkte på ordene: arbeidsmiljøkriminalitet, svart arbeid, useriør og A-krim. 

http://www.stavanger.kommune.no/Documents/Plandokumenter/Anskaffelsesstrategi%202014-2017.pdf
http://sru.stavanger.kommune.no/api/utvalg/1327/moter/141004/dokumenter/1
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1.4 BEGREPER 

Svart arbeid kan defineres som arbeid som utføres uten at det betales skatt, arbeidsgi-

veravgift, trygdeavgift eller merverdiavgift og som er ulovlig.  

 Svart arbeid innebærer ofte sosial dumping med lønn under minstelønn og 

uten sosiale rettigheter. Med manglende kontraktsmessige forhold brytes ofte 

regelverket for så vel arbeidstid som sikkerhets- og helseforhold på arbeidsplas-

sen.  

 Svart arbeid medfører urettferdig konkurranse mellom bedriftene ved at sosial 

dumping senker kostnadene for useriøse aktører.  

 Svart arbeid betyr lavere skatteinngang og svakere offentlige budsjetter.  

 Svart arbeid beskytter ikke kjøper i lov og kjøper kan få problemer med å få ret-

tet opp feil ved arbeidet. 

 Svart arbeid kan resultere i bøter for kommunen.  

 

Arbeidslivskriminalitet er brudd på norsk lover om lønns- og arbeidsforhold, trygde-, 

skatte- og avgiftskriminalitet eller organisert kriminalitet som minimaliserer produk-

sjonskostnader for varer og tjenester i Norge, og dermed undergraver norsk samfunns-

strukturer og virker konkurransevridende. Svart arbeid er en del av arbeidslivskrimina-

litet. 

 

HMS-kort Alle virksomheter som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser, både 

norske og utenlandske, er pålagt å utstyre sine arbeidstakere med HMS-kort.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://no.wikipedia.org/wiki/Svart_arbeid
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2 SVART ARBEID I DAGENS 

SAMFUNN OG KOMMUNENS 

ANSVAR 

I begynnelsen av mai 2017 ble det gjennomført en koordinert aksjon mot byggebransjen 

i fem fylker22. Aksjonen var rettet mot arbeid hos privatpersoner, og totalt i Norge av-

dekket aksjonen at hver fjerde arbeider ikke var registrert eller innmeldt med lønn, og 

at over fem prosent av de kontrollerte virksomhetene ikke var registrert i merverdiav-

giftsregisteret. Dette kan være tegn på svart arbeid. I Rogaland kontrollerte A-krimgrup-

pen under denne aksjonen 177 byggeplasser med 392 arbeidere. Kontrollen var rettet 

mot privatmarkedet. 175 arbeidere hadde avvik på HMS-kort, og 29 arbeidere ble bort-

vist etter politiloven. I tillegg ble arbeidet stanset på 13 byggeplasser på grunn av at det 

ble utført farlig arbeid uten sikring. I ettertid er 11 personer utvist fra Norge. 

 

En større kartleggingsaksjon i Rogaland gjennomført innen byggebransjen høsten 2016, 

avdekket at 50 av 153 kontrollerte firma kunne knyttes til større eller mindre brudd på 

regelverket, som for eksempel uregistrerte arbeidere, ikke levert omsetningsoppgave, 

ikke registrert i mva-registeret eller manglende HMS-kort.  

 

I februar 2017 la Regjeringen frem en ny strategi mot arbeidslivskriminalitet. I dokumen-

tet fremkommer det at kriminaliteten i arbeidslivet er en økende utfordring, og den er 

blitt mer omfattende, grovere og mer sammensatt. I strategidokumentet nevnes fire spe-

sielt utsatte bransjer; bygg- og anleggsbransjen, renhold, utelivsbransjen og deler av 

transportbransjen. 

 

Som en sentral samfunnsaktør bør kommunen arbeide aktivt mot å forebygge svart ar-

beid i samfunnet både som myndighetsutøver, innkjøper og som arbeidsgiver. Som 

myndighetsutøver innvilger kommunen blanta annet servings- og skjenkebevillinger, 

byggesøknader og innkrever skatt og arbeidsgiveravgift. Stavanger kommune har årlig 

store utgifter til varer og tjenester, og må forhindre at useriøse aktører får tilgang til of-

fentlige kontrakter/innkjøp.  I 2016 hadde kommunenfølgende utgifter til varer og tje-

nester: 

 

                                                      
22 Dagsavisen, Rogalands Avis 29. mai 2017 og 04.05.17 
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Tabell 1 – Stavanger kommunes totale utgifter til varer og tjenester i 2016. Kilde: 
Årsregnskap Stavanger kommune  

Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjeneste 
produksjon - drift 

1 111 746 000 

Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon- 
drift23 

1 906 549 000 

Kjøp av varer og tjenester som inngår i 
tjenesteproduksjon - investering 

1 107 780 000 

Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon - 
investering 

     19 881 000 

 

Kommunen kan også gjennomføre tiltak for å hindre at egne ansatte arbeider svart eller 

kjøper tjenester svart. 

 

                                                      
23 Dette kan for eksempel være kostnader til private barnehager, privat sykehjem o.l. 
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3 HVORDAN FOREBYGGER 

KOMMUNEN SVART ARBEID I 

SAMFUNNET OG HVILKE 

RESULTATER GIR DET? 

3.1 REVISJONSKRITERIER 

Kommunen skal utfra et samfunnsperspektiv bidra til å forebygge svart økonomi og 

bidra til et sunt og bærekraftig næringsliv i Stavanger.  

 

En av de mange oppgavene til kommunen er å innvilge salgs- og skjenkebevillinger. 

Gjeldende retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger ble vedtatt av bystyret 

13.06.16, sak 104/16, og endret 05.09.16, sak 135/16. I punkt 1.2 i retningslinjene står 

det: En seriøs skjenkenæring er en viktig og positiv faktor for byen. Retningslinjene skal sikre 

næringens behov for forutsigbare rammevilkår. Stavanger kommune skal videre bidra til å be-

kjempe økonomisk kriminalitet i utelivet og sikre seriøs drift av skjenkestedene.  

 

Vi legger følgende revisjonskriterier til grunn: 

 Stavanger kommune skal som en viktig samfunnsaktør bidra til at svart arbeid 

forebygges. 

 Kommunen skal, gjennom deltakelse i et tverrfaglig samarbeid, arbeide aktivt 

for å forebygge svart arbeid i samfunnet. 

 Kommunen skal bidra til å bekjempe økonomisk kriminalitet i utelivet og sikre 

seriøs drift av skjenkestedene.  

3.2 INNKREVING AV SKATTER OG 

ARBEIDSGIVERAVGIFT  

Kommunen, ved kemneren, er skatteoppkrever, og har således ansvar for å kreve inn 

skatt og arbeidsgiveravgift fra bedriftene i kommunen. Firma eller privatpersoner som 

arbeider svart, oppgir ikke lønn, slik at det heller ikke beregnes arbeidsgiveravgift. 

Kemneren har gjennom sine arbeidsgiverkontroller en viktig oppgave med å se til at 

lønns- og skattetrekk forvaltes på riktig måte, og bidra til å hindre svart arbeid. 

 

Tidligere kemner oppgir at arbeidsgiverkontrollen hos kemneren fungerte dårlig for 

noen år siden, og det ble foretatt få kontroller. Etter en kontroll av kemneren utført av 

Skatt vest, på oppdrag fra Riksrevisjonen, fikk kommunen pålegg om å forbedre dette. 

Kemneren begynte da å foreta flere arbeidsgiverkontroller, og jobbe mot å nå målet om 

kontroll av minimum fem prosent av arbeidsgiverne.  



SVART ARBEID 13 STAVANGER KOMMUNE 

  

 

 

Siden 2013 har antall kontroller i prosent vært24: 

2014:  5,1 prosent 

2015:     4,0 prosent 

2016:  5,1 prosent  

 

Seksjonsleder oppgir at mange av kontrollene de utfører er enkle kontroller som ikke 

nødvendigvis gir noe resultat. Kemneren jobber også med avdekkingskontroller. Av-

dekkingskontroller er tidkrevende, men fører til at en finner forhold som ikke er rik-

tige. Seksjonsleder uttrykker at det viktigste er ikke antall kontroller, men å finne dem 

som ikke innberetter det de skal. Kemneren har jobbet en del med å treffe bedre med 

kontrollene, slik at de får tatt de som ikke innbetaler korrekt skatt og arbeidsgiverav-

gift. De har nå noen kriterier de går ut fra når de skal velge hvilke firma de skal kont-

rollere.  

3.3 SAMARBEID MED ANDRE INSTANSER 

I Stavanger har det vært et samarbeid mellom ulike etater vedrørende arbeidslivskri-

minalitet i flere år. I rapporten Innsats mot arbeidslivskriminalitet (2016)25 fremkommer 

det at samarbeidet mellom Arbeidstilsynet og Politiet i Rogaland kom i gang rundt 

2008-2009 ved at de hadde felles møter. Tidligere kemner i Stavanger oppgir at kemne-

ren fra og med 2012 fikk delta på disse møtene. Fra og med 01.01.14 begynte Arbeids-

tilsynet, Politiet i Rogaland, Kemneren i Stavanger kommune, NAV kontroll og Skatt 

vest å ha mer formaliserte samarbeidsmøter. Dette kom i stand med bakgrunn i at en 

erfarte at etatene/partene hadde felles interesser, men utilstrekkelige virkemidler 

alene. 

 

Skatteetaten, Politiet, Arbeidstilsynet og NAV kontroll sentralt vedtok i 2015 en felles 

overordnet handlingsplan for å bekjempe arbeidsmarkedskriminalitet26.  

 

Samarbeidet kom i stand etter at Regjeringen vedtok at en i 2015 skulle styrke innsat-

sen mot arbeidslivskriminalitet, gjennom bedre samordnet innsats. I handlingsplanen 

er det satt opp syv mål. Disse er gjengitt i tabellen under. 

  

                                                      
24 Årsrapport for 2016 kemneren i Stavanger kommune. 
25 Innsats mot arbeidslivskriminalitet (2016)25, rapport 7 -2016. Uni Reserarch Rokkansenteret.  
26 Felles handlingsplan – 2015 mellom Arbeidstilsynet, NAV, Politiet, og Skatteetaten for styrket innsats mot arbeidsmar-
kedskriminalitet. 16.01.15  
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Det fulgte også med midler til de statlige etatene slik at de fikk egne stillinger til arbei-

det mot arbeidsmarkedskriminalitet. Kemneren i Stavanger har ikke fått noen økte res-

surser til arbeidet med arbeidslivskriminalitet. Fra og med 16.03.15 opprettet Skatteeta-

ten, Politiet, Arbeidstilsynet, NAV kontroll og Kemneren i Stavanger et felles kontorlo-

kale. Det foreligger ingen skriftlig avtale mellom de statlige etatene og kommunen.  

 

Det tverretatlige samarbeidet skal bidra til å redusere kriminalitet i arbeidslivet ved å 

rette innsatsen mot sentrale aktører, spesielt innen bygg- og anleggsbransjen, men også 

mot privatmarkedet og andre bransjer. Samarbeidet betegnes som A-krim Rogaland.  

 

A-krimgruppen består av en koordineringsgruppe og en operativ gruppe. Koordine-

ringsgruppen består av lederne for de ulike avdelingene. I startfasen hadde koordine-

ringsgruppen ukentlige møter, men utover høsten 2015 gikk de over til å ha møter hver 

14. dag. Basert på en risikovurdering rettet en i starten fokuset mot bygg- og anleggs-

bransjen. I rapporten for samordnet innsats for 2015 står det: Hovedfokuset var å jobbe 

mot identifiserte nettverk og aktører som en hadde avdekket organiserer svart arbeid og som til 

tross for gjentatte tilsyn, bokettersyn og anmeldelser fortsetter sin kriminelle aktivitet med å or-

ganisere svart arbeid.  

 

Den operative gruppen har møter en gang i uken, hvor de utveksler informasjon, dis-

kuterer utvikling og status, og det planlegges aksjoner. Fra januar 2016 ble fokuset også 

rettet mot servicebransjen, bilverksted og innkvartering, og en skilte den operative 

gruppen i to, fordelt på bygg- og anleggssektoren og andre sektorer. Samtidig gikk en 

Tabell 1 – Mål for samarbeidet mellom Politiet, Skatteetaten, Arbeidstilsynet og NAV. Kilde: 
Felles handlingsplan – 2015. 
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over til å ha to koordinatorer. De operative gruppene er raskt ute når noe skjer, og de 

har ofte tilsyn. Hvilke instanser som deltar på tilsyn varierer. 

 

Informantene oppgir at samarbeidet i hovedsak fungerer godt, og at det stadig funge-

rer bedre. Men spesielt i starten kunne det være noe utfordrende med tanke på at eta-

tene har ulikt regelverk, ulike ressurser, ulike prioriteringer, ulik kultur og taushets-

plikt. Etter hvert ble det utarbeidet en nasjonal veileder for etatene. Denne oppgir hvil-

ken informasjon som kan deles. De eksterne informantene oppgir at samarbeidet med 

kommunen fungerer godt, både på ledelsesnivå og operativt nivå.  

 

Etter hvert fant partene ut at det var behov for å ha en arena på strategisk nivå, og de 

begynte å arrangere kvartalsvise samarbeidsmøter hvor blant annet Forbrukerrådet, 

Mattilsynet, Tollvesenet, Sør-Rogaland brann og redning, Næringsforeninger, NHO, 

LO, representanter fra Juridisk avdeling (Bevilling) og Byggesak i kommunen deltar. 

Juridisk avdeling og byggesaksaksavdelingen i kommunen har tatt på seg en koordine-

rende rolle mot andre tilsvarende avdelinger i kommunene i distriktet.  

 

I februar 2017 la Regjeringen frem en ny strategi mot arbeidslivskriminalitet. I dette do-

kumentet fremkommer det at det er behov for å vurdere regelverksendringer for å 

legge bedre til rette for deling av informasjon i det operative samarbeidet mellom kontroll-

etatene og mellom kontrolletatene og politiet. Forvaltningslovutvalget skal vurdere dette og 

avgi sin innstilling i november 2018.  

3.4 RESULTATER AV SAMARBEIDET 

I samarbeidsprosjektet er det ikke satt noe konkret måltall for det arbeidet A-krim 

gruppen gjør. I rapporten Arbeidsmarkedskriminalitet – rapportering fra samordnet innsats 

fra 2015 står det: Vi har hatt fokus på og jobbet systematisk med å bruke felles opplysninger/et-

terretning for å slå ut kriminelle aktører. Samarbeidet har gitt resultater i form av at eta-

tene har fått mer kompetanse gjennom å utveksle erfaringer. Ansatte i kemneren ut-

trykker at etter at de inngikk samarbeidet så er kontrollene de foretar blitt mer målret-

tet og en treffer flere firma der ting ikke er i orden. En av de eksterne informantene ut-

trykker at en nå jobber smartere og mer spisset, noe som fører til at de får mer igjen for 

tids- og ressursbruken. Det er også lettere å ta kontakt med hverandre. 

 

Gjennom samarbeidet har en nå flere virkemidler som kan brukes ved kontroller. Nå 

kan de kontrollere alt når de er ute, og ikke bare en begrenset del som den enkelte etat 

eller kommunen ville gjort dersom de gjennomførte kontrollen alene. I rapporten, 

nevnt ovenfor, fremkommer det at politiets bruk av bortvisning etter politiloven har 

vist seg å være et særdeles effektivt virkemiddel. Når en eller flere av etatene påviser 

brudd på regelverket, iverksetter Rogaland politidistrikt nå rutinemessig bortvisning 

fra arbeidsplassen.  
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A-krimgruppen gjennomfører mange kontroller, og gruppen har spesielt jobbet syste-

matisk i forhold til firmaer innenfor bygg og anlegg, da dette er en bransje hvor det fo-

rekommer en del svart arbeid. I 2015 resulterte samarbeidet i Stavanger til27: 

- En stor aksjon. 

- 885 kontrollerte arbeidsplasser. 

- 70 personer bortvist fra landet etter politiloven. 

- 28 personer bortvist fra landet etter utlendingsloven. 

- 10 anmeldelser. 

- 3 bilverksteder er stengt. 

- 24 kriminelle aktører er satt ut av stand til å fortsette sin virksomhet. 

- 50 personer var ikke innberettet i A-ordningen. 

- 57 personer hadde ikke skattekort. 

 

I en større kartleggingsaksjon gjennomført innen bygg- og anleggsbransjen i privat-

markedet oktober 201628, kontrollerte A-krimgruppen 153 firma. 50 av disse firmaene 

kunne knyttes til mindre eller større brudd på regelverket. Det var flere av firmaene 

som ikke hadde levert omsetningsoppgave, ikke var registrert i MVA-registeret og 

hadde uregistrerte arbeidere. 285 arbeidere ble kontrollert. Av disse manglet 65 arbei-

dere HMS-kort, og 42 fikk inndratt HMS-kort enten på grunn av at de var utgått eller 

at arbeidsforholdet var opphørt. 34 arbeidere ble bortvist fra byggeplasser der det var 

mistanke om ulovligheter. 

 

For 2016 resulterte arbeidet i A-krimgruppen blant annet i at det ble etterberegnet 50 

millioner kroner i unndratt inntekt, og 11,5 millioner kroner i unndratt merverdiavgift.  

 

Samarbeid med Juridisk fører til at en også kan jobbe tettere mot serverings- og restau-

rantbransjen og ha felles kontroller. I januar 2017 gjennomførte A-krimgruppen kon-

troller mot bransjen i Stavanger og Sandnes29. Kontrollen førte til at tre restauranter 

som ikke hadde bevilling ble stengt, med umiddelbar virkning. 

 

I en rapport i fra Riksrevisjonen30 er inntrykket at samarbeidet til A-krim i Stavanger 

fungerer godt, og NAV Kontroll oppgir at de har fått mer ut av samarbeidet i Stav-

anger enn i Oslo og Bergen. 

 

I en pressemelding fra A-krimgruppen Rogaland 23.02.17 uttrykker talspersonen31 for 

gruppen: Situasjonen er svært bekymringsfull, men vi ser at arbeidet har stor effekt. Videre 

uttrykker talspersonen: Vi tar mange men det dukker stadig opp aktører som forsøker å undra 

seg regelverket, så derfor fortsetter vi innsatsen med uforminsket styrke. 

                                                      
27 Arbeidsmarkedskriminalitet – rapportering fra samordnet innsats (2015) og Innsats mot arbeidslivskriminalitet (2016) av Uni 

Research. 
28 Pressemelding 24.10.2016.  
29 https://www.nrk.no/rogaland/stavanger-restauranter-stengt-pa-dagen-1.13334063 
30 Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes innsats mot arbeidsmiljøkriminalitet (2015-2016). 
31 Gro Ellingsen fra Arbeidstilsynet. 

https://www.nrk.no/rogaland/stavanger-restauranter-stengt-pa-dagen-1.13334063
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3.5 SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILGNING  

Kommunen ved Juridisk i Bymiljø og utbygging har ansvar for å behandle søknader 

om serverings- og skjenkebevilling, og å føre kontroll med at skjenke- og serveringsbe-

villinger er i tråd med regelverket. Avslag på søknader om skjenkebevilling og søknader 

om skjenkebevilling som er prinsipielle, behandles av Stavanger formannskap. 

 

Gjeldende retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger ble vedtatt av bystyret 32 I 

punkt 1.2 i retningslinjene står det: En seriøs skjenkenæring er en viktig og positiv faktor for 

byen. Retningslinjene skal sikre næringens behov for forutsigbare rammevilkår. Stavanger kom-

mune skal videre bidra til å bekjempe økonomisk kriminalitet i utelivet og sikre seriøs drift av 

skjenkestedene.  

 

Alle som ønsker å etablere og drive et serveringssted og/eller et skjenkested, må ha 

serveringsbevilling og/eller skjenkebevilling gitt av kommunen, 33En serveringsbevil-

ling gjelder frem til det eventuelt skjer endringer i den personkrets som er nevnt i ser-

veringsloven § 6, serveringsvirksomheten innstilles, eller daglig leder endres uten god-

kjennelse fra kommunen, jf. serveringsloven § 14. En skjenkebevilling kan gis for inntil 

fire år om gangen, men med opphør senest 30. september året etter at nytt kommune-

styre tiltrer, jf. alkoholloven § 1-6. 

 

Serveringsloven § 6 stiller krav om at bevillingshaver, daglig leder34 og andre sentrale 

personer må: 

 ha utvist uklanderlig vandel i forhold til blant annet straffelovgivningen, 

skatte- og avgiftslovgivningen og regnskapslovgivningen  

 ikke ha begått lovbrudd i forhold til annen lovgivning som vil være uforenelig 

med drift av serveringssted 

 

Daglig leder er den personen som har det reelle ansvaret for den daglige driften av ser-

veringsstedet, han må være myndig og ha bestått en etablererprøve35 for serverings-

virksomhet, jf. serveringsloven §§ 4, 5 og 6. Daglig leder skal godkjennes av kommu-

nen. 

 

Når det gjelder skjenkebevillinger, så stilles det ifølge alkoholloven § 1-7 krav om at 

hver skjenkebevilling skal ha: 

                                                      
32 13.06.16, sak 104/16, og endret 05.09.16, sak 135/16. 
33 Jf. Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 2 og Lov om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholloven) 
§ 1-4a og § 1-6. 
34 Det er ikke daglig leder i det bevillingssøkende selskapet som sjekkes, men den personen som søkes godkjent som 
daglig leder for bevillingen, jf. serveringsloven § 4. 
35 Rogaland brann og redning IKS har ansvar for å arrangere etablererprøven.  
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 En styrer av bevillingen som har bestått en etablererprøve for serveringsvirk-

somhet og en kunnskapsprøve36 i alkoholloven. 

 En stedfortreder for styrer som må ha bestått en kunnskapsprøve. 

 Begge skal være godkjent av kommunen. 

 

Etter alkoholloven § 1-7b, må bevillingshaver, eier og andre sentrale personer ha utvist 

uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen, bestemmelser i annen lovgivning 

som har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte-, avgifts- og regnskaps-

lovgivningen.  

 

Når Stavanger kommune mottar en søknad om serverings- og/eller skjenkebevilling, 

sender de søknaden til uttalelse til Kemner, Skatteetaten, Fagstab oppvekst og levekår, 

Politiet og evt. til Arbeidstilsynet, jf. serveringsloven § 9. Det er da eiere, daglig le-

der/styrer/stedfortreder og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten som 

vandelssjekkes. Daglig leder i det bevillingssøkende selskap har som hovedregel ikke 

blitt vandelssjekket med mindre denne personen også er eier av selskapet. Hvorvidt en 

persons vandel skal vurderes beror på en vurdering av om denne personen har vesent-

lig innflytelse på den virksomheten som drives. Juridisk avdeling foretar våren 2017 en 

vurdering av hvorvidt også daglig leder i selskapet bør vandelsvurderes.  

 

Juridisk oppgir at de før 2014 ikke ba om uttalelse fra Kemneren og Skatteetaten, men 

fra 2014 endret de praksis på dette. Dette har resultert i at seks søknader om serve-

rings- og/eller skjenkebevilling er avslått på grunn av økonomiske forhold. I tillegg er 

flere aktører under oppsyn i forhold til om det kommer flere merknader fra Skatteeta-

ten, Kemner, Politi eller andre offentlige etater som har betydning for vandelsvurde-

ringen.  

 

Det er opp til bevillingsmyndighetene å vurdere om kravet til uklanderlig vandel er 

oppfylt.  

 

Dersom det skjer endringer i styre/eierforholdene for en bevilling eller bevillingshaver 

endrer konsept, så skal kommunen som bevillingsmyndighet ha beskjed om det, jf. ser-

veringsloven § 14 og alkoholloven § 1-7c. Endrer eierforholdet seg eller det opprettes et 

nytt selskap, må selskapet søke om serverings- og/eller skjenkebevilling på ny. Aktu-

elle parter skal også til enhver tid ha bestått de relevante prøver og være godkjent av 

kommunen. 

 

En gjennomgang av seks vedtak om serveringsbevilling og/eller skjenkebevilling, vi-

ser at det varierer om kommunen opplyser i selve vedtaket om at det skal sendes inn 

melding til kommunen dersom styrer for bevillingen slutter eller melding til kommu-

                                                      
36 Rogaland brann og redning IKS har ansvar for å arrangere kunnskapsprøven. 
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nen ved skifte av daglig leder og andre personer som har vesentlig innflytelse på virk-

somheten. I fire av seks vedtak opplyste kommunen ikke om dette, men det er regulert 

i vedtektene og i lovverket. Fem av de seks kontrollerte vedtakene er fattet av jurister i 

Juridisk avdeling, og det er ingen ledersignatur på disse vedtakene. Vedtakene er hel-

ler ikke godkjent av leder i Juridisk avdeling, elektronisk i Public 360. 

 

Ansatte ved juridisk avdeling oppgir at samarbeidet med A-krimgruppen har ført til at 

de nå får mye mer og bedre informasjon om de ulike aktørene. Tidligere Kemner opp-

gir at samarbeidet med bevilling har ført til økt dialog, og at en bedre sammen kan be-

kjempe arbeidslivskriminalitet. Det er nå lettere å gjennomføre kontroller av mulige 

useriøse aktører.  

 

Et av de viktigste virkemidlene for å hindre arbeidslivskriminalitet i serveringsbran-

sjen, er å frata aktørene grunnlaget for å drive ulovlig. Denne muligheten har Politiet 

etter serveringsloven § 20, hvor det fremgår at Politiet skal stenge et serveringssted 

som driver uten gyldig serveringsbevilling. Politiet har siden 2015 stengt 8 serverings-

steder for manglende serveringsbevilling. Dersom juridisk avdeling får informasjon 

om at bevillingshaver eller andre personer med vesentlig innflytelse tilsynelatende 

ikke lenger oppfyller vilkårene for å ha en bevilling, kan kommunen trekke bevillingen 

tilbake i medhold av serveringsloven § 19 og alkoholloven § 1-8.  

 

Juridisk avdeling er ikke kjent med at det per i dag finnes steder i Stavanger som dri-

ver uten skjenkebevilling, men de oppgir at dette er noe politiet følger nøye opp. Der-

som juridisk blir klar over at det er steder i Stavanger som driver uten serveringsbevil-

ling, blir disse tilskrevet og bedt om å søke om bevilling. Juridisk oppgir at det kan 

være steder som driver uten gyldig serveringsbevilling, men at dette er ressurskre-

vende å sjekke. Fra Juridisk avdeling hevdes det at den mest effektive måte å sjekke 

opp i dette på, er å gå fra serveringssted til serveringssted, sammen med andre etater.  

3.6 BYGGESAK 

Byggesak i Stavanger kommune behandler byggesøknader, og gjennomfører tilsyn et-

ter plan og bygningsloven, men har ikke noe ansvar i forhold til svart arbeid. I en artik-

kel i Byggeindustrien utfordrer Byggenæringens Landsforbund likevel alle landets 

kommuner til å delta aktivt i kampen mot svart arbeid ved å ta kontakt med alle som 

søker om byggetillatelse eller som kjøper bolig, og gi informasjon om hvordan man 

handler «hvitt».  

 

Trondheim kommune, Arbeidstilsynet og Skatteetaten har et prosjekt kalt Tett på37. 

Prosjektet innebærer at de ringer så mange som mulig av innbyggere i kommunen som 

                                                      
37 https://byggmesteren.as/2016/11/15/tett-pa-trondheim-gir-resultater/ 

https://byggmesteren.as/2016/11/15/tett-pa-trondheim-gir-resultater/
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har kjøpt bolig eller meldt inn en relevant byggesak. Tanken er at en skal jobbe mer fo-

rebyggende ved å hindre innbyggere fra å benytte svart arbeidskraft. De aktuelle får 

informasjon i en telefonsamtale og blir tilsendt informasjon på e-post. På hjemmesiden 

informerer Trondheim kommune om hvordan innbyggerne kan handle hvitt. Byggesak 

i Stavanger la i desember 2016 ut informasjon på hjemmesiden om hvordan en velger 

seriøs arbeidskraft. På nettsiden står det blant annet: Du bør betale via bank og ikke kon-

tant. Da står du sterkere i reklamasjons- og klagesaker, og du slipper ansvar for andres skatte-

gjeld. 

 

Arbeidstilsynet oppgir at de har et godt samarbeid med Byggesak i Stavanger kom-

mune. Ansatte i Byggesak deltar på tilsyn, sammen med andre deltakere i A-krimgrup-

pen, når det er mistanke om ulovlig bygging. Byggesak kan da se på forhold i lys av 

plan- og bygningsloven, som for eksempel om tiltaket er byggegodkjent. 

 

Byggesak har også et samarbeid med Sør-Rogaland brann og redning i forhold til til-

syn, for å sikre at bygg som ikke er beregnet for boliger ikke brukes til bolig, eller at det 

er flere mennesker som bor i boligen enn det den er beregnet for.  

3.7 VURDERING 

Kommunen jobber aktivt med å bekjempe arbeidsmarkedskriminalitet, herunder svart 

arbeid. Samarbeidet med statlige instanser har medført at de i større grad deler infor-

masjon og fører felles tilsyn, og det synes å være et godt samarbeid i A-krimgruppen. 

Samarbeidet har gitt gode resultater, og det benyttes virkemidler som i større grad enn 

tidligere setter useriøse aktører ut av spill, og instansene kan bedre sammen bekjempe 

arbeidslivskriminalitet.  

 

Det er positivt at både Juridisk avdeling, som har ansvar for bevilling, og Byggesak, er 

med i arbeidet med å bekjempe arbeidslivskriminaliteten innenfor sine områder. Som 

nevnt i kapittel to er utelivsbransjen en av fire bransjer som nevnes som spesielt utsatte 

bransjer i Regjeringens strateginotat mot arbeidslivskriminalitet. I februar 2017  

 

Ved innvilgelse av serveringsbevilling eller skjenkebevilling, bør kommunen sikre at 

de i enkeltvedtakene informerer om regler dersom det blir endringer knyttet til styrele-

der ved skjenkebevilling og skifte av daglig leder og andre personer som har vesentlig 

innflytelse på virksomheten når det gjelder serveringsbevilling. Leder av Juridisk har 

fullmakt til å fatte skjenke- og serveringsbevillingsvedtak. I fem av seks kontrollerte 

vedtak har de ikke blitt godkjent av leder i Public 360, noe som i verste fall føre til at 

feil beslutning fattes. ette er ikke i tråd med brukerhefte for saksbehandler av Public 

360, hvor det fremkommer at dokumenter skal sendes leder for godkjenning.  

 

Det er positivt at Byggesak har lagt ut informasjon om hvordan man velger seriøs ar-

beidskraft. Kanskje kan dette tydeliggjøres noe, for eksempel ved at avdelingen også 
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opplyser om at folk kan gjøres medansvarlig dersom det handles for over 10 000 kro-

ner i løpet av et år, og den man handler fra ikke betaler skatter og avgifter for beløpet.  

Aksjonen som A-krimgruppen gjennomførte i mai 2017 viste at det utføres en god del 

svart arbeid for privatpersoner i Rogaland. For å søke å påvirke dem som innvilges en 

byggesøknad til å handle «hvitt», anbefaler Rogaland Revisjon Byggesak til å infor-

mere søkere om dette. Dette kan for eksempel gjøres som et vedlegg til svarbrevet.  
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4 HVORDAN HINDRE AT USERIØSE 

AKTØRER FÅR KONTRAKTER?  

I kommunen har den enkelte virksomhet eller foretak fullmakt til å inngå avtaler om 

kjøp av varer og tjenester innenfor sine budsjettrammer.38 Praksis kan da være ulik på 

de ulike virksomhetene. Revisjonen velger derfor å sjekke praksis for alle kommunens 

leverandører opp mot to forhold der kommunen skal eller kan, avvise tilbydere. 

4.1 REVISJONSKRITERIER 

Forskrift om offentlige anskaffelser sier: Oppdragsgiveren kan stille krav til leverandørenes 

kvalifikasjoner, inkludert krav til økonomisk og finansiell kapasitet og tekniske og fag-

lige kvalifikasjoner.39 Forskriften sier at kommunen skal avvise en leverandør når leve-

randøren er rettskraftig dømt for bedrageri.40 Kommunen skal avvise en leverandør som 

ikke oppfyller kvalifikasjonskravene.41  

 

Forskrift om renholdstjenester sier at renholdsvirksomheter skal være godkjent av Arbeids-

tilsynet.42 Arbeidstilsynets hjemmeside opplyser at det er ulovlig å kjøpe renholdstjenes-

ter fra virksomheter som ikke står oppført i Renholdsregisteret, eller som har status ikke 

godkjent.43 Kommunen plikter å sjekke at firmaer en kjøper renholdstjenester fra, står 

oppført i registeret.44 

 

Næringslivets Hovedorganisasjon anbefaler å sjekke økonomi og soliditet for å sikre god 

gjennomføringsevne hos tilbyder som blir valgt. 45  

 

I to av kommunens maler for anskaffelser er det satt som krav at leverandøren skal ha 

økonomisk evne til å gjennomføre kontrakten.   

 

Vi legger følgende revisjonskriterier til grunn: 

 Kommunen bør stille krav til økonomisk og finansiell kapasitet. 

 Kommunen skal avvise leverandører som er rettskraftig dømt for bedrageri. 

 Renholdsvirksomheter skal være godkjent i Renholdsregisteret. 

 Kommunen skal avvise leverandører som ikke oppfyller kvalifikasjonskravene. 

 

                                                      
38 Økonomihåndbok, kapittel 2 Leders ansvar, Stavanger kommune 2014.  
39 FOR-2016-08-12-974 Forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften). § 8-7 Kvalifikasjonskrav og dokumentasjon. 
40 Anskaffelsesforskriften § 9-5. Avvisning på grunn av forhold ved leverandøren. 
41 Anskaffelsesforskriften § 9-5. Avvisning på grunn av forhold ved leverandøren. 
42 FOR-2012-05-08-408 Forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester, § 3. Krav om 
godkjenning. 
43 http://www.arbeidstilsynet.no/renholdsregisteret/index.html?fylke=Rogalandprosent20-prosent20tabletop 
44 http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=259233 
45 NHO - Næringslivets Hovedorganisasjon https://www.nho.no/Politikk-og-analyse/Seriost-arbeidsliv-og-samfunns-
ansvar/kampen-mot-arbeidskriminalitet/ 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-08-12-974?q=Forskrift%20om%20offentlige%20anskaffelser
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-05-08-408?q=forskrift%202012-05-08%20nr.%20408#KAPITTEL_1
http://www.arbeidstilsynet.no/renholdsregisteret/index.html?fylke=Rogaland%20-%20tabletop
http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=259233
https://www.nho.no/Politikk-og-analyse/Seriost-arbeidsliv-og-samfunnsansvar/kampen-mot-arbeidskriminalitet/
https://www.nho.no/Politikk-og-analyse/Seriost-arbeidsliv-og-samfunnsansvar/kampen-mot-arbeidskriminalitet/
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4.2 HAR LEVERANDØRENE FINANSIELL 

KAPASITET? 

Kommunen har utbetalinger til 716 leverandører i 2016. Da vi sjekket de 716 leverandø-

rene opp mot Enhetsregisteret ved Brønnøysundregistrene46 viste det seg at to av leve-

randørene ble slått konkurs i 2016.  

 

Eieren av ett av firmaene gikk også konkurs i 2004, og ble i 2009 dømt til ett års be-

tinget fengsel etter å ha tatt ut nærmere 1,7 millioner kroner forut for konkursen.47 Eie-

rens nye firma som kommunen har brukt, hadde i 2015 en total omsetning 36 millioner 

og herav utestående kundefordringer på 13 millioner. Når utestående fordringer utgjør 

en så stor andel av totalomsetningen er dette er en indikasjon på at bedriften hadde en 

vanskelig økonomisk situasjon med urealistiske utestående fordringer.  

 

Det andre firmaet er oppført med ikke tilfredsstillende likviditet og lønnsomhet.48 Fir-

maet var oppført med 0 kroner i sum driftsinntekter i 2013, 2014 og 2015.49 Firmaet 

hadde gjeld på over 70 mill. i alle disse årene50 og gikk konkurs med 70 mill. i gjeld51. 

 

Krav til økonomisk soliditet er ikke nevnt i kommunens mal for tilbudsforespørsel un-

der 1,1 millioner, men er tatt inn i de to malene for anskaffelser med en verdi over 1,1 

millioner: Leverandøren skal ha økonomisk evne til å gjennomføre kontrakten.52 Her fremgår 

flere krav til soliditet og det er angitt dokumentasjonskrav.  

4.3 ER RENHOLDSFIRMAENE GODKJENT? 

Da vi sjekket de 716 leverandørene opp mot Enhetsregisteret53 fant revisjonen 9 firma 

som er oppført som rengjøringsfirma. Rengjøringsfirmaer fikk utbetalt 10 millioner fra 

kommunen i 2016. Vi sjekket alle disse opp mot Renholdsregisteret54.  

 

Ett av disse firmaene er ikke oppført i registeret. Årsaken kan være at firmaet også er 

oppført med næringskoden for Skadebegrensning som ikke er et område som er registre-

ringspliktig i Renholdsregisteret. Vi bad om Arbeidstilsynets vurdering men fikk ikke 

svar.55 På regningene fra firmaet er det fakturert for rengjøring. 

 

                                                      
46 Enhetsregistret – Altinn https://www.altinn.no/no/Starte-og-drive-bedrift/Registrere/Registrere-foretaket/Om-
registrering-i-Enhetsregisteret/ 
47 http://www.maleren.no/aktuelt/40-mister-jobben-konkurs/ 
48 www.proff.no 
49 www.proff.no 
50 Purhelp PRO. 
51 http://www.dagsavisen.no/roganytt/simex-er-konkurs-1.775949 
52 Konkurransegrunnlag for kontrakt om…, Stavanger kommune, pkt. 5.1.2. Økonomisk og finansiell kapasitet 
53 Vi har kontrollert samtlige firmaer opp mot Enhetsregistret - Altinn. Ved registrering i Enhetsregisteret får foretaket et 
organisasjonsnummer og en næringskode. https://www.altinn.no/no/Starte-og-drive-bedrift/Registrere/Registrere-
foretaket/Om-registrering-i-Enhetsregisteret/ 
54 http://www.arbeidstilsynet.no/renholdsregisteret/index.html?fylke=Rogaland&kommune=Sandnes&b=E#tabletop 
55 Epost 09.02.17 fra revisjonen. 

http://www.arbeidstilsynet.no/renholdsregisteret/index.html?fylke=Rogaland#tabletop
https://www.altinn.no/no/Starte-og-drive-bedrift/Registrere/Registrere-foretaket/Om-registrering-i-Enhetsregisteret/
https://www.altinn.no/no/Starte-og-drive-bedrift/Registrere/Registrere-foretaket/Om-registrering-i-Enhetsregisteret/
http://www.maleren.no/aktuelt/40-mister-jobben-konkurs/
http://www.proff.no/
http://www.proff.no/
http://www.dagsavisen.no/roganytt/simex-er-konkurs-1.775949
https://www.altinn.no/no/Starte-og-drive-bedrift/Registrere/Registrere-foretaket/Om-registrering-i-Enhetsregisteret/
https://www.altinn.no/no/Starte-og-drive-bedrift/Registrere/Registrere-foretaket/Om-registrering-i-Enhetsregisteret/
http://www.arbeidstilsynet.no/renholdsregisteret/index.html?fylke=Rogaland&kommune=Sandnes&b=E#tabletop
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Et annet firma er oppført med Ikke godkjent. Dette innebærer at virksomheten ikke opp-

fyller krav til bedriftshelsetjeneste, vernetjeneste, arbeidsavtaler, allmenngjort lønn og 

yrkesskadeforsikring. Innkjøpsavdelingen hadde ikke vært involvert i eller informert 

om disse kjøpene. Vi kan ikke se at det er laget en kontrakt for noen av dem og utbeta-

lingene er på henholdsvis 370 000 kroner og 240 000 kroner.  

 

Arbeidstilsynet opplyser at dersom en blir klar over at renholdsvirksomheten en bru-

ker ikke er registrert, bør en umiddelbart kreve at virksomheten registrerer seg.56 Inn-

kjøp fra ulovlig renholdsvirksomhet kan medføre straffeansvar for kommunen57 og for 

enkeltpersoner.  

 

I Standard kontraktsvilkår har kommunen krav om at leverandøren skal garantere at 

virksomheten utøves i samsvar med til enhver til gjeldende lov, forskrift og offentlige 

vedtak.58 Det er så langt revisjonen kan se ikke tatt inn eksplisitt krav om registrering.59 

4.4 VURDERING 

Arbeidet med å hindre at useriøse aktører får kontrakter fungerer i hovedsak godt men 

kan bli bedre. Revisjonen har her sjekket alle kommunens leverandører opp mot to re-

gistre. Disse registrene opplyser om forhold der kommunen skal eller kan, avvise tilby-

dere. Kommunen brukte i 2016 to firma som gikk konkurs. Det ville vært mulig å av-

dekke at økonomien var usikker i begge disse firmaene og at det derfor var risiko knyt-

tet til dem. Med denne kunnskapen kunne kommunen valgt sikrere leverandører. Eie-

ren av det ene firmaet var rettskraftig dømt for bedrageri og burde vært avvist.  

 

Kommune brukt i 2016 også to rengjøringsfirma revisjonen mener det er ulovlig å 

bruke. De var enten ikke registrert eller ikke godkjent. Kommunen plikter å sjekke at 

firmaer en kjøper renholdstjenester fra, står oppført i registeret. Kommunen skulle der-

for ha avvist disse i utgangspunktet. I begge tilfellene er det ikke inngått kontrakt og 

kommunen kan avslutte innkjøpene.  

                                                      
56 http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=232120#forbud 
57 Foretaksstraff. 
58 Stavanger kommune - Standard kontraktsvilkår 2015-12-09, pkt. 6.3.. 
59 Standard kontraktsvilkår pkt. 7.7. 

http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=232120#forbud
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5 HVORDAN FØLGES 

LEVERANDØRENE OPP? 

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. sier at Arbeidstilsynet skal føre tilsyn med at 

lønns- og arbeidsvilkår blir overholdt.60 Arbeidstilsynet gir de pålegg og treffer de en-

keltvedtak som er nødvendige. Dette kan omfatte tvangsmulkt eller stansing av virk-

somheten.61 

 

Forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett sier kommunen skal påse at lønns- 

og arbeidsvilkår hos leverandører er i overensstemmelse med gjeldende allmenngjø-

ringsforskrifter. 62 Påseplikt innebærer systemer og rutiner for å undersøke og følge 

opp at allmenngjøringsforskrifter etterleves. 

5.1 ER KRAVENE TATT INN I INNKJØPSMALENE? 

5.1.1  REVISJONSKRITERIER 

Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter sier at kommunen i sine kontrak-

ter skal stille krav om at ansatte hos leverandører og eventuelle underleverandører har 

lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med bestemmelsene. 63 Kommunen skal i kontrakten 

kreve at leverandøren og eventuelle underleverandører på forespørsel må dokumen-

tere at krav til lønns- og arbeidsvilkår er oppfylt. Kommunen skal i kontrakten også 

forbeholde seg retten til å gjennomføre nødvendige sanksjoner. 64 

 

Kommunen skal gjennomføre nødvendig kontroll av om kravene til lønns- og arbeids-

vilkår overholdes. 65  

 

Uanmeldte kontroller hos leverandørene er ifølge dem vi har snakket med, avgjørende 

for å kunne føre effektiv kontroll med lønns- og arbeidsvilkår. Uanmeldte kontroller er 

ikke lovhjemlet, men kan tas inn som en betingelse i kommunens kontrakter. 

 
Maler for de viktigste dokumentene i en innkjøpsprosess, gjør det enklere for innkjø-

perne å gjennomføre et innkjøp i tråd med kravene. Innkjøpsregelverket er som nevnt 

svært omfattende og det er gitt sentrale føringer for offentlige innkjøp i en rekke lover 

og forskrifter.  

 

                                                      
60 LOV-1993-06-04-58 Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven), § 11. Tilsyn med lønns- og arbeidsvilkår. 
61 Arbeidstilsynet side http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=103726 
62 FOR-2008-02-22-166 Forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett, § 6. Påseplikt 
63 FOR-2008-02-08-112 Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter, § 5. Krav til kontraktsklausul om lønns- og ar-
beidsvilkår. 
64 Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter, § 6. Krav til informasjon 
65 Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter, § 7. Kontroll 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1993-06-04-58?q=allmenngjør
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-02-22-166#KAPITTEL_2
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-02-08-112?q=Forskrift%20om%20lønns-%20og%20arbe
http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=103726
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Vi legger følgende revisjonskriterier til grunn: 

 Kunngjøringen/konkurransegrunnlaget skal opplyse om at kontrakten vil inne-

holde: 

o krav om lønns- og arbeidsvilkår  

o krav til dokumentasjon fra leverandøren og underleverandører 

o sanksjoner dersom vilkårene ikke oppfylles  

 Kontrakten bør dessuten ha krav om at kommunen kan gjøre uanmeldte kon-

troller. 

 Kommunen bør ha maler for de viktigste dokumentene. 

5.1.2  FAKTA 

KUNNGJØRING  

På kommunens intranett er det fire maler for utlysning avhengig av beløp.66  

Forespørsel om tilbud om/på … som er for innkjøp under 500 000 kroner, inneholder 

ingen opplysninger om hva kontrakten vil inneholde.  

 

I malene for de tre andre beløpsgrensene vises det til vedlagte kontraktsvilkår der kra-

vene tatt inn.67  

KONTRAKT  

På kommunens intranett er det ingen mal for kontrakt men en Standard kontraktsvilkår 

og en Spesielle kontraktsvilkår. Krav til at ansatte har lønns- og arbeidsvilkår i samsvar 

med kravene, er tatt inn i begge. Det er også tatt inn krav til at leverandøren og under-

leverandører på forespørsel dokumenterer at kravene blir oppfylt 

 

I Standard kontraktsvilkår og Spesielle kontraktsvilkår er det også tatt inn sanksjoner som 

er egnet til å påvirke leverandøren og underleverandører til å oppfylle vilkårene.68 Det 

står at brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår anses som vesentlig mislighold, 

som gir kommunen rett til å heve kontrakten. 

 

I Standard kontraktsvilkår er det også tatt inn at kommunen forbeholder seg retten til å 

gjennomføre annonserte, semiannonserte eller uannonserte kontroller hos en eller flere 

aktører i leverandørkjeden i kontraktsperioden. 69 

ANDRE MALER 

På kommunens intranett er det 8 maler for innkjøp.  

 

                                                      
66 Kravene i lov og forskrift er ulike for ulike størrelser på innkjøpet. Malene på intranett er lagt inn for hver av beløps-
grensene. 
67 Henholdsvis i pkt. 2.1.3 Kontrakt, 1.5. Kontrakt og 1.5. Kontrakt. 
68 Henholdsvis pkt. 8.2 Sanksjoner ved mislighold og 3.3 Brudd. 
69 Punkt 7 Lønns- og arbeidsvilkår, punkt. 7.6. 
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Bærum kommune er den kommunen i landet som i størrelse er mest lik Stavanger. I 

Bærum er det over 30 maler for innkjøp.70 Også i Bergen kommune har de flere maler.71 

 

Vi får opplyst at innkjøp er et av emnene på lederskolen, som gjennomføres to ganger i 

året.72 Videre har kommunen ca. 5-7 kurs hvert år i e-handel, som også omfatter gene-

rell opplæring om innkjøp. Det holdes også årlige kurs for virksomheter som skal gjen-

nomføre konkurranse selv. Økonomihåndboken beskriver lederes ansvar for anskaffel-

ser og hvordan anskaffelser skal gjennomføres. 73 

5.2 INNKJØPSAVDELINGENS STEDLIGE KONTROLL 

5.2.1  REVISJONSKRITERIER 

Forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett sier kommunen skal påse at 

lønns- og arbeidsvilkår hos leverandører er i overensstemmelse med gjeldende all-

menngjøringsforskrifter. 74  

 

Bystyret vedtok Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune. 75 Her stilles det krav om at 

kommunen skal ha en god og effektiv kontraktsoppfølging.76 Det står at Innkjøpsavdelingen 

skal jobbe med kontraktsoppfølging mot leverandørene. 77 Oppfølgingen vil dreie seg 

om betingelsene i kontraktene og om avtalte vilkår blir overholdt.  

 

Vi legger følgende kriterium til grunn: 

 Innkjøpsavdelingen skal gjennomføre nødvendig kontroll med lønns- og ar-

beidsvilkår hos leverandørene. 

5.2.2  FAKTA 

Både Politiet og Arbeidstilsynet understreker viktigheten av å dra ut å kontrollere virk-

somhetene på arbeidsstedet, og at man ikke bør basere kontrollen på dokumentene 

man får tilsendt.  Hva leverandørene oppgir og hva de faktisk gjør, kan være to svært 

forskjellige ting. Det pekes blant annet på at man ikke kan stole på lønnslippene og an-

nen dokumentasjon, for de er alt for lette å forfalske.  

 

                                                      
70 Disse inkluderer: to typer anskaffelsesprotokoller, 6 ulike konkurransegrunnlag (avhengig av beløp og type), kravspe-
sifikasjon, to ulike kvalifikasjonsgrunnlag, søknadsbrev, tilbudsbrev, forpliktelseserklæring underleverandør, kvittering 
for mottak av søknad, kvittering for mottak av søknad, protokoll for søknadsåpning, protokoll for tilbudsåpning, risiko-
analyse av anskaffelser, tre ulike vurderinger av kvalifikasjonsgrunnlag, tildeling av oppdrag, tilbudsbrev, avvisning av 
tilbud, kontrakt, 4 ulike standard kontraktsvilkår. 
71 Samtale med innkjøpssjef i Bergen kommune 09.03.17. 
72 Epost fra Innkjøpsavdelingen 09.02.17. 
73 Økonomihåndbok, kapittel 2 Leders ansvar og kapittel 6 Anskaffelser, Stavanger kommune 2014. 
74 FOR-2008-02-22-166 Forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett, § 6. Påseplikt 
75 Vedtatt i bystyret 17.02.14 sak 17/14 Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune 2014 – 2017. Referanse 13/5309. 
76 Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune 2014 – 2017 side 3. 
77 Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune 2014 – 2017 side 3. 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-02-22-166#KAPITTEL_2
http://www.stavanger.kommune.no/Documents/Plandokumenter/Anskaffelsesstrategi%202014-2017.pdf
http://sru.stavanger.kommune.no/api/utvalg/1327/moter/141004/dokumenter/1
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De ansatte i Innkjøpsavdelingen opplyser at de årlig gjør en risikovurdering der de 

vurderer hvilke kontrakter de tror det kan være utfordringer på. 78  

 

Innkjøpsavdelingen satte som internt mål i 2011 at de skulle klare 10 stedlige kontroller 

pr år eller bruke ca. 20-25 prosent av en stilling til kontroller med lønns- og arbeidsvil-

kår.79 De opplyser at tidsforbruket har vært ca. 20 prosent i årene siden og at de ikke 

har nådd målet om antall kontroller.  

 

Revisjonen har fått oversendt en oversikt over de stedlige kontrollene Innkjøpsavde-

lingen har gjennomført. De tre siste årene er det gjennomført 24 stedlige kontroller eller 

i snitt 6-8 i året.  

 

Ved stedlig tilsyn kontrollerer Innkjøpsavdelingen HMS kort, oversikt over ansatte, 

lønnsslipper og sjekker at lønnen er kommet inn på ansattes konto.80 De sjekker også 

om ansatte får pensjon. Ved sjekk av HMS kortet, ser de på dato, at det er gyldig og at 

korrekt arbeidsgiver er oppgitt.81  

 

Noe av det som er avdekket, er: 

 To kontroller avdekket at leverandørene ikke hadde utbetalt pensjon for an-

satte, kun for ledelsen. 82 Alle firma er pliktige til å være tilknyttet obligatorisk 

tjenestepensjon.83  

 Innen bygg og anlegg har det vært mindre ting – for eksempel ulovlig overtids-

bruk, manglende utbetaling av overtid og ulovlig arbeidsavtale.  

 På HMS-kort har de avdekket feil arbeidsgiver eller utgått kort. De har avdek-

ket at vikarer ikke har den ansiennitet som de er lønnet etter eller at de har 

manglende lønnsutbetaling. En leverandør manglet skattekort.  

 En leverandør av tjenester for vanskelighetsstilt ungdom, hadde to ansatte 

mens alle andre som jobbet der var innleide med hevert sitt enkeltmannsfore-

tak.  

 

Innkjøpsavdelingen fant lovbrudd ved tre store kontrakter etter stedlige kontroller. To 

av disse kontraktene ble hevet, mens den tredje ble det ikke tatt opsjon på.  

 

Ved alvorlige feil på HMS-kort har de meldt fra til Arbeidstilsynet som kan inndra 

HMS-kort. 

                                                      
78 Intervju i Innkjøpsavdelingen 13.02.17. 
79 Epost fra Innkjøpsavdelingen 22.02.17. 
80 Intervju i Innkjøpsavdelingen 13.02.17. 
81 Epost fra Innkjøpsavdelingen 22.01.17. 
82 Epost fra Innkjøpsavdelingen 13.03.17. 
83 LOV-2005-12-21-124 Lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP-loven). 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-12-21-124?q=Obligatorisk%20tjenestepensjon
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5.3 OPPFØLGINGEN AV ENTREPRENØRER OG 

BYGGEPROSJEKTER 

5.3.1  REVISJONSKRITERIER 

Ifølge forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge § 5 er det 

krav til at bestiller (her: byggherren) i kontrakt med entreprenører eller leverandører 

informerer om at virksomhetens arbeidstakere minst skal ha de lønns- og arbeidsvilkår 

som følger av allmenngjøringsforskrifter. I tillegg har bestiller, ifølge § 6, en påseplikt 

overfor sine leverandører. Hovedleverandør skal påse at lønns- og arbeidsvilkår hos 

virksomhetens underleverandører er i overensstemmelse med gjeldende allmenngjø-

ringsforskrifter. 

 

Bestemmelser omkring dette finner vi også i kommunens maler for delentreprise punkt 

17.2 hvor det står at leverandører eller underleverandører ikke skal ha dårligere lønns- 

og arbeidsforhold enn det som følger av gjeldende lov, forskrifter eller tariffavtale for 

bransjen og totalentrepriser.  

 

Stavanger eiendom har maler for kontraktsbestemmelser for totalentrepriser, og punkt 

B.1.2 lyder: ... Bruk av underentreprise eller anvendelse av innleid arbeidskraft, og de underle-

verandører/innleide personer dette gjelder, skal før underskriving av kontrakt godkjennes skrift-

lig av byggherren. Det samme gjelder for utskifting av underleverandører/innleid mannskap i 

kontraktsperioden. En tilsvarende bestemmelse finner vi i punkt 17.4 for delentrepriser, 

hvor det står: Byggherren skal godkjenne underentreprenør/enkeltmannsforetak som tilbyder 

vil bruke til å utføre oppdraget. Skal kommunen ha mulighet til å føre kontroll, og hindre 

at de blir involvert i arbeidslivskriminalitet, må de ha en oversikt over hvilke leverand-

ører som er på byggeplassen. 

 

Dersom kommunen benytter kontraktstandardene NS 8405 eller NS 8406 så står det i 

standarden: « Før kontrakt med underentreprenør inngås, skal entreprenøren underrette bygg-

herren om hvilke deler han vil la utføre ved underentreprenør, og om hvilke underentreprenører 

han vil bruke.» Etter både NS 8405 og NS 8406 kan byggherren nekte bruk av en under-

leverandør.  

 

I Standard kontraktsvilkår er det tatt inn at kommunen skal ha mulighet til å kontrollere 

leverandøren og underleverandører. Leverandøren skal også ta bestemmelsene om 

lønns- og arbeidsvilkår og bestemmelser om kontroll inn i sine kontrakter med underle-

verandører. 

 

Stavanger eiendom har ansvar for å gjennomføre byggeprosjekter hvor kommunen er 

byggherre. Byggeprosjekter gjennomføres enten som totalentrepriser eller som delen-

trepriser. I konkurransegrunnlag for delentreprise står det: Tilbyder kan ikke ha flere enn 

to ledd underentreprenører i kjede under seg, med mindre det foreligger særskilte forhold og 
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byggherren har gitt skriftlig samtykke. Tilsvarende bestemmelser finner vi i kontraktsbe-

stemmelser for totalentrepriser punkt B 1.2. 

 

Kommunen utarbeidet i 2016 «Seriøsitetsregler i byggeprosjekter hvor Stavanger kommune 

er byggherre», og reglene ble politisk84 behandlet i februar og mars 2017. Reglene er på 

noen områder strengere enn tidligere. Et av punktene som er endret er at leverandøren 

kan ikke, uten byggherrens skriftlige samtykke, ha flere enn ett ledd underentreprenø-

rer i kjede under seg. Innenfor hvert enkelt ledd i kjeden er det totale antallet underle-

verandører begrenset til tre stykker, ved mindre det foreligger særskilte forhold. Pro-

sjektavdelingen i Stavanger eiendom, hadde per mars ikke begynt å ta dette med i sine 

kontrakter. 

 

For å arbeide på en byggeplass er det i følge forskrift om HMS-kort på bygge- og an-

leggsplasser § 4, krav til at arbeidsgiver og enkeltpersonforetak har sørge for at alle bæ-

rer et synlig HMS-kort (§ 5). 

 

Vi legger følgende kriterier til grunn: 

 Kommunen skal godkjenne hvilke leverandører som arbeider på kommunale 

bygge- og anleggsprosjekter.  

 Inngåtte kontrakter skal inneholde bestemmelser om at leverandøren ikke skal 

ha mer enn to ledd med underleverandører under seg85. 

 Inngåtte kontrakter skal inneholde bestemmelser knyttet til lønns- og arbeids-

vilkår. 

 Arbeidsgiver skal sørge for at alle som utfører arbeid på bygge- og anleggsplas-

ser har HMS-kort. 

5.3.2  ORGANISERING 

I Stavanger kommune er det flere avdelinger/foretak som har ansvar for nybygg, reha-

bilitering- og vedlikeholdsprosjekter samt anleggsarbeid. 

 

Prosjektavdelingen i Stavanger eiendom har ansvar for å planlegge og gjennomføre 

alle kommunale byggeprosjekter og selvbyggervirksomheten. Årlig investerings-

ramme86 på byggeprosjekter er på ca. 700 millioner kroner. Forvaltningsavdelingen har 

ansvar for drift og vedlikehold av alle bygninger som kommunen eier, unntatt kom-

munale boliger. Avdelingen87 foretar planlegging av drifts- og vedlikeholdsoppgaver 

samt innkjøp av varer og tjenester, og de inngår rammeavtaler med eksterne leverand-

ører av tekniske tjenester og håndverkstjenester. Løpende drifts- og renholdstjenester 

                                                      
84 Kommunalstyret for administrasjon 22.02.17 sak 11/17 Strategiske grep Stavanger gjennomfører for å hindre sosial 

dumping og arbeidslivskriminalitet i anskaffelser. Kommunalstyret for finans 20.03.17 sak 24/17 og Kommunalstyret for 

miljø og utbygging 07.03.17 sak 57/17. 
85 Dette gjaldt frem til februar 2017. Nå er det vedtatt at leverandører ikke skal ha mer enn ett ledd underleverandører 
under seg. 
86 http://intranett/Administrasjonsenheten/Bymiljo-og-utvikling-BMU/Stavanger-eiendom/Prosjektavdeling/ 
87 http://intranett/Administrasjonsenheten/Bymiljo-og-utvikling-BMU/Stavanger-eiendom/Forvaltningsavdeling/ 

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/stavanger/AgendaItems/Details/207685
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blir i hovedsak utført av det kommunale foretaket, Stavanger byggdrift, etter bestilling 

fra Stavanger eiendom. Stavanger byggdrift KF utfører drift, vedlikehold, prosjektko-

ordinering og renhold for kommunens bygningsmasse. 

 

Plan og anlegg har blant annet ansvar for prosjektering, grunnerverv og avtaler, samt 

gjennomføring av offentlige vei-, vann- og avløpsprosjekter. Plan og anlegg utfører ca. 

50 prosent av anleggsprosjektene selv, og resten blir satt ut til andre firma. 

5.3.3  FAKTA 

Byggeprosjekter 

Stavanger eiendom hadde i februar 2017 ca. 40 byggeprosjekter som de var ansvarlig 

for88. Flere av disse prosjektene var i prosjekteringsfasen eller nettopp startet opp, og 

enkelte var helt i avslutningsfasen. Disse var således uaktuelle å undersøke nærmere, 

da det var viktig at det var prosjekter som var gått i gang siden vi skulle få være med 

Politiet og Arbeidstilsynet på kontroll på enkelte prosjekter. De tre som ble valgt i vi-

dere kontroller var Nye Gamlingen, Leirvig sykehjem og kommunalt garderobe-

bygg/Brodds klubbhus. Det er tre ulike prosjektledere som har ansvar for disse pro-

sjektene.  

 

Når Stavanger eiendom ved prosjektavdelingen inngår kontrakter, foretar de vanligvis 

en sjekk av leverandørene mht. skatt, soliditet, kapasitet o.l. Men noen ansatte uttryk-

ker også at kontrollene kan være begrenset når en kjenner firmaet fra før. Ansatte i pro-

sjektavdelingen oppgir at kommunen har bedre kontroll ved delentrepriser, da leve-

randørene ved kontraktsinngåelse må oppgi hvilke leverandører de har planlagt å be-

nytte. Ved totalentrepriser står totalentreprenøren friere, og de trenger ikke å oppgi un-

derleverandører ved kontraktsinngåelse. Men ifølge NS 8407 som gjelder for totalentre-

priser skal totalentreprenøren underrette byggherren om hvilke kontraktsmedhjelpere 

han vil bruke før totalentreprenøren inngår kontrakt med kontraktsmedhjelpere, der-

som kontraktsmedhjelperne ikke allerede er oppgitt i kontrakten.  

 

Prosjektavdelingen har ingen fast rutine for å kontrollere underleverandører som blir 

innmeldt senere eller underleverandører som oppgis i kontrakten. En av prosjektle-

derne oppgir at leverandøren har en påseplikt, og at de legger til grunn at firma som 

brukes er registrert i Startbank, og at de stoler på totalentreprenøren. 

 

Prosjektlederne oppgir at de enten blir informert på e-post eller muntlig på møter der-

som leverandøren tar inn nye underleverandører. Prosjektlederne bekrefter enten 

skriftlig på e-post at det er i orden eller muntlig på møtet. Men det kommer også frem 

at det ikke er sikkert at de blir informert om underleverandører som er på prosjektet i 

en kort periode. De sjekker heller ikke underleverandørene. 

 

                                                      
88 Ifølge opplysninger fra regnskapet.  
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Prosjektlederne oppgir at de på kommunale byggeprosjekter av og til sjekker om arbei-

derne har gyldige HMS-kort. Det har også vært noen få kontroller utført av innkjøp.  

 

I samtaler med Arbeidstilsynet har det kommet frem at deres erfaring er at selv om en 

kjenner firmaene, så bør det tas kontroller. De oppgir at spesielt i sluttfasen av et pro-

sjekt hender det at leverandørene tar inn flere underleverandører for å få jobben ferdig-

stilt innen fristen, og dette kan øke risikoen for at useriøse firma benyttes. 

 

Revisjonen har gjennomgått om kontraktene for de tre utvalgte byggeprosjektene inne-

holder bestemmelser om lønns- og arbeidsvilkår, bestemmelser om maks grense på to 

underleverandører89 og bestemmelser om muligheter til kontroll. Vi har også under-

søkt om aktuell dokumentasjon er tilgjengelig i kommunens sak- og arkivsystem, Pub-

lic 360. Resultatet er oppsummert i tabell 1. 

 

Tabell 2 – Oversikt over dokumentasjon byggeprosjekter tilgjengelig i Public 360. 

 

 
Brodd Nye Gamlingen Leirvig sykehjem 

Type kontrakt 
Totalentreprenør Delentreprise Total entreprise 

Kontrakt/kontrakter 
er i Public 360 

Nei, men 
dokumentasjon på 
at den er sendt og 

signert. 

Nei Nei 

Byggemøtereferat/ 
Byggherremøtereferat 
I Public 360. 

Nei Ja Nei 

Oversikt over 
godkjenning av nye 
leverandører i Public 
360. (de som ikke var 
oppgitt ved 
kontraktsinngåelse). 

Nei Nei Nei 
 

Kontrakten 
inneholder 
bestemmelse om 
lønns-og 
arbeidsvilkår 

Ja Ja Ja 

Kontrakten 
inneholder 
bestemmelse om 
maks grense på to 
underleverandører 

Ja Nei Ja 

Kontrakten 
inneholder 
bestemmelser om 
muligheter til kontroll 

Ja Ja Ja 

 

En gjennomgang av de tre byggeprosjektene i Public 360 viser at det ikke er lagt inn 

noe dokumentasjon om hvilke leverandører som er godkjent for å jobbe på prosjektene.  

I kontrakten for Nye Gamlingen er det ikke tatt inn bestemmelser om en maks grense 

på to underleverandører. 

                                                      
89 Som gjaldt da kontrakten ble ble inngått 
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T ILSYN BYGGEPLASSER  

A-krimgruppen gjennomfører tilsyn på byggeplasser. Arbeidstilsynet gjennomførte i 

2015 og 2016 tilsyn på to anleggsprosjekter hos Bymiljø og utbygging. På begge an-

leggsprosjektene var det en arbeider ansatt i Stavanger kommune med identitetskort 

som var utgått på dato. 

 

I anledningen av dette prosjektet, fikk Rogaland Revisjon være med Politiet og Ar-

beidstilsynet på ett tilsyn på Nye Gamlingen og være med Arbeidstilsynet på Brodd 

klubbhus. Funnene herfra gjengis i avsnittene under. 

 

Nye Gamlingen 

Det var 38 personer som arbeidet på plassen, og de kom fra tretten firma. Tre personer 

hadde glemt HMS-kort hjemme, og det ble sjekket i registeret at de hadde gyldige 

HMS-kort.  

 

To arbeidere fra ett firma ble bedt om å fylle ut tverretatlig skjema vedrørende lønns- 

og arbeidsvilkår. Arbeidstilsynet ga dette firmaet et pålegg om: 90 «Arbeidsgiver skal 

sørge for at arbeidstiden blir planlagt og utført i henhold til kravene i arbeidsmiljøloven kapittel 

10. Dette skal gjøres i samarbeid med verneombud/ansattes representant.» 

 

Figur 2 –Tilsyn Nye Gamling. Rogaland Revisjon IKS. 

 

 

I byggemøtereferatene er det satt opp hvilke leverandører som skal være på byggeplas-

sen den kommende 14 - dagers periode. Av de tretten leverandørene som var til stede 

                                                      
90 Brev datert 26.04.17 fra Arbeidstilsynet. 
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på byggeplassen da det ble gjennomført tilsyn, var syv av leverandørene ikke oppgitt i 

siste byggemøtereferat.  De var heller ikke oppgitt i andre byggemøtereferat i 2017. Av 

de tretten leverandørene var: 

- Tre leverandører som kommunen hadde kontrakt med i dette prosjektet.  

- Fire underleverandører som kommunen i kontraktsmøte hadde gitt leverandør-

ene tillatelse til å benytte. 

- Fem underleverandører hadde kommunen ikke gitt skriftlig tillatelse til/vært 

informert om arbeidet på byggeprosjektet. 

- En underleverandør var ikke skriftlig godkjent, men kommunen var kjent med 

at den arbeider på byggeplassen.  

 

Rogaland Revisjon har ikke funnet skriftlig91 informasjon eller muntlig informasjon 

som viser at seks firma92, var firma som kommunen hadde godkjent leverandørene i å 

benytte.  

 

Brodd klubbhus 

På dette prosjektet gjennomførte Arbeidstilsynet en forenklet kontroll, og HMS-kortet 

ble sjekket for noen av arbeiderne på byggeplassen. To av arbeidere fra to ulike leve-

randører hadde HMS-kort som var utgått for en god stund siden. Kortene ble inndratt.  

 

Anleggsprosjekter – vann og avløp 

Plan og anlegg hadde i april 2017 30 anleggsprosjekter93. Stavanger kommune utfører ca. 

50 prosent av anleggsprosjektene innenfor vann og avløp i egen regi, mens ca. 50 prosent 

utføres som entrepriser.  

En kontroll av dokumentasjon for to anleggsprosjekter, Ormøy Øst og Overløp Boganes-

veien viser at kommunens standarskontraktsvilkår var et av dokumentene som lå til 

grunn i konkurransegrunnlaget i Doffin. I kontraktene benyttes ofte NS 8406, og i punkt 

fire i NS 8406 fremkommer det at tilbuds- eller konkurransegrunnlaget er en del av kon-

traktsdokumentene.  

Seksjonsleder anlegg oppgir de ikke foretar kontroller av leverandørene i kontraktspe-

rioden med tanke på lønns- og arbeidsvilkår. Seksjonsleder anlegg oppgir at det ikke 

benyttes så mange underleverandører, da leverandørene Plan og anlegg benytter ofte 

har den kompetansen de trenger. En har heller ingen rutine for å sikre at underleveran-

dører godkjennes skriftlig. Vi har derfor ikke foretatt noen nærmere kontroller av dette 

i anleggsprosjekter. 

En kontroll av fem prosjekter i Public 360 viser at kommunen ikke alltid legger kontrak-

ten inn i systemet, men Plan og anlegg oppgir at de arkiveres i avdelingens prosjektsty-

                                                      
91 Ikke funnet i byggemøtereferat registrert i Public 360, i andre dokumenter i Public 360 eller i kontrakt. 
 
93 Basert på prosjektoversikt mottatt av plan og anlegg, Stavanger kommune 21.04.17. 
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ringssystem. På et av disse prosjektene, Auglendsveien 61-67, ble det vist en mannskaps-

liste for november 2016, og det fremkom ett firma som kommunen ikke hadde avtale 

med og det var heller ikke oppgitt fra leverandøren at firmaet skulle inn som underle-

verandør.  

På et annet prosjekt, Utslippsledning Skøyteveien, skulle det legges ledninger i sjø. Plan 

og anlegg fikk bistand fra ekstern konsulent og anslo kontraktsverdien til 400 000 kroner. 

Kommunen valgte å ikke foreta en utlysning i Doffin. I stedet valgte kommunen å fore-

spørre tre aktuelle leverandører, hvorav én valgte å ikke gi tilbud. Beste tilbud ble 1 500 

000 kroner. Kommunen oppgir at årsaken til at de bommet på pris, var at man hadde lite 

erfaringspriser på utslippsledninger i sjø som skulle forlenges, og at de hadde undervur-

dert riggkostnadene. 

På prosjektet Musegata, kom vi over et kjøp med antatt verdi på kroner 750.000, der det 

var sendt e-post til tre leverandører om pris. Kommunen oppgir at grunnen til at kjøpet 

ikke ble lyst ut var: «Arbeidslaget skulle i henhold til opprinnelig framdriftsplan begynne på 

anlegget 1. mars 2016. Plangrunnlaget var forsinket og tegningene som ble brukt som tilbuds-

grunnlag er datert 16.02.16 som er 14 dager før anlegget skulle starte. Dersom tilbudet skulle bli 

lagt ut i Doffin ville vi ikke kunne få materiellet tidsnok. Ettersom det for denne type leveranser i 

hovedsak er tre lokale tilbydere så ble tilbudet sendt til disse.» 

Vedlikeholds- og rehabiliteringsarbeid  

Prosjektavdelingen i Stavanger byggdrift KF utfører blant annet arbeid for Stavanger 

eiendom og for Stavanger boligselskap KF, som har ansvar for de kommunale boligene. 

Arbeidet består i ulike vedlikeholds- og prosjektoppdrag som for eksempel oppussing 

av leiligheter. Totalt sett anslår avdelingsleder for prosjektavdelingen at avdelingen gjør 

ca. 80 prosent av arbeidet for boliger selv. På andre prosjekter/eiendommer utfører de 

ca. 40 prosent av arbeidet selv.  

Stavanger byggdrift utfører også vaktmestertjenester for blant annet kommunens skoler, 

barnehager og sykehjem. 

I 2015 og 2016 hadde prosjektavdelingen og driftsavdelingen i Stavanger byggdrift føl-

gende utgifter som ble viderefakturert til Stavanger kommune med et påslag.94 

                                                      
94 Tall fått av Stavanger byggdrift. 
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Tabell 3 – Oversikt over Byggdrift utgifter for håndverkeravdelingen og 
vaktmestertjenester. Kilde: Stavanger byggdrift KF.  

Konto 
Kontonavn Avrundet beløp 2015 Avrundet beløp 2016 

32300 
Vedlikehold bygninger, 
viderefakturering 

39.700.000 43.100.000 

32500 
Materialkjøp bygninger, 
viderfakturering 

10.400.000 16.300.000 

37800 

Avgittsfritt salg, arbeid til 
kommunen 

(Byggdrifts arbeidere) 

58.000.000 61.900.000 

Beløpet på konto 32300, består både av innkjøp av tjenester og vareprodukter. Dersom 

det kun er varekjøp benyttes konto 32500.  

Byggdrift benytter i hovedsak kommunens rammeavtaler når de kjøper inn tjenester fra 

andre firma. Avdelingsleder oppgir at dersom de må hente inn firma utenom, så lyses 

jobbene ut og de benytter seg av kommunens maler i forhold til kontrakter. Avdelingen 

har seks prosjektledere som jevnlig er innom arbeidsstedene, og avdelingsleder oppgir 

at jobbene følges tett opp, slik at de ikke tror at de kommer borti useriøse aktører.  

Avdelingsleder oppgir at dersom firmaene benytter seg av underleverandører så skal 

Stavanger byggdrift informeres skriftlig, men avdelingsleder er ikke kjent med at dette 

er blitt gjort. I forbindelse med reklamasjon på malerarbeid, har de opplevd at firmaet 

som hadde jobben har tatt inn andre som kommunen ikke visste om. 

I begynnelsen av juni hadde selskapet sammen med kemneren en kontroll på fire pro-

sjekter som utføres av Stavanger byggdrift. Kontrollen avdekket at det var to personer 

som ikke hadde HMS-kort på seg, men som hadde gyldige kort.  

Stavanger byggdrift har praksis at de ansatte i særlige tilfeller kan låne arbeidsbiler til 

private ærend. Det kan for eksempel være at de skal hente noe privat i en møbelforret-

ning, kjøre materialer hjem o.l. Stavanger kommunes etiske retningslinjer lyder: «Vi skal 

ikke bruke kommunens eiendeler privat eller tilegne oss personlige fordeler av kommunens res-

surser.» 

5.4 ARKIVERES NØDVENDIG DOKUMENTASJON? 

5.4.1  REVISJONSKRITERIER 

Et grunnleggende krav i Arkivlova95 er at alt arkivverdig materiale skal dokumenteres.  

 

Anskaffelsesloven som gjaldt frem til 01.01.17 sier at kommunen skal sikre at hensynet til 

forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ivaretas.96  

                                                      
95 LOV-1992-12-04-126 Lov om arkiv (arkivlova). 
96 LOV-1999-07-16-69 Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven). Gjeldende til 01.01.17. § 5. Grunnleggende krav. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-12-04-126
https://lovdata.no/dokument/NLO/lov/1999-07-16-69
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Anskaffelsesforskriften som gjaldt frem til 01.01.17 sier at kommunen skal sikre at de vur-

deringer og den dokumentasjon som har betydning for gjennomføringen av konkurran-

sen er skriftlig, slik at en tredjeperson eller et klageorgan i ettertid kan få en god forstå-

else av oppdragsgivers vurderinger og upartiskhet. 97  Dette kravet er videreført og pre-

sisert i ny Anskaffelsesforskrift.98  

 
Bystyret vedtok i 2014 Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune. 99 Denne sier at kom-

munen skal ha god oversikt over egne kontrakter. 100 Det står også at den enkelte virk-

somhet selv har ansvar for å gjennomføre virksomhetsspesifikke anskaffelser. 101 Det er 

virksomhetsleders ansvar å sørge for at virksomheten etterlever regelverket og de in-

terne føringene til kommune. Kommuneovergripende avtaler inngås og forvaltes av 

Innkjøpsavdelingen. På kommunens intranett står det at ved anskaffelser, har leder an-

svar for at det føres protokoll når anskaffelsen er gjennomført.102 

 

Vi legger følgende kriterium til grunn: 

 Virksomhetene skal arkivere sentrale anskaffelsesdokumenter. 

5.4.2  FAKTA 

Revisjonen tok først et tilfeldig utvalg av 11 leverandører. Innkjøpsavdelingen har an-

svaret for kontraktsoppfølgingen,103 så vi bad dem finne kontrakt og annen dokumen-

tasjon.104 Innkjøpsavdelingen hadde dokumentasjonen arkivert elektronisk for alle de 

anskaffelsene de hadde gjennomført. De klarte ikke å finne en kontrakt eller tilsva-

rende for 4 av 5 innkjøp andre virksomheter105 hadde stått for. Hverken i det elektro-

niske arkivet eller etter henvendelse til tjenestestedet.  

 

Revisjonen mente dette kunne indikere et viktig avvik og valgte å undersøke dette 

nærmere. Vi tok et nytt tilfeldig utvalg på 38 leverandører med utbetalinger over 0,5 

millioner i 2016, innen tjenestetypene som er mest utsatt for svart arbeid.106 Utvalget ut-

gjør 31 prosent av de samlede utbetalingene.  Disse tjenestetypene fikk utbetalt 277 

mill. i 2016 og leverandørene vi valgte tilfeldig ut fikk utbetalt 87 mill. 

 

                                                      
97 Anskaffelsesforskriften gjeldende til 01.01.17 § 3-1. Grunnleggende krav for alle anskaffelser pkt. 7. 
98 Anskaffelsesforskriften gjeldende fra 01.01.17 § 7-1. Dokumentasjonsplikt. 
99 Vedtatt i bystyret 17.02.14 sak 17/14 Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune 2014 – 2017. Referanse 13/5309. 
100 Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune 2014 – 2017 side 2. 
101 Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune 2014 – 2017 side 2. 
102 Kommunens intranett under Økonomihåndbok, Leders ansvar, 2.1 Leders ansvar. 
103 Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune 2014 – 2017 side 3. 
104 Revisjonen fikk kopi av korrespondansen og dokumentene.. 
105 Park og vei, Stavanger eiendom og Bymiljø og utbygging. 
106 Vikartjenester innen pleie og omsorg eller barnehage, vedlikehold av bygninger og anlegg, konsulenttjenester, drift- 
og vedlikeholdstjenester data, rengjøring, maleriarbeid og elektrisk installasjonsarbeid 

https://lovdata.no/dokument/SFO/forskrift/2006-04-07-402
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-08-12-974?q=anskaffelsesforskriften
http://www.stavanger.kommune.no/Documents/Plandokumenter/Anskaffelsesstrategi%202014-2017.pdf
http://sru.stavanger.kommune.no/api/utvalg/1327/moter/141004/dokumenter/1
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Innkjøpsavdelingen hadde gjennomført 22 av de 38 anskaffelsene og hadde dokumen-

tasjonen arkivert elektroniske i arkivsystemet for alle disse. 107 I verdi står anskaffelsene 

fra Innkjøpsavdelingen for 75 prosent av innkjøpene i kommunen. 

 

Revisjonen søkte i det elektroniske arkivet108 og fant nødvendig dokumentasjon for 4 av 

de 16 innkjøpene andre enheter hadde stått for. Vi måtte etterlyse dokumentasjon fra 

virksomhetene, for 12 av leverandørene.109  

 

Virksomhetene tilsendte kontrakter for 7 av de 12 leverandørene. I dokumentasjonen for 

9 av de 12 leverandørene fremgikk kontraktssum. For 20 % av disse innkjøpene fikk vi 

ikke tilsendt noen dokumentasjon. 

 

Leverandørene vi ikke fant kontrakt eller lignende for, fikk utbetalt mellom 0,5 og 1,6 

millioner i 2016.110 

 

Bystyret hadde i 2016 en sak fra kontrollutvalget, med gjennomgang av kommunens 

arkivering. Rapporten konkluderte med at: Det er uklart for flere av de ansatte i kommunen 

hva som regnes som arkivverdig dokumentasjon og dermed skal inn i sak-/arkivsystemet. Dette 

resulterer for noen ansatte, i lite arkivering og usikkerhet knyttet til bruk av systemet. Byarki-

vet mente at virksomhetene i for liten grad benytter sak-/arkivsystemet på grunn av 

lav arkivbevissthet og at arkivering derfor ble nedprioritert. Rådmannen mente det var 

behov for å styrke arkivkulturen blant ledere og ansatte.  

 

Innkjøpsavdelingen påpeker at de burde hatt kontroll på alle avtaler som blir lyst ut. 111  

Deres erfaring er at avtaler som virksomhetene har gjennomført, ofte mangler i sak/ar-

kivsystemet.112 De ligger gjerne i en perm ute på virksomheten. De må ofte sende flere 

purremailer for å få inn den dokumentasjonen de etterspør når de skal kontrollere et 

innkjøp. 113 

 

I Bærum kommune står det i retningslinjene at alle anskaffelser/bestillinger skal være 

skriftlige og ved arkivering i kommunens sak/arkivsystem eller via kommunens e-

handelsløsning.114 Selv for innkjøp under 100 000 kroner, skal e-post og skriftlige til-

bud arkiveres.115 

                                                      
107 Epost fra innkjøpsavdelingen 04.05.17: I Innkjøp arkiveres dokumentasjonen automatisk i Mercell. Når integrasjonen 
mellom 360 og Mercell er ikke klar skal det som allerede ligger i Mercell automatisk føres over til Public 360. 
108 Public 360. 
109 De fleste av leverandørene hadde utbetalinger fra flere virksomheter og vi henvendte oss til virksomheten med størst 
utbetalinger.  
110 Innkjøpene var gjort av Forvaltningsavdelingen, Madla uteanlegg, park og A-vannl.Drift drift. 
111 Intervju i Innkjøpsavdelingen 13.02.17. 
112 Intervju i Innkjøpsavdelingen 13.02.17 og epost fra innkjøpsavdelingen 20.02.17. 
113 Epost 20.02.17 fra innkjøpsavdelingen. 
114 Oppdragsbrev 2014, Bærum kommune datert 27.01.14, side 7. 
115 Innkjøpshåndbok Bærum kommune kapittel 6. 
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5.5 INNGÅS KONTRAKT MED KONTROLLHJEMMEL? 

5.5.1  KRITERIER 

I dagjeldende Anskaffelsesforskrift 116 står det at kommunen skal sikre at de vurderinger 

og den dokumentasjon som har betydning for gjennomføringen av konkurransen er 

skriftlig, slik at en i ettertid kan få en god forståelse av oppdragsgivers vurderinger og 

upartiskhet. 117 Kravet er videreført og presisert i ny Anskaffelsesforskrift. 118 Reglene i del 

I og del II i forskriften gjelder for kontrakter hvor den anslåtte verdi overstiger  

500 000 kroner uten mva. 119 

 

Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter sier at kommunen i sine kontrak-

ter skal stille krav om at ansatte hos leverandører og eventuelle underleverandører har 

lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med bestemmelsene. 120 Oppdragsgiver skal gjen-

nomføre nødvendig kontroll av om kravene til lønns- og arbeidsvilkår overholdes. 121  

 

Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune sier det skal gjennomføres en systematisk 

oppfølging av kontrakter i perioden. 122 

 

De som driver kontroll med svart arbeid, framhever at en må gjøre uanmeldte kontrol-

ler på arbeidsstedet, dersom en vil føre effektiv kontroll med svart arbeid. Kommunen 

har ingen lovhjemmel for slik kontroll. Dersom kommunen vil ha mulighet for uan-

meldt kontroller må dette tas inn i avtalen med leverandørene.  

 

Vi legger følgende kriterier til grunn: 

 Virksomhetslederne bør inngå kontrakt for alle innkjøp over 500 000 kroner. 

 Det skal tas inn krav til lønns- og arbeidsvilkår i kontraktene. 

 Det bør tas inn hjemmel for uanmeldt kontroller i avtalene med leverandørene. 

5.5.2  FAKTA 

Som vist ovenfor tok vi et tilfeldig utvalg av 38 leverandører123 med utbetalinger over 

0,5 millioner i 2016, innen tjenestetypene som er mest utsatt for svart arbeid.124  

 

Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune sier at den enkelte virksomhet selv har an-

svar for å gjennomføre virksomhetsspesifikke anskaffelser og at virksomhetsleders har 

                                                      
116 Forskrift ble endret fra 01.01.17. 
117 FOR-2006-04-07-402 Forskrift om offentlige anskaffelser. Gjeldende til 01.01.17. § 3-1. Grunnleggende krav for alle anskaffelser 
pkt. 7. 
118 Anskaffelsesforskriften gjeldende fra 01.01.17 § 7-1. Dokumentasjonsplikt pkt. 1. 
119 Forskrift om offentlige anskaffelser § 3-1. Grunnleggende krav for alle anskaffelser pkt. 7. 
120 Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter, § 5. Krav til kontraktsklausul om lønns- og arbeidsvilkår. 
121 Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter, § 7. Kontroll 
122 Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune 2014 – 2017 side 3. 
123 Utvalget utgjør 31 prosent av de samlede utbetalingene i 2016. 
124 Vikartjenester innen pleie og omsorg eller barnehage, vedlikehold av bygninger og anlegg, konsulenttjenester, drift- 
og vedlikeholdstjenester data, rengjøring, maleriarbeid og elektrisk installasjonsarbeid 

https://lovdata.no/dokument/SFO/forskrift/2006-04-07-402
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-08-12-974?q=anskaffelsesforskriften
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-02-08-112?q=Forskrift%20om%20lønns-%20og%20arbe
http://www.stavanger.kommune.no/Documents/Plandokumenter/Anskaffelsesstrategi%202014-2017.pdf
http://www.stavanger.kommune.no/Documents/Plandokumenter/Anskaffelsesstrategi%202014-2017.pdf
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ansvar for at virksomheten etterlever regelverket og de interne føringene.125 Kommune-

overgripende avtaler inngås og forvaltes av Innkjøpsavdelingen. 

 

Stikkprøvene vi tok viser at alle de 22 innkjøpene Innkjøpsavdelingen har stått for, har 

kontrakter som inneholder krav til lønnsvilkår og som har med hjemmel for uanmeldt 

kontroll. 

 

For de 16 innkjøpene der andre virksomheter har hatt ansvar for anskaffelsen, er det 

bare 9 eller 56 prosent vi fant en gyldig kontrakt/avtale. Fire av avtalene var utgått el-

ler var først inngår i 2017126 og var altså ikke gyldige i 2016. For de 3 øvrige, fikk revi-

sjonen ikke inn dokumentasjon som vi anser som kontrakt eller tilsvarende. Denne do-

kumentasjonen inneholdt i liten grad juridisk bindende bestemmelser for partene. Det 

var ingen dokumentasjon, eller bare pristilbud/bestilling. Innkjøpenes størrelse er mer 

enn det dobbelte av det det er inngått kontrakt for. Dette betyr enten at prisen ble langt 

høyere enn avtalt pga. tilleggsbestillinger eller annet, eller at det er gjort flere avtaler 

som vi ikke fikk tilsendt kopi av. 127  

 

Kun fire eller 25 prosent av innkjøpene andre virksomheter hadde ansvar for, har kon-

trakter/avtaler som legger til grunn kommunens kontraktsvilkår med krav til lønns- 

og arbeidsvilkår og med kontrollhjemmel. 

 

Fire av avtaledokumentene legger kun til grunn til kontraktsvilkårene i NS 8406128 eller 

NS 8405129. Begge disse har et punkt om at begge parter skal overholde lover, offentlige for-

skrifter og vedta som gjelder deres kontraktsforpliktelse.130 De har ikke med kommunens 

kontrollrett. Kommunen har dermed ikke hjemmel for stedlig kontroll med disse kon-

traktsvilkårene.  

 

Svakhetene ved innkjøp i andre enheter enn Innkjøpsavdelingen, samsvarer med funn 

i en undersøkelse i Bærum kommune. Også i Bærum hadde Innkjøpsavdelingen gjen-

nomført alle sine innkjøp i samsvar med kravene, mens de øvrige virksomhetene 

hadde til dels store mangler. Kommunestyret i Bærum vedtok basert på undersøkelsen 

å inndra virksomhetenes ansvar for anskaffelser over 100.000 kroner og overføre disse 

til innkjøpsavdelingen. 131  

                                                      
125 Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune 2014 – 2017 side 2. 
126 For en står det i kontrakten at arbeidet skulle ferdigstilles i 2014 og tre av avtalene ble først inngått i 2017.  
127 En leverandør kan få utbetalinger knyttet til flere avtaler. For en av leverandørene fikk vi tilsendt tre kontrakter. En 
annen mulighet er at det har vært en solid budsjettsprekk/manglende oppfølging fra kommunen sin side. 
128 Norsk Standard NS 8406:2009 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt. 
129 Norsk Standard NS 8405:2008 Norsk bygge- og anleggskontrakt. 
130 Henholdsvis NS 8405 pkt. 12.1 Lover, offentlige forskrifter og vedtak og NS 8406 pkt. 13.1. 
131 Bærum kommunestyre møte 31.08.16 sak 080/16 Anskaffelsesstrategi - Evaluering og forslag til revidert utgave. 
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5.6 VURDERING  

Kommunen gjennomfører kontroller av om kravene til lønns- og arbeidsvilkår overhol-

des slik loven og forskrift samt vedtatt Anskaffelsesstrategi sier. Innkjøpsavdelingen 

kontrollerer 6-8 leverandører hvert år. De uanmeldte stedlige kontrollene har vist seg å 

være effektive, da de har avdekket kritiske avvik som bl.a. har medført at kontrakter 

har blitt opphevet.   

 

Uanmeldte stedlige kontroller hos leverandørene framheves som avgjørende for å 

kunne føre effektiv kontroll med lønns- og arbeidsvilkår. Uanmeldte kontroller er ikke 

lovhjemlet og må tas inn som en betingelse i kommunens avtaler med leverandørene. 

Effektiv kontroll forutsetter da:  

• Kontraktene må arkiveres slik at det er mulig å finne dem. 

• Avtalene/kontraktene må inneholde kontrollhjemmelen.  

 

I bystyrets vedtatte Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune, står det at kommunen 

skal ha god oversikt over egne kontrakter. Undersøkelsen viser at Innkjøpsavdelingen 

arkiverer all dokumentasjonen for alle innkjøp de har ansvar for. Andre virksomheter 

har bare arkivert eller klart å fremskaffe kontrakt for 56 prosent av innkjøpene virk-

somheten hadde ansvar for. Svært lite var arkivert i kommunens elektroniske arkiv. 

Manglende oversikt over avtalene hindrer kommunens kontroll med svart arbeid. Inn-

kjøpsdokumentasjonen er arkivverdig materiale og manglende arkivering er et brudd 

på Arkivloven og Anskaffelsesforskriften. 

 

Undersøkelsen viser at alle kontraktene Innkjøpsavdelingen har inngått, inneholder 

krav til lønnsvilkår og som har med hjemmel for uanmeldt kontroll. For andre virk-

somheter var det bare en fjerdedel som hadde kontrakter med disse bestemmelsene. 

Kommunen kan da ikke gjennomføre uanmeldte stedlige kontroller, som framheves 

som avgjørende for å kunne føre effektiv kontroll med lønns- og arbeidsvilkår. 

 

Det er vanskelig å ha en god og effektiv kontraktsoppfølging når det mangler kontrakt. 

Manglende kontrakter gjør det vanskeligere å sikre at avtalebetingelsene generelt inn-

fris, noe som kan føre til økonomisk tap for kommunen.  

 

De viktigste malene for innkjøperne er tilgjengelig på intranett. Disse malene er i all 

hovedsak utformet i samsvar med gjeldende regelverk og har med krav til lønns- og 

arbeidsvilkår og hjemmel for uanmeldt kontroll. Revisjonen finner kun mindre mang-

ler i malene.  

 

Anleggsprosjekter, byggeprosjekter og rehabiliteringsarbeid.  

Kontraktsstandardene NS 8405, NS 8406 og NS 8407 stiller krav om at kommunen skal 

godkjenne bruk av underleverandører i forbindelse med anleggs- og byggeprosjekter. 

Tilsvarende krav finnes også i kommunes kontraktsbestemmelser. Verken prosjektav-

delingen i Stavanger eiendom, Plan og anlegg og prosjektavdelingen hos Stavanger 
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byggdrift har gode rutiner for dette. På prosjektet «Nye Gamlingen», hvor Rogaland 

Revisjon fikk være med A-krimgruppen på tilsyn, fant vi at kommunen ikke kjente til 

seks av de tretten leverandørene som var på byggeprosjektet. Den manglende kontrol-

len med dette medfører økt risiko for at useriøse aktører utfører arbeider for kommu-

nen, og kommunen har heller ikke mulighet til å kontrollere leverandører som de ikke 

vet om arbeider på prosjektet.  

 

Rogaland Revisjon anbefaler Stavanger kommune og Stavanger byggdrift KF å sikre at 

kommunen har gode rutiner for å godkjenne og ha oversikt over hvilke leverandører 

som arbeider på kommunens prosjekter. En godkjenning bør først og fremst være 

skriftlig og arkiveres i saks- og arkivsystemet Public 360.  

 

Kommunen gjennomfører enkelte kontroller av leverandører på byggeplassen, med 

hovedfokus på om arbeiderne har gyldig HMS-kort. Ved kontroller utført av represen-

tanter for A-krimgruppen og kommunen selv, er det avdekket arbeidere som ikke 

hadde HMS-kort med seg på arbeidsplassen og/eller arbeidere som hadde utgåtte 

HMS-kort. Arbeidstilsynet har ved tilsyn avdekket at kommunens egne ansatte har ut-

gåtte HMS ID-kort. Kommunen utfører i dag få kontroller som ser på lønns- og ar-

beidsvilkår for arbeid utført på kommunens prosjekter.  

 

Rogaland Revisjon anbefaler kommunen å styrke kontrollen med leverandører og un-

derleverandører i kommunens anleggs- og byggeprosjekter.  

 

I denne forvaltningsrevisjonen har vi også avdekket at det er foretatt to innkjøp over 

500.000 som ikke er lyst ut. Dette er brudd på lov om offentlige anskaffelser. Vi har 

også avdekket at Stavanger byggdrift har rom for at ansatte kan låne bilene til Stav-

anger byggdrift til private ærend, noe som er brudd på kommunes etiske retningslin-

jer.  



SVART ARBEID 43 STAVANGER KOMMUNE 

  

 

6 HVORDAN FOREBYGGES SVART 

ARBEID BLANT DE ANSATTE? 

Kontrollutvalget ønsket også å få undersøkt hvordan kommunen arbeider med å fore-

bygge svart arbeid blant egne ansatte? 

6.1 FAKTA 

Forbudet mot å bruke svart arbeid gjelder også privatpersoner, inkludert kommunens 

ansatt. Så langt revisjonen kan se er det ikke stilt sentrale krav til kommunen om å 

gjennomføre tiltak for å unngå svart arbeid blant ansatte.  

 

Personalsjefen opplyser at han etter å ha undersøkt, ikke kjenner til at kommunen 

hverken administrativt elle politisk, har gjort noe konkret på dette.132 Han mener at 

dette eventuelt kunne vært tatt inn i ansettelsesavtalene.  

 

Han viser til kommunens Etiske standard for ansatte og folkevalgte vedtatt av bystyret der 

det bl.a. står: Stavanger kommune skal ha en høy etisk standard. Åpenhet og redelighet skal 

prege vår virksomhet og være grunnlaget for tillit mellom kollegaer og i forholdet til innbyg-

gerne. Etisk standard skal bidra til etisk forsvarlig og god atferd…133 

 

Ansattes plikter privat i forhold til svart arbeid er ikke omtalt i den vedtatte standar-

den. 

                                                      
132 Samtale 01.03.17 med revisjonen. 
133 Bystyret 28.04.14 sak 54/14 Etisk standard for ansatte og folkevalgte. 

http://www.stavanger.kommune.no/PageFiles/193978/Etisk%20standard%20for%20ansatte%20og%20folkevalgte.pdf
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KILDER 

Politiske dokumenter 

Bystyret 13.06.16 sak 104/16 Retningslinjer for salgs- og skjenkebevilgninger, endret 

05.09.16, sak 135/16. 

Bystyret 17.02.14 sak 17/14 Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune 2014 – 2017.  
Bystyret 28.04.14 sak 54/14 Etisk standard for ansatte og folkevalgte. 
Kommunalstyret for administrasjon 22.02.17 sak 11/17 Strategiske grep Stavanger gjen-

nomfører for å hindre sosial dumping og arbeidslivskriminalitet i anskaffelser.  

Kommunalstyret for finans 20.03.17 sak 24/17 Strategiske grep Stavanger gjennomfører for 

å hindre sosial dumping og arbeidslivskriminalitet i anskaffelser. 

Kommunalstyret for miljø og utbygging 07.03.17 sak 57/17. Strategiske grep Stavanger 

gjennomfører for å hindre sosial dumping og arbeidslivskriminalitet i anskaffelser. 

Kontrollutvalget 08.11.16 sak 66/17 Bestilling av mandater for forvaltningsrevisjonsprosjek-
ter til levering i 2017. 
 
Lov og forskrift 
LOV-2016-06-17-73 Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven). Gjeldende fra 
01.01.17. 
LOV-2006-05-19-16 Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova). 
LOV-2005-12-21-124 Lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP-loven).  
LOV-2005-06-17-62 Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).  
LOV-2005-05-20-28 Lov om straff (straffeloven). 
LOV-2004-11-19-73 Lov om bokføring (bokføringsloven).  
LOV-2004-03-05-12 Lov om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslut-
ninger (konkurranseloven).  
LOV-1999-07-16-69 Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven). Gjeldende til 01.01.17. 
LOV-1999-03-26-14 Lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven).  
LOV-1998-07-17-56 Lov om årsregnskap mv. (regnskapsloven).  
LOV-1997-06-13-55 Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven).  
LOV-1993-06-04-58 Lov om allmenngjøring av tariffavtaler mv. (allmenngjøringsloven). 
LOV-1992-12-04-126 Lov om arkiv (arkivlova). 
LOV-1992-09-25-107 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). 
LOV-1989-06-02-27 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholloven). 
FOR-2016-08-12-978 Forskrift om overgangsregler for lov 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige 
anskaffelser (anskaffelsesloven).  
FOR-2016-08-12-974 Forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften). Gjeldende 
fra 01.01.17. 
FOR-2016-12-22-1842 Forskrift om fastsettelse av tvangsmulkt i medhold av lov om offentlige 
FOR-2012-06-08-499 Forskrift om overgangsregler for lov 11. mai 2012 nr. 25 om endringer i 
lov om offentlige anskaffelser og i kommuneloven (gjennomføring av EUs håndhevelsesdirektiv i 
norsk rett).  
FOR-2012-05-08-408 Forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp 
av renholdstjenester. 
FOR-2008-02-22-166 Forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett. 
FOR-2008-02-08-112 Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.  
FOR-2007-03-30-366 Forskrift om HMS-kort på bygge- og anleggsplasser.  
FOR-2006-04-07-402 Forskrift om offentlige anskaffelser. Gjeldende til 01.01.17.  
FOR-2004-12-01-1558 Forskrift om bokføring.  
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Arbeidstilsynet http://www.arbeidstilsynet.no 
Enhetsregisteret - Altinn https://www.altinn.no/no/Starte-og-drive-bedrift/Regist-
rere/Registrere-foretaket/Om-registrering-i-Enhetsregisteret/ 
Dagsavisen http://www.dagsavisen.no/roganytt/simex-er-konkurs-1.775949 
NHO - Næringslivets Hovedorganisasjon https://www.nho.no/Politikk-og-ana-

lyse/Seriost-arbeidsliv-og-samfunnsansvar/kampen-mot-arbeidskriminalitet/ 

www.proff.no 
NRK https://www.nrk.no/rogaland/stavanger-restauranter-stengt-pa-dagen-
1.13334063 
Regjeringen https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/strategi-mot-arbeidslivs-
kriminalitet-2017/id2538515/sec1?q=arbeidslivs#match_0 
http://www.maleren.no/aktuelt/40-mister-jobben-konkurs/ 
https://byggmesteren.as/2016/11/15/tett-pa-trondheim-gir-resultater/ 
 
Andre kilder 
Arbeidsmarkedskriminalitet – rapportering fra samordnet innsats (2015) av Uni Research. 

Brukerhefte for saksbehandler for Public 360 (2015). Stavanger kommune 

Byggemøtereferat fra 2017 - prosjekt «Nye Gamling»  

Bærum kommunestyre 16.12.15 sak 102/15 Forvaltningsrevisjon - Riktig utførte innkjøp? 
Bærum kommunestyre 31.08.16 sak 080/16 Anskaffelsesstrategi - Evaluering og forslag til 
revidert utgave. 
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innsats mot arbeidsmarkedskriminalitet, 16.01.15. 
Forespørsel om tilbud om/på …, Stavanger kommune 2017. 
Innkjøpshåndbok, Bærum kommune 2016. 
Innsats mot arbeidslivskriminalitet (2016), rapport 7 -2016, Uni Reserarch Rokkansenteret.  
Konkurransegrunnlag delentreprise, Stavanger kommune. 
Konkurransegrunnlag del I, Stavanger kommune 2017. 
Konkurransegrunnlag del II, Stavanger kommune 2017. 
Konkurransegrunnlag del III, Stavanger kommune 2017. 
Kontraktsbestemmelser totalentreprise, Stavanger kommune. 
Løns- og arbeidsvilkår i offentlege kontraktar, Difi Direktoratet for forvaltning og IKT. 
Norsk Standard NS 8406:2009 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt. 
Norsk Standard NS 8405:2008 Norsk bygge- og anleggskontrakt. 
Public 360, Stavanger kommunes elektroniske sak/ arkivsystem fra 01.01.16. 

http://www.arbeidstilsynet.no/
https://www.altinn.no/no/Starte-og-drive-bedrift/Registrere/Registrere-foretaket/Om-registrering-i-Enhetsregisteret/
https://www.altinn.no/no/Starte-og-drive-bedrift/Registrere/Registrere-foretaket/Om-registrering-i-Enhetsregisteret/
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https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/strategi-mot-arbeidslivskriminalitet-2017/id2538515/sec1?q=arbeidslivs#match_0
http://www.maleren.no/aktuelt/40-mister-jobben-konkurs/
https://byggmesteren.as/2016/11/15/tett-pa-trondheim-gir-resultater/
http://intranett/Administrasjonsenheten/Bymiljo-og-utvikling-BMU/Stavanger-eiendom/Forvaltningsavdeling/
http://intranett/Administrasjonsenheten/Bymiljo-og-utvikling-BMU/Stavanger-eiendom/Forvaltningsavdeling/
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ment 3:15 (2015−2016). 
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