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Forvaltningsrevisjonsrapport FR 1/2018 "Svart økonomi,
arbeidslivskriminalitet og sosial dumping"
Bakgrunn
Forvaltningsrevisjonsprosjektet «FR 1/2018 Svart økonomi, arbeidslivskriminalitet
og sosial dumping» vart vedtatt av fylkestinget i sak T-60/17 (i fylkestinget sitt
møte 11. desember 2017).
Kontrollutvalet vedtok ei prosjektskisse som grunnlag for bestilling av prosjektet i
sak KO-14/18 (i møte 28. februar 2018).
Det offentlege er gjennom si innkjøpsmakt stilt store krav til faktisk å bidra til å
hindre sosial dumping/arbeidslivskriminalitet, derunder også bidra til auke bruken
av lærlingar i prosjekt. Det offentlege er derfor gjennom forskriftskrav pålagt å
utføre nødvendige kontrollar, av at leverandørane faktisk etterlev dei krava som blir
stilt i kontraktane. Dette skal dokumenterast og det må også tas stilling til om det
skal gis eventuelle sanksjoner ved avdekka avvik.
Hovudføremålet med forvaltningsrevisjonsprosjektet er derfor å få avklart om og i
kva omfang Møre og Romsdal fylkeskommune følgjer opp forskrift om lønns- og
arbeidsvilkår og forskrift om krav om bruk av lærlingar i offentlege kontraktar, for å
bekjempe arbeidslivskriminalitet/sosial dumping.
Gjennomføringa av forvaltningsrevisjonen er utført av Møre og Romsdal Revisjon
IKS. Rapporten følgjer vedlagt. I revisor sin rapport er det innleiingsvis gitt eit
samandrag av rapporten. Konklusjonane og anbefalingane går fram av kap.6 på
side 26-27. Vidare er det gitt høyringssvar til rapporten frå fylkesrådmannen.
Denne er tatt inn som vedlegg i rapporten.
-

Vedlegg 1: Forvaltningsrevisjonsrapport

Side 2

Vurdering
Nærare om hovudføremålet med forvaltningsrevisjonsprosjektet:
Det ligg ei klar forventning om at offentlege oppdragsgjevarar ved tildeling og
oppfølging av kontraktar, skal sjå til at leverandørane føl lovar og reglar. For
fylkeskommunen som innkjøper kan konsekvensane vere store dersom det
førekjem arbeidslivskriminalitet / sosial dumping i inngåtte avtalar, eksempelvis:
-

Omdømerisiko (omdøme- , samfunns- og politisk perspektiv)
Seriøse leverandørar blir pressa ut, som på sikt også vil redusere reell
konkurranse ved framtidige innkjøp (økonomisk perspektiv)
Målet om tal på læreplassar blir ikkje nådd (brukarperspektiv)

Undersøkinga skal soleis bidra til å forbetre fylkeskommunen sine system og rutinar
for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Vidare er også hensikta å bidra til at
fylkeskommunen får på plass tilfredsstillande system og rutinar slik at lov- og
forskriftskrav om mellom anna å utføre «nødvendige kontrollar» blir etterlevd.
Hovudføremålet med forvaltningsrevisjonsprosjektet er derfor å få avklart om og i
kva omfang Møre og Romsdal fylkeskommune følgjer opp forskrift om lønns- og
arbeidsvilkår og forskrift om krav om bruk av lærlingar i offentlege kontraktar, for å
bekjempe arbeidslivskriminalitet/sosial dumping.
Kort om problemstillingane i forvaltningsrevisjonsprosjektet
Forvaltningsrevisjonsprosjektet er ikkje ei fullstendig evaluering av
fylkeskommunen sitt arbeid mot svart arbeid, sosial dumping og
arbeidslivskriminalitet. Derimot er fokusområdet avgrensa til å gjelde
fylkeskommunen sine system for å stille krav til samt foreta reell
oppfølging/kontroll, når det gjeld leverandørane sine løns- og arbeidsvilkår og bruk
av lærlingar i byggje- og anleggskontraktar samt reinhaldskontraktar.
Vidare er prosjektet også avgrensa i omfang til å gjelde
 byggje- og anleggskontraktar (kontraktsum opp til 150,0 mill. kroner og
kontraktar inngått etter 2015)
 reinhaldskontraktar ved skolane (kontraktar inngått etter 2015)
I problemstillingane i prosjektet ligg dermed å få avklart:
 Stiller fylkeskommunen dei kontraktuelle krav som er nødvendig for å
ivareta dei lovpålagte krav som blir stilt ved offentlege anskaffingar
 Har fylkeskommunen etablert tilfredsstillande system og intern kontroll for å
ivareta ovannemnde
 Følger fylkeskommunen opp at kontraktklausulane faktisk blir etterlevd frå
leverandørene sin side
For å forstå problemstillingane i prosjektet er både prosjektplana og
grunnlagsdokumentet/prosjektmandatet relevant. Disse er lagt ved.
- Vedlegg 2: Prosjektplan
- Vedlegg 3: Grunnlagsdokument - prosjektmandat

Side 3

Forvaltningsrevisjonsrapporten - revisor sine konklusjonar og tilrådingar:
Kontrollsjefen har gjennomgått revisjonsrapporten og har i tabellen under summert
opp sentrale konklusjonar og tilrådingar frå rapporten:
Problemstillingar

Revisor sine observasjonar og
konklusjonar

Revisor sine tilrådingar

Inneholder fylkeskommunens kontrakter de krav som
skal stilles til lønns- og arbeidsvilkår og krav om bruk
av lærlinger ved anskaffelser innenfor bygg- og
anlegg samt renhold?

Bygge- og anleggskontrakter :
Kontraktuelle lov- og forskriftskrav synes å være
ivaretatt både når det gjelder krav til lønns- og
arbeidsvilkår og krav til bruk av lærlinger.

At Difis veileder «Beste praksis» legges til grunn ved
oppfølging av at krav til lønns- og arbeidsvilkår i
offentlige kontrakter for tjenester og bygg- og
anleggsarbeider blir fulgt.

Renholdskontrakter:
Det stilles ikke krav om bruk av lærlinger, da det er få
eller ingen lærlinger innen renholdsbransjen. Dette
er da innenfor lovkrav.
Når det gjelder kontraktuelle krav om lønns- og
arbeidsvilkår, ble det avdekket at ved en av
renholdskontraktene ikke inneholdt lovpålagte krav.
Dette gjelder Fagskolen i Ålesund.

Har fylkeskommunen etablert tilfredsstillende
systemer og intern kontroll for å ivareta at
lovkravene knyttet til lønns- og arbeidsvilkår og bruk
av lærlinger etterleves= Herunder undersøke om
fylkeskommunen følger opp at kravene i kontraktene
faktisk blir etterlevd frå leverandørene sin side

Bygge- og eiendomskontrakter:
- En er i ferd med å etablere oppfølgingssystem for
å kontrollere at kravene som stilles om lønns- og
arbeidsvilkår blir ivaretatt. Det planlegges å ta i
bruk maler
- Det er etablert et system for å følge opp at bruk
av lærlinger og bruk av fagarbeidere er i henhold
til kontraktbestemmelsene.
Renholdskontrakter
- Det er etablert et system for å følge opp at bruk
av lærlinger og bruk av fagarbeidere er i henhold
til kontraktbestemmelsene.
- Revisor kan ikke se at det er gjennomført kontroll
med lønns- og arbeidsvilkår gjennom året

At bygg- og eiendomsavdelingen sikrer at maler for
evaluering av entreprenøroppdrag og arkitekt- og
rådgivings-oppdrag utarbeidet av Difi og NKF,
tilpasses og tas i bruk ved kommende kontrakter
innenfor bygg og anlegg.
At Difis veileder «Beste praksis» legges til grunn ved
oppfølging av at krav til lønns- og arbeidsvilkår i
offentlige kontrakter for tjenester og bygg- og
anleggsarbeider blir fulgt.
At de videregående skolene følger opp og
gjennomfører kontraktsevaluering årlig og ved
avtaleslutt for renholdskontrakter med ekstern
leverandør. Dette for å sikre at kravene til lønns- og
arbeidsvilkår beskrevet i kontraktene blir
dokumentert og etterlevd.
At skolene følger rutinene som er etablert i henhold
til «Avtaleoppfølging i fylkes-kommunen», og at det
etableres oppfølgingsrutiner for å sikre etterlevelse.
Vi anbefaler at det kommuniseres en enda tydeligere
hvilke ansvarsområder og -oppgaver de
videregående skolene har for å unngå eventuelle
misforståelser.

Revisor sine observasjonar syner at fylkeskommunen i all hovudsak stiller dei
kontraktuelle krav som er nødvendig for å ivareta dei lovpålagde krav som blir stilt
ved offentlege anskaffingar.
Når det gjeld system og intern kontroll for å sjå til at kontraktskrava blir etterlevd
frå leverandøren sin side, syner revisor sine observasjonar å vere at
fylkeskommunen har forbetringsforhold. Dette gjeld spesielt oppfølging av
reinhaldskontraktar, som har vore mangelfull.
I rapporten går det elles fram at når det gjeld reinhaldskontraktar, kan synes som
ulike instansar i fylkeskommunen har ulik oppfatning av ansvarsfordelinga for
oppfølging av løns- og arbeidsvilkår.
Revisor sitt hovudbodskap i tilrådingane er soleis at fylkeskommunen i større grad
bør etablere system som sikrar ei meir heilheitleg og planmessig gjennomføring og
dokumentasjon av det lovpålagde kravet om «nødvendige kontrollar», jamfør Difi
sin rettleiar for beste praksis, samt at det blir etablert rutine internt som føl opp at
tilstrekkeleg kontrollar blir utført

Side 4

Kontrollsjefen sin vurdering:
Samla sett meiner kontrollsjefen at revisor i all hovudsak har svara ut aktuelle
problemstillingar i prosjektet, og meiner revisor sine konklusjonar og tilrådingar gir
eit godt grunnlag for fylkesrådmannen til å betre system og rutinar
Kontrollsjefen er også einig i at Difi sin retteleiar for beste praksis, som revisor
syner til, er eit godt utgangspunkt å legge til grunn for å etablere system og intern
kontroll for etterleving av lovpålagde krav om å utføre nødvendige kontrollar.
Denne gir god rettleiing i å definere «nødvendige kontrollar» i form av strukturert
prosess for å kartlegge og risikovurdere leverandøren samt gjennomføre
kontrollaktivitetar retta mot leverandøren. Derunder inngår også ei vurdering av
kva kontrollhandlingar som skal utførast, på kva måte og i kva omfang samt korleis
kontrollhandlingar skal dokumenterast.
Frå rapporten legg elles kontrollsjefen merke til at for reinhaldskontraktane, synes
det i fylkeskommunen å være ulik oppfatning av kven som har ansvar for
oppfølging av løns- og arbeidsvilkår. Ein slik situasjon er fylkeskommunen lite tent
med.
Oppsummering:
Kontrollsjefen ser at fylkesrådmannen har eit aktivt og bevisst forhold til å
bekjempe arbeidslivskriminalitet. Fylkesrådmannen har gjort mykje godt arbeid og
er no også i ferd med å ta i bruk malar som skal bidra til å strukturere og forbetre
dette arbeidet ytterlegare.
Revisjonsrapporten har likevel avdekka



«Når det gjelder kontraktuelle krav om lønns- og arbeidsvilkår, ble det avdekket at ved en av
renholdskontraktene ikke inneholdt lovpålagte krav. Dette gjelder Fagskolen i Ålesund»
«Revisor kan ikke se at det er gjennomført kontroll med lønns- og arbeidsvilkår gjennom året
for renholdkontrakter»

På basis av revisor sin rapport er kontrollsjefen sin oppfatning:
 At det blir etablert ei plan og kontrollmatrise for å definere innhald i
omgrepet «nødvendige kontroller» i Møre og Romsdal fylkeskommune, i tråd
med Difi sin rettleiar.
 At for oppfølging av reinhaldskontraktar bør fylkeskommunen innarbeide
system og rutinar slik at fylkeskommunen gjennom regelmessig
rapportering, sikrar seg at løns- og arbeidsvilkår samt krav til bruken av
lærlingar blir etterlevd
 At fylkeskommunen kan vere tent med å evaluere ansvars- og
oppfølgingslinjene for etterleving for reinhaldskontraktane.
Elles er kontrollsjefen sin oppfatning at Difi sin rettleiar kan vere eit godt grunnlag i
fylkeskommunen sitt arbeid for å betre system og rutinar. Revisor syner også til
denne.
-

Vedlegg 4: Difi - veileder om beste praksis

Konklusjon:
Etter ei samla vurdering er kontrollsjefen av den formeining at fylkesrådmannen må
utarbeide ei prioritert handlingsplan med tiltak på korleis revisor sine konklusjonar
og tilrådingar skal bli følt opp.

Side 5

Forslag til vedtak:
1. Fylkestinget tar rapporten «Svart arbeid, arbeidslivskriminalitet og sosial
dumping» til etterretning.
2.

Fylkestinget ber fylkesrådmannen utarbeide ei prioritert handlingsplan som
viser kva tiltak som skal bli sett i verk for å følgje opp konklusjonane og
tilrådingane i rapporten «Svart arbeid, arbeidslivskriminalitet og sosial
dumping».

Tor Harald Hustad
kontrollsjef
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2 Prosjektplan
3 Grunnlagsdokument - prosjektmandat
4 Difi - veileder om beste praksis

