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Tilbakemelding til forvaltningsrevisjonsrapport FR 1-2018
Svart økonomi, arbeidslivskriminalitet og sosial dumping
Bakgrunn
Etter behandling i kontrollutvalet (sak KO-31/18), behandla fylkestinget i møte
18. juni 2018, forvaltningsrevisjonsrapporten FR 1 -2018 «Svart økonomi,
arbeidslivskriminalitet og sosial dumping». Fylkestinget gjorde der slikt 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.

Med grunnlag i fylkestinget sitt vedtak gjorde kontrollutvalet deretter følgjande
vedtak for nærare oppfølging av rapporten:
Samrøystes vedtak i Kontrollutvalet - 29.08.2018 (Sak KO-38/18)
1. Med bakgrunn i forvaltningsrevisjonsrapporten «Svart økonomi, arbeidslivskriminalitet og
sosial dumping» og fylkestinget sitt vedtak, blir fylkesrådmannen bedt om å utarbeide ein
prioritert handlingsplan som viser kva tiltak som vil bli sett i verk.
2. Med bakgrunn i fylkestinget sitt tilleggsvedtak, blir fylkesrådmannen bedt om å 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.
3. Frist for tilbakemelding til kontrollutvalet er 20. november 2018.

Kontrollsjefen har mottatt tilsvar frå fylkesrådmannen for å følgje opp tilrådingane i
forvaltningsrevisjonsrapporten.

Side 2

Vurdering


Nærare om fylkesrådmannen sin handlingsplan

Fylkesrådmannen sin tilbakemelding knytt til tilrådingane går fram av vedlegg 1.
Tilsvaret viser mellom anna til eiga sak fylkesrådmannen har fremma for
fylkesutvalet 25. mars 2019 i sak U-21/19. Protokoll og saksframlegg er også
vedlagt.
- Vedlegg 1: Fylkesrådmannen sitt tilsvar
- Vedlegg 2: Protokoll sak U-21/19
- Vedlegg 3. Saksframlegg U-21/19
Tilrådingar som fylkesrådmannen skulle utarbeide handlingsplan til var i
utgangspunktet slik:
Problemstillingar
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?

Revisor sine funn/observasjonar

Revisor sine tilrådingar

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 lønnsog 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 lønnsog 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 fylkeskommunen», 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.

Side 3

Basert på opplysningane i tabellen over, blei det konkludert med at
fylkesrådmannen skulle svare ut følgjande punkt (henta frå saksframlegget):
«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».

Når det gjeld tilrådinga i strekpunkt ein over, er kontrollsjefen opptatt av at DIFI
sin rettleiar blir lagt til grunn. Dette med sikte på at «nødvendige kontroller» som
loven stiller krav om, kan dimensjonerast på hensiktsmessig vis. I det ligg det for
fylkeskommunen å utarbeide kontrollhandlingar basert på dokumenterte
risikovurderingar, om leverandøren er definert med liten, middels eller høg risiko.
Det er slik fylkeskommunen også kan bruke ressursane på fornuftig vis, det vil seie
utføre kontroll av bygg- og anleggsleverandørar kor risikoen er definert som høg.


Kontrollsjefen sin vurdering av fylkesrådmannen sin handlingsplan:

Kontrollsjefen registrerer at tilsvar er ei førebels tilbakemelding og ikkje fullstendig,
og at ei grundigare tiltaksliste vil bli utarbeida i oktober/november.
Kontrollsjefen merkar seg også vedtaket i fylkesutvalet.
På grunnlag av dette meiner kontrollsjefen at det vil vere mest riktig å akseptere
det førebelse tilsvaret om dei tiltaka som er gjeve, og tilrår kontrollutvalet å ta
denne til etterretning. Samtidig vil kontrollsjefen rå til at kontrollutvalet på eit
seinare tidspunkt følgjer opp at handlingsplan blir utarbeida og sjå til at desse blir
implementert.

Side 4

Forslag til vedtak:
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.
Tor Harald Hustad
kontrollsjef

Vedlegg
1 Fylkesrådmannen sitt tilsvar
2 Protokoll sak U-21/19
3 Saksframlegg U-21/19

