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Tilbakemelding til forvaltningsrevisjonsrapporten
FR 1-2018: Svart økonomi, arbeidslivskriminalitet og sosial
dumping
Bakgrunn
Fylkestinget behandla i møte 18. juni 2018 forvaltningsrevisjonsrapporten «Svart
økonomi, arbeidslivskriminalitet og sosial dumping». Fylkestinget gjorde der
følgjande vedtak:
Vedtak i Fylkestinget - 18.06.2018 (Sak T-21/18)
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».
3. Møre og Romsdal fylkesting ber fylkesrådmannen legge fram ei sak som fastset
prinsippa fylkeskommunen arbeider etter for å motarbeide arbeidslivskriminalitet
og sosial dumping, samt stille krav om lærlingar ved kontraktsinngåing med
eksterne aktørar.

Punkt 1 og 2 var fremma av kontrollutvalet til fylkestinget, som fylkestinget også
slutta seg til. Punkt 3 kom til gjennom tilleggsforslag under behandlinga av saka i
fylkestinget.
Konklusjonane og tilrådingane i rapporten «Svart økonomi, arbeidslivskriminalitet
og sosial dumping» slik dei kom fram under punkt «oppsummering» i
saksframlegget ved behandlinga av rapporten, var følgjande:
«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.»

Side 2

Det blir vist til følgjande vedlegg for å få oversikt over problemstillingane i det
gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjektet, samt revisor sine funn og tilrådingar:
-

Vedlegg 1: Saksframlegg ved behandling av forvaltningsrevisjonsrapport

Gjennom sitt vedtak ved behandlinga av forvaltningsrevisjonsrapporten 17. juni
2018, har fylkestinget bedt fylkeskommunedirektøren om at strekpunkta over
skulle svarast ut ved tilbakemelding til kontrollutvalet.
Kontrollutvalet mottok første tiltaksplan frå fylkeskommunedirektøren i notat av
8. mai 2019. Kontrollutvalet behandla denne i sitt møte 29. mai 2019 (sak
KO-32/19). I dette tilsvaret blei det og vist til eiga sak som fylkeskommunedirektøren også hadde fremma for fylkesutvalet i mars 2019 (sak U-21/19).
Tilsvaret frå fylkeskommunedirektøren og sak fremma for fylkesutvalet ligg vedlagt.
-

Vedlegg 2: Fylkesrådmannen sitt tilsvar av 08.05.19
Vedlegg 3: Saksframlegg sak U-21/19 Oppfølging av sak om sosial dumping
og arbeidslivskriminalitet i bygg- og anleggsbransjen
Vedlegg 4: Protokoll sak U-21/19

Kontrollutvalet vurderte denne tilbakemelding som ikkje fullstendig, men som eit
førebels tilsvar. Kontrollutvalet gjorde derfor følgjande vedtak:
Samrøystes vedtak i Kontrollutvalet - 29.05.2019 (Sak ko-32/19)
1. Kontrollutvalet tar tilbakemeldinga frå fylkesrådmannen om oppfølginga av rapporten
«Svart økonomi, arbeidslivskriminalitet og sosial dumping» til etterretning.
2. Kontrollutvalet vil på eit seinare tidspunkt følgje opp fylkesrådmannen si utarbeiding
av endeleg handlingsplan knytt til konklusjonane og tilrådingane i rapporten «Svart
økonomi, arbeidslivskriminalitet og sosial dumping», og oppfølginga av denne i
samsvar med det mottekne tilsvaret. Kontrollutvalet vil på eit seinare tidspunkt
følgje opp gjennomføringa av tiltaka i handlingsplana, i samsvar med det mottekne
tilsvaret.

Kontrollsjefen har no mottatt endeleg tilbakemelding med handlingsplan frå
fylkeskommunedirektøren v/bygg- og eigedomssjef.
-

Vedlegg 5: Fylkeskommunedirektøren sin handlingsplan

Side 3

Vurdering
Vurdering av skisserte tiltak i tilbakemeldinga frå fylkeskommunedirektøren:
Tilbakemeldinga gitt i fylkesrådmannen sitt notat, er vedlagt og har tatt opp seg
følgjande punkt, som fylkestinget sitt vedtak knyt seg til:




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 lønsog arbeidsvilkår samt krav til bruken av lærlingar blir etterlevd
At fylkeskommunen kan vere tent med å evaluere ansvars- og oppfølgingslinjene for
etterleving for reinhaldskontraktane.

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.
Heilt sentralt i revisor sitt hovudbodskap i rapporten er at det må bli etablert eit
system som inneber at det faktisk blir utført «naudsynte kontrollar» for å sjå til at
leverandørane sine løns- og arbeidsvilkår etterlev lov og forskrift, samt at bruken
av lærlingar også er i tråd med dette.
Svært ofte stiller offentlege aktørar tilstrekkelege krav i sine kontraktar til
leverandørane når det gjeld løns- og arbeidsvilkår og bruk av lærlingar. Generelt
utfører offentlege aktørar derimot i liten grad naudsynte kontroller (basert på ei
risikovurdering) med om leverandørane faktisk etterlev dei krava som blir stilt i
kontraktane. Slike kontrollar skal også dokumenterast og det må også takast
stilling til om det skal gis eventuelle sanksjoner ved avdekka avvik. Revisor har i
den samanheng vist til Difi sin rettleiar. Denne ligg vedlagt:
-

Vedlegg 6: Difi sin rettleiar

Fylkeskommunedirektøren legg i sin handlingsplan opp til å følgje opp krava i dei
ulike bygge- og reinhaldskontraktane, kvar månad gjennom skriftleg rapportering
kvar månad. Sentralt i oppfølginga er også implementering av HMS kort på
byggeplassane. Dette er no innført.
Kontrollsjefen observerer at fylkeskommunedirektøren har skissert
tiltak knytt til området. Etter kontrollsjefen sin vurdering er
skisserte tiltak eigna til å aktivt følgje opp krava i kontraktane om
løns- og arbeidsvilkår og bruken av lærlingar.

Side 4

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
Fylkeskommunedirektøren har i sin tiltaksplan peikt på følgjande sentrale
punkt i sitt tilsvar for å etablere system og rutinar når det gjeld oppfølging av
reinhaldskontraktar:







Oversikt over reinhaldsavtalar
Oppdatere kontraktsmalar
Oppdatere konkurransegrunnlaga
Malar for oppfølging av reinhaldskontraktar
Oppfølgingsrutinar internt i fylkeskommunen
Utlysing av nye kontraktar

Kontrollsjefen observerer at fylkeskommunedirektøren ved bygg- og
eigedomsavdelinga har lagt ned eit stort arbeid for å etablere eit
tilfredsstillande system, og at desse er eigna til å lukka punktet i
fylkestinget sitt vedtak
At fylkeskommunen kan vere tent med å evaluere ansvars- og oppfølgingslinjene
for etterleving for reinhaldskontraktane.
Gjennom arbeidet omtalt i punktet over, meiner kontrollsjefen at ansvars- og
oppfølgingslinjene i utgangspunktet er tatt i vare når det gjeld reinhaldskontraktar
på skole og tannklinikkane.
Derimot registrerer kontrollsjefen at det innan samferdselsområdet kan vere eit
visst omfang av reinhaldskontraktar kor oppfølginga er uklar. Dette gjeld særskild
mellom anna lokalar som venterom og terminalar. Forholdet er også omtalt i
fylkeskommunedirektøren sitt tilsvar.
Kontrollsjefen meiner ansvars- og oppfølgingslinjene for etterleving
av reinhaldskontraktane på skole- og tannklinikkområdet er tatt i
vare. Det gjenstår noko arbeid knytt til samferdselsområdet og
eventuelle andre område. Dette må følgjast opp.

Side 5

Oppsummering:
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 naudsynte kontrollar, av at leverandørane faktisk etterlev dei krava som blir
stilt i kontraktane. Dette skal dokumenterast og det må også takast stilling til om
det skal gis eventuelle sanksjoner ved avdekka avvik.
Etter kontrollsjefens vurdering har fylkeskommunedirektøren ved bygg- og
eigedomssjef, gitt synspunkt og tiltak på revisor sine tilrådingar og det vedtaket
som fylkestinget gjorde ved behandlinga av forvaltningsrevisjonsrapporten «Svart
økonomi, arbeidslivskriminalitet og sosial dumping». Kontrollsjefen er også av den
oppfatning at handlingsplana med tiltak, i all hovudsak er eigna for å lukka
konklusjonane og tilrådingane.
Elles er fylkeskommunedirektøren ved bygg- og eigedomssjef invitert i
kontrollutvalet sitt møte for ytterlegare å gjere greie for skisserte tiltak. Det blir vist
til vedlagte presentasjon:
-

Vedlegg 7: Bygg- og eigedomssjefen sin presentasjon til kontrollutvalet

Med mindre det kjem fram særskilte moment i orienteringa, meiner kontrollsjefen
at det vil vere riktig å akseptere tilsvaret om tiltaka som er gjeve.
Elles har kontrollsjefen bestilt gjennomgang av og oppfølging av tidlegare
forvaltningsrevisjonsrapportar som ikkje er lukka, som grunnlag for kontrollutvalet
sin statusmelding til fylkestinget i juni d.å. I dette vil også inngå ei grundig
evaluering og kontroll med om tiltaka som er skissert i fylkeskommunedrektøren
sin handlingsplan faktisk blir etterlevd.
Kontrollsjefen rår derfor kontrollutvalet å fatte følgjande vedtak:
Forslag til vedtak:
1. Kontrollutvalet tar tilbakemeldinga frå fylkeskommunedirektøren om tiltaksplan
til rapporten «Svart økonomi, arbeidslivskriminalitet og sosial dumping», til
etterretning.
2.

Kontrollutvalet vil følgje opp gjennomføringa av tiltaka i samsvar med det
mottekne tilsvaret, med rapportering til kontrollutvalet sitt møte i mai 2020.
Tor Harald Hustad
kontrollsjef
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