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I.

Det vises til forskrift av 10.05.21 nr 2085 (FOR-2021-05-10-2085) om allmenngjøring av
Industrioverenskomsten/VO-delen for skips- og verftsindustrien. Forskriften angir en delvis
allmenngjøring av Industrioverenskomsten/VO-delen 2020-2022 mellom LO/FF og NHO/NI.
I medhold av lov om allmenngjøring § 8 fremmer LO med dette krav om fortsatt
allmenngjøring for perioden 2022-2024.

II.
I henhold til allmenngjøringsloven § 7 annet punktum opphører vedtak om allmenngjøring å
gjelde dersom partene i tariffavtalen ikke har fremsatt krav om nytt vedtak innen en måned
etter at tariffavtalen er avløst av en ny avtale.
Tariffrevisjonen 2022 mellom Fellesforbundet og Norsk Industri ble gjennom forhandlinger
og meklingsmøter frem til den 01.04.22 enige om en anbefalt avtale.
Bilag 1: Riksmeklerens møtebok i sak 2020-003 vedrørende tariffrevisjonen 2022 for
Industrioverenskomsten
Industrioverenskomsten 2020-2022 ble avløst av ny avtale den 06.05.22 etter at
Riksmeklerens forslag ble godkjent ved uravstemning. Frist for å begjære fortsatt
allmenngjøring vil da utgå 06.06.22.

III.
Industrioverenskomstens bransjebestemmelser for verksteds- og teknologiindustrien har
følgende nye satser for perioden 01.04.20 til 31.03.22 relatert til § 3 i dagens forskrift:
§ 3.Lønnsbestemmelser
Arbeidstakere som utfører produksjons-, montasje- og installasjonsarbeid i skips- og
verftsindustrien, jf. § 2, skal ha en lønn per time på minst:
a)
b)
c)

kr 197,01 for fagarbeider
kr 188,04 for spesialarbeider
kr 179,17 for hjelpearbeider.

Arbeidstakere som er ansatt på henholdsvis bedrift eller fast arbeidssted, som blir sendt på
arbeidsoppdrag utenfor henholdsvis bedriften eller det faste arbeidsstedet, og hvor overnatting
er nødvendig på grunn av arbeidsoppdraget, skal betales et tillegg per time på:
a)
b)

kr 39,40 for fagarbeider
kr 37,61 for spesialarbeider

c)

kr 35,83 for hjelpearbeider.
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Tillegg som nevnt over tilkommer også arbeidstakere som er ansatt på reisebetingelser hvor
det forutsettes at arbeidstaker arbeider på forskjellige steder/arbeidsplasser i sitt
arbeidsforhold, når arbeidsoppdraget krever overnatting.
På arbeidsplasser med skiftarbeid skal det betales et tillegg per time på:
a) For toskiftarbeid (36,5 timer pr. uke):
1. skift: inntil lørdag kl. 14.00: intet
2. skift: kr 21,16
For skiftarbeid etter kl. 14.00 på dager før søn- og helligdager: kr 45,22
Fra kl. 14.00 på jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften: kr 64,83
Enhver time utover kl. 24.00 betales med tillegg som for 3. skift.
b) For treskiftarbeid (35,5 timer pr. uke):
1. skift: inntil lørdag kl. 14.00: intet
2. skift: kr 21,81
3. skift: kr 32,46
For skiftarbeid etter kl. 14.00 på dager før søn- og helligdager: kr 46,53
Fra kl. 14.00 på jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften: kr 66,66
c) For helkontinuerlig treskiftarbeid (33,6 timer pr. uke):
1. skift: inntil lørdag kl. 14.00: intet
2. skift: kr 23,12
3. skift: kr 34,29
For skiftarbeid etter kl. 14.00 på dager før søn- og helligdager: kr 49,13
Fra kl. 14.00 på jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften: kr 70,44
Satsene er inntatt på side 7 i Riksmeklerens forslag, under punkt 13. Økning av
overenskomstsats er.

IV.
Arbeidstilsynet har i brev av 01.04.22 til Tariffnemnda pekt på at enkelte bestemmelser i
allmenngjøringsforskriftene er utfordrende, dels på grunn av uklar ordlyd.
LO vil på bakgrunn av Arbeidstilsynets innspill foreslå følgende presisering i forskriften § 7
som gjelder utgifter til reise, kost og losji som følger (overstrøket og understreket):
§ 7. Utgifter til reise, kost og losji
Når arbeidstaker som er ansatt på bedrift eller fast arbeidssted, blir sendt på
arbeidsoppdrag utenfor bedriften eller det faste arbeidsstedet, og hvor overnatting er
nødvendig på grunn av arbeidsoppdraget, skal arbeidsgiver etter nærmere avtale
dekke nødvendige reiseutgifter, innenfor Norge, ved arbeidsoppdragets begynnelse og
slutt. Dette gjelder også arbeidstakere som er ansatt på reisebetingelser hvor det
forutsettes at arbeidstaker arbeider på forskjellige steder/arbeidsplasser i sitt
arbeidsforhold, når arbeidsoppdraget krever overnatting.
Før arbeidsgiver sender arbeidstaker på arbeidsoppdrag utenfor bedriften eller
utenfor det faste arbeidsstedet, og hvor overnatting utenfor hjemmet er nødvendig,
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skal det være avtalt ordninger vedrørende kost og losji. Arbeidsgiver skal som
hovedregel sørge for kost og losji, men kan også dekke kostnader gjennom fast
diettsats, betaling etter regning e. I. kan avtales- Dette gjelder også arbeidstakere som
er ansatt på reisebetingelser, og som blir sendt på arbeidsoppdrag hvor overnatting er
nødvendig.
Endringen klargjør at arbeidsgiver på visse vilkår er ansvarlig for å dekke utgiftene til reise,
kost og losji, men at dette kan gjennomføres på ulike måter. Bestemmelsen kan dermed ikke
forstås som bare å gi et pålegg om å inngå avtale om utgiftsdekning, som Arbeidstilsynet
peker på.
Arbeidstilsynet har også pekt på øvrige forhold i som skaper utfordringer, herunder
forståelsen av begrepene «bedrift» og «hjemsted» i tilknytning til bestemmelsene om
utenbystillegg og RKL. Kriterier for forståelsen av «bedrift» fremgår av bilag 4 til
overenskomsten. LO stiller seg tvilende til om det er hensiktsmessig å ta disse inn i
forskriften. Veiledning til begge begrepene kan også søkes i «RKL-veilederen» som ble
utarbeidet av partene etter oppgjøret i 2018.1
LO og NHO har for øvrig vært i kontakt med sikte på å avklare hvordan partene kan bidra til
avklaring av konkrete tolkningsspørsmål.
Partene ble ved revisjonen 2022 enige om endringer i overenskomsten § 8.3 første avsnitt,
som skal sikre tilpasset ordinært arbeidstøy til begge kjønn, se side 12 i Riksmeklerens forslag
under pkt 14. Øvrige overenskomstendringer.
Forskriften § 8 bør reflektere denne endringen, og det foreslås følgende endring i
bestemmelsen (understreket):
§ 8. Arbeidstøy
Arbeidsgiver holder nødvendig arbeidstøy, tilpasset både kvinner os menn, og
vernefottøy tilpasset årstiden og arbeidsplassen.

V.
LO og Fellesforbundet registrerer at utenlandsk arbeidskraft fortsatt er svært viktig for å holde
oppe aktivitetsnivået i norsk skips- og verftsindustri, og at en høy andel av de utenlandske
arbeidstakerne rekrutteres fra EU-land i Øst-Europa. Lønnsstatistikken fra 2020 (jfr. bilag 6)
viser at 40 prosent av de registrerte lønnstakerne i manuelle yrker hadde utenlandsk bakgrunn
(hvorav majoriteten kommer fra østlige EU-land), hvilket er på samme nivå som i 2018.1
tillegg kommer utsendte arbeidstakere.
Det kommer i tillegg betydelig sysselsetting via bemanningsforetak og annen innleie, som
ikke inngår i disse tallene. Analyser fra Fafo indikerer at mer enn en femtedel av
lønnskostnadene til bedrifter som bygger skip m.m. gikk til innleid arbeidskraft.2 Utenlandske
arbeidstakere (og særlig østeuropeere) er sterkt overrepresentert blant ansatte i

1 Veileder til de nye bestemmelsene i Industrioverenskomsten/ VO om blant annet reise, kost og losji, utarbeidet
av Fellesforbundet og Norsk Industri etter hovedoppgjøret 2018
2 Nergaard, K., Omfanget av inn- og utleie i norsk arbeidsliv. Målemetoder og omfang. Fafo-notat 2021:17.
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bemanningsforetak.3 Den reelle andelen utenlandske arbeidstakere i skips- og verftsindustrien
er dermed etter alt å dømme enda høyere enn det som framkommer av lønnsstatistikken for
næringen.
Det er videre grunn til å påregne høy aktivitet i sektoren også i den kommende perioden.
Ifølge Statistisk sentralbyrå meldte norske industriledere om økt produksjon og vekst i priser
og samlet ordrebeholdning i 4. kvartal 2021.4 Den generelle bedømmelsen av utsiktene for 1.
kvartal 2022 er positiv blant majoriteten av virksomhetene, og det ventes videre vekst i
aktivitetsnivå og sysselsetting.
Bilag 2: Utdrag fra Statistisk sentralbyrå 20.1.2022, Ressursknapphet og prisvekst i
industrien
Norsk Industri skriver i sin konjunkturrapport for 20225 at næringsgruppen som leverer
tjenester til petroleumssektoren (og i økende grad havvind) mot slutten av 2021 økte antall
ansatte, slik at sysselsettingen var høyere i slutten av 2021 med 34 000 flere ansatte (og
årsverk) enn den var før oljeprisfallet/pandemien i starten av 2020. De anslår videre at det vil
bli et høyt sysselsettingsnivå hos produksjonsbedriftene i leverandørindustrien i perioden
2023-2026.
Bilag 3: Utdrag fra Norsk Industris konjunkturrapport 2022, kapittel 2.4
VI
Allmenngjøringsforskriften for skips- og verftsindustrien har virket siden 2008, og bør være
kjent for de aller fleste aktørene i bransjen. Til tross for dette har Arbeidstilsynets
tilsynsstatistikk gjennom årene vist at det fortsatt er et betydelig antall brudd på regelverket.
Våren 2022 har Arbeidstilsynet gitt beskjed om at på grunn av koronapandemien er det ikke
gjennomført ordinære tilsyn med kontroll av etterlevelsen av allmenngjøringsregelverket i
skips- og verftsindustrien i perioden 2020-2021.6
Bilag 4: E-post fra Morten Støver i Arbeidstilsynet til Fellesforbundet, 20.04.2022.
Til gjengjeld har det blitt gjennomført et tverretatlig a-krimprosjekt i samarbeid mellom
politiet i Møre og Romsdal, Arbeidstilsynet og Skatteetaten. I forbindelse med prosjektet ble
det gjennomført omfattende undersøkelser og kontroll av åtte skipsverft i Møre og Romsdal i
perioden 2020-21.
Bilag 5: A-krimsamarbeidet i Møre og Romsdal 03.05.2022: Verftsprosjektet sluttrapport, bilag 4.
Bilag 6: Pressemelding fra politiet, Arbeidstilsynet og Skatteetaten, 03.05.2022

3 Nergaard, K., Tilknytningsformer i norsk arbeidsliv. Sluttrapport. Fafo-rapport 2018:38.
4 Statistisk sentralbyrå 20.1.2022, Ressursknapphet og prisvekst i industrien', https://www.ssb.no/energi-ogindustri/industri-og-bergverksdrift/statistikk/konjunkturbarometer-for-industri-ogbergverk/artikler/ressursknapphet-og-prisvekst-i-industrien
5 https://www.norskindustri.no/koniunkturrapporten/2022/?chapter=335516#part4
6 Informasjon gitt på e-post fra Morten Støver i Arbeidstilsynet til Fellesforbundet, 20.04.2022.
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Rapporten fra a-krimsamarbeidet avdekker utnyttelse av arbeidstakere og annen
arbeidslivskriminalitet i deler av verftsindustrien i Møre og Romsdal. Kontroll etatene
karakteriserer funnene som nedslående og alvorlige, og peker på at utnytting av arbeidstakere
og andre former for arbeidslivskriminalitet gir de useriøse et konkurransefortrinn i forhold til
seriøse aktører.
Arbeidstilsynet har i prosjektperioden opprettet 85 tilsynssaker rettet mot underleverandører
ved verftene. I de 85 tilsynssakene ble det totalt vedtatt 167 pålegg, hvorav et betydelig antall
var knyttet til timeregistrering, utenbystillegg, overtidstillegg og lønn. Det er vedtatt pålegg
om allmenngjort lønn i 22 av sakene, og det var ifølge rapporten mistanke om
underbetaling i flere saker enn der det ble vedtatt pålegg. 481 utenlandske arbeidere lfa 78
virksomheter fikk spørsmål fra kontrolletatene om timelønn, noe 82 prosent av svarte på.
I rapportens sammendrag på side 3 er det fremhevet følgende:
•

•
•
•
•
•

15 % av virksomhetene var ikke registrert med organisasjonsnummer i Norge på
kontrolltidspunktet
44 % av arbeidstakerne oppga at de mottar under allmenngjort minstelønn
21 % av arbeidstakerne har oppgitt en timelønn på 100 kroner per time eller lavere
Det er avvik mellom arbeidstakernes opplysninger om arbeidstid og arbeidsgiveres
opplysninger om arbeidstid
Ved to av kontrollene ble det avdekket at 44 % ikke var innrapportert i oppdrags- og
arbeidsforholdregisteret (OAR)
127personer hadde heller ikke d-nummer

Videre fremgår følgende under «Oppsummering» på side 41:
Våre funn viser at mange av arbeidstakerne i de kontrollerte virksomhetene er som utsendte å
regne. Vi har også pekt på en sårbarhet ved mange av de påtrufne arbeidstakerne. I
«Situasjonsbeshivelse 2020» trekkes utsendte arbeidstakere frem som særlig sårbare for å
bli underbetalte. Totalt 21 % av arbeidstakerne vi har snakket med oppgir en lønn på 100
kroner per time eller lavere. Over halvparten av arbeidstakerne har opplyst om en ukentlig
arbeidstid på 54 timer. Vi har erfart at i flere av sakene har arbeidsgiver sendt inn
dokumentasjon som viser at de samme arbeidstakerne arbeider 37,5 timer og mottar lønn ut
fra dette. Dette viser en modus og er et eksempel på at underbetaling kamufleres.

Ett av forholdene som ble avdekket, var ved skipsverftet Vard Søviknes utenfor Ålesund, og
har nylig fått adskillig oppmerksomhet. Her fremkommer at arbeidstakere har mottatt kr 30 i
timen og arbeidet opp mot 70 timers uke.
Bilag 7: Artikkel fra NRK, publisert 03.05.22: «Bygget luksusskip for luselønn»,
https://www.nrk.no/dokumentar/xl/bvqqet-cruiseskip-pa-verft-for-30kroner-i-timen-ifolqe-arbeidere-1.15949795

Funnene fra a-krimetatenes verftsprosjekt viser at potensialet for lønnsdumping er større enn
de fleste kunne forestille seg i denne næringen.
Fafo v/Elin Svarstad og Bjom Dapi, har utarbeidet en analyse av den lønnsmessig fordeling
innenfor allmenngjorte områder. Analysen er basert på SSBs sin lønnsstatistikk som ble
samlet inn høsten 2020.
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Bilag 8: Utdrag fra Fafo-notat 2022:07 om "Lønn i allmenngjorte bransjer, 2020" v/Elin
Svarstad og Bjom Dapi
Den lønnsmessige fordeling blant arbeidstakere i skips- og verftsindustrien er inntatt i pkt 5
(side 14 i analysen). Analysene viser at totalt sett lå bare 3 % av de sysselsatte i manuelle
yrker under minstesatsen for hjelpearbeider på 163 kroner i timen høsten 2020. Den
registrerte andelen som ligger under forskriftens minstesats er også lav blant østeuropeiske og
ikke bosatte arbeidstakere.
Forskjellene mellom norske og bosatte utenlandske arbeidstakere har blitt mindre med årene.
Men, analysene viser at lønnen til ikke bosatte utenlandske arbeidstakere og utenlandske
arbeidstakere med D-nummer (nyankomne) i langt større grad ligger nært minstelønnsgulvet.
Mens 5-10 % av norske og bosatte arbeidstakere hadde en timelønn opp til 187 kroner timen
(minstesats+15 prosent), gjaldt dette 28-30 % av ikke bosatte og nyankomne. Tallene må
anses som høye ettersom statistikkgrunnlaget, som er hentet fra SSB, ikke omfatter utsendte
arbeidstakere fra utenlandske selskaper, hvor det kan forventes at lønnsnivået er enda lavere.
Tallene viser med tydelighet at for en stor gruppe av de utenlandske arbeidstakerne fastsettes
lønna ut fra de allmenngjorte minstesatsene, og i en del tilfeller lavere, og at det ligger et
kontinuerlig sterkt lavlønnspress i næringen.
Dersom det allmenngjorte lønnsgulvet fjernes, vil det medføre høy risiko for at lønninger og
tillegg som i dag er regulert gjennom forskriften, synker langt under tariffrnessige standarder.
Dette vil ikke bare innebære økt sosial dumping, men også gi svært uheldige virkninger for
tariffbundne virksomheter som vil fa en betydelig økning i lavlønnskonkurransen fra ikke
tariffbundne bedrifter.

VIL
LO vil, på samme måte som i tidligere begjæringer til Tariffnemnda, understreke at den
allmenngjorte delen av Industrioverenskomsten som omfatter skips- og verftsindustrien er
bærebjelken i frontfaget.
«Holden III utvalget», kom med sin rapport i mai 2014. Utvalgets oppdrag var å evaluere
trepartssamarbeidet og hvor frontfagsmodellen var en del av dette. En av utvalgets
konklusjoner var at på grunn av den store arbeidsinnvandringen vil det være krevende å
opprettholde organisasjonsgraden og gode standarder i arbeidslivet. Utvalget uttalte blant
annet også at:7
«Allmenngjøringsinstituttet spiller en viktig rolle ved å motvirke svært lave lønninger innen de
bransjer der allmenngjøring er blitt vedtatt. Dette bidrar trolig til at arbeidsinnvandringen
fungerer bedre både for Norge ogfor innvandrere som finner arbeid. Ettersom stort omfang
av lavlønnskonkurranse i enkelte næringer også kan svekke troverdigheten til
frontfagsmodellen, kan allmenngjøringsinstituttet medvirke til å bevare legitimiteten til denne
modellen».

LO vil også vise til «Senter for lønnsdannelse Rapport nr. 1-2015, Frontfagmodellen i fortid,
nåtid og fremtid», hvor det i rapportens sammendrag fremheves at:
n

NOU 2013: 13: Lønnsdannelsen og utfordringer for norsk økonomi, se side 20
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«Hovedtrekkene ved den norske frontfagmodellen er utviklet gjennom fleksible tilpasninger til
endringer i økonomi og samfunn. Dens suksess skyldes at lønn fjernes som
konkurransevirkemiddel, både mellom bedrifter og arbeidstakere. En aktiv finans- og
pengepolitikk kan da oppnå full sysselsetning. Virkemiddelet er koordinerte tarifforhandlinger
på tvers av grupper og sektorer. Trues tariffavtalens rolle og partenes koordinerings-vilje,
trues også frontfagmodellen. Dette er utgangspunktet når denne rapporten fokuserer på
modellens utfordringer fra innvandring, næringsendringer, teknologiske endringer,
inntektsskjevheter og utøvelse av pengepolitikken.»

Rapportenes innhold og konklusjoner er like riktige og relevante i dag, og viser et særlig
behov for en videreføring av allmenngjøringen innenfor frontfaget for å ivareta den norske
modellen.
Ovennevnte viser også, på samme måte som Høyesteretts vurderinger og konklusjoner i STXsaken (HR-2013-496-A - Rt-2013-258), nødvendigheten av å stille krav om utgiftsdekning i
tråd med forskriften § 7 om dekning av reise, kost og losji.
LO legger etter dette til grunn at det fortsatt vil være behov for allmenngjøring som et
nødvendig tiltak for å oppnå likeverdige lønns- og arbeidsvilkår mellom innenlandsk og
utenlandsk arbeidskraft innenfor verftsindustrien.

VIII.
LO ber Tariffnemnda om å fatte vedtak overensstemmende med følgende

Påstand:
Forskrift av 10.05.21 nr 2085 om allmenngjøring av Industri overenskomsten for skips- og
verftsindustrien videreføres i ny forskrift med reviderte satser i henhold til bransjevise
bestemmelser knyttet til Verksteds- og teknologiindustrien i Industrioverenskomsten 20222024, og med de endringer som er foreslått i pkt IV.
•k k -k

Denne begjæring er sendt pr. e-post til post@nemndene.no.

Oslo, 02.06.2022

Håkon Angell
advokat

RIKSMEKLERENS MØTEBOK

'gu.ftfii i

i sak 2022-003 mellom
FELLESFORBUNDET
på den ene side
°g
NORSK INDUSTRI
på den annen side
vedrørende Tariffrevisjonen 2022 - Industrioverenskomsten.

Den 28., 29., 30. og 31. mars og 1. april 2022 ble det avholdt meklingsmøter på Thon Hotel
Opera, Oslo under ledelse av riksmekler Mats Ruland og medmekler Hilde Lund.

Til stede for partene:
Fellesforbundet:
Jørn Eggum, Kine Asper Vistnes, Bernhard Brunes, Bjørn Sigurd Svingen,
Hans-Petter Berem, Jens Hermansson, Johan Hovind, Jørn Inge Hestnes,
Kai Runar Svarstad, Kristine Søilen, Mariann Rustad, Morten Lage
Jacobsen, Richard Storevik, Rune Eriksson, Rune Sundt Larsen, Stian
Sagvold, Tor Ivar Karlsen, Bård Jordfald, Cathrine Ulvøy, Claus Jervell,
Dag Odnes, Inger Karin Hagerup, John Trygve Tollefsen, Knut Øygard,
Kristian liner, Morten Larsen, Niels Killi, Rune Hantho, Sara Kvam, Stig
Lundsbakken, Terje Samuelsen

Norsk Industri:

Stein Lier-Hansen, Carla Botten-Verboven, Bjørn Hope, Ove
Helgesplass, Karl Erik Kalleland, Arne Henning Rasmussen, Ørjan
Stengelsrud, Trygve Dahle, Siri Stie, Anne Line Olsen, Aina Beate
Larsen, Terje Bråthen, Henrik Wille Mathiassen, Ronny Langset, Erling
Kornkveen, Sunniva Berntsen, Hans-Martin Møllhausen, Linn Catrine
Sjølund, Terje Hovet, Nora Køber Garvoll, Henriette C. Piene Grønvold,
Cathrine Westlie Eidal, Knut E. Sunde og Kjetil Tvedt.

Det ble fremlagt:
1. Melding om plassoppsigelse fra Fellesforbundet, mottatt 15. mars 2022.
2. Riksmekler ens forbud mot arbeidsstans, datert 15. mars 2022.
3. Fellesforbundets begjæring om at meklingen avsluttes, datert 27. mars 2022.
4. Diverse dokumenter.
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Meklingen fant sted i fellesmøter og særmøter.
Riksmekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka.
Arbeidsgiver aksepterte forslaget.
Arbeidstaker anbefalte forslaget og vil sende det ut til uravstemning.
Svarfrist ble satt til 6. mai 2022 kl. 12.00.
Meklingen ble avsluttet 23.15.
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1.

Lønnstillegg

1. Det gis et generelt tillegg på kr 4,2. I tillegg til lønnstillegget under punkt 1, gis det et tillegg på kr 2.00 pr. time til alle
arbeidstakere omfattet av IndustrioverenskomstensTekodel
3. Lønnstilleggene under punkt 1 og 2 innarbeides i overenskomsten på vanlig måte.

2.

Satser Teko
Økningen for de ulike satsene i Teko-delen er en særskilt forhandlingsløsning ved
tariffrevisjonen 2022. Ved fremtidige tariffrevisjoner vil størrelsen på satsøkningen og hvilke
satser som skal justeres være en del av tarifforhandlingene.

3.

Innleie
På forespørsel fra en av de lokale parter kan Norsk Industri og Fellesforbundet gi bistand i
drøftinger og forhandlinger om spørsmål knyttet til innleie fra bemanningsforetak.

4.

PAR1SSAMMENSATT utvalg for gjennomgang av bestemmelser om korte
VELFERDSPERMISJONER

Det skal settes ned et utvalg som skal gjennomgå Industrioverenskomsten fellesdelen § 5.8
Korte velferdspermisjoner. Gjennomgåelsen skal omfatte bestemmelsenes historikk og
utvikling samt hvorvidt bestemmelser i lovbestemte ordninger, eller endringer i disse, har
konsekvens for bestemmelsene. Slik gjennomgåelse må også ta nødvendig hensyn til
bestemmelser om andre velferdsbestemmeiser i industrioverenskomsten, eventuelt også
andre overenskomster der Norsk Industri og Fellesforbundet er parter.
Utvalget skal undersøke virkningene av bestemmelsene for den enkelte arbeidstaker, og også
beregne bestemmelsenes økonomiske og administrative konsekvenser for bedriftene. Utvalget
kan beslutte i fellesskap om slik undersøkelse skal settes ut til tredjepart
Basert på denne undersøkelsen skal utvalget vurdere forslag til eventuelle endringer i
bestemmelsene om korte velferdspermisjoner. Vurderingen skal omfatte både konsekvenser
for den enkelte arbeidstaker samt økonomiske og administrative konsekvenser for bedriftene.
Utvalget kan beslutte i fellesskap om en vurdering av virkningen for den enkelte ansatte og
økonomiske og administrative konsekvenser av eventuelle endringer skal settes ut til
tredjepart.
Det utarbeides en rapport fra dette arbeidet. Eventuelle dissenser i utvalget skal beskrives i
rapporten. Rapporten skal ferdigstilles innen 30. september 2023.
Utvalget skal bestå like mange representanter fra hver side. En lokal representant fra hver side
inngår i utvalget. De overordnede tariffparter (LO og NHO) holdes løpende orientert og skal
inviteres inn i arbeidet på det tidspunkt utvalget ser det naturlig, eller dersom Fellesforbundet
eller Norsk Industri krever det.
5.

Etter-OG VIDEREUTDANNING FOR ALLE
Det vises til vedlegg 2 og 3
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6.

VIDEREUTVIKLING AV INDUSTRIOVERENSKOMSTEN OG OVERENSKOMSTENS OMFANQ

I tariffoppgjøret 2022 for Industrioverenskomsten ble Fellesforbundet og Norsk Industri enige
om å innføre et nytt bilag 5 til Industrioverenskomsten VO-del som angir de generelle
tariffbestemmelsene for lønn og arbeidstid for Fellesforbundets medlemmer som er ansatt i
stillinger som omfattes av bilaget.
Partene er enige i attariffvilkår for Fellesforbundets medlemmer i stillinger som omfattes av
bilaget må være sammenlignbare med øvrige tariffvilkår som er avtalt med andre fagforeninger
for denne type stillinger og som er gjort gjeldende i bedriftene. Det forutsettes at lokale parter
lager lokale avtaler hvor dette hensyntas. Fellesforbundet gis med dette ingen særreguleringer
i konkurranse med øvrige konkurrerende arbeidstakerorganisasjoner, men skal ha lokal
forhandlingsrett på linje med øvrige organisasjoner.
Norsk Industri og Fellesforbundet ser at det kan oppstå grensespørsmål mellom hvorvidt en
arbeidstaker er ansatt i stilling i produksjonen eller om stillingen er tilknyttet produksjonen. I
vurderingen må bedrift og tillitsvalgte vurdere hensynet til å beholde samt rekruttere ansatte,
arbeidstakers kompetanse, arbeids-og ansvarsområder samt forholdet til andre
sammenlignbare stillinger i virksomheten og konkurrerende tariffavtaler. For å få etablert
hensiktsmessige løsninger og avgrensninger i lys av dette nye bilaget, er partene enige om at
de lokale parter må gis en viss skjønnsmargin i vurderingene. Etablering av bilag 5 i bedriftene
for ansatte/grupper i både stillinger tilknyttet produksjonen og stillinger i produksjonen
forutsetter i alle tilfelle lokal enighet.
Fellesforbundet og Norsk Industri er enige i at etableringen av dette bilaget er en særskilt
fremforhandlet løsning for industribedriftene. Det er avholdt nødvendig utvalgsarbeid for å
belyse behov og utfordringer. Partene er gjennom drøftelser enige i at det er hensiktsmessig
med etablering av slikt bilag. Denne løsningen er valgt med grunnlag i de utfordringer som over
år har påvirket Industrioverenskomsten og personelt virkeområde grunnet utvikling i
kompetansekrav mm. Fellesforbundet og Norsk Industri presiserer at øvrige overenskomster og
overenskomstparter kan finne sine egne hensiktsmessige løsninger på disse forholdene der
dette eventuelt skulle være aktuelt.
Medlemmer av Fellesforbundets som omfattes av bilag 5 omfattes ikke av VO-delens
bestemmelser om bl.a. arbeidstidens plassering, lokale lønnsforhandlinger og dagsing.
Med lokal avtale om bruk av bilag 5 til VO-delen gis bedrifter og ansatte fleksibilitet til å arbeide
på tvers av etablerte tariffområder innenfor stillinger i produksjonen, og stillinger tilknyttet
produksjonen.
Utvalg i tariffperioden 2022-2024:
Fellesforbundet og Norsk Industri vil i tariffperioden 2022-2024 nedsette et utvalg som skal
evaluere lokal praksis med innføringen av bilag 5 i VO-bedriftene.
Utvalget skal bidra til felles informasjon om hva som ligger i de nye avtalebestemmelsene og
hvilke muligheter og forpliktelser som følger av disse.
Utvalget skal også vurdere om de generelle tariffbestemmelsene i bilag 5 bør videreutvikles
med mulige andre overenskomstforpliktelser for denne gruppen arbeidstakere.
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Utvalget skal samtidig innhente erfaringer med tillitsvalgtes rolle.
Ved tariffrevisjonen 2024 skal det vurderes en videreføring av utvalgsarbeidet.
7.

Avtaleforhold for ratierifabrikker
Norsk Industri og Fellesforbundet har drøftet etablering av ny batteriproduksjon. Det er
besluttet en rekke store industriprosjekter. Partene er enige om betydningen av at det raskt
etableres et godt lokalt partsforhold og en tilpasset avtaleregulering ved de
produksjonsstedene som vil være omfattet av Industrioverenskomsten.
I etableringsfasen vil det være særlig viktig å bidra til organisering og etablering av godt lokalt
samarbeid.
For øvrig vises til Industrioverenskomsten § 2.4.

8.

PARTSSAMMENSATT UTVALG FOR TARIFFPERIODEN 2022-2024

77/ protokollen
Det vises til partssammensatt utvalg i tariffperioden 2020-2022 vedrørende mulige
reguleringer av lønns- og arbeidsvilkår for arbeid offshore som ikke er relatert til oljeog gassvirksomheten. Partene har igangsatt utvalgsarbeidet, men arbeidet er ikke
sluttført. Det er enighet om at partene viderefører utvalget for tariffperioden 20222024.
9.

bMESmilNQ
Partene er enige om viktigheten av at de lokale parter skal utvikle godt samarbeid med
likestilling og ikke-diskriminering og vil særskilt fremheve for tariffperioden 2022-24:
Utvikle gode systemer for å forebygge og hindre seksuell trakassering på arbeidsplassene.
Arbeide for bedre kjønnsbalanse på arbeidsplassen, herunder tilrettelegging for gravide samt
foreldrepermisjon/omsorgsoppgaver for begge kjønn.
Partene sentralt vil i tariffperioden 2022-24 arbeide sammen for å støtte opp om og gi bistand
til det lokale arbeidet Det settes ned et utvalg bestående av tre personer fra hver av partene.
Utvalget skal innen 31. januar 2024 gi råd for neste periode om områder det eventuelt skal
fokuseres på i neste tariffperiode.

10.

Fellesbilaq 3 - OUhfondet
Det vises til vedlegg 1

11.

Avtaleperiodens lenqde
Denne overenskomsten trer i kraft pr. 1. april 2022 og gjelder til 31. mars 2024 og videre
1 - ett - år om gangen dersom den ikke av en av partene blir sagt opp skriftlig med
2 - to - måneders varsel
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12.

REaUUERINQSBESTEMMEtSER FOR 2. AVTALEÅR

Før utløpet av 1. avtaleår skal det opptas forhandlinger mellom NHO og LO eller det organ LO
bemyndiger om eventuelle lønnsreguleringer for 2. avtaleår. Partene er enige om at
forhandlingene skal føres på grunnlag av den økonomiske situasjonen på
forhandlingstidspunktet og utsiktene for 2. avtaleår samt pris- og lønnsutviklingen i 1. avtaleår.

Endringene i tariffavtalene for 2. avtaleår tas stilling til i LOs representantskap eller det organ
LO bemyndiger og NHOs representantskap. Hvis partene ikke blir enige, kan den organisasjon
som har fremsatt krav innen 14 - fjorten - dager etter forhandlingenes avslutning, si opp de
enkelte tariffavtaler med 14 - fjorten - dagers varsel {dog ikke til utløp før 1. april 2023).

13.

iKNlNO AV OVERENSKOMSTENS SATSER

Fellesdelen
§ 7.1 Godtgjøring for helligdager og 1. og 17. mai
Ny sats
3-4.2022
7.1.1.8 Helkont skiftarb. for hvert fulle arbeidete skift

kr 52,57

§ 8.2 Matpenger og forpleining
Matpengesatsen fastsettes til kr 96,00 for tariffperioden 2022 - 2024 i samsvar med
protokoll mellom NHO og LO av 23. mars 2022

Fellesbilag 11 Varig tilrettelagt i ordinær virksomhet (VTO)
Satsen heves i tråd med reguleringen av VTA-bilaget i AlB-overnskomsten
VO-delen
§ 3.1

Minste timefortjeneste
Ny sats
1.4.2022

3.12.1 Fagarbeider
Etter 1 års arbeid som fagarbeider
31.2.2 Spesialarbeider
Etter 1 års arbeid som spesialarbeider
31.2.3 Hjelpearbeider
Etter 1 års arbeid som hjelpearbeider

kr 197,01
kr 198,82
kr 188,04
kr 189,95
krl79,17
kr 180,96
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§ 5.3 Skifttillegg
Ny sats
1.4.2022
5.3.1

1. skift: inntil lørdag kl. 14.00
2. skift

5.3.2

5.3.3

Intet
kr 21,16

Skift etter kl. 14.00 dager før søn- og helligdag
Fra 14.00 på jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften

kr 45,22

1. skift: inntil lørdag kl.14.00

kr 64,83

2. skift

Intet
kr 21,81

3. skift

kr 32,46

Skift etter kl. 14.00 dager før søn- og helligdag

kr 46,53

Fra 14.00 på jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften

kr 66,66
Intet

1. skift: inntil lørdag kl.14.00
2. skift

kr 23,12

3. skift
Skift etter kl. 14.00 dager før søn- og helligdag

kr 34,29
kr 49,13

Fra 14.00 på jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften

kr 70,44

§ 5.4 Deltid
Ny sats
1.4.2022
kr

Deltid

9,70

§ 5.5 Særlig smussig arbeid og arbeidstøy
Ny sats
1.4.2022
Særlig smussig arbeid
Bilag 1

kr

9,74

Tariffavtale for arbeid offshore
11.2 Offshoretillegg
Ny sats
1.4.2022
Offshoretillegg

kr 86,73

11.5 Nattillegg
Ny sats
1.4.2022
Nattillegg

kr 47,52

11.6 Tilkomstteknikk
Ny sats
1.4.2022
Tilkomstteknikk

kr 52,57
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TD-delen
§3.1 Lønnsnivå og lønnsdifferensiering
Ny sats
1.4.2022
Nyansatte

kr 188,04

Etter 1 års ansettelse

kr 189,95

Fagarbeider

kr 197,01

Etter 1 års arbeid som fagarbeider

kr 198,82

3.1.1

Tekodelen
§ 2.2 Normallønn
Ny sats
1.4.2022
Gruppe 1: Nybegynnere

kr 163,87

..................EttoM mån ©d ers-arbeid
Etter 1 års arbeid

kr 165,13

Unge arbeidere under 18 år

kr 135,16

-.....................etter-4iTi6nodero -arbeid
§ 2.4 Ansiennitetstillegg
Ny sats
1.4.2022
Etter 3 års ansettelse

kr

4,58

Etter 4 års ansettelse

kr

5,11

Etter 5 års ansettelse

kr

6,11

Etter 10 års sammenhengende ansettelse

kr

2,11

- i alt

kr 17,91

§ 2.5 Fagopplæring og videreutdanning
Ny sats
1.4.2022
2.5.1
2.5.2

Tillegg for fagbrev
Satsen hentes fra 2.5.1

(minimum)

kr
kr

6,39
6,39

§4.1 Smussig arbeid
Ny sats
1.4.2022
4.1.1
Bilag 2

Særlig smussig arbeid

kr

1,25

Garantiordningen
Ny sats
1.4.2022
Gj.sn. under 80 % av ind.gj.snitt

kr

3,36

Gj.sn. mellom 80 % og 82,5 % av ind.gj.snitt
Gj.sn. mellom 82,5 % og 85 % av ind.gj.snitt

kr
kr

2,80
2,24

14.

ØVRI8E OVERENSKOMSIENDRINSiER
Markering av endringer:
- Ny tekst fremkommer som understreket kursiv
- Tekst som strykes er marker med dobbel gjonnomotrøking

14.1 Fellesdelen
§ 2.2 Faggrupper og øvrige stillinger
Nytt siste avsnitt:
I bedrifter bundet av Industrioverenskomsten VO-delen. kan bestemmelsene i VO bilag 5 ved
lokal enighet gjøres gjeldende for medlemmer av Fellesforbundet iht bilagets punkt 1.2.
§3.1 Kompetanseutvikling/opplæring
Revidert tekst i 10 Fellesdelen § 3-1 pkt. 3.1.2 kulepunkt 8, 9 og nytt punkt
3.1.2 Med sikte på at arbeidstakerne skal kunne kvalifisere seg for nye oppgaver, og kunne
oppfylle bedriftens fremtidige krav, er partene enige om:
• at bedriften og de tillitsvalgte regelmessig skal drøfter generelle opplæringsspørsmål med
tanke på å øke de ansattes kompetansenivå. Partene skal drøfte effektiv og fleksibel
tilrettelegging for opplæring, herunder bruk av digital opplæring, der dette er
hensiktsmessig.
• at bedrift og tillitsvalgte hvert år drøfter om det er et kompetansegap i henhold til
bedriftens behov for kompetanse og hvordan det i så fall eventuelt kan legges til rette for
at ufaglærte arbeidstakere får anledning til å ta fagbrev fag-, etter- og videreutdanning.
Drøftingene skal ta utgangspunkt i bedriftens bohov^forfagarboidoro og den enkelte
arbeidstakers behov og ønsker om utvidet kompetanse. Det bør være en målsetting at
det drives fagopplæring i alle bedrifter som oppfyller kravene for å være
opplæringsbedrift.
• at det legges til rette for kompetansehevende ti/tak giennom Industrifagskolen eller
andre relevante etter- og videreutdanningslød. i den grad dette ikke er til hinder for
arbeidsgivers forsvarlige planlegging av drift- og oersonaldisooneringer. Det er en
forutsetning at utdanningen øker produktiviteten og omstillingsevnen til bedriften og den
enkelte arbeidstaker. Eventuelle tiltak skal avtales mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.
For at den enkelte skal motiveres og gis mulighet til etter- og videreutdanning, kan det
etter enighet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker gis anledning til å gjennomføre
kompetansehevende tiltak som nevnt over av inntil 7.5 timers varighet or. år. betalt med
ordinær lønn. Innvilgelse av dette krever en målsetting om fullføring og at arbeidstaker
selv bidrar med nødvendig egeninnsats i fritiden. Øvrige kriterier avtales lokalt
§ 4.1 Likestilling fmllomkvinnof- ogmonn og ikke-diskriminering.

4.1.1

Partonø-ohenigo om at kvinnef og--fflenn-akal vurderes attende sammo normor og
ftftftsippef-sfik likoGtiHingatevaR=kfevor.-Qot visoG også4tl-FeHoobilag 6.
Partene skal gjennom samarbeid, informasjon og drøftelse fremme likestilling og hindre
diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel og adopsion.
omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksionsnedsettelse. seksuell orientering.
kjønnsidentitet og kiønnsuttrvkk. eller en kombinasjon av grunnlagene. Partene skal
videre søke å hindre trakassering, seksuell trakassering og kiønnsbasert vold.
Arbeidsgiver har ansvar for bedriftens lovoålagte likestillingsarbeid, men begge parter
har ansvar for å ta initiativ i likestillingsspørsmål. Der det ikke inngås lokal avtale, skal
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likestillingsarbeidet gå inn i det etablerte svstemet for samarbeid, informasjon og
drøftelser i bedriftenei
Det vises også til kapitel 6-12 om likelønn. Fellesbilag 6 og Hovedavtalens
Tilleggsavtale II - Rammeavtale om å fremme likestilling og hindre diskriminering i
arbeidslivet

-iokali-å-fo rtcottc arboidot mod-å-t-ilrottologgo
fQffrotdøfto olik-Qt lwinnepog-menn gis like muiighetertil448=del i-dQ^foroUjoHigo
arboidseppgavør innonfor indusfrtøn
4v4^

Bodfifton Gkaf- "Slik-tikootillingslovon krovor i-Gin-porGonalpolittkk-ivarøta
tikestHtipgspefspektivet-ved ansetteisefT^offremmela&^kompetefreegiveftdepftoF --eg

1.1.4 -Bofaofn-8fi-av-parteft€)-kfovQfd<rtr^afvdot-4ffflgas-}el^af^vtak^efrv-måtonQamarbeidet
ofganiseree-pa. Partane } bodrifton tton-bo em-biatoftd-fra orgonioasjonerro-vod

liKoGtniing-QgHtrølønft-mod-hQnbtikkpåa-oppfottooftbQdfiffa^HpassQtiilfflstiHingGavtalQ.
Fermåletmed-en-sltk-avtalo skal væro å oppnå at-aUe^affaeidstakera» tiansott-tøøfm
gio-Gammø-ffiunghQt til arbotd egFaglig utvi Id rngH^g-likootilloG-mod hensyn til-ansottolsor
tøfm-,-0pptoormg-og-avanseffientraa mt vidofo-å-faidra til ot flere kvinner- vii finne^eg-en
ofboidspfass-Hnd^GtFiofh-l-forbindotoo-mod-ovontuQH opprettolGO av lik-ostitiingsavtate
øg som-gFOflftlagfof-likestHXngøiaFb&id- i bodfiftefte, vil Norsk Induetfiog FolloGforbundot

pekepå-afr
» HkoGtillmg-pfefrtedpfansvafr
likoGblltfigmoHef^kjønfl^a-QmfattøfHTtef^mfHønnsspgfomal
■■■*—HkestHting gjelder-også holdningor og normor som kfovot^Dtork roodvtr kning-ffade
tflHtsvatgt-ø
=«= - Hkestiltiflgsafbeic^bøfrdrgfeoG og følgoo-opp i otabtefte-samafbeidsforal

4.1.5 Gravide arbeidstakere blir nv 4.1.2
§1.3 Etnicko minoritotof

Paftøfrø o^øfHgo pm-at dot-bådp-sefttfak-eg-tekalt må arbelde&4e^å-t^kettQ)øgge-fefhotdono
bakgmnn-bøMeffefrpartamHokattdiskutøro bodrtftGalcttteHe-pfebiofnGtillingefMfflyttebdi
rokruttoring-av minoritotsgruppor, oom for olcoompøFpfakbsk-bfrøttologgmg eg
bQldningsspørsmå I i
§ 6.2 Regulering av satser
Endres i samsvar med det generelle tillegget
§ 6.10 Lokale lønnsforhandlinger og kriterier for lønnsregulering
Merknad til § 6.10
Gjelder ikke for de bedrifter som benvtter normalbestemmelsen i Tekodelen
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§6.12 Likelønn
Første avsnitt endres slik:
Partene er enige om at kvinner og menn etter Industrioverenskomsten under ellers like
forhold skal vurderes likt, så vel fortjenestemessig som faglig. Ved lokale lønnsforhandlinger
skal derfor partene gjennomgå både menns og kvinners lønnsforhold og vurdere årsakene til
eventuelle lønnsforskjeller, ref. likestillingstevess- og diskrimineringslovens bestemmelser.
Nvtt siste avsnitt:
I alle bedrifter som etter loven, har olikt til å gjennomføre kiønnsdelt lønnskartlegging
annethvert år. skal de tillitsvalgte delta i Planlegging og evaluering av lønnskartleggingen.
§ 8.3 Arbeidstøy
Bedriften holder nødvendige vareklær og arbeidstøy, og besørger dette vasket hvis partene
ikke blir enige om annen ordning. Ved behov skaffer arbeidsgiver til veie tilpasset ordinært
arbeidstøy tii kvinner og menn der unisex-modell ikke er tilfredsstillende. Det er en forutsetning
at arbeidstøvet tilfredsstiller nødvendige HMS-krav. og at dette er praktisk mulig og økonomisk
forsvarlig. Nærmere retningslinjer for utlevering, vask mv avtales på den enkelte bedrift.
Arbeidstøyetskal være bedriftens eiendom. Arbeidstøyet utleveres ved tiltredelse i bedriften.
Per hvor arbeidstaker utfører arbeid hvor arbeidet krever vernebriller. skal bedriften tilbv
vernebriller med stwke til arbeidstakere som har et dokumentert behov for dette og hvor
vernebriller som benvttes utenpå ordinære briller ikke gir hensiktsmessig vern. Nærmere
retningslinjer for ordningens praktisering, f.eks utgiftsdekning, arbeidets varighet mv..
utarbeides på den enkelte bedrift.
§ 9.4 Tjenestepensjoner (Ny)
Norsk Industri og Fellesforbundet vil understreke viktigheten av at de lokale partene en gang i
hver tariffperiode gjennomgår de etablerte bedriftsordningene, og hva disse gir i tillegg til de
ulike ytelser som folketrygden gir ved oppnådd pensjonsalder, ved uførhet osv. for de enkelte
grupper av arbeidstakere. På bakgrunn av dette skal partene drøfte behovet for å gjøre
endringer i de ordninger bedriften har. Fra drøftingene skal det settes opp protokoll.
Fellesbilag 10 utgår
§ 9.5 Lønnsstatistikker (Ny)
Vedrørende lønnsstatistikker for Industrioverenskomsten og de enkelte delene av denne ved
hoved- og mellomoppgjør vises til protokoll mellom Fellesforbundet og Norsk Industri av 15.
april 2012 og protokoll mellom LO og NHO av 15. april 2012.
Fellesbilag 9 utgår
Nåværende § 9.4 Kontingenttrekk og 5 9.5 Uorganiserte bedrifter - tariffrevisjoner flyttes tilsvarende
og blir nv § 9.6 og 5 9.7.
14.2 VO-delen
§ 1.1 Faggrupper og øvrige stillinger
Partene er enige pm at det ikke foretas endringer i bestemmelsen.
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§3.6 Bonussystemer
Tredie avsnitt i 3.6,3 endres slik;
Også andre kriterier skal kunne avtales, men målekriterier som skadefrekvens og sykefravær
bøf skal unngås. —

Bilag 1

1.

Tariffavtale for arbeid offshore

Definisjoner

(...)
Merknad
I Ivis enkeke-oppdrag'-unntaksvts-sk-uile kreve-nattekvarter-i-land, heavises-til-2-,-2j første-setning;
under hensyntagen til definisjonen av avtalens virkeområde i 2.1
2.

Virkeområde

(...)
Nytt punkt 2.5:
2.5

Hvis enkelte oppdrag unntaksvis skulle kreve nattekvarter i land, henvises til 2.2. første setriing.
under hensvntasen til definisjonen av avtalens virkeområde i 2.1

3.

Arbeidstid, overtid mv.

3.2

Rotasjonsordninger

(...)
Ved årsavregningen skal først timer utover fullt normalt årsverk (basert på rotasjonsordning 1421-14-28) godtgjøres som for overtid bestemt etter reglene i pkt. 3.9.1 og 3.9.2.
feommentarMerknad
På bakgrunn av-køntraktsforplikteiser, rekrutterings og kapasitetsbehov og nødvendige
tilpasninger hos-den enkelte-bedrift-er-partene innforståttmed-at-innføHng av-ny rotasjonsordning
H 2-8-vil-vffire4idkrevende. Partene-understreker at-ny rotasjonsordning sknl være implementert
innen-3-l-l-2-72Ql.l Avvik fra dette avtales med tillitsvalgte.

Partene er videre enige om at ved eventuelle fremtidige arbeidstidsreduksjoner i
industrien/samfunnet som gjennomføres uten reduksjon i lønn, skal slike reduksjoner kompenseres
verdimessig økonomisk.

Merknad:
Etter å ha fullført planlagt oppholdsperiode offshore skal arbeidsgiver sikre
arbeidstaker sammenhengende arbeidsfri tilsvarende varigheten oå siste fullførte
oppholdsperiode før det kan foretas nv utreise o ffshore. Eventuelle avvik fra dette
kan avtales med arbeidstaker.
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Industrioverenskomsten VO-delen Bilag 1 Tariffavtale for arbeid offshore
Partene er enige i at innføring av 14-28 rotasjon i 2014 ikke innebærer endring av praksis og den
forståelse partene har knyttet til ojfshorebilaget, utover retten til å arbeide redusert årstimetall.
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Nytt punkt 3.3:
3.3 Rammer for løpende pluss- 02 minustid ved oppstart av arbeidsoppdrag
Arbeidstaker skal ha sitt arbeid fordelt så ievnt som mulig gjennom året.
Imidlertid anerkjenner partene at uforutsigbarhet i kundeoppdrag også kan
medføre uforutsigbarhet for arbeidsoppdrag o ffshore.
Partenes formål med denne presiseringen er gi mer forutsigbarhet for arbeidstid
og fritid for ansatte.
Ansatte kan i perioder bli satt på rotasjonsordninger hvor normal friperiode
avkortes/ forlenees. eller hvor normal oppholdsperiode ik/ce kan gjennomføres.
Dersom lokale parter ikke har avtalt noe annet. eielder følzende rammer for
pålazt pluss- og minustid gjennom avregnimsperioden for arbeid o ffshore iht.
VO-bilas 1 pkt. 3 om arbeidstid m.m.:

• 150 timer plusstid (134.4 offshoretimer)
• 75 timer minustid (67.2 o ffshoretimer)
Grensetallet på pluss- 02 minustid gielder til enhver tid i løpet av
årsavre2nin2sperioden.
Påle22 om arbeid utover overnevnte ramme for plusstid 2odt2riøres som for
overtid bestemt. Overtidstille22et 2år til fortløpende ut- betalin2 iht. bedriftens
rutiner for lønnsutbetaling. Ved den årli2e avrevmingen skal arbeidede timer som
allerede er godtgjort som for overtid bestemt iht. rammetallet fl50) ikke
godtgjøres med nvtt overtidstilleg2 hvis arbeidstaker har plusstid utover fullt
årsverk fl582). Det vises til da2ens bestemmelse om årsavre2ning i bila2et punkt
3.2 femte ledd.
Minustid utover nevnte ramme 2odtgjøres med individuell time fortieneste og kan
ikke kreves innarbeidet.
Avvik fra ovennevnte kan avtales mellom arbeidstaker 02 arbeids- giver.
Arbeidstaker og arbeidsgiver kan avtale at inntil 37.5 timer minustid på
årsavregnings kan overføres til neste årsavregnin2speriode.
Minustimer som ikke avtales overført. skal strykes uten trekk i lønn.
3.6

Arbeid utover oppholdsperiode
Dersom uforutsette hendinger gjør at mannskapsbytte ikke kan gjennomføres til avtalt tid, må de
ansatte være forberedt på å fortsette arbeidet. Hvis partcne-i-det-enkeltc tilfelle ikke blir enige om
atarbeidstiden-utovci- normal oppkoldsperiede skal betales med overtidsgodtgjørelse, (100 %),
skal avspascrim-fyme-sted. Arbeid utover normal oppholdsperiode skal kompenseres som for
overtid bestemt. Overtidstillegget skal utbetales fortløpende i henhold til bedriftens rutiner for
lønnsutbetalin2. For ansatte som ved utreise hadde minustid. ifr. pkt. 3.3. kan arbeidet tid utover
normal oppholdsperiode inn2å i årsverket. Avvik kan avtales lokalt.
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Arbeidede timer som allerede er godtgjort som for overtid bestemt skal ikke godtgjøres med nvtt
overtidstillegg.
(I de-tilfeller-der man etter avtale velger-å kempensere den opparbeidedeavspaseringstid-med
overtidstillegg,skal-oOy&rtidsti\\QggQt beregnes av det beregningsgrunnlag, jf. VO-delens § 5.2,
som gjelder på det tidspunkt etterbetaling skjer.)

3.9

Forskjøvet arbeidstid
Forskjøvet arbeidstid utenfor den fastlagte arbeidstidsordning for den enkelte arbeidstaker, betales
med som for overtidsgodtgjøring bestemt (100 %).

3.10.4 Avregning av arbeidstiden for personell som arbeider offshore, og vekselvis arbeider offshore, på
landanlegg og vedfaste driftssteder der arbeidstiden er gjennomsnittsberegnet

3.10.1 Den enkeltes totale arbeidstid skal avregnes der all arbeidet tid offshore, på landanlegg og ved
faste driftssteder skal inngå i den totale arbeidstid og gjøres opp minimum en gang pr. 12
måneder. Årlig avregningstidspunkt avtales lokalt.

I perioden for avregning legges til grunn at den enkelte har startet med en oppholdsperiode
offshore eller en arbeidsperiode på land og avsluttet med en fullført avspaseringsperiode.
All arbeidet tid utover tariffestet tid skal avspaseres. Hvis disse timer ikke er påbegynt avspasert
ved avregningstidspunktet utbetales disse timer som for overtid bestemt. Partene lokalt kan avtale
at den enkelte etter eget ønske kan overføre inntil 200 timer for avspasering på et senere tidspunkt.
3.10.2 Modell for avregning av arbeidstid
Alle arbeidede timer utenom overtid/ekstra tid som allerede er oppgjort og betalt i henhold til
overenskomsten omregnes til 37,5 timer pr. uke jf. VO-delen 2.2.2.

Perioder med ferie og fravær skal det tas hensyn til i avregningen. Ved beregning av korrekt
mertid skal det legges til grunn at fravær ikke skal innarbeides.
3.10.3 Behandling av sykefravær og annet legitimt lønnet fravær i avregningen.
Sykefravær og annet legitimt lønnet fravær i forbindelse med permisjoner fra arbeidsperioderr
registreres som arbeidet tid unntatt i de tilfeller hvor sykefravær oppstår etter at årstimeverket er
oppfylt.
3.10.4 Avregning
De lokale parter kan avtale praktiske løsninger slik at bedriften kan benytte det samme
avregningstidspunktet for alle arbeidstakerne, herunder overføring av minus/plusstid for dette
formålet.
Merknad:
Innleie fra bemannings foretak
Fellesforbundet og Norsk Industri erkjenner at industrien kan ha behov for å supplere
egenbemanning med innleie fra bemanningsforetak.
Organisasjonene forutsetter at lokale parter finner nødvendige løsninger for å kunne henvttp.
irmleie fra bemanningsforetak. herunder inngår avtaler iht. aml $14-12 (2) der dette er
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•iv 4*.

nødvendig. Det forutsettes videre at lokale parter tar utgangspunkt i bedriftens produksionsbehov
og bemanningssituasjon.
.
.1

Reisebetingelser - Mønstring
Reise - ventetid - reiseutgifter
(...)

Denne bestemmelse trer-i stedet for-eventuelle lokale avtaler, med-virkning-fra og med bedriftens
lokale forhandlingsdato4992;4A------ Avbniédrk&nsellermgavpffshoreperiode

Defsont-arbeidsgiveren-på-gftHavav-uforutsette hendinger må kansellere elkr-avbryte
offsfaefepefiodeR-skal- ée-ansatte^-og hvismultg-øgså-de-ti Hitsvalgte, varsles så tidlig som mulig.
De ansatte-kaR;-oaer at nødvendig avspasering er avtalt, tilvises-annetarbeid. Retningslinjer for
avspasering-avtalesmellom bedriftsledelsen-eg arbeidstakernes tilMtsvalgte.
4.4

A vbrudd. kansellering av oppholdsperiode
Ved avbrudd i oppholdsperioden 02 kansellering av planlazt oppholdsperiode gielder føleende:
a.

Avbrudd i oppholdsperioden
Dersom arbeidsgiver avbryter oppholdsperioden etter ankomst innretning, betales tapte
arbeidstimer med timefortieneste (maks 12 timer pr. døm) + 11,61 % + en kompensasjon
pr. time tilsvarende offshoretilleeget. Arbeidstakeren kan i slike tilfeller anvises emnet
arbeid for resterende del av oppholdsperioden.

b.

Kansellering av planlagt oppholdsperiode
Ide tilfeller arbeidsgiver kansellererplanlast oppholdsperiode etter avreise fra hiemsted.
betales timefortieneste (eksl. 11,61% kompensasjon for redusert arbeidstid og
offshoretilleze) for 12 timer. Samlet kompensasjon, inkl, eventuell ventetid iht. pkt. 4.3.
skal ikke overstiee 12 timer per døgn.
Eventuelle manglende timer grunnet forhold som oppstår etter pkt, b) håndteres etter pkt.
3.3 (rammer for pluss- oeminustid) og pkt. 3.10 (avregninzsbestemmelsen).
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Bilag 3

Rammeavtale for innarbeidingsordninger på land med daglig arbeidstid ut over 10,5 timer
med/uten søndagsarbeid
Bilag 3 til VO-delen videreføres i tariffperioden 2022-2024.

Bilag 5 (Nytt)
§ 1 Omfang
1.1 Etablering
Dette bilaget kan tas i bruk ved lokal avtale i bedrifter hvor Industrioverenskomsten VO-delen
allerede er gjort gjeldende.
Den lokale avtalen skal følge bestemmelsene i Hovedavtalen § 4-2.4.
1.2

Stillinger tilknyttet produksjonen og stillinger i produksjonen
Ved enighet mellom lokale parter kan bestemmelsene i dette bilaget gjøres gjeldende for
medlemmer av Fellesforbundet i stillinger tilknyttet produksjonen som bl.a. ingeniør, tekniker,
programmerer, inspektør, arbeidsleder m.m.
Ved lokal enighet kan det også fastsettes at vilkårene i bilaget gjøres gjeldende for særskilte
ansatte/grupper som har stillinger i produksjonen, jf fellesdelen §2.2 og VO-delen § 1.1
Bilaget omfatter ikke ansatte i administrative/merkantile stillinger.
Bilaget omfatter ikke medlemmer av Fellesforbundet som utgjør bedriftens øverste ledelse. Det
samme gjelder medlemmer av Fellesforbundet som er bedriftens representanter ved
fastleggelse av generelle lønns- og arbeidsvilkår.

1.3

Varsel
De tillitsvalgte skal skriftlig varsle bedriften om hvilke medlemmer av Fellesforbundet i
stillingskategorier som skal være omfattet av bilaget. De ansatte omfattes av bilaget først når
bekreftelse fra bedriften foreligger.
Kravet fremsettes for navngitt(e) person(er).

1.4

Tillitsvalgte
Fellesforbundets tillitsvalgte skal kunne representere medlemmer av Fellesforbundet omfattet
av dette bilaget, jf HA kapittel 4.
Merknad:
Fellesforbundet viser til forbundets vedtekter, der det fastsettes at bare medlemmer som
omfattes av en lønnsforhandling (lønnsavtale) har stemmerett om resultatet.

§2

Arbeidstid
Den ordinære effektive arbeidstid skal ikke overstige 37,5 timer pr. uke i gjennomsnitt.
Det vises til bilag om "Nedsettelse av arbeidstiden fra 1/1-1987", se bilag 5 til fellesdelen.

§3
3.1

bønn
Individuell lønnsfastsettelse
Lønnen for den enkelte arbeidstaker fastsettes som månedslønn.
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Bedriften skal fastsette den enkeltes lønn individuelt etter en saklig vurdering av kompetanse,
dyktighet, resultatoppnåelse og stillingens ansvars- og arbeidsområde. Ytterligere kriterier
fastsettes av bedriften etter drøftinger med de tillitsvalgte. Det skal ikke faktisk eller reelt
forskjellsbehandles på grunnlag av kjønn.
I forbindelse med de lokale lønnsforhandlingene skal bedriften også foreta en lønnsvurdering
av arbeidstakere som er fraværende på grunn av foreldrepermisjon og langvarig sykdom.
Individuell lønnsfastsettelse forutsetter dialog, for eksempel lønnssamtale, mellom leder og
medarbeider. Lederen skal gi medarbeideren tilbakemelding om den vurdering som er gjort i
henhold til fastsatte vurderingskriterier, begrunnelsen for denne og eventuelle lønnsmessige
konsekvenser. Medarbeideren må gis anledning til å kommentere vurderingen.
Ved vurderingen av de individuelle lønninger skal det tas hensyn til så vel den utvikling i
lønningene generelt som må forventes det enkelte år, som til den endring som er skjedd med
hensyn til den enkeltes kompetanse.
Lønnsdifferensieringen i en bedrift skal tilstrebes foretatt så rettferdig som mulig under
hensyntagen til de ovenfor fastsatte retningslinjer for individuell lønnsfastsettelse.
I den utstrekning tillitsvalgte i det enkelte år finner det nødvendig for å rette opp oppståtte
skjevheter, skal den kunne foreta en tilleggsregulering til et annet tidspunkt enn ovenfor
bestemt Bedriften kan også ta opp slike spørsmål med tillitsvalgte.
3.2

Lokale lønnsforhandlinger
Tidspunkt for lokale lønnsforhandlinger avtales lokalt på bedriften.
Hvis lønnssystemet ikke gir oversikt over den enkelte arbeidstakers lønnsforhold, skal de
tillitsvalgte på forespørsel få utlevert ajourførte lister som viser status og fortjeneste for alle
ansatte medlemmer av Fellesforbundet som omfattes av bilaget.
Forhandlingene gjennomføres i henhold til Fellesdelen§ 6.10. Oppnås ikke lokal enighet om
rammen for regulering av fortjenestenivået kan saken bringes inn for Fellesforbundet som tar
stilling til om saken tas opp med Norsk Industri. I alle tilfelle skal bedriften gjennomføre
reguleringene.
Hvis Fellesforbundet ber Norsk Industri om forhandlingsmøte om lønnsforholdene, skal
nødvendige opplysninger, herunder protokoller, vedlegges. Målsetningen med det
organisasjonsmessige møtet vil være å finne en løsning på den lokale lønnstvist.
Eventuell iverksettelse av tempreduksjon (dagsing) etter VO §3.3, punkt 3-3-4 gjelder ikke for
arbeidstakere som omfattes av dette bilaget. De skal heller ikke pålegges andre
arbeidsoppgaver enn normalt i en slik situasjon.

§4

Øvrige lønns- og arbeidsvilkår
Partene er enige om at Industrioverenskomstens fellesdel kapittel III, IV, V, §§5.2, 5.3, 5.65.9, VIII, §§8.2 - 8.4, IX, X og XI, §11.3 fellesbilag 1-7 gjelder.
Det forutsettes at lokale parter ved enighet om etablering av dette bilaget også sammenligner
lønns- og arbeidsvilkår for Fellesforbundets medlemmer opp mot det som gjelder for andre
sammenlignbare stillinger på bedriften og avtaleregulere dette på en hensiktsmessig måte.
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14.3 TMelen
De endringer som gjøres i VO-delen med bilagene, gjøres tilsvarende i TD-delen der denne har
sammenfallende bestemmelser.
14.4 Tekodelen
§ 2.2 Normallønn
Arbeidere over 18 år
Gruppe..!
Nybegynnere:
kr 14D,4D-pfrtime
Ettor 4 månodors arbotd
kr 155,66 pr. time
Etter 1 års arbeid
kr 156,86 pr. time
Unge arbeidere under 18 år: kr-l-23,41-pMtime
Etter-4 måneders-arbe^

kr 128,38 pr. time

§2.7 Lønnssystemer
Nytt siste ledd:
Det vises også til Tekodelen bilag 1
2.8 Lokale
For-bodfiftor oom har anvendt T-ekoovefenskemsten som on minstoiønnQovefonskomst-i^ner
onn-5-éfgjeldeft En gong hvort å r -skakd» lokolo- partoH (ommo oammo n fof-å-forota on
eventaelkfeguleringav løftnsnivoot-i-bødriften:
Vurderingen okal loggo-til-grunn-don-enkelto bodrifto økonomiskowketighet. Døtto innobæror
at-paftene iokait-Gl<ai-tegge-tit^fuftfr-bQdrtftenG-øi^onefm7-freffltidGtitGii<tof, koakurranseevneeg
produktivitet.
-forotaon-tønnsvurdering
Bednftono skai i forbindoioo mod do
av^arbefdstake^soffl^er4favæfondQ-på-grunn-avforo{dfopormisjofh
Betv<jses-også4rF?ekodoiQno-biiag-l:
Baft€me<>r-oftigoom--=at4€>fbaedttngono Gkcri forogo-i tidorommot-9-1-01 til 36.-66, dog olik at
forhandtingono-tkko okal ctarto-føMee*
Dersem partene lokait-ik-ke kommer frem til enighot, gjennomfører bedriften sitt sisto tilbud
som bedriftens lokale tillegg. Fellesforbundet-kan-ta et omtvistet iokalt oppgjør opp i for
handlinger med Norskindustri.- Dersom det Ikke holter otter ot slikt-erganioaojonsmoGsig møto
oppnåsenighet fastsettes tilleggene endelig-av-bedfiftervDet-vlses-i denne forbindolso til
Hovedavtalen § 2 2.
EttoHokai-avtale-kan også andro-bednfter olutto søg til ordningon-mod lokalo
tønnsfefhandlfngor.Avtaleno om-dotto måi*odkjonnøs-av-Follosfofbundefceg^Nofsk Industrie
Se også Fellesdelen S 6.10
Der de lokale parter er enige om det kan det benvttes ordningen med lokale
lønnsforhandlinger.
Lokale lønnsforhandlinger omfatter alle stillinger som er omfattet av overenskomsten. Ved
avtale om lokale lønnsforhandlinger vil lønnssatsene i S 2.2 være minstelønnssatser. Fnr
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fagarbeidere med krav på fagbrevtillegg. kommer satsen etter g2.5 i tillegg. § 2.4 og Bilag 2
gjelder i bedrifter med lokale lønnsforhandlinger.
§ 4.1 Smussig arbeid
4.1.1 "Særlig smussig arbeid" - andre avsnitt endres slik:
For arbeid som anses som særlig smussig skal bedriften holde nødvendig beskyttelsesutstyr.

Fof4iGkQrødskapsfabrikkef; utlvafefafariU-korTGpifmorior-og-shQddyfebfikkefskérf-dotfor særlig
smussig affroid-botatøs ot-tttiegg på-k-r-l;l-9 pf.-tmuh
Dersom partene lokalt ikke blir enige om noe annet betales for særlig smussig arbeid et tillegg
på kr 9.25 or. time.

21

Protokoll
År 2022, den 31. mars ble det avholdt møte mellom
Fellesforbundet og Norsk Industri vedrørende avtalt
arbeid om å foreta gjennomgang av bruken av OUfondets midler, jf Riksmeklers møtebok 2020-001.
Tilstede:

Fellesforbundet:

Kine Asper Vistnes

Norsk Industri:

Carla Botten-Verboven

I anledning frontfagsoppgjøret 2022 viser Fellesforbundet og Norsk Industri til Riksmekleres møtebok
fra frontfagsoppgjøret 2020 hvor partene var enige om å foreta en gjennomgang av bruken av OUfondets midler.

9.

FELLESBILAG 3 - OU-FONDET

Partene anerkjenner behovet for å sikre en god opplæring av tillitsvalgte på bedriftene og
ser det formålstjenlig med en gjennomgang av bruken av OU-fondets midler. Norsk
Industri og Fellesforbundet vil invitere NHO og LO inn i dette arbeidet.
Partene tar sikte på å igangsette dette arbeidet senest innen 1. juni d.å. Videre fremdrift og mandat
for arbeidet avtales ved oppstart av arbeidet. Partene viser til at både LO og NHO er invitert samt har
akseptert å delta i dette arbeidet sammen med Fellesforbundet og Norsk Industri.

***

Fellesforbundet

Norsk Industri
Comelia
Antonia Maria
Botten

Kine Asper Vistnes

Digitalt signert av Comelia
Antonia Maria Sonen

Dato; 2022.033! !2.*2*9
■HHW
Carla Botten-Verboven

(3 Norsk lndustri

^ Fellesforbundet

Til forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe

Frontfaget 2022 - Behov for en reform som sikrer etterutdanning for fagarbeidere
Industrioverenskomstens kapittel III slår fast at industriens fremtidige konkurranseevne i stor
grad vil være avhengig av tilpasning til ny teknologi og arbeidstakernes kunnskaper og
kompetanse.
Industrien er inne i en omfattende omstilling. For at norsk næringsliv skal kunne opprettholde
et høyt aktivitetsnivå med innovasjon og bærekraft, er vi avhengige av fagarbeidere, både med
og uten formelt fagbrev, i verdensklasse. Fremtidens fagarbeider må utdannes gjennom
livslang læring.
Tariffbestemmelser om kompetanseutvikling og opplæring
Dagens bestemmelser i Industrioverenskomstens slår blant annet fast at videreutdanning er en
oppgave for ulike utdanningsinstitusjoner, bedrifter og den enkelte arbeidstaker, samt at
partene vil søke å påvirke myndighetene slik at tilbud om videreutdanning kan gis så vel i
arbeidstiden som i på fritiden, avhengig av lokale forhold.
Videre slår overenskomstens bestemmelser fast at bedrift og tillitsvalgte hvert år skal drøfte
hvilke kompetansegap bedriften har og tilrettelegge for fagbrev. I tariffoppgjøret i 2020 kom
det inn en ny bestemmelse om at det ved innføring av et etterutdanningsprogram som for
eksempel Industrifagskolen, skal en plan for innhold, behov og gjennomføring drøftes med de
tillitsvalgte. Ved enighet inngås det en avtale om felles ansvar for gjennomføring mellom
bedriften og de tillitsvalgte.
Erfaringer med kompetansereformer og veien videre
Våre erfaringer med tidligere kompetansereformer viser at det kan være krevende å nå
fagarbeidere i industrien med kompetanseheving på en systematisk og målrettet måte.
Årsakene til det er sammensatte. Det kan blant annet handle om at terskelen for å sette seg
ved skolebenken er høy, at tilbudene er lite tilgengelige, at de økonomiske barrierene er for
høye. For mange, særlig skiftarbeidere, kan barrieren handle om en opplevelse av at det å bli
tatt ut av produksjonen gir uheldige forstyrrelser i produksjonen.
Treparts-bransjeprogrammet, som siden ble videreutviklet med Industrifagskolen etter
Frontfaget 2020, har, der det har blitt gjennomført, vært en suksess. Tilbudene er gode og
stadig flere gjennomfører etter- og videreutdanning. Like fullt ser vi at etterspørselen ikke høy
nok. Det tyder på at barrierene for å etter- og videreutdanning for en del arbeidstakere fortsatt
kan være høye.
For å gjøre terskelen lavere, trengs det lett tilgjengelige og relevante tilbud. Mest mulig av
opplæringen bør skje i bedrift og ved hjelp av ulike former for digital undervisning. Tilbudet
om opplæring ved hjelp av digitale plattformer har over flere år økt betydelig og ytterligere

blitt forsterket gjennom pandemiperioden. Digital opplæring representer en stor mulighet for
industrien til å gjennomføre kompetansehevende tiltak.
Økonomiske barrierer for den enkelte må så langt som mulig fjernes, slik at den ansatte kan
håndtere normale privatøkonomiske forpliktelser. Økonomi og tilrettelegging for deltakelse er
helt avgjørende. Og det må utvikles tilbud og tilrettelegges for lokale og regionale
tilpasninger og som hensyntar virksomhetenes produksjon og egenart.
Trepartssamarbeid for etter- og videreutdanningsreform
Vi viser til at Regjeringen i Hurdalsplattformen tar til orde for å:
•
•

Gjennomføre ei brei kompetansereform for arbeidslivet og leggje fram ein
langtidsplan for livslang læring.
Sikre at staten bidrar til finansieringa av kompetansereforma som del av eit
trepartssamarbeid, og vurdere å opprette eit kompetansefond for å finansiere livslang
læring.

Vi frykter at en generell statlig ordning for etter- og videreutdanning ikke vil gi det
kompetanseløftet Norge trenger for å møte morgendagens utfordringer på konkurransekraft,
digitalisering og det grønne skiftet. Erfaringene fra etableringen av bransjeprogrammene og
Industrifagskolen viser hvordan trepartssamarbeidet kan gi effektive og treffsikre etter- og
videreutdanningsløp. Dette må vi bygge videre på.
Den viktigste lærdommen vi kan ta med fra arbeidet med bransjeprogrammene, er hvordan
samarbeidet mellom partene og myndighetene, gav nye etter- og videreutdanningstilbud som
treffer den målgruppen som er omtalt i dette brevet.
Videre trengs det en god rollefordeling mellom partene og myndighetene. Direktoratet for
høyere utdanning og kompetanse (HKDIR) må få en sekretariatsrolle tilsvarende den
utdanningsdirektoratet har for yrkesfagutdanningen, og partene må ha avgjørende innflytelse.
Fellesforbundet og Norsk Industri ber Regjeringen etablere en treparts etter- og
videreutdanningsreform for industrien i Norge, hvor vi deltar.
• En slik reform skal ta utgangspunkt i samarbeidsmodellene som ble benyttet ved
utarbeidelsen av bransjeprogrammene for industri og byggenæringen, og
Industrifagskolen.
• Målet med reformen er at mest mulig opplæring skjer på en fleksibel og effektiv måte
i bedrift, blant annet gjennom å videreutvikle og legge til rette for økt bruk av digitale
verktøy i undervisningen.
• Det skal utvikles tilbud som fremmer lokale og regionale tilpasninger og som
hensyntar virksomhetenes produksjon og egenart.
• Det er viktig at staten bidrar til finansiering av kompetansereformen, herunder også
bidra med økonomiske insentiver som reduserer barrierene for både ansattes og
bedriftenes deltakelse.
Oslo, 1. april 2022

DET KONGELIGE
KUNN S KAP S DEPARTEMENT
Forsknings- og høyere utdanningsministeren

Norsk industri v/adm.dir Stein Lier-Hansen
Fellesforbundet v/forbundsleder Jørn Eggum

Deres ref

Vår ref

Dato

22/1827-

1. april 2022

Frontfagoppgjøret 2022
Jeg viser til felles brev fra forbundsleder i Fellesforbundet og administrerende direktør i
Norsk Industri datert 1. april 2022, som Riksmekleren har formidlet som del av meklingen.
Behovet for etter- og videreutdanning i industrien
Regjeringen merker seg beskrivelsen av at treparts-bransjeprogrammet, som siden ble
videreutviklet med Industrifagskolen etter Frontfaget 2020, har vært en suksess, der det har
blitt gjennomført. Regjeringen ser det som positivt at tilbudene oppfattes som gode og at
stadig flere gjennomfører etter- og videreutdanning.
Regjeringen deler også partenes ambisjon om å gjøre terskelen lavere for å ta etter- og
videreutdanning, gjennom lett tilgjengelige og relevante tilbud. Det er en naturlig utvikling at
mer av opplæringen vil skje i bedrift og ved hjelp av ulike former for digital undervisning
fremover. Her bør vi ta med oss og bygge videre på de erfaringene som er gjort med den
kraftige økningen i bruken av digitale plattformer gjennom pandemiperioden.
Det er grunn til å tro at behovet for fleksibel etter- og videreutdanning vil bli større, ikke
mindre, i fremtidens industri. Etter regjeringens syn vil samarbeid med partene for å dekke
dette behovet være viktig både for å opprettholde arbeidsplasser i industrien i Norge, og for å
ivareta konkurransekraften for norske bedrifter.
Regjeringens ambisjoner for kompetansepolitikken
I Hurdalsplattformen varsler regjeringen en bred kompetansereform for arbeidslivet.
Regjeringen er opptatt av å løfte kompetansen i hele arbeidslivet. Vi vil derfor legge frem en
melding til Stortinget som synliggjør arbeidslivets kompetansebehov på kort og lang sikt og
som blant annet vektlegger hvordan fleksible og desentraliserte etter- og
videreutdanningstilbud kan bidra til å møte industriens behov.

Postadresse: Postboks 8119 Dep 0032 Oslo
Kontoradresse: Kirkeg. 18 Telefon” 22 24 90 90
Org no.: 872 417 842

Regjeringen oppfatter at partene i industrien deler regjeringens ambisjoner om et bedre etterog videreutdanningstilbud. Regjeringen er opptatt av at trepartssamarbeidet gir et godt
grunnlag for å oppnå felles målsettinger sammen. Vi ser derfor positivt på initiativet fra
Fellesforbundet og Norsk industri om en treparts etter- og videreutdanningsreform for
industrien i Norge, og vil se på hvordan en kompetansereform kan gjennomføres med særskilt
vekt på de utfordringer industrien vil stå overfor i tiden fremover.
Videre prosess for trepartssamarbeid med en kompetansereform
Samarbeid med partene og god rollefordeling mellom partene og myndighetene er et viktig
utgangspunkt for utvikling av gode og relevante tilbud. Det er i dag et omfattende
trepartssamarbeid i kompetansepolitikken. Regjeringen ønsker å videreutvikle samarbeidet,
og Kompetansepolitisk råd er en arena for dette.
Regjeringen vil videreføre Kompetansepolitisk råd og utvide det med Fagskolerådet og
Kompetanseforbundet. Konstituering av rådet og mandat vil være tema på første møte i rådet.
Jeg vil invitere partene til et møte for å diskutere hvordan det videre arbeidet med en helhetlig
kompetansereform kan møte de særskilte utfordringene industrien står overfor.
Innenfor trepartsamarbeidet vil det være naturlig å sammenstille kunnskapen om hva som
fungerer godt innenfor dagens etter- og videreutdanningstilbud, herunder viktige erfaringer fra
partene om samarbeidsmodellene som ble benyttet ved utarbeidelsen av bransjeprogrammene
for industri og byggenæringen, samt Industrifagskolen.
En fremtidsrettet reform bør ha mål om å legge til rette for at mer opplæring skjer på en
fleksibel og effektiv måte i bedrift, blant annet gjennom å videreutvikle og legge til rette for
økt bruk av digitale verktøy i undervisningen. Dette kan også gjøre det lettere å foreta
nødvendige lokale og regionale tilpasninger.
I tråd med Hurdalsplattformen, vil staten bidra til finansiering av kompetansereformen som
del av et trepartssamarbeid. På hvilke måter dette kan skje må utredes nærmere i det videre
arbeidet og vurderes i de årlige budsjettene.
Regjeringen ser frem til et godt og konstruktivt samarbeid med partene om hvordan etter- og
videreutdanningstilbudet for industrien skal bli lettere tilgjengelig og mer relevant for flere
arbeidstakere og bedrifter.
Med hilsen
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Ressursknapphet og
prisvekst i industrien
Norske industriledere melder om økt produksjon og vekst i priser
og samlet ordrebeholdning i 4. kvartal 2021. Den generelle
bedømmelsen av utsiktene for 1. kvartal 2022 er positiv blant
majoriteten av virksomhetene, og det ventes videre vekst i
aktivitetsnivå og sysselsetting. Samtidig meldes det om
utfordring med knapphet på innsatsfaktorer.
Publisert: 20. januar 2022
Forfatter: Ståle Mæland

Konjunkturbarometeret for 4. kvartal 2021 viser fortsatt vekst i samlet
industriproduksjon, men veksttakten er noe lavere enn i 3. kvartal. Produsenter
av innsatsvarer

og konsumvarer

opplever en klar oppgang i produksjonen

mens veksten blant produsenter av investeringsvarer011 er langt mer moderat.
Her dempes veksten av at det meldes om klar produksjonsnedgang for
produsenter i næringen bygging av skip og oljeplattformer. Det er fortsatt en
økende andel industriledere som melder at manglende tilgang på arbeidskraft,
råstoffer og andre innsatsfaktorer har bidratt til å begrense produksjonsvolumet i
4. kvartal (se figur 6). Mangel på råstoff og innsatsfaktorer har fortsatt
sammenheng med logistikkutfordringer på verdensmarkedet.
Industrilederne melder om vekst i den samlede industrisysselsettingen i 4. kvartal
sammenlignet med 3. kvartal, og sysselsettingsveksten er solid innenfor alle
https://www.ssb.no/energi-og-industri/industri-og-bergverksdrift/statistikk/konjunkturbarometer-for-industri-og-bergverk/artikler/ressursknapphet-o...
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varetyper.

Figur 1. Produksjon og sysselsetting for industrien. Faktisk
utvikling fra foregående kvartal. Glattet sesongjustert

Vis som figur

Vis som tabell

Diffusjonsindeks
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Kilde: Konjunkturbarometer for industri og bergverk, Statistisk sentralbyrå

Sterk vekst i både produkt- og innsatspriser
Den samlede ordrebeholdning i industrien viser fortsatt en klar vekst i 4. kvartal
Produsenter av alle varetyper melder om markant økende ordrebeholdning i 4.
kvartal. Industrilederne melder også om en sterk vekst i samlet ordretilgang fra
eksportmarkedet mens veksten i samlet ordretilgang fra hjemmemarkedet er
mer moderat. Det meldes om vekst i ordretilgangen i begge markeder for alle
varetyper men veksten i ordretilgang er for alle varetyper sterkest fra
eksportmarkedet.

Figur 2. Ordretilgang for industrien. Faktisk utvikling fra foregående
kvartal. Glattet sesongjustert

Vis som figur

Vis som tabell

Diffusjonsindeks
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Kilde: Konjunkturbarometer for industri og bergverk, Statistisk sentralbyrå

Industrilederne melder om markant vekst i prisnivået for både hjemme- og
eksportmarkedet for industrien samlet sett i 4. kvartal. Det meldes om prisvekst
for alle varetyper i begge markeder. Prisveksten er spesielt sterk for produsenter
av innsatsvarer, som i stor grad er eksportrettede virksomheter.

Figur 3. Priser på produkter ved salg for industrien. Faktisk
utvikling fra foregående kvartal. Glattet sesongjustert

Vis som figur

Vis som tabell

Diffusjonsindeks
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-•* Vendepunktsverdi
-*■ Priser på produkter ved salg til eksportmarkedet

Priser på produkter ved salg til hjemm

Kilde: Konjunkturbarometer for industri og bergverk, Statistisk sentralbyrå

Svært mange industriledere melder om tiltagende vekst i innsatspriser110 i 4.
kvartal. Også for innsatsprisene var veksten sterkest for produsenter av
innsatsvarer. Det var samlet sett meldt om sterkere vekst i innsatsprisene enn i
produktprisene. Dette underbygger at det rapporteres om fallende lønnsomhet1
i industrien samlet i 4. kvartal (se boks nederst i artikkelen).

Forventninger om videre vekst i 1. kvartal
Den generelle bedømmelsen av utsiktene for 1. kvartal 2022 er klart positiv, men
andelen som ser optimistisk på det kommende kvartalet er marginalt lavere enn i
forrige undersøkelse. Selv om produsenter av alle varetyper har positive
forventninger, er det produsenter av innsatsvarer og investeringsvarer som viser
mest optimisme knyttet til 1. kvartal. Industrilederne forventer videre klar vekst i
totalt produksjonsvolum i 1. kvartal sammenlignet med 4. kvartal. Det forventes
også sysselsettingsvekst det kommende kvartalet. Det rapporteres at
ordretilgangen fra både hjemme- og eksportmarkedet forventes å øke, og det
ventes også videre vekst i den samlede ordrebeholdningen. Styrken i den
forventede veksten for de ulike indikatorene er riktignok ikke den samme for de
ulike varetypene. Gjennomgående forventes det sterkest vekst for produsenter
av innsatsvarer og investeringsvarer mens forventet vekst er noe svakere for
produsenter av konsumvarer.

https://www.ssb.no/energi-og-industri/industri-og-bergverksdrift/statistikk/konjunkturbarometer-for-industri-og-bergverk/artikler/ressursknapphet-o...
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Figur 4. Generell bedømmelse av utsiktene for det kommende
kvartal for industrien

Vis som figur

Vis som tabell

Diffusjonsindeks

https://www.ssb.no/energi-og-industri/industri-og-bergverksdrift/statistikk/konjunkturbarometer-for-industri-og-bergverk/artikler/ressursknapphet-o...

6/16

Ressursknapphet og prisvekst i industrien

31.05.2022, 10:01
I . KV. ZU I Z

i. KV. ZU I 3

I . KV. ZU I D

i. KV. ZU I 0

Vendepunktsverdi

I . KV. ZU I O

i. kv. zu i y

Glattet sesongjustert

Kilde: Konjunkturbarometer for industri og bergverk, Statistisk sentralbyrå

Industrilederne rapporterer at vedtatte investeringsplaner oppjusteres noe for
industrien som helhet. I forrige publisering ble det introdusert en ny
statistikkbanktabell (se boks nederst i artikkelen), som viser utviklingen i hvilke
faktorer virksomhetene oppgir som begrensende på deres investeringer.
Gjennom de siste kvartalene er det en stadig lavere andel industriledere som
oppgir at forventet utvikling i etterspørselen begrenser investeringene. Samtidig
oppgir en økende andel industriledere at prisene på investeringsvarerm er en
begrensende faktor på investeringene.

Sammensatt konjunkturindikator varsler videre vekst
Sammensatt konjunkturindikator111 for industrien var i 4. kvartal 2021 på 8,6, (
sesongjusterte11-1 nettotall) som er marginalt lavere enn i det foregående
kvartalet. Indikatoren ligger likevel godt over det historiske gjennomsnittet på 3,1
og indikerer dermed vekst i produksjonsvolumet for 1. kvartal 2022.
Nivået på den sammensatte konjunkturindikatoren for de ulike varetypene er
relativt likt, noe som peker i retning av relativt bredt forankrede vekstutsikter i
industrien.
Tallverdier over null antyder at produksjonsvolumet vil øke i kommende kvartal,
mens tallverdier under null antyder at produksjonsvolumet vil falle. For
internasjonale sammenligninger av sammensatt konjunkturindikator henviser
Statistisk sentralbyrå til Eurostat (EU), Konjunkturinstituttet (Sverige) og
Danmarks Statistik.

https://www.ssb.no/energi-og-industri/industri-og-bergverksdrift/statistikk/konjunkturbarometer-for-industri-og-bergverk/artikler/ressursknapphet-o...
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Figur 5. Sammensatt konjunkturindikator for industrien1

Vis som figur

Vis som tabell
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1 Sammensatt konjunkturindikator for industrien er det aritmetiske gjennomsnitt
av svarene (nettotall) for forventet produksjon, ordrebeholdning og
lagerbeholdning av egne produkter (det siste med motsatt fortegn).

Kilde: Konjunkturbarometer for industri og bergverk, Statistisk sentralbyrå

Tilgang på råstoff begrenser produksjonen
Sammenlignet med forrige undersøkelse er det en økende andel industriledere
som peker på at mangel på kvalifisert arbeidskraft og tilgang på råstoff og/eller
elektrisk kraft er faktorer som bidro til å begrense produksjonen i 4. kvartal.
Samtidig er det en lavere andel industriledere som peker på at svak etterspørsel
og sterk konkurranse har begrenset produksjonen.
Indikator for ressursknapphet^ har også steget kraftig de siste kvartalene og er
nå på sitt høyeste nivå siden 2. kvartal 2008.

Figur 6. Faktorer som begrenset produksjonen i inneværende
kvartal. Glattet sesongjustert
Vis som figur

Vis som tabell
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Tekstbeskrivelse og kilde

Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttingsgrad^ i industrien beregnes nå til 80,6
prosent ved utgangen av 4. kvartal. Dette er høyere enn ved utgangen av 3.
kvartal, og utnyttingsgraden er over det historiske gjennomsnittet på 80,0
prosent. For internasjonale sammenligninger av gjennomsnittlig
kapasitetsutnyttingsgrad i industrien henviser Statistisk sentralbyrå til EUs
statistikkontor, Eurostat.

Figur 7. Kapasitetsutnyttingsgraden i prosent for industrien

Vis som figur

Vis som tabell
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Kilde: Konjunkturbarometer for industri og bergverk, Statistisk sentralbyrå

Aktualitet
Datagrunnlaget er samlet inn i perioden fra 9. desember 2021 til 18. januar 2022.

Nye indikator i Konjunkturbarometeret

Tallene er hentet fra
Konjunkturbarometer for industri og bergverk

Artikkelen er en del av serien
Artikler om konjunkturbarometer for industri og bergverk

Analyser, artikler og publikasjoner
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Konjunkturrapporten

2 Utviklingen i industrien i 2021
f

^0

£23

ccd

2.1 Høy eksport og verdiskaping i 2021

T
Bedriftene i industri og bergverk økte inntektene med 10
prosent til 960 milliarder kroner i 2021. Hjemmemarkedet
økte med 5,7 prosent til en industriomsetning på 546
milliarder kroner mens industribedriftenes eksportinntekter
steg til 415 milliarder kroner (økning på 17 prosent) i fjor,
ifølge Statistisk sentralbyrås omsetningsstatistikk. Begge
omsetningstallene er nye rekorder for industri og bergverk.
Størst vekst var det for de ikke-petroleumsrelaterte
bedriftene med økning i omsetningen på 9 prosent på
hjemmemarkedet og 21 prosent på eksportmarkedet.

https://www.norskindustri.no/konjunkturrapporten/2022/?chapter=335516#part4
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Omsetningstallene for fjoråret hos de bedriftene som har
svaHøljlføQidisetningsspørsmålet i årets spørreundersøkelse
til denne rapporten ligger noe lavere enn de offentlige
omsetningstallene for alle bedriftene. En av grunnen til
dette er at mange av de børsnoterte medlemsbedriftene
ikke oppgir omsetningstall for 2021 i spørreundersøkelsen.
Vi legger til grunn at bedrifter som av ulike grunner ikke
svarer på spørsmålet har høyere vekst i omsetningen enn
de som svarer.
SSBs eksportstatistikk viser en enda høyere vekst i
eksportinntektene for industri- og bergverksbedriftene.
Både eksporten av industrivarer, utenom raffinert
petroleum og samlet eksport fra fastlandsbedriftene viser
en vekst på 22 prosent fra 2020 til 2021, se tabell 2.1 for en
oversikt over utviklingen for de viktigste varegrupper.
Statistikken for utenrikshandelen viser meget høy eksport i
desember for alle industrivarene. For eksempel øker
eksporten av kjemiske produkter med 30 prosent i
desember sammenlignet med desember 2020 og
eksportverdien av elektriske maskiner øker med 21 prosent.
Den høye eksportveksten i fjor skyldes i stor grad høyere
priser på eksportvarene. I tillegg er det i løpet av året satt i
gang ny produksjon blant annet i B-hallen på
aluminiumsverket på Hydro Husnes. Dette vil etter hvert gi
store eksportinntekter, med dagens priser. På den annen
side er en stor eksportbedrift på Slagentangen nedlagt i
løpet av 2021.

Tabell 2.1 Eksportinntektene hos de største eksportbransjene. Kilde: SSB
Milliarder kroner

2020

2021

Endring

Prosent

Fisk mv.

110,5

126,0

15,5

14,0 %

Maskiner mv.

83,6

91,3

7,7

9,1 %

https://www.norskindustri.no/konjunkturrapporten/2022/?chapter=335516#part4
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Raffinerte petroleum

54,5

76,2

21,7

39,8 %

Innhold

v

Metaller

66,8

86,2

19,3

28,9 %

Kjemiske produkter

60,2

71,4

11,2

18,7 %

Instrumenter mv.

11,9

12,4

0,5

4,2 %

Skogprodukter

14,1

16,1

2,0

14,5 %

Elektrisk kraft

2,9

17,0

14,1

488,3 %

257,4

314,1

56,7

22,0 %

Fastlandseksport

443,5

541,1

97,7

22,0 %

Samlet vareeksport

778,3

1377,8

599,5

77,0 %

Industrivarer (uten
petro)

De økte inntektene førte til økning i verdiskapingen
(omsetning minus innkjøpte varer og tjenester) for
industribedriftene i 2021. Samlet nærmer verdiskapingen
seg 250 milliarder kroner.
Til kapittel 2

Til toppen

2.2 Fortsatt høye investeringer i
industribedriftene
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Tross usikkerhet og pandemi har investeringene i
indlUØftøé^dbåde i 2020 og 2021, vært relativt høye. For v
2022 melder lederne i industribedriftene om kraftig vekst i
investeringer i maskiner og produksjonsutstyr, ifølge
spørreundersøkelsen som gjøres hvert kvartal av SSB.
Boliden Odda varslet i sommer den største
industriinvesteringen i Norge siden 1990 ved en
oppgradering og utvidelse av sinkproduksjonen.
Investeringen har en ramme på 700 millioner euro og er
allerede igangsatt. Freyr, Beyonder og Morrow arbeider
med å bygge ut batterifabrikker i henholdsvis Mo i Rana,
Forus/Sandnes og Arendal.
På Herøya i Porsgrunn vurderer man flere
milliardinvesteringer i produksjon av grafitt til battericeller
(Elkem) og hydrogen (Yara m. fl.). Yaras prosjekt, “Hegra”,
ble rett før jul støttet med 283 millioner kroner av Enova.
Ved mineralgjødselfabrikken i Porsgrunn vil Yara investere i
et PEM-elektrolyseanlegg for produksjon av hydrogen.
Hydrogenproduksjonen integreres i
mineralgjødselfabrikken på Herøya, og vil kutte C02utslippene fra ammoniakkproduksjonen med 41 000 tonn
per år.
I tillegg arbeider Nordic Electrofuel med å bygge en
fabrikk som kan produsere e-fuel. Rammen for
investeringen er 1,5 milliarder kroner, og hvis planene for
de andre fabrikkene realiseres, kan det bli investeringer for
mer enn 10 milliarder kroner på Herøya. Hydro Aluminium
har satt i verk en større investering i Sunndal med en
ramme på opp mot 1 milliard kroner. En annen
industriinvestering som er kommet langt på vei mot full
gjennomføring er Tizirs prosjekt for å bruke hydrogen
istedenfor koks i fremstillingen av høyrent jern. TIZIRs
hydrogensatsing ved smelteverket i Tyssedal får inntil 261
millioner kroner fra Enova og blir IPCEI Hydrogen-prosjekt,
ifølge en pressemelding 17. desember 2021 (IPCEI Important Projects of Common European Interest).
Til kapittel 2
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Innhold

v

2.3 Stabil industriproduksjon i 2021 til tross
for pandemien

▼
De to siste årene har vært av de mest krevende
produksjonsmessig for industribedriftene i Norge på
mange år. Tidvis ekstremt stor usikkerhet om utviklingen i
verdensøkonomien, nedstengninger og koronaregelverk
med store merkostnader og liten mulighet til å møte
kunder på messer og fysiske møter, har preget bedriftenes
hverdag.
Til tross for utfordringene knyttet til håndtering av
pandemien har mange industribedrifter klart seg godt.
Bedriftene har raskt tilegnet seg kunnskap om pandemien,
og nødvendige tiltak har vært satt inn for å hindre
spredning på arbeidsplassene og under reiser. Dette har
vært tema under flere titalls godt besøkte medlemsmøter
som Norsk Industri har avholdt under pandemien, helt til
dags dato. Samlet har produksjonen i industrien gjennom
2020 og 2021 vært relativt stabil, med en dipp i første
halvår i 2020 og så innhenting i andre halvår 2020.
I løpet av 2021 har gjennomsnittlig industriproduksjon vært
jevn, med små utslag fra måned til måned, i motsetning til
2020 med store både positive og negative endringer i
løpet av få måneder. Produksjonsindeksen for
industribedriftene har kun variert mellom 118,4 og 121,1 for
industri (2,2 prosent), mens bergverksdrift har variert noe
mer gjennom 2021. For industribransjene var det mange
som hadde stabil produksjon gjennom 2021, blant annet
metaller, maskin, næringsmiddel og kjemisk industri. Både
for den petroleumsrettede og for den ikkepetroleumsrettede delen av industrien var produksjonen
jevn gjennom 2021, ifølge sesongjusterte tall fra SSB.

https://www.norskindustri.no/konjunkturrapporten/2022/?chapter=335516#part4
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At industri- og bergverksbedriftene øker omsetningen fra
2oiortfl<^d2i med over ti prosent, mens
^
industriproduksjonen er stabil, tyder på at det er en
markant prisøkning i noen av produktene til
industribedriftene. Som vanlig har det vært forskjeller i
utvikling av industriproduksjonen mellom bransjer og
bedrifter.
Noen bedrifter er lagt ned, og andre bedrifter har økt
kapasiteten ved nyinvesteringer. Målt i produksjon ved
produksjonsindeksen er det imidlertid stor stabilitet i
mange bransjer. Produsentene av trelast er eneste bransje
som produserer vesentlig mer i 2021 enn i 2020, og
næringsmiddel er den eneste av de større bransjene som
har nedgang gjennom 2021 i produksjonsindeks. Kjemisk
industri har noe nedgang i fjerde kvartal knyttet til
nedstengning av en større bedrift. Men hovedbildet når det
gjelder nivå på industriproduksjonen er stabilitet i 2021.
Dette gjelder både den petroleumsrettede og ikkepetroleumsrettede delen av industrien (se figur 2.1).
Derimot har prisene på industriens varer steget mye i løpet
av 2021. For noen av eksportproduktene, som aluminium,
har produktprisen målt i norske kroner steget titalls
prosent gjennom året. Dette gir høyere omsetning for
bedriftene. Se nærmere i kapittel 3

om prisutviklingen for

ferdige produkter og innsatsvarer.
De petroleumsrettede bransjene har - til tross for
utfordringer og betydelige merkostnader knyttet til å
skaffe nok arbeidskraft - holdt et stabilt produksjonsnivå
siden august 2020 med indeks på 170 (se figur 2.1). Likeså
har bransjene som ikke regnes som petroleumsrettede hatt
et nivå for produksjonen på om lag 100 i
produksjonsindeksen siden november 2020, se figur 2.1.
For den ikke-petroleumsrettede industrien var 2021 året
med høyest produksjonsindeks siden 2008.

Figur 2.1 Stabil produksjon i industribedriftene gjen
nom 2021, men en del forskjeller mellom bransjene.
https://www.norskindustri.no/konjunkturrapporten/2022/?chapter=335516#part4
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Petroleumsrettet industri
(+09)

Ikke-petroleumsrettet
industri

Kilde: SSB - Produksjonsindeks

Til kapittel 2

Til toppen

2.4 Økt sysselsetting mot slutten av
fjoråret

Sysselsettingen i industri- og bergverksbedriftene lå stabilt
mellom 220 OOO og 230 000 ansatte gjennom 2021. Økt
sysselsetting fra noen bedrifter ble oppveid av at andre
bedrifter reduserte sysselsettingen. Mot slutten av året
økte sysselsettingen på grunn av at batterifabrikker startet
med å ansette flere, og på grunn av økt tilgang på
utenlandsk arbeidskraft etter hvert som nedstengningen i
Europa ble redusert. Næringsmiddel og møbelindustri er
de bransjene som har økt sysselsettingen mest gjennom
pandemien. I starten av 2022 har flere bedrifter satt i gang
rekrutteringsprosesser. Det forventes derfor en forsiktig
økning i antall ansatte i industrien.
Næringsgruppen som leverer tjenester til
petroleumssektoren (og i økende grad havvind)
nedbemannet kraftig i 2020. Mot slutten av 2021 økte
derimot antall ansatte, slik at sysselsettingen var høyere i
slutten av 2021 med 34 000 flere ansatte (og årsverk) enn
https://www.norskindustri.no/konjunkturrapporten/2022/?chapter=335516#part4
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den var før oljeprisfallet/pandemien i starten av 2020.
AnJrøafcQlSlto tredjedeler av de ansatte i tjenestenæringeVf
til petroleum (som er industribedrifter mv. som er
klassifisert i NACE-kode 09) er ansatt i industribedrifter
som Aibel og Aker Solutions, mens konkurrenter som
Rosenberg Worley er klassifisert i nace-kodene for industri.
Oljeskattepakken har gitt sterk "boost" til
engineeringsoppdrag, og det forventes rundt 30 nye
prosjektsøknader til myndighetene (PUD) innlevert innen
utgangen av 2022. Dette vil etter hvert føre til høyt
sysselsettingsnivå hos produksjonsbedriftene i
leverandørindustrien for perioden 2023-2026.
Oljedirektoratets investeringsanslag for årene fremover
viser også en tydelig vekst i denne perioden (se kapittel 3.3
■»).
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Sammendrag
A-krimsamarbeidet i Møre og Romsdal har siden januar 2020 arbeidet med verftsprosjektet.
I 2020 og 2021 har prosjektgruppen gjennomført kontroller ved 8 ulike verft. For å velge ut
virksomheter med høyest risiko for arbeidslivskriminalitet, har vi utarbeidet en risikoindeks.
Funnene som presenteres i rapporten, må sees i sammenheng med indikatorene, og kan
dermed ikke sies å være representative for hele bransjen.
I prosjektperioden har vi gjennomført samtaler med 481 personer ansatt hos
underleverandører ved verftene. Totalt påtraff vi arbeidstakere fra 78 ulike virksomheter.
15 % av virksomhetene var ikke registrert med
organisasjonsnummer i Norge på kontrolltidspunktet
44 % av arbeidstakerne oppga at de mottar under allmenngjort
minstelønn
21 % av arbeidstakerne har oppgitt en timelønn på 100 kroner per
time eller lavere
Det er avvik mellom arbeidstakernes opplysninger om arbeidstid og
arbeidsgiveres opplysninger om arbeidstid
Ved to av kontrollene ble det avdekket at 44 % ikke var
innrapportert i oppdrags- og arbeidsforholdregisteret (OAR)
127 personer hadde heller ikke d-nummer

Manglende innrapportering og uregistrerte virksomheter bidrar til tapte skatteinntekter til
Norge. Manglende utbetaling av allmenngjort lønn og lovpålagte tillegg er
konkurransevridende. En beregning av et tenkt, men høyst reelt eksempel for 3 måneder, viser
en besparelse på nærmere 2 millioner kroner.
Dialog med verftene har vært viktig i prosjektet. Dialog mellom verftene og prosjektgruppen
om de faktiske forhold har bidratt til en erkjennelse i verftsindustrien om at forholdene må tas
tak i, og verftene har iverksatt en rekke tiltak.
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Verftsprosjektet i Møre og Romsdal
En viktig del av regjeringens samlede tiltak mot økonomisk kriminalitet, er strategien mot
arbeidslivskriminalitet (a-krim). A-krim defineres som: “handlinger som bryter med norske
lover om lønns- og arbeidsforhold, trygder, skatter og avgifter, gjerne utført organisert, som
utnytter arbeidstakere eller virker konkurransevridende og undergraver
samfunnsstrukturen»1.

Om a-krimsamarbeidet i Møre og Romsdal
A-krimsamarbeidet i Møre og Romsdal består av medarbeidere fra Arbeidstilsynet,
Skatteetaten, Politiet, Toll, NAV og Statens Vegvesen. Det er en samarbeidsavtale som ligger
til grunn for dette tverretatlige arbeidet.
Felles styringsmodell for a-krimsamarbeidet2 setter rammer for det tverretatlige akrimsamarbeidet, både i og utenfor a-krimsentre. Den overordnede målsetningen på
samfunnsnivå er å redusere forekomsten av arbeidslivskriminalitet. Etatenes felles innsats skal
være aktørrettet og innrettes mot å oppnå tre brukermål3;
-

sentrale trusselaktører har fått sin kapasitet og intensjon betydelig redusert

-

utenlandske arbeidstakere er satt i stand til å ivareta sine rettigheter og oppfylle sine
plikter

-

oppdragsgivere og forbrukere bidrar ikke til arbeidslivskriminalitet ved kjøp av varer
og tjenester

Bakgrunnen for prosjektet
I perioden 2018 til 2019 mottok etatene flere tips knyttet til forhold på ulike verft. Uanmeldte
tverretatlige felleskontroller i 2019 avdekket grove brudd på lønns- og arbeidsvilkår,
manglende innrapportering av arbeidskraft, manglende gjennomføring av ID-kontroll hos
Skatteetaten, virksomheter som utfører arbeid uten å ha organisasjonsnummer, samt at der var
flere tredjelandsborgere4 i arbeid ved verftene. På bakgrunn av både funn og tips, samt en
dreining i arbeidsmetodikk mot mer kunnskapsbasert arbeid, ble det startet et
etterretningsarbeid. Det var politiets etterretningsdoktrine som lå til grunn for den mer
1 Arbeids- og sosialdepartementet. (2019). Strategi mot arbeidslivskriminalitet.
: Felles styringsmodell for a-krimsamarbeidet revidert 01.10.21
3 Felles handlingsplan mot arbeidslivskriminalitet september 2019-2022
4 Bahus, V. 05.01.22, https://snl.no/tredjelandsborgere
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kurmskaps- og risikobaserte arbeidsmetodikken '. Dette arbeidet munnet ut i en
etterretningsrapport. Med utgangspunktet i etterretningsrapporten besluttet den tverretatlige
ledergruppen at a-krimsamarbeidet i Møre og Romsdal skulle starte opp med verftsprosj ektet.
Dette ble besluttet i fjerde kvartal 2019, og prosjektstart var januar 2020. På grunn av
koronasituasjonen ble ikke prosjektet ferdigstilt i henhold til opprinnelig tidsplan (1,5 år),
men ble forlenget med ca. et år.

Deltakere/prosj ektgmppens sammensetning
Dette prosjektet, videre kalt verftsprosj ektet, har primært vært et samarbeid mellom
Arbeidstilsynet, Skatteetaten og Politiet. Vi vil starte med å presentere hvilke
enheter/avdelinger fra hver etat som har vært involvert i prosjektet og hva som har vært de
ulikes fokus.
Arbeidstilsynets medarbeidere i prosjektet kommer fra avdeling arbeidslivskriminalitet. I
forbindelse med selve tilsynene/kontrollene har medarbeider fra Arbeidstilsynets
tilsynsavdeling deltatt, for å føre tilsyn med flere utvalgte HMS-tema ved verftene.
Fra Skatteetaten har brukerdialog utland hatt en sentral rolle. Skattepatruljen har også bidratt
med ressurser i kontrollarbeidet.
Politiets medarbeidere i prosjektet kommer hovedsakelig fra menneskehandelgruppen og
økonomi- og miljøkriminalitetsavsnittet ved Møre og Romsdal politidistrikt. Under
kontrollene har også andre ressurser fra politiet bidratt. Politiets fokusområde i prosjektet har
vært knyttet til forebygging av arbeidslivskriminalitet og menneskehandel i verftsindustrien.
Selv om vi er fra ulike etater, er det a-krimsamarbeidet og det felles arbeidet som er i fokus,
og vi vil videre i rapporten omtale oss som prosjektgruppen.

Formål og mål
Kunnskapsgrunnlaget er blant annet hentet fra a-krimsamarbeidets «Etterretningsrapport» fra
2019, som belyser utfordringer innen verftsnæringen lokalt i Møre og Romsdal. En viktig del
av målsettingene i verftsprosj ektet er fokus på det forebyggende arbeidet mot
arbeidslivskriminalitet. Gitte målsettinger er i tråd med «Felles forebyggende strategi mot

3 Politidirektoratet (2020) Etterretningsdoktrine for politiet
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arbeidslivskriminalitet 2020-2024»6 og prosjektet er forankret i Forebygging som
primærstrategi 2019-20207.
A-krimsamarbeidet i Møre og Romsdal ville gjennom prosjektet
•

avdekke og eventuelt bekjempe arbeidslivskriminalitet

•

arbeide for like konkurransevilkår

•

medvirke til lovlige lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakerne

•

sette arbeidstakerne i stand til å i større grad kunne ivareta rettigheter og plikter

•

avdekke sentrale trusselaktører og eventuelt redusere deres kapasitet

•

arbeide for at verftene ikke bidrar til arbeidslivskriminalitet

•

redusere helseskadelig eksponering i verftsindustrien

•

heve arbeidsmiljøstandarden for arbeidstakere innenfor verftsindustrien

•

bidra til at virksomhetene etterlever regelverk i større grad

•

bruke internasjonalt samarbeid ved behov

Dialog
Det å skape legitimerende prosesser, der en kan få til endring gjennom læring og
medvirkning, har vært en grunnleggende tanke i dette prosjektet8. Dette finner vi igjen i
læringsstradisjonen, preget av aktørfokus og kommunikativ rasjonalitet. Derfor har dialog og
dialogmøter med verftene vært viktig i prosjektet.

Internasjonalt samarbeid
Fordi a-krim ofte er grensekryssende kriminalitet, er internasjonalt samarbeid et av
hovedområdene i strategi mot a-krim. I dag samarbeider allerede flere etater i Norge med
utenlandske myndigheter.
Arbeidstilsynet har etablert samarbeid med land der man ser at mange av de utenlandske
arbeiderne i Norge kommer fra, for eksempel Polen, Romania og Litauen9. Gjennom Intemal
Market Information system (IMI) kan Arbeidstilsynet innhente opplysninger fra hvilket som

6 Arbeids- og sosialdepartementet. (2019). Strategi mot arbeidslivskriminalitet.
1 Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet (2019), Kriminalitetsforebygging som politiets primærstrategi 2018 - 2020, s. 3, 6 og 9,
Disponeringsskriv 2019, s. 8
8 Amdam, R. (2005). Planlegging som handling. Universitetsforlaget
9 Arbeids- og sosialdepartementet (2019) Strategi mot arbeidslivskriminalitet
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helst EU- eller EØS-land. Arbeidstilsynet kan få svar på hvilke arbeidsvilkår og
organisatorisk tilknytning utsendte arbeidstakere har.
Arbeidstilsynet har i enkelte saker benyttet denne muligheten for å innhente informasjon og
dokumentasjon. IMI har vært brukt i saker for å eksempelvis innhente bankutskrifter av lønn
og lønnsslipper, når vi har hatt mistanker om at mottatte lønnsslipper er uriktige. I tillegg har
IMI blitt brukt til innhenting av økonomiske opplysninger om utenlandske virksomheter, i
tilknytning til vedtak om overtredelsesgebyr og utmåling av korrekte gebyrstørrelser.

HEUNI
HEUNI10 11
står12for The Europeran Institute for crime prevention and control, affiliated with the
United Nations. HEUNI er et forskningsinstitutt som ble opprettet i 1981 og er et samarbeid
mellom FN og finske myndigheter. Instituttets formål er å dele informasjon om
kriminalitetsforebyggende tiltak mellom de europeiske landene. HEUNI har utarbeidet en
strategi for perioden 2020 - 2025 hvor de fokuserer på seks ulike områder. Fokusområde
nummer 4 er at HEUNI skal bedre ferdighetene i privat og offentlig sektor for å identifisere
og forebygge utnyttelse i underleverandørkjeder.
I samarbeidet med HEUNI har prosjektgruppen delt informasjon om metodikken i prosjektet
og hvordan prosjektet er utarbeidet. Blant annet har prosjektgruppen deltatt på HEUNI sin
konferanse i 2020 om utnyttelse og menneskehandel "Uncovering and investigating Labour
Trafficking - Strenghtening Multidisciplinary Cooperation"1Prosjektgruppen har også
deltatt på FN-konferansen CCPCJ 2021 — United nations commission on crime prevention
and criminal justice, som ble avholdt i mai 2021.1 forbindelse CCPCJ holdt vi innlegg om
prosjektet kalt "Prevention of labour exploitation in the shipyard industry"12 på en workshop
tilknyttet konferansen. Innlegget ble holdt i samarbeid med representanter fra HEUNI.
Samarbeidet med HEUNI har i hovedsak vært gjennom dialog om problemstillinger knyttet til
fagområdet, samt at prosjektgruppen har brukt materialet produsert av HEUNI i forbindelse
med risikoanalyse og i dialog med de ulike verftene. Spesielt har prosjektet brukt rapporten
«Guidelines for businesses and employers for risk management in subcontracting chains»13.

10 HEUNI https://heuni.fi/frontpage
11 https://voutu.be/KVXU3EG4NYA
12 https://voutu.be/vlKpzp6krLs
13 Lietonen, A. & Ollus, N. (2019) Guidelines for businesses and employers for risk management in subcontracting chains
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Rapporten gir både sjekklister og risikovurderingsverktøy for aktører som bruker
underleverandører. Rapporten er også brukt av prosjektgruppen, som grunnlag for å lage
indikatorer. Disse indikatorene er brukt som hjelpemiddel for utplukk av kontrollobjekter.
Rapporten deles videre inn i en teoridel, en del som beskriver den praktiske gjennomføringen
og videre presentasjon av funn og vurderinger.
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Teoretisk ramme
Arbeidslivskriminalitet

Arbeidslivskriminalitet (a-krim) er en profittmotivert kriminalitet som favner om flere typer
lovbrudd. Ved å infiltrere det legale næringslivet, kan den økonomiske profitten
maksimeres14. For eksempel vil brudd på allmenngjøringslover, skattesvik og hvitvasking
bidra til å maksimere profitt. Et viktig element innen a-krim er dermed kostnadsbesparelser.
Dette gjelder besparelser knyttet til blant annet arbeidstakernes helse-, miljø og sikkerhet,
lønnsutgifter, innkvartering, skatter og avgifter. Skatte- og avgiftsunndragelse og utnyttelse av
utenlandske arbeidstakere var de vanligste fonnene for a-krim i 201915.
Etter EUs utvidelse av grensene østover har arbeidsinnvandringen til Norge økt, både fra disse
landene og andre land utenfor EØS. Flere av de utenlandske arbeidstakerne har mindre
kunnskap om det norske arbeidslivet, og kan heller ikke språket. Dette, kombinert med
avhengighet til arbeidsgiver og midlertidig opphold i Norge, medfører økt sårbarhet for at
arbeidstakere utnyttes. En spesielt sårbar gruppe er utsendte arbeidstakere16. Med utsendt
arbeidstaker menes arbeidstaker som i et begrenset tidsrom arbeider i et annet land enn det
arbeidsforholdet vanligvis er knyttet til17. Utsendte har en spesiell avhengighet til arbeidsgiver
både i form av reise og innkvartering, men også med tanke på tilgang til informasjon om
rettigheter og plikter ved arbeid i Norge. Som utsendt arbeidstaker omfattes en eksempelvis
av allmenngjorte norske lønns- og arbeidsvilkår. Arbeidstakere som er ansatt kun for å utføre
arbeidsoppdraget i Norge, og der det ikke eksisterer et reelt arbeidsforhold i hjemlandet, er
ekstra sårbare18.
Utstrakt bruk av underleverandører kan redusere åpenheten om leverandørkjeden, samt at det
kan øke risikoen for at underleverandører bruker ulovlig arbeidskraft. Mange ledd i
leverandørkjeden kan skjule alvorlig utnytting og til og med menneskehandel, spesielt i en
situasjon der den reelle arbeidsgiveren er ukjent for arbeidstakeren19.

14 ØKOKRIM. (2020). Trusselvurdering. ØKOKRIM
15 Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES). (2020). Situasjonsbeskrivelse 2020 Arbeidslivskriminalitet. Nasjonalt
t vene tat lig analyse- og etterretningssenter (NTAES).
16 Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES). (2020). Situasjonsbeskrivelse 2020 Arbeidslivskriminalitet. Nasjonalt
tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES).
17 Arbeidsmiljøloven. (2005) Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (LOV-2005-06-17-62). Lovdata.
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62
18 Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES). (2020). Situasjonsbeskrivelse 2020 Arbeidslivskriminalitet. Nasjonalt
tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES).
19 Lietonen, A. & Ollus, N. (2019) Guidelines for businesses and employers for risk management in subcontracting chains
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Høy levestandard, stor etterspørsel etter arbeidskraft og god økonomi gjør Norge attraktivt
både for utenlandske arbeidstakere og de som ønsker å profittere på dem. Ved utnyttelse av
utenlandske arbeidstakere er besparelsen størst på store prosjekter der mange arbeidstimer
nedlegges, eksempelvis innen verftsindustrien. Besparelsene for arbeidsgiver kan i slike
tilfeller være store, selv med en liten differanse i timelønn. Arbeidsgiver kan dermed ligge
lavere i pristilbud i konkurranse med andre. Dette virker konkurransevridende og kan på sikt
være med på å undergrave velferdsstaten20.
Det dynamiske aspektet ved kriminaliteten vises gjeme ved at aktørene tilpasser seg
myndighetenes kontroller, reaksjoner og regelverk21. Kriminaliteten fortsetter, men da ved
hjelp av nye områder eller nye måter å utføre kriminaliteten på22. Eksempler som er vist til, er
at dokumentasjon som sendes offentlige myndigheter er fiktiv, i den form at den er tilpasset
regelverket. For eksempel kan underbetaling kamufleres ved at arbeidstiden som legges til
grunn for lønnsutbetalingen ikke er reell23.
Økokrims trusselvurdering viser til at gjennom et mer internasjonalt næringsliv får vi også økt
utenlandsk eierskap i norske bedrifter, og flere utenlandske bedrifter som driver virksomhet i
Norge. Dersom utenlandske aktører bruker utenlandske underleverandører, kan det svekke
norsk kompetanse og muligheten til næringslivsutvikling lokalt. Tmsselvurderingen peker på
at det er fare for at utenlandske oppkjøp av norske bedrifter reduserer det skattbare
overskuddet i Norge og fører til utflytting av arbeidsplasser og teknologi. Trusselvurderingen
viser til at det er en utfordring at også utenlandske organiserte kriminelle kan kjøpe seg opp i
norske bedrifter, noe det pekes på at en har sett eksempler på i fiskeindustrien24.

Om industrien

Møre og Romsdal anses å huse verdens mest effektive verftsindustri for bygging av avanserte
fartøyer2 ■. Den maritime næringen i Møre og Romsdal har en omsetning på godt over 60
milliarder årlig og sysselsetter ca. 15 000 personer26. Den maritime næringen består av en

20 ØKOKRIM. (2020). Trusselvurdering. ØKOKRIM.
21 ØKOKRIM. (2020). Trusselvurdering. ØKOKRIM.
22 Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES). (2018). Mer effektiv sanksjonering — Ch’ersikt, bruk og potensiale.
Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES).
23 Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES). (2020). Situasjonsbeskrivelse 2020 Arbeidslivskriminalitet. Nasjonalt
tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES).
24 ØKOKRIM. (2020). Trusselvurdering. ØKOKRIM.
25 NHO Møre og Romsdal https://www.nho.no/regionkontor/nho-more-ronisdal/naringslivet-i-more-roinsdal/
26 Møre og Romsdal Fylkeskommune https://lylkesstatistikk.cloud2.tibe.no/2017/
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komplett klynge med rederier, verft, utstyrsleverandører og designbedrifter. Næringen har hatt
tradisjon for å ha sterk lokal forankring og eierskap med flere hjørnesteinsbedrifter. Flere av
virksomhetene ble startet i det små av lokale entreprenører, der noen har blitt kjøpt opp av
både nasjonale og internasjonale aktører.
I Møre og Romsdal finner vi ca. 20 verft av ulik størrelse og med varierende mengde og type
oppdrag. Bransjen hadde, i start av prosjektet, hatt lite tilsyn av Arbeidstilsynet og andre
kontrolletater. Bransjen var gjennom en krise i perioden 2015-2017/2018, som følge av nedtur
i olje- og gassektoren i 2014.1 2017/2018 ble det igjen en positiv utvikling i bransjen. Som et
resultat av krisen i industrien ble det dreining i type produksjon, fra bygging av supply-skip til
bygging av cruisefartøyer og fartøyer til akvakultur og fiskeindustri27.

De juridiske rammene
Lønns- og arbeidsvilkår i verftsindustrien

Arbeidstilsynet skal arbeide for et trygt, seriøst og inkluderende arbeidsliv. Arbeidstilsynet
skal hindre arbeidslivskriminalitet og sosial dumping og øke systematisk HMS-arbeid i
virksomhetene28. Arbeidstilsynet har uhindret tilgang til steder der arbeid utføres. Alle som er
underlagt tilsyn, er pliktig til å fremlegge opplysninger som er nødvendige for å kunne
gjennomføre tilsynsoppgavene29. Arbeidstilsynet har tilsynsmyndighet med arbeidsmiljøloven
og allmenngjøringsloven med tilhørende forskrifter samt utlendingsloven kapittel 330.

Forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett31 gjelder for alle områder med
allmenngjorte tariffavtaler. Formålet med denne forskriften er å sikre etterlevelse av lønns- og
arbeidsvilkår etter allmenngjøringsforskriftene. Forskriften pålegger oppdragsgiver to sentrale
plikter ved bruk av underleverandører og entreprenører. Den ene er plikt til å informere
entreprenører eller underleverandører om lønns- og arbeidsvilkår. Den andre er plikt til å påse
at allmenngjøringsforskrifter etterleves32. Forskrift om delvis allmenngjøring av

27 Claussen, M. (2019) Omstilling i verftsindustrien ga vind i seilene, https://www.ssb.no/energi-og-industri/artikler-ogpublikasjoner/omstilling-i-verftsindustrien-ga-vind-i-seilene
28 Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES). (2018). Mer effektiv sanksjonering - Oversikt, bruk og potensiale.
Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES).
29 Johansen, A. S., & Stueland, E. (2015). Arbeidsmiljøloven: Kommentarer og praksis. Gyldendal Norsk Forlag.
30 Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES). (2018). Mer effektiv sanksjonering - Oversikt, bruk og potensiale.
Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES).
31 https ://lo vdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-02-22-166
32 https://www.arbeidstilsynet.no/tema/paseplikten/
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industrioverenskomsten for skips- og verftsindustrien33 gjelder fagarbeidere, spesialarbeidere
og hjelpearbeidere som utfører produksjons-, montasje- og installasjonsarbeid i skips- og
verftsindustrien. Denne forskriften regulerer lønns- og arbeidsvilkår for dem forskriften
gjelder for. Når en utenlandsk virksomhet sender arbeidstakere til Norge for å arbeide, gjelder
forskrift om utsendte arbeidstakere34. Denne forskriften viser blant annet til at arbeidstakernes
arbeidsavtaler, oversikt over arbeidstid og lønnsslipp skal være tilgjengelig på arbeidsplassen.
Dokumentasjonen skal være tilgjengelig på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Arbeidstid
Ordinær arbeidstid i verftsindustrien er gjennom forskriften35 satt til 37,5 timer per uke. I
verftsindustrien er det derimot vanlig at arbeidstiden gjennomsnittsberegnes. Utgangspunktet
for gjennomsnittsberegning av den ordinære arbeidstiden er at arbeidstakerne arbeider mer i
enkelte perioder for deretter å arbeide mindre i andre perioder. På den måten arbeider de like
mye, over en gitt periode, som om de hadde arbeidet ordinær arbeidstid for samme periode.
Grunnlaget for gjennomsnittsberegning fremgår av arbeidsmiljøloven § 10-536. Bestemmelsen
er tredelt. Første ledd regulerer hva som kan avtales direkte mellom arbeidsgiver og den
enkelte arbeidstaker, andre ledd regulerer hva som kan avtales mellom arbeidsgiver og
tillitsvalgte når virksomheten er bundet av tariffavtale, og tredje ledd regulerer det
Arbeidstilsynet kan samtykke til.

Allmenngjort lønn og tillegg
Allmenngjort minstelønn fremgår av Forskrift om delvis allmenngjøring av
industrioverenskomsten for skips- og verftsindustrien37
•

For fagarbeidere: 189,39 kr
[tidligere: 178,55 kr-01.06.2019-30.06.2021]

•

For spesialarbeidere: 180,87 kr
[tidligere: 170,53 kr- 01.06.2019-30.06.2021]

33 Forskrift om delvis allmenngjøring av Industrioverenskomsten for skips- og verftsindustrien
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2021-05-10-2085
34 Forskrift om utsendte arbeidstakere (2005). https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-12-16-1566.
35 Forskrift om delvis allmenngjøring av Industrioverenskomsten for skips- og verftsindustrien
https://lo vdata.no/dokument/S F/forskri ft/2021-05-10-2085
36 Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62
37 Forskrift om delvis allmenngjøring av Industrioverenskomsten for skips- og verftsindustrien
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2021 -05-10-2085
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For hjelpearbeidere: 172,44 kr
[tidligere: 162,60 kr- 01.06.2019-30.06.2021]

Forskriften regulerer også overtidstillegget, som innen skips- og verftsindustrien er på
minimum 50 % for arbeid utover ordinær arbeidstid.
Arbeidstakere som er ansatt på henholdsvis bedrift eller fast arbeidssted, som blir sendt på
arbeidsoppdrag utenfor henholdsvis bedriften eller det faste arbeidsstedet, og hvor overnatting
er nødvendig på grunn av arbeidsoppdraget, skal betales et tillegg per time på:
•

For fagarbeidere: 37,88 kr
[tidligere: 35,71 kr-01.06.2019-30.06.2021]

•

For spesialarbeidere: 36,17 kr
[tidligere: 34,11 kr-01.06.2019-30.06.2021]

•

For hjelpearbeidere: 34,49 kr
[tidligere: 32,52 kr - 01.06.2019-30.06.2021 ]

Tilleggene over skal også gis til arbeidstakere som er ansatt på reisebetingelser hvor det er
forutsatt at arbeidstakeren arbeider på forskjellige steder/arbeidsplasser i sitt arbeidsforhold,
når arbeidsoppdraget krever overnatting. Videre i rapporten kalles dette utenbystillegg.
Industrioverenskomsten 2020-202238 viser til hvilke kriterier som ligger til grunn for
forståelsen av “bedrift”. Dette fremgår i fremgår av VO-delens kap. VIII. bilag 4. Det
dominerende formål med bedriftsetableringen må ikke være å omgå eller komme fri fra
tarifforpliktelser. Bedriften må blant annet ha en reell organisering med egen ledelse, være
klart identifiserbar på stedet og være registrert i enhetsregisteret.
Under og i etterkant av tilsyn innhenter Arbeidstilsynet opplysninger om blant annet
arbeidstakernes arbeidsavtaler, timelister og lønnsslipper39. Når saken er så godt opplyst som
mulig, vurderer Arbeidstilsynet om det er grunnlag for å varsle pålegg. Virksomheter har
mulighet til å kommentere et slikt varsel innen en gitt frist, før Arbeidstilsynet eventuelt
vedtar pålegg 40. Arbeidstilsynet kan i forvaltningsløpet benytte både stans og tvangsmulkt
som pressmiddel for at virksomheten skal oppfylle påleggene. Videre har Arbeidstilsynet
38 Industrioverenskomsten 2020-2022. HYPERLINK "https://www.fellesforbundet.no/globalassets/lonn-ogtariffsaker/tariffavtaler/overenskomster-2020-2022/industrioverenskomsten-20202022.pdf’https://www.fellesforbundet.no/globalassets/lonn-og-tariffsaker/tariffavtaler/overenskomster-2020-2022/industnoverenskomsten2020-2022.pdf
39 ØKOKRIM. (2015). Nasjonal veileder for informasjonsdeling imellom kontrolletatene, politiet og private for å bekjempe økonomisk
kriminalitet. ØKOKRIM.
40 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10
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mulighet til å benytte administrative sanksjoner som overtredelsesgebyr i saker der det
foreligger grove brudd på regelverket. Ved særlig grove lovovertredelser, må politianmeldelse
vurderes41.

Innrapportering
Skatteetaten skal sørge for riktig skatt til riktig tid. Avgifter og skatter skal fastsettes og
kreves inn på riktig måte. På den måten er skatteetaten med på å sikre finansielt grunnlag for
offentlig virksomhet. Alle avgifter skal beregnes, innberettes og innbetales i samsvar med
gjeldende regelverk42.
Skatteetatens avdeling brukerdialog utland har i denne perioden sett på om den norske
oppdragsgiveren har rapportert oppdraget gitt til utenlandske underleverandører, og om den
utenlandske oppdragstakeren har rapportert inn sine ansatte på dette oppdraget. Det ble og sett
på om det er rapportert inn lønn på a-melding.
Det er og lagt stor vekt på at de utenlandske arbeidstakerne har d-nummer/personnummer og
om de har vært på id-kontroll.
Skatteforvaltningsloven sier i § 7-6 at: «Næringsdrivende og offentlig organ som gir person
bosatt i utlandet eller selskap hjemmehørende i utlandet et oppdrag i riket eller på
kontinentalsokkelen, skal gi opplysninger om oppdraget og eventuelle underoppdrag. Plikten
omfatter opplysninger om hovedoppdragsgiver i kontraktskjeden, egen oppdragsgiver og
oppdragstakere begrenset til to ledd nedover i kontraktskjeden. Oppdragstakeren har plikt til
å gi opplysninger om egne arbeidstakere som benyttes til å utføre oppdraget».
Det er oppdragsgivers plikt å rapportere oppdraget på skjema RF 1199. Oppdragsgiver skal gi
opplysninger til Skatteetaten om alle oppdrag og underoppdrag som er gitt til et selskap som
er hjemmehørende i utlandet, eller til en person som er bosatt i utlandet, dersom verdien på
oppdraget overstiger NOK 20 000.
Den utenlandske oppdragstakeren har plikt til å rapportere arbeidstakerne som jobber på
oppdraget på skjema RF 1198. Oppdragstaker skal gi opplysninger om alle arbeidstakere som
jobber på oppdrag i Norge eller på kontinentalsokkelen. Skatteetaten vil utstede d-nummer og
skattekort etter informasjon gitt på skjema RF-1 19843. Utenlandske arbeidsgivere har
41 Johansen, A. S., & Stueland, E. (2015). Arbeidsmiljøloven: Kommentarer og praksis. Gyldendal Norsk Forlag.
42 Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES) (2018)
43 https://www.skatteetaten.no/skjema/opplysninger-om-kontrakt-oppdragstaker-og-arbeidstakere/
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opplysningsplikt i a-meldingen44. Arbeidsgiver skal ukrevet levere opplysninger om
forskuddstrekk for hver kalendermåned etter reglene i a-opplysningsloven45. Det finnes ingen
lov som sier at alle som driver næringsvirksomhet i Norge skal ha et norsk
organisasjonsnummer. Når virksomheter skal rapportere inn oppdrag og arbeidstakere i
Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret, må det derimot være knyttet til et norsk
organisasjonsnummer. Det samme gjelder om det skal rapporteres lønn på a-melding eller
merverdiavgift46.
Om det ikke foreligger rapportering på det som er beskrevet over, kan Skatteetaten sende ut
varsel om tvangsmulkt som fremgår av skatteforvaltningsloven § 14-1, eller
overtredelsesgebyr som fremgår av skatteforvaltningsloven § 14-7.
I et moderne og globalisert samfunn er identitet (ID) sentralt. Som pekt på over hadde
Skatteetaten fokus på blant annet kontroll av om arbeidstakere hadde d-nummer eller
personnummer. Det at norske myndigheter har kunnskap om hvem som befinner seg i riket er
avgjørende for å lykkes med samfunnsoppdraget som Politiet også har. Politiet skal sikre
trygghet og orden, forebygge, avdekke og stanse kriminalitet47.1 prosjektet har
menneskehandelperspektivet vært sentralt for Politiet.

Menneskehandel og sosial dumping
Menneskehandel er i Norge regulert gjennom straffelovens §257 og §258. Norge er tilsluttet
Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel. Dette forplikter den norske stat til å
treffe tiltak som bekjemper og forebygger menneskehandel. Menneskehandel er beskrevet ved
at en ved vold, trusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig atferd tvinger,
utnytter eller forleder en person til ulike typer handlinger beskrevet i lovteksten. Blant disse
handlingene er tvangsarbeid eller tvangstjenester ett av alternativene. Menneskehandel i det
moderne samfunnet strekker seg gjennom alle lag i samfunnet. I arbeidet med verftsindustrien
har bevisstheten om menneskehandel og utnyttelse til arbeid hatt en sentral rolle. Grensen
mellom begrepet sosial dumping og menneskehandel er noen ganger uklart og vanskelig å
avklare. Sosial dumping omhandler arbeidstakere som utsettes for brudd på HMS-regelverk,

44 https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingenyveiledning/spesielle-grupper/utenlandske-arbeidsgivereopplysningsplikt-i-a-meldingen/
43 Skattebetalingsloven §5-11
46 Lov om merverdiavgift §2-1

47 Politiloven. (1995). Lov om politiet (LOV -199508-04-52). Retrieved from
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1995-08-04-53
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arbeidstids- og lønnsreglement og uakseptable boforhold. Sosial dumping er i motsetning til
menneskehandel ikke et juridisk begrep, men samlebetegnelse for brudd på flere ulike lovverk
knyttet til arbeidsforhold. Det er ikke slik at lav lønn er ensbetydende med lovbrudd, men det
kan like fullt oppfattes som dumping. Om det derimot, i sammenheng med disse bruddene,
blir brukt virkemidler som nevnt i lovteksten knyttet til menneskehandel, kan situasjonen
omhandle menneskehandel. Eksempler på dette er vold, trusler, annen utilbørlig adferd eller
misbruk av sårbar situasjon i forbindelse med å utnytte eller presse mennesker til å
gjennomføre arbeid. Menneskehandel eller utnytting av arbeidstakere blir ofte begått av
nettverk eller grupper som forsøker å tilpasse den kriminelle virksomheten til legale
samfunnsstrukturer. De moderne kriminelle virksomhetene beriker egen organisasjon
gjennom utnyttelse av arbeidskraft, skatteunndragelser og konkurransevridninger48.
Fra 1. januar 2022 trådte bestemmelsen om lønnstyveri i kraft. Bestemmelsen, som er
beskrevet i straffelovens §395 og §396, gjør det straffbart for arbeidsgiver å betale
arbeidstakerne for lav lønn, manglende overtidsutbetaling eller andre tillegg samt lønnstrekk
som ikke er avtalt. Strafferammen for grovt lønnstyveri er inntil 6 år49.

Forebygging

For å oppnå best mulig effekt i arbeidet mot arbeidslivskriminalitet er det viktig å ikke bare
ilegge reaksjoner, men også å forebygge fremtidig kriminalitet.50 En forebyggende tilnærming
til a-krim vil være viktig for å redusere kriminaliteten, samt være ressursbesparende for
velferdsstaten. Bjørgo51 beskriver ulike forebyggingsmekanismer som kan forhindre at
kriminelle handlinger finner sted. Blant annet nevnes det å beskytte sårbare personer,
avskrekke gjennom trussel om straff eller andre negative sanksjoner. I tillegg kan reduksjon
av gevinsten fra den straffbare handlingen være mekanismer som kan forhindre at kriminalitet
skjer. Avskrekking kan foregå ved at aktøren selv har blitt straffet eller at den har observert
andre som har blitt straffeforfulgt. Det er derimot tap av retten til å drive næringsvirksomhet
eller muligheten til å delta i anbud som kan medføre større økonomiske konsekvenser for en
virksomhet.

48 Ødegård, A.M (2022). Grov utnytting eller menneskehandel - hvor går grensen? https://fafooestforum.no/publikasjoner/grov-utnyttingeller-menneskehandel-hvor-gar-grensen
49 Lov om straff (straffeloven). https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28/KAPITTEL 2-15#KAPlTTEL 2-15
50 Det sentrale samarbeidsforum 2018
51 Bjørgo, T. (2015). Forebygging av kriminalitet. Universitetsforlaget.
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Vi har ovenfor nevnt at arbeidslivskriminalitet også kan knyttes til besparelser til blant annet
arbeidstakernes helse-, miljø og sikkerhet. Det har derfor vært viktig i prosjektet å også sette
søkelys på forebyggende arbeidsmiljøfaktorer.
Arbeidsoppgavene som gjennomføres på et verft er mange og sammensatte, og mange
arbeidsoppgaver gjennomføres parallelt. Både kjemiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer
utgjør en risiko. Innånding og hudkontakt med kjemikalier, samt innånding av støv og røyk er
eksponeringer en kan utsettes for gjennom arbeidsoperasjoner som eksempelvis sveising og
overflatebehandling. Et eksempel på biologisk risikoforhold kan knyttes til et utbrudd av
pneumokokksykdom i verftsindustrien i fylket i 2019. Det trekkes frem at spesielt sveisere er
utsatt for denne sykdommen, gjennom eksponeringer av metallrøyk, uorganisk støv og
kjemikalier52. Mekaniske arbeidsmiljøfaktorer, som tungt fysisk arbeid, ubekvemme løft,
stående arbeid, arbeid i tank og gjentakende armbevegelser utgjør en risiko for noen av
yrkesgruppene. Dette kan gjelde elektrikere, rørleggere, stillasarbeidere, overflatebehandlere
og stålarbeidere. I tillegg er støy og bruk av maskiner risikofaktorer. Når det gjelder støy kan
dette være både egenprodusert støy, men også støy fra andre arbeidsgrupper der en ikke har
kontroll på støykilden, samt gjennom mye samtidig arbeid. De ovennevnte faktorene er
arbeidsmiljøfaktorer som kan forårsake arbeidsrelaterte helseplager og sykdommer53.

52 Utbruddsrapport sykdom forårsaket av Streprococcus pneumoniae, 2019
53 Faktabok om arbeidsmiljø og helse (2021). STAM 1-rapport, årgang 22, nr. 4, Oslo: Statens arbeidsmiljøinstitutt.
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Praktisk gjennomføring
Kartlegge, avdekke og bekjempe arbeidslivskriminalitet
Vi henviser nedenfor både til benevnelsene kontroll og tilsyn. Benevnelsene brukes om
hverandre og betyr videre det samme.

Utvelgelse og indikatorer
I prosjektet hadde vi totalt satt av 8 kontrolldager. For oss var det viktig å velge ut verft med
høy aktivitet. Dette for å påtreffe flest mulig virksomheter og arbeidstakere inne på
verftsområdet. Gjennom en kunnskapsstyrt og etterretningsbasert tilnærming foretok vi valg
av verft og tidspunkt.
Verftsarbeid foregår på et lukket geografisk område, der en stempler inn og ut gjennom en
port. Vi har erfart at verftet selv har relativt få egne ansatte, spesielt i hektiske perioder. Da vi
gjennomførte våre kontroller, var ca. 20-30 % av alle som utførte arbeid, verftets egne ansatte.
Portlister fra kontrollene viser at de fleste arbeidstakerne som utfører arbeid ved verft er
utenlandske. Det er, avhengig av aktiviteten på verftene, svært mange ulike
virksomheter/underleverandører inne på et verft. Med over 1000 arbeidstakere på et
verftsområde, fra mange ulike virksomheter, måtte prosjektgruppen velge ut de
kontrollobjektene (virksomhetene) som utgjorde høyest risiko for arbeidslivskriminalitet.
Derfor tok vi utgangspunkt i Heunis rapport «Guidelines for businesses and employers for
risk management in subcontracting chains»54. På bakgrunn av denne rapporten, utviklet
prosjektgruppen en indikatorliste:
Figur 1 Indikatorliste
utsatte

afbeidsavta kjennska Yrkesskade

yrkesgrupn le
•r
ei
t-A
/•At»

1-A

p til

meldt NAV

Sykefrav

Hvilket

Spiåk-

Opprinnels Opprinnelse Oiglorm

«i siste år ledd
kompetan* es- land
s- land
V leveram '
aibeidssi r vkksomhc T
r
e

v noisk T siste åi?
t-A
/•AkUtfMe titte
3-hHdktliéj 3-thc
i
S-OiecMtje
S-åftt
S-fki

t-A
3-IVo«i
S-bjtit

3-UU
S-UE3

l-Hetti
3-£t

l-Abtti
3-ev/m
S-S.lwt

l-fottt
i-w/m

Tips og/el

Rapporten Rapporte VUR0ERIN

tidligere

ng

3-åit
pZK/Mk

3-Ckhis
Séfee

G
ting
*■
' erfaring * oppdrar v arbeid: T
/-.+57fitø- h&rftiXHKft
IA
IA
(l6*Gttt>

s-m
S-Ur<$t

3-mit

54 Lietonen, A. & Ollus, N. (2019). Guidelines for businesses and employers for risk management in subcontracting chains. httos://heuni.fi//report-series-88c

18

mstonujt
MBed

A-krimsamarbeidet i Møre og Romsdal

VERFTSPROSJEKTET

Denne indikatorlisten viste seg å ikke være effektiv å ta i bruk under kontrollene, da det var
enkelte indikatorer vi ikke kunne få sjekket/vurdert. Vi valgte derfor å ta i bruk de
indikatorene vi kunne vurdere i en kontrollsituasjon, og gjennomførte en vekting av disse. En
høyere vekting innebærer da en større risiko for a-krim. Eksempelvis ville en uregistrert
virksomhet vektes høyere enn en virksomhet som var registrert som AS. Manglende
rapportering til skatt, på både oppdrag og arbeidstakere, ble vektet høyere enn der
rapporteringen var i orden. Vi hadde også gjort vurderinger knyttet til utsatte yrkesgrupper.
Arbeid som ikke krever spesiell utdanning eller erfaring, ble vektet høyere enn
arbeidsoppgaver som krever spesiell fagkompetanse og utdanning. Innen verftsindustrien kan
innredningsarbeid og overflatearbeid være eksempler på slike. Indikatorene som var aktuelle
ble derfor tatt med i et eget KO-skjema, som figur 2 viser et utdrag fra:
Figur 2 Utdrag KO-skjema

Virksomhetsskjema/oppsummeringsskjema (KO)
Begrunnelse for valg av virksomhet/aktør:
□

Manglende innrapportering oppdrag

□

Manglende innrapportering person

□

Tips/tidligere erfaringer

□

Opprinnelsesland virksomhet

□

Opprinnelsesland arbeidstakere

□

Organisasjonsform .... NUF......AS........ENK

□

Annet:................................................................ I

Vurdering:

Navn/opplysninger virksomhet:
Org.form og reg.dato:

Det er viktig å påpeke at funnene som fremkommer i rapporten ikke kan anses som
representative for hele bransjen. Dette fordi funnene er et resultat av utplukk av
aktører/virksomheter basert på ovennevnte indikatorer.
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Gjennomføring av kontroll

KO-skjema ble brukt av KO-gruppen til å plukke ut, og rangere, objekter (virksomheter) som
vi ønsket å føre kontroll med. KO-gruppen bestod av medarbeidere fra hver etat, ca. 5
medarbeidere totalt. Samtalegruppen bestod av ca. 10 tverretatlige medarbeidere.
På kontrolldagene hadde KO-gruppen hovedansvar for den innledende kontakten med
verftene og for å informere om kontrollen. KO hadde ansvaret for å få ut liste over
virksomheter som arbeidet på verftet på kontrolltidspunktet. De startet på utvelgelse av
aktuelle virksomheter for kontroll, basert på momentene fra KO-skjema. Videre sørget KO for
praktiske avklaringer med verftet, som å skaffe kontaktpersoner og tilstrekkelig med rom. KO
(ved Skatt utland) hadde, i forkant av kontrollene, forsøkte å innhente opplysninger om hvilke
virksomheter som arbeidet ved verftene. Dette for å være effektive og forenkle arbeidet ved
utplukk av kontrollobjekter. Da vi ankom verftene og fikk ut portlistene, viste det seg derimot
at mange av virksomhetene og arbeidstakerne ikke var innrapporterte i skatts registre.
Arbeidstakere fra de utplukkede virksomhetene ble hentet inn til samtalegruppen.
Samtalegruppen gjennomførte en-til-en-samtaler med hver enkelt arbeidstaker. En person fra
samtalegruppen hadde hovedansvar for å gjennomføre samtaler i eget rom med formenn fra
de ulike virksomhetene. Arbeidstakere som det viste seg hadde en mer uformell lederrolle, ble
også tatt med til dette samtalerommet. Dette ble gjort for å hindre at formelle og uformelle
ledere påvirker samtaler og utfylling av skjema.
I samtaler med arbeidstakere og formenn ble det benyttet et tverretatlig skjema som er
utarbeidet på flere språk. I tillegg utarbeidet vi en samtalemal som skulle fylles ut av
inspektør for mer utfyllende informasjon. Å finne fungerende skjema, som kunne ivareta
problemstillingene vi har møtt, har vært et kontinuerlig arbeid gjennom hele prosjektet.
Til tross for kontinuerlig forbedringsarbeid med tanke på spørreskjema, har vi erfart variabel
språkkompetanse blant arbeidstakerne. Vi har erfart både analfabetisme og lese- og
skrivevansker. Enkelte har fatt hjelp fra andre arbeidstakere i virksomheten og noen har fylt ut
bare deler av skjema ved hjelp av inspektør.
Målet under kontrollene var å få snakke med en god andel (7-10) arbeidstakere fra hver
virksomhet. Dette for at vi kunne benytte informasjonen som fremkom av samtaler og
skjemautfylling i størst mulig grad videre i tilsynssakene. En utfordring vi støtte på var knyttet
til at det i hovedsak var underleverandør fra første ledd i leverandørkjeden (virksomhet A)
som fremkom på verftets portlister. Vi hentet da inn et utvalg av arbeidstakere fra denne
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virksomheten. Når arbeidstakerne kom, viste det seg ofte å ikke stemme overens. Mens noen
arbeidstakere var tilknyttet virksomhet A, hadde gjeme noen arbeidsklær fra virksomhet B
(andre ledd i leverandørkjeden), men oppga å arbeide fra virksomhet C (tredje ledd i
leverandørkjeden). Ut fra arbeidstakernes svar, ble det vurdert om vi hadde behov for å
snakke med flere arbeidstakere fra en eller flere av virksomhetene.
Prosjektgmppen har spesifikke eksempler på at arbeidstakere ikke ønsket å oppgi lønn, med
den forklaring at de har signert på et dokument i hjemlandet om at de ikke får lov å oppgi
korrekt lønn til norske myndigheter. Konsekvens av å oppgi dette til myndighetene er at de
mister jobben. I andre tilfeller, vet arbeidstakerne ikke hva de kommer til å få i lønn eller de
oppgir opplysninger om lønn per måned. Vi har erfart at arbeidstakerne som var inne for
samtaler, samt arbeidstakere fra samme virksomhet som ventet utenfor samtalerommet,
samtidig mottok SMS. Etter de mottok denne SMS, endret alle lønnen de hadde oppgitt (ca.
110 kr per time) til allmenngjort minstelønn.
En av Arbeidstilsynets inspektører fra forebyggende tilsynsavdeling gjennomførte tilsyn med
hovedbedrift/verftet med fokus på HMS. Fokus var på flere arbeidsmiljøfaktorer ved selve
verftet, og det ble gjennomført en befaring i virksomhetens produksjonslokaler og ombord på
skipene. Arbeidstakernes sikkerhet knyttet til blant annet bruk av arbeidsutstyr, arbeid i
høyden, maskinsikkerhet, kjemisk- og biologisk helsefare, støy og kartlegging og
risikovurdering av ulike arbeidsmiljøfaktorer var blant noen momenter som ble vurdert.
1 etterkant av kontrollene sendte Arbeidstilsynet ut krav om opplysninger til alle virksomheter
vi påtraff. For eksempel ble det etterspurt dokumentasjon knyttet til kontraktsforhold,
oppdragslengde i Norge, arbeidstid, lønn og arbeidsavtaler. Det ble brukt en del tid på å finne
virksomhetene som ikke har norsk organisasjonsnummer.
Arbeidstilsynet gikk gjennom dokumentasjon innsendt fra virksomhetene, og sammenlignet
denne med opplysninger fra arbeidstakere. Dokumentasjon innsendt fra virksomhetene ble
kontrollert opp mot relevante lover og forskrifter. Det er ikke mottatt dokumentasjon fra alle
virksomhetene. Arbeidstilsynet har i flere av sakene opplevd både utfordringer knyttet til at
krav om opplysninger ikke blir besvart, eller at kun deler av dokumentasjonen blir oversendt.
Vi vet ikke om dette er knyttet til at de ikke har dokumentasjonen eller ikke ønsker å
oversende den. Mye av dokumentasjonen vi har mottatt er på landets språk, også der hvor det
er utsendte arbeidstakere. Disse er juridisk forpliktet til å ha en del av etterspurt
dokumentasjon på engelsk eller norsk. Dette har komplisert etterarbeidet, og det har tatt mye
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tid. Arbeidstilsynet har benyttet pressmiddel, både stans og tvangsmulkt for å få inn
opplysninger. Arbeidstilsynet har også benyttet tvangsmulkt som pressmiddel for å få
virksomhetene til å oppfylle pålegg. I prosjektet er det videre vedtatt administrative
sanksjoner i form av overtredelsesgebyr, der det er funnet grove brudd på regelverket. I
prosjektperioden har Arbeidstilsynet vedtatt 4 overtredelsesgebyr i størrelsesorden 42 000 til
1,2 millioner kroner. I tillegg er det varslet overtredelsesgebyr i flere saker. Det er nedfelt en
egen juristgruppe, som skal vurdere grunnlag for overtredelsesgebyr i flere av sakene.
Grunnlaget for overtredelsesgebyrene er blant annet grove brudd på allmenngjort lønn,
overtidstillegg, utenbystillegg, timeregistrering og HMS-kort.
Skatteetaten bmkerdialog utland har etter kontrollene sjekket opp personer som var på listene
vi fikk fra verftene. Det ble sjekket om de var korrekt rapportert og om det var rapportert inn
lønn på de ansatte. I ettertid, har det blitt purret på mangelfull rapportering. Det har også blitt
sendt ut varsel som viser til at virksomhetene må rapportere lønnsopplysninger om de vil
unngå tvangsmulkt.
Politiet har i etterkant av kontrollene sammenstilt informasjonen innhentet fra de ulike
arbeidstakerne og gjort dette tilgjengelig en i database for prosjektet. Denne databasen kan
deretter brukes til å gjennomføre søk ved fremtidige kontroller og skaper et datamateriale som
er blitt brukt i forbindelse med rapportering i ettertid. Sammenstillingen gir muligheter til å
utføre analyser innenfor flere ulike variabler som igjen vil gi anledning til å undersøke ulike
sårbarhetsfaktorer for arbeidstakerne i underleverandørkjeden. Politiet har også arbeidet med
å kommunisere og bidra til å dele funn fra kontrollene i ulike fagmiljøer som for eksempel
HEUNI og koordineringsenheten for offer for menneskehandel.
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Funn og vurderinger
Kartlegge, avdekke og bekjempe arbeidskriminalitet

Tallene vi videre presenterer baserer seg på funn etter kontroll av underleverandører ved 8
ulike verft i perioden januar 2020 til oktober 2021. Prosjektgruppen vil igjen understreke at
funnene som presenteres ikke kan sies å være representative for hele bransjen. Gjennom en
kunnskaps- og risikobasert utvelgelse vi gjennomført med de virksomhetene som vi vurderte å
ha større risiko for a-krim og sosial dumping enn andre. Vi viser her til nevnte indikatorer,
samt kjennskap til sårbarheter og risikoforhold som kan bidra til arbeidskriminalitet. Basert på
disse indikatorene har vi i all hovedsak kontrollert virksomheter som viste seg å ha inngått
entreprisekontrakter (fastprisavtaler) med verftene.

Organisasjonsform og nasjonalitet virksomheter
Vi har gjennomført samtaler med 481 arbeidstakere fra underleverandørene ved verftene.
Dette inkluderer formenn i underleverandørvirksomhetene. I utvelgelsen av hvilke
virksomheter som skulle kontrolleres, ble blant annet virksomhetenes organisasjonsform
vurdert. Arbeidstakerne vi har gjennomført samtaler med, er ansatt i totalt 78 ulike
virksomheter. Som det fremgår av figur 3, er 58 % av virksomhetene vi har påtruffet
Norskregistrerte utenlandske foretak (NUF) og 26 % aksjeselskap (AS). 15 % av
virksomhetene var ikke registrert med organisasjonsnummer i Norge på kontrolltidspunktet.
Figur 3: Organisasjonsform hos de kontrollerte underleverandørene
Organisasjonsform underleverandører

■ Aksjeselskap «Enkeltpersonforetak ■ Norskregistrert utenlandsk foretak

m Uregistrerte virksomheter
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Manglende eller mangelfull innrapportering i oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret var
indikatorer som var vektlagt ved utvelgelse av objekter.
For å oppfylle sine plikter knyttet til rapportering til Skatteetaten, er det underforstått at
virksomheter trenger et norsk organisasjonsnummer. Dette gjelder for rapportering både i
oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret, lønnsrapportering på a-melding og rapportering av
merverdiavgift. Når en ikke har et norsk organisasjonsnummer medfører det at disse
rapporteringene ikke finner sted.
Det kan være ulike grunner til at uregistrerte virksomheter opererer i bransjen. Sett i et akrimperspektiv, kan dette knytte seg til at virksomhetene ikke har hatt intensjon om
registrering, da det er knyttet store besparelser ved å unngå dette. Det kan også knyttes til at
de ikke kjenner til hvilke plikter de har ved oppdrag i Norge.
I etterkant av kontrollene har derimot åtte av de uregistrerte virksomhetene registrert seg i
Norge som NUF. Virksomhetene som hittil ikke har registrert seg i Norge, er vi usikre på om
de arbeider i landet, eller om alt arbeid er avsluttet.
Skatteetaten ser og at flere av verftene i etterkant av kontrollen har rapportert inn oppdraget
de har gitt til den utenlandske underleverandøren. I tillegg har den utenlandske
underleverandøren rapportert inn sine ansatte. Mange arbeidstakere har også vært på
skattekontoret og fått d-nummer samt vært på id-kontroll. Vi så at rapportering i noen tilfeller
kom inn samme dag som vi hadde vært på kontroll. Det er og innrapportert lønn på mange
arbeidstakere på a-melding.
En annen indikator prosjektgruppen la vekt på ved utvelgelse, var virksomhetenes
opprinnelsesland. Som det fremgår av figur 4, var 21 av de kontrollerte virksomhetene
registrert i Norge, enten som norske aksjeselskap (AS) eller som enkeltpersonforetak (ENK).
Figuren viser ellers at vi har påtruffet virksomheter fra svært mange land. For eksempel 20
virksomheter fra Italia, 11 fra Romania, og 5 virksomheter fra henholdsvis Litauen og Polen.

24

VERFTSPROSJ EKTET

A-krimsamarbeidet i Møre og Romsdal

Figur 4 Virksomheters nasjonalitet
Nasjonalitet virksomheter
Danmark 1

Nederland 1

Hellas 1
Bulgaria 1
Kypros 3
Taiwan 1
Estland 2
Latvia 1
Kroatia 3

Ved utvelgelse av virksomheter og personer som skulle kontrolleres, ble arbeidstakernes
nasjonalitet vurdert. I utvelgelsesfasen kan en ikke alltid si noe om nasjonalitet på
arbeidstakerne, men nasjonalitet var ett av spørsmålene de ble spurt om under samtalene. Av
481 påtmfne arbeidstakere, har 479 oppgitt nasjonalitet. Figur 5, viser at vi har snakket med
flest personer som kommer fra Polen, Romania og Italia, men også noen tredjelandsborgere.
Figur 5 Arbeidstakernes nasjonalitet

Vi har påtruffet totalt 28 personer som er fra tredjeland, representert ved personer fra
Bangladesh, Ecuador, Marokko, Peru, Tunisia og Ukraina. Ca. 2/3 av disse arbeidstakerne er
ansatt i NUF eller uregistrerte virksomheter. Flere av disse arbeidstakerne har oppgitt at de
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har midlertidig opphold i virksomhetens hjemland. Enkelte av arbeidstakerne hadde ikke
utført arbeid i virksomhetens hjemland før de ble sendt til Norge. Mange av disse
arbeidstakerne kunne ikke oppgi lønn og de var blant arbeidstakerne som oppga å arbeide
flest timer per uke. Flere arbeidstakere hadde utfordringer med språk, inkludert analfabetisme.
De er også for utsendte å regne. Alt dette taler for at det finnes en svært sårbar gruppe for
utnyttelse på verftene. At disse arbeidstakerne har kjennskap til sine rettigheter og plikter ved
arbeid i Norge anser vi for lite sannsynlig. De vil også i stor grad være prisgitt arbeidsgiver
for å kunne motta informasjon på et språk de forstår.
Med tanke på at mange virksomheter er registrert i land utenfor Norge, samt flere ikke er
registrert i det hele, kan en anta at kjennskap til den norske modellen, norsk arbeidsliv og
norsk regelverk er lav. En faktor som kan være med å si noe om dette er antall og fordeling av
pålegg som Arbeidstilsynet har vedtatt.

Arbeidstilsynets pålegg
Arbeidstilsynet har opprettet 85 tilsynssaker rettet mot underleverandører ved verftene i
prosjektperioden. I de 85 tilsynssakene har vi totalt vedtatt 167 pålegg. Det er vedtatt flere
pålegg til uregistrerte virksomheter og NUF enn AS. Figur 6 viser utdrag av de påleggene
Arbeidstilsynet vedtok hyppigst.
Figur 6 Utdrag av pålegg Arbeidstilsynet har vedtatt knyttet til de kontrollerte virksomhetene
(underleverandørene)

Utdrag vedtatte pålegg underleverandører
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Figuren viser at vi, i all hovedsak, har måtte rette innsatsen mot å få på plass helt
grunnleggende forhold, som timeregistrering, utenbystillegg, overtidstillegg og lønn.
Det er vedtatt pålegg om allmenngjort lønn i 22 av sakene, og det er mistanke om
underbetaling i flere saker enn der vi har vedtatt pålegg. Det at vi har snakket med få
arbeidstakere i enkelte virksomheter, er en medvirkende faktor til at vi ikke har flere pålegg.
En annen medvirkende faktor er manglende registrering av arbeidstid eller at en mistenker at
mottatt oversikt ikke viser reell arbeidstid. En tredje medvirkende faktor har vært
koronasituasjonen, som bidro til mindre aktivitet og vanskeligheter med å følge opp vilkår i
pålegg grunnet lite arbeid i Norge.
For å kunne kontrollere eksempelvis lønn har Arbeidstilsynet behov for å også ha informasjon
om arbeidstid. Når dette helt eller delvis mangler, eller vi ikke anser arbeidstiden de har sendt
oss er reell, gir dette oss store utfordringer når vi skal kontrollere allmenngjort lønn. Det at vi
har vedtatt 31 pålegg om timeregistrering sier noe om grunnleggende mangler. Mange pålegg
knyttet til timeregistrering har også påvirket at vi ikke har kunnet vedta flere pålegg knyttet til
allmenngjort lønn.
Arbeidstilsynet har innhentet dokumentasjon for å kontrollere verftenes informasjons- og
påseplikt. Det er vurdert varsel om pålegg til flere av virksomhetene. Det er likevel vedtatt få
pålegg om informasjons- og påseplikt i prosjektet. I flere tilfeller kommer dette av at verftene
har endret sine rutiner i etterkant av kontrollene. Vi har da vurdert at endringene har medført
at verftene har oppfylt sine plikter.
Med utgangspunkt i vedtatte pålegg og kjente risikofaktorer, har prosjektgruppen valgt å se
nærmere på faktorer knyttet til lønn og arbeidstid.

Lønn
I figur 7 fremkommer det hvilken timelønn arbeidstakerne selv har oppgitt til
prosjektgruppen. Allmenngjort minstelønn for hjelpearbeider var 162,60 kroner per time frem
til 30. juni 2021. Etter dette, steg minstelønnssatsen til 172,44 kroner per time. I denne
statistikken har vi tatt hensyn for grensetilfellene ved overgang fra gammel til ny
minstelønnssats. Dette innebærer at arbeidstakere som oppga 170 kroner per time i 2020
kommer inn i kategorien allmenngjort minstelønn eller mer. Arbeidstakere som oppga 170
kromer per time etter 1. juli 2021, kommer frem i det lyseblå feltet i figuren under.
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Figur 7 Lønn per time i NOK basert på opplysninger fra arbeidstakerne

Oppgitt timelønn
■ 30-80 kroner

■ 81-100 kroner

101-120 kroner

121-140 kroner

■ 141 kroner-allmenngjort
minstelønn
■ allmenngjort minstelønn eller mer

21 % av arbeidstakerne har oppgitt en timelønn på 100 kroner per time eller lavere, og 56 %
har oppgitt timelønn over allmenngjort minstelønn for hjelpearbeidere. Vi har i denne
statistikken ikke tatt hensyn til om arbeidstakerne er hjelpearbeidere, spesialarbeidere eller
fagarbeidere. Svarprosenten på timelønn er totalt 82 %. 13 % av arbeidstakerne har bare
oppgitt månedslønn. Disse har vi ikke tatt med i lønnsstatistikken. Det er også viktig å merke
seg at vi her viser hva som står på skjemaet til arbeidstakerne når de leverer det fra seg til oss.
Dette innebærer at arbeidstakerne som først fylte ut ca. 110 kroner per time, men endret det til
allmenngjort lønn, ligger inne i statistikkens 56 % som oppgir over allmenngjort minstelønn.
Ut fra HEUNIS guidelines er det større risiko for utnyttelse når arbeidstakere og virksomheter
ikke er registrerte og når virksomhetet er på et lavere nivå i underentreprenørkjeden. Lønn kan
være en faktor for utnyttelse, og en viktig faktor for kostnadsbesparelse. Vi har derfor
nedenfor tatt utgangspunkt i oppgitt medianlønn fordelt på organisasjonsform og ledd i
kjeden.
Vi har valgt å ta utgangspunkt i oppgitt medianlønn, da det kan gi et mer riktig bilde på hva
flertallet oppgir som timelønn. Figur 8 og 9 viser til dels stor spredning i oppgitt lønn. De få
som har oppgitt opp mot 500 kroner per time, kan påvirke gjennomsnittet og gi et uriktig
bilde. En del av de som svarer i høyeste lønnsspennet er formenn.
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Figur 8 Medianlønn fordelt på organisasjonsform
Oppgitt medianlønn fordelt på organisasjonsform
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Som figuren viser, er oppgitt medianlønn lavere hos uregistrerte virksomheter enn i NUF og
AS. Vi har snakket med færre arbeidstakere ansatt i uregistrerte virksomheter enn AS og
NUF, og svarprosenten er også lavere. Vi har gjennomført samtaler med 63 arbeidstakere fra
virksomheter som ikke var registrert i Norge på tilsynstidspunktet. 43 av disse har oppgitt
timelønn (68%), og 11 personer har oppgitt månedslønn. Månedslønnen som er oppgitt
varierer fra ca. 6000 kroner per måned til 35.000 kroner. Arbeidstid for samme arbeidstakere
er oppgitt å være fra 35 til 60 timer per uke.
Av arbeidstakere ansatt i NUF, har 80 % oppgitt timelønn og 16 % har oppgitt månedslønn.
Arbeidstakere ansatt i AS, gir nesten alle opplysninger om timelønn. De 7 % som oppgir
månedslønn eller ikke svarer, er alle formenn. Dette gjelder også for noen formenn ansatt i
NUF.
Dersom vi ser på oppgitt lønn opp mot hvilket ledd i kjeden virksomheten er, ser vi at oppgitt
medianlønn synker fra første til fjerde ledd i leverandørkjeden. I første ledd i
leverandørkjeden (UE 1) er oppgitt medianlønn over allmenngjort minstesats, mens i tredje og
fjerde ledd (UUE 1.2 og 1.3) er oppgitt medianlønn 100 kroner per time.
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Figur 9 Oppgitt medianlønn basert på ledd i leverandørkjeden
Oppgitt medianlønn underleverandørkjeden
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Av arbeidstakere som ikke har oppgitt lønn i det hele, er det flere tredjelandsborgere, i tillegg
til at de er ansatt i virksomheter som er andre, tredje eller fjerde ledd i kontraktskjeden. På
skjema fremkommer det i flere tilfeller at arbeidstakerne nylig har kommet til verftet og er
usikre på hvilken lønn de mottar ved arbeid i Norge. Flere arbeidstakere viser til at de skal
motta lønn når de er tilbake i hjemlandet. Noen av arbeidstakerne har heller ikke utført arbeid
for virksomheten i hjemlandet før de ble sendt på oppdrag til Norge. Således er dette
arbeidstakere som potensielt er en mer sårbar gruppe for utnyttelse. Flere arbeidstakere er
derimot tydelige på at de mottar et tillegg ved arbeid i Norge, og at dette fremkommer i
oppgitt lønn.
Det at enkelte ikke oppgir lønn til myndighetene, fordi de har signert på papirer hos
arbeidsgiver i hjemlandet at de ikke skal oppgi riktig lønn, kan si noe om at enkelte
virksomheter bevisst utnytter både arbeidstakere og oppdragsgivere. Som vi skal se på i
eksempler på utregning av besparelse, er besparelsen potensiell stor for de virksomhetene som
ikke betaler allmenngjort lønn.

Arbeidstid

Et annet viktig moment i a-krim og ved utnyttelse av sårbare arbeidstakere, er arbeidstid.
Figur 10 viser hva arbeidstakerne har svart vedrørende egen arbeidstid. Vi har tatt
utgangspunkt i oppgitt ukentlig arbeidstid.
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Figur 10 Arbeidstid per uke basert på opplysningerfra arbeidstakerne

Oppgitt arbeidstid per uke
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95 % av arbeidstakerne vi har snakket med har oppgitt arbeidstid per uke. Oppgitt arbeidstid
per uke spriker fra 35 timer til 77 timer. 68 % av arbeidstakerne oppgir å arbeide 6 dager per
uke og 6 % oppgir å arbeide 7 dager per uke. Hele 53 % av arbeidstakerne oppgir at de
arbeider i 54 timer per uke. Bare 3 % av arbeidstakerne oppgir en arbeidstid på 37,5 timer per
uke eller mindre.
Arbeidstakere som ikke har oppgitt arbeidstid per uke er formenn ansatt i AS og noen i NUF.
De andre arbeidstakerne er ansatte i NUF eller uregistrerte virksomheter som i all hovedsak
befinner seg i nedre del av leverandørkjeden. Blant de 16 % som oppgir å arbeide fra 55 timer
per uke og oppover, er nesten alle ansatt i virksomheter i andre, tredje eller Ijerde ledd i
leverandørkjeden. Tilsvarende er de 3 % som oppgir 37,5 timer, hovedsakelig fra første ledd i
leverandørkj eden.
Gjennom kontroll har vi derimot sett store avvik mellom opplysninger fra arbeidstakere og
arbeidsgivere vedrørende arbeidstid. I mange saker har vi fatt tilbakemelding fra arbeidsgiver
om at arbeidstakerne arbeider 37,5 timer per uke eller 40 timer per uke. I de samme sakene
lønnes arbeidstakerne ut fra 37,5 eller 40 timer per uke. Når bare 3 % av arbeidstakerne
oppgir arbeidstid på 37,5 timer eller mindre, og 8 % oppgir arbeidstid fra 38 til 40 timer har vi
stilt spørsmål om hva som er reell arbeidstid. Arbeidstiden vil påvirke blant annet
lønnsutbetaling, og som NTAES viser til, kan underbetaling kamufleres ved at
dokumentasjonen tilpasses regelverket. I flere av disse sakene mistenker vi at den reelle
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arbeidstiden er langt høyere enn opplysningene vi mottar fra arbeidsgiver. Basert på disse
funnene anser vi arbeidstid som en viktig konkurransevridende faktor.
Siden bestemmelsen om lønnstyveri trådte i kraft 1. januar 2022, har den ikke blitt vurdert
opp mot sakene da kontrollene fant sted før ikrafttredelsen. Prosjektgruppen mener likevel at
flere av sakene som er avdekket er av en slik karakter at de kunne vært anmeldt for brudd på
bestemmelsen. Sakene omhandler betydelige verdier, de fremstår som organisert og har store
samfunnsmessige konsekvenser i forhold til konkurransevridning. Dette er faktorer som gjør
at sakene kan karakteriseres som grove brudd.

Innrapporteringer
Skatt avdeling brukerdialog utland avdekket store avvik og mangelfull rapportering i
prosjektet. Vi har i denne perioden sett på om den norske oppdragsgiveren har rapportert
oppdraget gitt til utenlandske underleverandører, og om den utenlandske oppdragstakeren har
rapportert inn sine ansatte på dette oppdraget. Alle utenlandske virksomheter med ansatte som
fremkom av verftets portlister, ble kontrollert av skatt utland. Det ble og sett på om det er
rapportert inn lønn på a-melding.
Funn som ble gjort på kontrollene er:
•

Utenlandske virksomheter som ikke hadde et norsk organisasjonsnummer

•

Mangelfull rapportering av oppdrag på skjema RF 1199 (kontraktsopplysninger)

•

Mangelfull rapportering av arbeidsforhold på skjema RF 1198
(arbeidstakeropplysninger)

•

Feilrapportering av oppdrag (RF 1199); ikke rapportert på riktig sted og kommune

•

Arbeidstakere uten norsk identitetsnummer (d-nummer)

•

Arbeidstakere uten gjennomført id-kontroll

•

Manglende rapportering av lønn på a-melding

•

Utenlandske virksomheter som benytter utenlandsk underleverandør som ikke som
ikke er registrert (oppgitt feil arbeidsgiver i registreringssystemene til verftet) og heller
ikke er rapportert til skatt i Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret (OAR)

•

Uavklarte kontraktskjeder (mange underleverandører som verftet ikke hadde kontroll
på)
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Skatt bmkerdialog utland gjennomførte ytterligere undersøkelser der det ble sett på alle
utenlandske underleverandører i verftenes portlister. Kontroller ved to av verftene avdekket
følgende:
•

62 utenlandske virksomheter, som fremkom av verftets portlister, ble kontrollert

•

486 personer ble sjekket opp mot skatteetatens systemer

•

På kontrolltidspunktet var 273 (av 486) personer rapportert i Oppdrags- og
arbeidsforholdsregisteret (OAR)

•

127 personer hadde ikke d-nummer, samt at mange som hadde fått d-nummer ikke
hadde vært på id-kontroll

•

9 utenlandske virksomheter hadde ikke norsk organisasjonsnummer

•

1 virksomhet hadde en arbeidstaker som arbeidet i et selskap som var slettet i
enhetsregisteret før prosjektet startet

•

Mange utenlandske virksomheter har ikke rapportert inn sine arbeidstakere på ameldingen (lønnsrapportering)

Etter at det ble avdekket mangler på verftene når det gjelder manglende rapportering i OAR så
ble dette purret på. De utenlandske underleverandørene bestilte og time til sine ansatte som
kunne gå på lokalt skattekontor å få d-nummer og bli id-kontrollert.
15 % uregistrerte virksomheter og arbeidstakere med manglende d-nummer eller
personnummer kan utgjøre en sikkerhetsrisiko for Norge. Den manglende kontrollen over
virksomheter og personer anses av Politiet som alvorlig. Personene er i riket i forbindelse med
arbeid, men andre formål kan heller ikke utelukkes. Uten identitet på arbeidstakere kan en
eksempelvis ved ulykker eller branner få problemer med identifisering og oversikt over
potensielle savnede.

Vi har ovenfor pekt på funn knyttet til manglende rapportering. Vi har videre valgt å se
nærmere på kjennetegn ved de 10 sakene, der arbeidstakerne har rapportert om lavest lønn.

Kjennetegn i de ti tilsynssakene der arbeidstakerne rapporterer om lavest lønn
Vi har sett på kjennetegn ved virksomheter og arbeidstakere ved de ti sakene der
arbeidstakerne rapporterer om lavest timelønn. Her må vi ta høyde for at flere virksomheter
og ansatte ikke har kommet med i statistikken, fordi mange ikke har rapportert på dette.
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Oppgitt lønn per time (også omgjort fra Euro med kurs på 10) ligger mellom 30 NOK
og 110 NOK.

•

3 av de 10 virksomhetene er uregistrerte, mens 7 av 10 er NUF

•

Arbeidet er i hovedsak relatert til innredningarbeid (6 av 10 virksomheter). De øvrige
er relatert til gulvlegging og renhold

•

6 av 10 virksomheter er andre ledd i kontraktskjeden, 2 av 10 er tredje ledd i
kontraktskjeden og 2 virksomheter er fjerde ledd i kontraktskjeden

•

De som er lavest i kontraktskjeden oppgir lavest lønn og kommer fra uregistrerte
virksomheter

•

Arbeidstakerne fra de ti virksomhetene er utsendte, men en av virksomhetene har
opprettet bedrift på stedet

•

Det er overvekt av arbeidstakere fra Romania og Italia som oppgir lavest lønn, men
også arbeidstakere fra Bangladesh, Indonesia, Ecuador og Ungam er de som oppgir
lavest lønn

•

Arbeidstakerne oppgir arbeidstid på mellom 40 og 77 timer per uke, men med
hovedvekt på arbeidstid på 54 timer per uke

•

9 av 10 arbeidsgivere/virksomheter oppgir arbeidstid innenfor rammene for ordinær
arbeidstid (37,5 timer per uke)

•

17 av de 10 sakene har Arbeidstilsynet vedtatt pålegg om allmenngjort lønn

•

12 av sakene er det vedtatt sanksjoner i form av overtredelsesgebyr

Våre funn tilsier at mange arbeidstakere som arbeider i verftsindustrien har lite kjennskap til
norsk arbeidsliv, samt egne rettigheter og plikter. Mange anses som sårbare. Det har også vist
seg utfordrende for kontrollmyndighetene å få opplysninger om reell arbeidstid, som igjen
påvirker blant annet lønn. Ovenfor er det vist til blant annet manglende allmenngjort lønn og
andre tillegg. Manglende eller mangelfull innrapportering i ulike registre påvirker blant annet
Norges skatteinntekter. I beregninger nedenfor viser vi hva dette kan ha å si for både
konkurransevilkår i verftsindustrien og den norske samfunnsstrukturen.

Utregning av besparelser
Følgende beregning gjelder et tenkt, men reelt eksempel. Eksempelet gjelder én uregistrert
virksomhet som ikke innrapporterer noe til skatt for sine 20 arbeidstakere over en periode på
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12 uker55.1 tillegg arbeider arbeidstakerne 54 timer per uke, men mottar lønn for 37,5 timer.
De mottar heller ikke utenbystillegget.
Figur 15 viser besparelser knyttet til lønn, om en virksomhet avlønner sine 20 arbeidstakere i
henhold til allmenngjort minstelønn, men utbetaler lønn for 37,5 arbeidstimer per uke versus
54 timer per uke i løpet av en 12 ukers periode.
Figur 15 Besparelse lønn
Allmenngjort
Lønn 1 uke 1

Lønn 1 uke 1

ansatt ved

ansatt ved

arbeid 37,5 t

arbeid 541

minstelønn NOK

Besparelse 12 uker

ansatt om arbeider 54 Besparelse 12

20 ansatte om arbeid

t/uke men får betalt

per time som
hjelpearbeider

172,44 NOK

Besparelse 1 uke 1

uker en ansatt 54 t/uke men får

for 37,5 t/uke

6466,50 NOK

9311,76 NOK

2845,26 NOK

betalt for 37,5 t/uke
34 143,12 NOK 682 862,40 NOK

Figur 16 viser besparelse om arbeidsgiver unnlater å betale utenbystillegget for de 20 ansatte i
12 uker.
Figur 16 Besparelse utenbystillegg
Besparelse 12 uker 20 ansatte om arbeid
Utenbystillegg per time som

Utenbystillegg 1 uke 1 ansatt

hjelpearbeider

ved 54 t/uke

541/ uke, men ikke får betalt
utenbystillegg

34,49 NOK

1862,46 NOK

446 990,40 NOK

Ifølge beregninger skal hver arbeidstaker skal betale 27 179 NOK i skatt. Utgangspunktet er
skatteberegning for inntektsåret 2021 for en person - skatteklasse 1/3/12/minstefradrag/ikke
fritak fra betaling av norsk trygd. Figur 17 viser denne skatteberegningen.

55 Eventuell skatte- og avgiftsplikt for utenlandske virksomheter, og arbeidstakere på midlertidig opphold i Norge avhenger av en rekke
forhold, og må tas konkret stilling til i den enkelte sak.
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Figur 17 Skatteberegning

Din skatt: 27 179 kr.

im
Skatt
Formueskatt stat
Formueskatt kommune
Inntektsskatt til kommune
Inntektsskatt til fylkeskommune
Fellesskatt
Trinnskatt
Trygdeavgift
Sum skattefradrag

Grunnlag

Beløp

0
0
85 053
85 053
85 053
111 741
111 741

0
0
8 741
1 942
5 144
2 189
9 163
0

0

Når disse arbeidstakerne ikke innrapporteres, og på den måten ikke betaler skatt, er
skatteunndragelsen på 543 580 NOK. Siden virksomheten i dette eksempelet heller ikke har
betalt arbeidsgiveravgift for arbeidstakerne i denne perioden, beregnes unndratt
arbeidsgiveravgift å utgjøre 315 109 NOK. Dette fremgår av figur 18.
Figur 18 Unndratt arbeidsgiveravgift og skatt
Unndratt skatt:
Antall ansatte

20

Beregnet skatt

NOK 27 179

Totalt unndratt skatt 20 ansatte

NOK 543 580

Unndratt arbeidsgiveravgift:

Beregning av unndratt arbeidsgiveravgift 20 ansatte:

315 109 NOK

Unndratt skatt og arbeidsgiveravgift for gitt eksempel:
NOK 858 689
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Eksemplet vi har tatt utgangspunkt i, for å beregne både besparelser for arbeidsgiver, samt
unndragelser i forhold til skatter og avgifter, er høyst reelt. Vi har påtruffet mange uregistrerte
virksomheter i løpet av dette prosjektet. Vi har i tillegg funnet mange brudd på
innrapporteringer til Skatteetaten. Prosjektet har pekt på utfordringer knyttet til arbeidstid; at
det er store sprik mellom hvor mye arbeidstakerne oppgir å arbeide versus det arbeidsgiverne
mener de samme arbeidstakerne arbeider. Arbeidstilsynet har vedtatt en rekke pålegg både
knyttet til timeregistrering, allmenngjort lønn og utenbystillegg. Figuren nedenfor peker på
det vi har kalt total besparelse, og denne viser en total på nærmere 2 millioner kroner.
Figur 20 Total besparelse

Betale 20 ansatte i 12 uker for arbeid 37,5 timer per uke,
mens reell arbeidstid er 54 t/uke

682 862,40 NOK

Unnlate å betale utenbystillegg

446 990,40 NOK

Unndratt skatt

543 580,00 NOK

Unndratt arbeidsgiveravgift

315 109,00 NOK

Total besparelse 20 ansatte 12 uker

1 988541,80 NOK

Vi har pekt på at arbeidslivskriminalitet er konkurransevridende og kan bidra til å undergrave
den norske samfunnsstrukturen. Beregningene ovenfor peker på nettopp dette.

Forebygging
Som Bjørgo har pekt på er det flere forebyggingsmekanismer som kan forhindre at kriminelle

handlinger finner sted. Utenlandske arbeidstakere, med lite kunnskap om hvilke rettigheter de
har, kan være sårbare. De er også i en utsatt posisjon for å bli utnyttet. Overfor disse kan det
være aktuelt med beskyttende tiltak som kan gjøre dem mindre utsatt, for eksempel gjennom
informasjonskampanjer. Arbeidstilsynets «Know your rights56» har vært en slik kampanje. I
tillegg kan verftene selv gi arbeidstakerne informasjon om rettigheter og plikter ved arbeid i

56 https://www.arbeidstilsynet.no/en/knowyourrights/
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Norge. Verftene kan videre bidra med kontaktinformasjon til hvem arbeidstakerne kan
kontakte/tipse dersom de for eksempel ikke mottar allmenngjort lønn.
Både Arbeidstilsynet og Skatteetaten har muligheter til å ilegge sanksjoner i form av for
eksempel overtredelsesgebyr og tvangsmulkt. Dette kan ha en avskrekkende effekt ifølge
Bjørgo. Mer avskrekkende vil det, ifølge teorien, likevel være å bli utestengt fra for eksempel
anbud. Verftene kan bidra med å forebygge at kriminelle aktører utfører arbeid der. Gjennom
gode risikovurderinger av underleverandører, kan de velge aktører som har mindre risiko for å
bryte norske lover. De kan også bidra ved å ekskludere virksomheter som bryter med norske
lover.

Dialog
Det å arbeide for at verftene selv ikke bidrar til arbeidslivskriminalitet har vært et viktig mål
med prosjektet. Dialog har derfor vært viktig. Gjennom dialog mellom kontrollmyndigheter
og verftene har målet vært å få til en felles forståelse for modus og risikoer. Dette for at
verftene selv kan øke sin kunnskap om dette, og eventuelt iverksette endring av egne rutiner
eller på andre måter endre/justere seg i forhold til funnene som er gjort. Dette vil da igjen
bidra til å forebygge arbeidslivskriminalitet på verftene. NTAES peker på at det er en god
forebyggingsstrategi med samarbeid mellom næringsliv og offentlige etater når
kontrolletatenes kunnskap øker.57
Prosjektgruppen har gjennomført to runder med dialogmøter med verftene. Første runde med
dialogmøter ble gjennomført etter kontrollene som ble gjennomført i 2020. Andre runde ble
gjennomført i mars 2022. Oppmøte på dialogmøtene har vært 100 %. I dialogmøtene har
prosjektgruppen i hovedsak presentert prosjektet, funn og modus. Rapporten «guidelines for
businesses and employers for risk management in subcontracting chains» har blitt delt ut på
dialogmøtene.
I etterkant av dialogsmøtene har prosjektgruppen opplevd en økning i henvendelser fra
næringen. Vi opplever økt forståelse for problemstillingene vi har støtt på, og vi har erfart at
verftene har iverksatt en rekke tiltak, som kompetansetiltak og nye rutiner og systemer.
Prosjektgruppen ser at mange av erfaringene vi har gjort oss er overførbare til andre næringer
som benytter underleverandører. Politiet har derfor påbegynt et arbeid med å spre kunnskap
57 Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES) (2020). Situasjonsbeskrivelse 2020 Arbeidslivskriminalitet. Nasjonalt
tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES).
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om arbeidet og funnene blant sine politikontakter. Politikontaktene har tett oppfølging med de
ulike kommunene i distriktet, og har på den måten mulighet til å bidra til økt bevissthet også i
kommunal sektor. Politiet vil også bruke mulighetene som ligger i dialog med politiets
næringslivskontakt. Næringslivskontakten kan, i sin dialog med næringslivet i distriktet, spre
kunnskap og holde kommunikasjonskanalene åpne om nye trender og utvikling.
Prosjektgruppen er i gang med å utvikle et tiltakskort, som beskriver grep verftene kan utføre
for å vurdere risikoen knyttet til utnyttelse hos sine underleverandører. Videre har tiltakskortet
en oversikt over hvilke ressurser som kan tipses og kontaktes ved mistanke om utnyttelse.
Som et resultat av dialogsmøtene har politiets menneskehandelgruppe fått forespørsler om å
gi opplæring til ansatte ved i næringen om menneskehandel og sårbarhetsfaktorer. Dette er et
initiativ som kom fra næringen selv. Politiet vil lage et produkt i form av et foredrag som vil
tilbys de ulike verftene i distriktet.

HMS og arbeidsmiljø
Vi har prioritert å føre tilsyn med flere arbeidsmiljøfaktorer ved verftene, fordi arbeidet på
verft innebærer en rekke risikoer og eksponeringer. Dette ble ivaretatt av Arbeidstilsynets
tilsynsavdeling. Oftest ble kontrollen gjennomført samtidig med den tverretatlige kontrollen.
Unntaksvis har disse tilsynene blitt foretatt i etterkant av tverretatlig kontroll. Det ble
gjennomført tilsyn mot 8 verft med fokus på noen arbeidsmiljøfaktorer knyttet opp mot
systematisk HMS-arbeid.
Det er totalt vedtatt 53 pålegg i de 8 tilsynssakene. Figur 22 viser hvilke pålegg som er vedtatt
og fordelingen av disse.
Figur 22 Arbeidstilsynets vedtatte pålegg i 8 tilsynssaker (verft) medfokus på enkelte
arbeidsmi ljøfaktorer.
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Vedtatte pålegg HMS-relatert til verftene
Samordning HMS-arbeid
Arbeid med truck - rutine for å avdekke og rette opp feil...
Manuelt arbeid - kartlegging og risikovurdering
Vibrasjoner - kartlegging og risikovurdering
HMS-arbeid - forbedring av kartlegging og risikovurdering
Ventilasjon og prosessavsug - tiltak
Tekniske krav til arbeidsutstyr (maskin) - vern mot...
Personlig verneutstyr - åndedrettsvern
Kjemisk helsefare - håndtering og oppbevaring av...
Kjemisk helsefare - måling av forurensning i...
Bruk av arbeidsutstyr - dokumentert sikkerhetsopplæring
Støy - målinger
Støy - kartlegging og risikovurdering
Kjemisk helsefare - kartlegging og risikovurdering
Informasjonsplikt
Påseplikt
0123456789

Det foregår mye arbeid parallelt på et verft. Mange yrkesyrkesgrupper utfører sine oppgaver
samtidig og ofte i samme område. Totalt sett legger vi til grunn at arbeidstakere som utfører
arbeid ved verft utsettes for en rekke ulike eksponeringer. Tilsynene og de vedtatte påleggene
over er i hovedsak rettet mot selve verftene og vern av deres arbeidstakere. Samtidig vil
underleverandørene, til en viss grad, bli påvirket av HMS-tiltak som verftet iverksetter. For
eksempel vil bedret ventilasjon om bord i båtene/arbeidsområdet påvirke alle som arbeider i
det området, uavhengig av virksomhetstilknytning.
I arbeidet med underleverandørene ved verftet, har hovedfokus vært å få på plass helt
grunnleggende lønns- og arbeidsvilkår. Tema som er rettet mot systematisk HMS-arbeid og
eksponeringer har derfor ikke blitt prioritert. Når flere arbeidstakere i underleverandørkjeden
er utsendte, er det mindre sannsynlig at de kjenner til norsk regelverk, egne rettigheter og
plikter. Trolig vil de heller ikke ha kunnskap om eksponeringer ved arbeidet eller risiko
knyttet til dette. Dette er likevel arbeidstakere som utsettes for en rekke eksponeringer og
risikoforhold, som kan gi helseplager og sykdommer. Samordning av HMS kan derfor være et
fokusområde i arbeid med bransjen fremover. Verft som hovedbedrift har en viktig rolle og
har plikter overfor andre enn egne arbeidstakere58.

58 Arbeidsmiljøloven §2-2
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Oppsummering
Verftsprosjektet var a-krimsamarbeidets første prosjekt, og arbeidsformen var ny for de fleste.
Gjennom prosjektet har a-krimsamarbeidet i Møre og Romsdal skaffet oss mer kunnskap om
en stor industri i fylket. Vi har gjennom kontrollvirksomheten avdekket
arbeidslivskriminalitet, samt trusselaktører og sentrale trusselaktører. Gjennom sanksjonering
og dialog med verftene har vi bidratt til å bekjempe arbeidslivskriminalitet i bransjen.
Internasjonalt samarbeid, gjennom IMI, har hjulpet oss med å få opplyst sakene så godt som
mulig. Internasjonalt samarbeid gjennom HEUNI har bidratt til kompetanseoverføring på
individnivå, samt at prosjektet har fått internasjonal oppmerksomhet gjennom deltakelse på
seminarer.
Våre funn viser at mange av arbeidstakerne i de kontrollerte virksomhetene er som utsendte å
regne. Vi har også pekt på en sårbarhet ved mange av de påtmfne arbeidstakerne. I
«Situasjonsbeskrivelse 2020»59 trekkes utsendte arbeidstakere frem som særlig sårbare for å
bli underbetalte. Totalt 21 % av arbeidstakerne vi har snakket med oppgir en lønn på 100
kroner per time eller lavere. Over halvparten av arbeidstakerne har opplyst om en ukentlig
arbeidstid på 54 timer. Vi har erfart at i flere av sakene har arbeidsgiver sendt inn
dokumentasjon som viser at de samme arbeidstakerne arbeider 37,5 timer og mottar lønn ut
fra dette. Dette viser en modus og er et eksempel på at underbetaling kamufleres.
Mangelfull rapportering påvirker blant annet skatteinntekter til Norge og velferdsstaten.
Manglende rapportering av personer og manglende id-kontroll kan utgjøre en sikkerhetsrisiko,
og sees alvorlig på.
Vi har erfart endring fra liten instruering og mer mangelfull dokumentasjon i 2020, til økt
instruering og bedre tilpassede dokumenter 2021. Et eksempel på økt instruering er at alle
arbeidstakere fra en virksomhet mottok samtidig SMS om hva de skulle oppgi i lønn. Et annet
eksempel er at arbeidstakere forteller at de ikke får lov å oppgi riktige opplysninger til
kontrollmyndigheter i Norge. Dette må de signere på i hjemlandet. De forteller at
konsekvensen ved å oppgi dette, er at de mister jobben. Dette er bekymringsverdig. Vi antar
at kontrollvirksomhet i bransjen fremover vil medføre at det blir vanskeligere å avdekke
brudd.

59 NTAES 2020:18
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I møte med verftets underleverandører har vi prioritert å få på plass grunnleggende forhold,
som registrering av arbeidstid, allmenngjort lønn og utenbystillegg. Det har medført mindre
fokus på forhold som omfatter helseeksponeringer ved arbeidet og systematisk HMS-arbeid.
Samarbeidet med privat næringsliv, og store næringer som verftsindustrien, kan være
krevende. Det er mange interesser som skal ivaretas. Det å skape forståelse som kan bidra til
endring, fordrer at det offentlige klarer å vekke en motivasjon hos de ulike aktørene. Det har
blitt pekt på viktigheten av et aktørrettet fokus og fokus på kommunikasjon og felles
forståelse for å oppnå dette. For fremtidige prosjekter, med tilsvarende forebyggende mål,
anser vi det viktig å bruke tid på hvordan slike prosjekter best mulig kan utformes. Dette for å
oppnå formålet med en slik tilnærming. Vi vil likevel understreke at prosjektet har bidratt til
at verftene nå i større grad selv kan forebygge arbeidslivskriminalitet. Denne rapporten kan
også være et bidrag til å sette søkelys på problemområdene, slik at like konkurransevilkår i
bransjen kommer på dagsorden.
Kriminalitetsbildet er i stadig endring. Verftsindustrien vil sannsynligvis, også i fremtiden,
møte underleverandører som ikke ønsker å operere innenfor det gjeldende regelverket med
like konkurransevilkår. Det er derfor viktig at kontrolletatene har god dialog med industrien.
På den måten kan verftene få tilgang til a-krimsamarbeidets kunnskap om utvikling og
trender, og på den måten kan de tipse oss om modus og utfordringer de selv opplever.
Prosjektet har hatt sterk forankring hos tverretatlig ledergruppe, og det har vært god dialog
mellom prosjektgruppen og ledergruppen gjennom hele prosjektet. Prosjektet har også vist
hvor viktig godt samarbeid og informasjonsdeling er i arbeidet med å kartlegge, avdekke og
bekjempe arbeidslivskriminalitet. Vi har oppdaget at kontrollerte foretak rapporterer ulikt til
de ulike kontrollorganene. Svak kommunikasjon internt i den offentlige forvaltningen kan
utnyttes.
For at kontrolletatene skal være i stand til å bekjempe arbeidslivskriminalitet er samarbeid og
informasjonsdeling mellom de ulike offentlige etatene sentralt. Det er et behov for felles
plattform for deling av informasjon mellom tilsynsmyndighetene, for at vi skal oppnå
målsettingene med a-krimarbeidet.
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Tverretatlig a-krimprosjekt avdekker arbeidslivskriminalitet i
verftsindustrien
A-krimsamarbeidet i Møre og Romsdal: En ny rapport fra akrimsamarbeidet avdekker utnyttelse av arbeidstakere og annen
arbeidslivskriminalitet i deler av verftsindustrien i Møre og Romsdal.
- Funnene vi avdekket er nedslående og alvorlige. Utnytting av arbeidstakere og
andre former for arbeidslivskriminalitet gir de useriøse et konkurransefortrinn i
forhold til seriøse aktører, sier Jens Erik Romslo, seksjonssjef i Arbeidstilsynet.
Rapporten fra verftsindustrien er utarbeidet av politiet i Møre og Romsdal,
Arbeidstilsynet og Skatteetaten. Møre og Romsdal har en stor og betydelig
verftsindustri. Prosjektet har kontrollert til sammen 8 av mer enn 20 verft i
perioden 2020 - 2021.
Prosjektet har gjennomgående hatt fokus på forebygging. Dialog med verftene
om det som ble avdekket har vært sentralt underveis. Et viktig mål har vært å
bistå verftene i å forbedre egen internkontroll og på denne måten sette verftene
selv i stand til å forebygge kriminalitet i fremtiden.
- Vårt inntrykk er at verftene tar utfordringene og funnene som er avdekket på
alvor. Det er positivt at aktørene selv ønsker å rydde opp, sier Romslo.
Det ble også avdekket funn som a-krimsamarbeidet har fulgt opp og gitt
reaksjoner på.

Om funnene
Arbeidstilsynet avdekket grove brudd på lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere
hos verftene sine underleverandører. - Vi fant blant annet svært mangelfull
arbeidstidsregistrering noe som gjør det vanskelig for oss å kontrollere lønn og
arbeidstid, sier Romslo.

Han opplyser at de har vedtatt totalt 167 pålegg til

verftenes underleverandører, knyttet til helt grunnleggende lønns- og
arbeidsvilkår. Videre er det så langt vedtatt 4 overtredelsesgebyr (OTG) i
størrelsesorden 42.000 til 1,2 million. Det er også varslet flere OTG.
Skatteetaten fant brudd på rapporteringsplikten som alle selskap har når de gir
oppdrag til utenlandske virksomheter. Det ble også funnet brudd på plikten
underleverandører fra utlandet har til å registrere og rapportere ansatte. - Dette
medfører risiko for at pliktig skatt og avgift ikke blir betalt, dermed risikerer vi at
samfunnet går glipp av mulige skatteinntekter, sier seksjonsleder Kristi Totland
Skaar i Skatteetaten.

Pressemelding 3.5.22
Flere av de kontrollerte arbeidstakerne hadde heller ikke gjennomført pliktig IDkontroll. I tillegg avdekket Skatteetaten også flere virksomheter i arbeid som
manglet organisasjonsnummer.Det er for tidlig for Skatteetaten å si noe om
kontrolltiltak og hvilken reaksjon virksomhetene kan vente seg.
Politiet deltok i verftsprosjektet i et forebyggende spor og ikke for å straffe folk
eller industrien. - Hensikten for politiet har vært å avdekke sårbarheter og få
bransjen til å rydde opp, sier politiinspektør Camilla Giske i Møre og Romsdal
politidistrikt. Det er alvorlige funn, men vi har primært ønsket å hjelpe verftene
for å få til endring. Hun forteller at det så langt ikke er åpnet etterforskning på
bakgrunn av det som er avdekket, men utelukker ikke at det kan komme.

Erfaringsoverføring til andre næringer
Innsatsen rettet mot verftene hadde bakgrunn i flere tips som ble mottatt i 2018
og 2019 og var basert på erfaringer fra tidligere kontroller. Lønns- og
arbeidsvilkår gikk igjen som tema i tipsene. Verftsindustrien preges også av
mange underleverandører, høy grad av 3. landsborgere, høyintensivt arbeid og
andre kjennetegn på bransjer som er særlig utsatte med tanke på
arbeidslivskriminalitet. Prosjektet ble iverksatt med mål om å bygge mer
kunnskap om risikoen for a-krim i verftsindustrien.
Verftene har underveis fått oppdateringer om funn og forslag til tiltak. Rådene
har i all hovedsak blitt fulgt og verftene har gitt verdifulle forslag i retur, til
forbedringer som vil komme hele industrien til gode. Fremover tilføres det
ytterligere kunnskap om sårbarhetsfaktorer til verftene. Det skjer blant annet
gjennom pågående dialogmøter.
Funnene i rapporten er ikke unike for verftsindustrien. Etatene formidler at de
finnes også i andre bransjer, særlig der det snakk om lave krav til
formalkompetanse. Anbefalingen er at næringslivet generelt setter seg godt inn i
funnene som vertsprosjektet har avdekket.

For media:
For spørsmål om ve rfts rap porten kan etatene kontaktes på sine pressetelefoner.

Arbeidstilsynet pressetelefon: 400 31 788
Politiet i Møre og Romsdal pressetelefon: 990 94 670
Skatteetatens pressetelefon: 945 01 000

Om a-krimsamarbeidet
•

A-krimsamarbeidet i Møre og Romsdal består av Arbeidstilsynet,

Skatteetaten, Møre og Romsdal politidistrikt, NAV, Tolletaten og Statens
Vegvesen. Samarbeidet har eksistert siden 2017.

Pressemelding 3.5.22
•

Det tverretatlige samarbeidets mål er å forebygge og avdekke

arbeidslivskriminalitet. Dette gjelder blant annet brudd på arbeidsmiljøloven,
svart økonomi, trygdesvindel, ulovlig arbeidskraft og utnyttelse av sårbare
arbeidstakere. Arbeidskriminalitet minimaliserer produksjonskostnader,
undergraver norske samfunnsstrukturer og virker konkurransevridende.
•

A-krimsamarbeidet i Møre og Romsdal er ett av tre a-krimsamarbeid på

landsbasis. Det er i tillegg etablert sju a-krimsentre i Norge og disse holder til i
Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Kristiansand, Bodø og Tønsberg.
•
Ve rfts rap porten som publiseres 3. mai er a-krimsamarbeidets første
offentlige rapport. Bak rapporten står Arbeidstilsynet, Politiet og Skatteetaten.

Litt om de ulike begrepene:
Påseplikt
Hovedleverandør skal påse at lønns- og arbeidsvilkår hos virksomhetens
underleverandører er i overensstemmelse med gjeldende
allmenngjøringsforskrifter.
Bestiller har en tilsvarende påseplikt overfor sine leverandører i tilfeller der det
ikke benyttes underleverandører. Denne bestemmelsen gjelder bare der bestiller
driver næringsvirksomhet.

Se også hos Arbeidstilsynet om påsepliktt § 6:
https://www.arbeidstilsvnet.no/regelverk/forskrifter/forskrift-om-informasions-oq-paseplikt-mv/2/6/)
Registreringsplikt
Alle oppdrag gitt til utenlandsk oppdragstaker på land eller kontinentalsokkelen
skal rapporteres i Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret (OAR).
Det er oppdragsgivers plikt å rapportere oppdraget. Den utenlandske
oppdragstakeren har plikt til å rapportere arbeidstakerne som jobber på
oppdraget.

Se også hos Skatteetaten om registreringsplikt:
https://www.skatteetaten.no/bedrift-oq-orqanisasion/utenlandsk/selvstendianarinqsdrivende/reqistrerinqsplikt/oppdraqs-oa-arbeidsforholdsreqisteret/

Tips og næringslivskontakt i politiet
Kriminalitet i arbeidslivet er handlinger som bryter med norske lover om lønnsog arbeidsforhold, trygder, skatter og avgifter. Arbeidstakere blir utnyttet og
kriminaliteten skader samfunnet vårt. Handlingene gir lovbryterne fortrinn i
konkurransen med andre virksomheter. Arbeidslivskriminaliteten blir mer
målrettet og organisert og metodene varierer, derfor ønsker politiet å dele
kunnskap med næringene.

Pressemelding 3.5.22
Ved mistanke om at arbeidslivskriminalitet pågår eller du har et ønske om å få
diskutert problemstillinger innenfor dette utfordrende område kan du kontakte
politiet.
Alle politidistrikt har næringslivskontakter som kjenner problemstillingene.

Se også:
Politiets temaside om arbeidslivskriminalitet
Finn din lokale næringslivskontakt
Tips politiet fokokrim.no)
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Bygget luksusskip for
luselonn
Arbeidere forteller om 30 kroner timen. Jobbing uke etter uke
uten fri. Timelister og kontrakter som ikke stemmer.
Velkommen til kaoset bak byggingen av cruiseskip på
Sunnmøre.

PUBLISERT 3. MAI KL. 08:00
Arne Fredrik Næss Journalist +3 til

«Mitt skip er lastet med luksus.»
Det kunne vært slagordet til cruiseskipet «Viking Octantis». Om bord
finnes et nordisk spa-senter, svømmebasseng, eksklusiv kunst og et
bibliotek. På dekk kan du nyte utsikten fra oppvarmede sofaer.

https://www.nrk.no/dokumentar/xl/bygget-cruiseskip-pa-verft-for-30-kroner-i-timen-ifolge-arbeidere-1.15949795
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For ikke å glemme den innvendige hangaren. Her får pengesterke
passasjerer gå om bord i mindre båter, som lar dem utforske Antarktis og
andre eksotiske strøk, i detalj.

LUKSUS: Om bord i «Viking Octantis» kan passasjerene ta seg en dukkert i svømmebassenget med havutsikt.
FOTO: VIKING CRUISES

Mens livet nytes om bord i det splitter nye cruiseskipet, har
arbeidsforholdene til flere av dem som bygget det vært langt
mindre luksuriøse.

https://www.nrk.no/dokumentar/xl/bygget-cruiseskip-pa-verft-for-30-kroner-i-timen-ifolge-arbeidere-1.15949795
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«Builton trust»»
Spol tilbake til høsten 2021.
På skipsverftet Vard Søviknes, utenfor Ålesund, kryr det av arbeidere.
Tusen i tallet. Mange fra utlandet.
De bygger vegger, legger gulv og vasker. Det jobbes på flere dekk
samtidig, for «Viking Octantis» skal bli ferdig til jul.
Bestillingen er en milepæl for Vard Søviknes, et av Norges største verft.
Aldri har et så stort skip blitt bygget her.

https://www.nrk.no/dokumentar/xl/bygget-cruiseskip-pa-verft-for-30-kroner-i-timen-ifolge-arbeidere-1.15949795
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STORT: Cruiseskipet «Viking Octantis» er over 200 meter langt og arbeidere fra mange land har bygget det. NRK har
sladdet enkelte detaljer i bildet.
FOTO: ARNE FREDRIK NÆSS / NRK

-Vi skal på tilsyn.
En oktoberdag ved porten til Vard Søviknes står politiet, Skatteetaten og
Arbeidstilsynet. De deltar i «Operasjon verft».
Dagens uanmeldte besøk er et av mange for å undersøke
arbeidsforholdene ved Møre og Romsdals industrielle stolthet: Verftene.
https://www.nrk.no/dokumentar/xl/bygget-cruiseskip-pa-verft-for-30-kroner-i-timen-ifolge-arbeidere-1.15949795
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NRK har selv sett nærmere på denne bransjen i flere måneder, og er med
for å dokumentere kontrollen.
Kontrollørene får en liste over alle som er på jobb denne dagen.
Så sjekker de om utenlandske selskaper med arbeidere ved verftet er
registrert i Norge. Det skal de være. Ellers kan de ikke rapportere lønn og
skatt til norske myndigheter.
På veggen henger en kalender med Vard-konsernets motto: «Built on
trust»-bygget på tillit.
Et selskap sjekkes. Ingen treff. Et nytt selskap sjekkes. Ingen treff. Enda et.
Ingen treff.
- Det er så mange som ikke er registrert at jeg gir opp, sier
Skatteetatens kontrollør.

Når det ikke betales skatt av det man tjener, jobbes det svart. Det er
beregnet at Norge årlig taper over 100 milliarder kroner i skatter og
avgifter gjennom svart arbeid.

https://www.nrk.no/dokumentar/xl/bygget-cruiseskip-pa-verft-for-30-kroner-i-timen-ifolge-arbeidere-1.15949795
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BAKROMMET: Her jobber kontrollører fra politiet, Arbeidstilsynet og Skatteetaten sammen under tilsynet ved Vard
Søviknes i oktober. NRK har sladdet enkelte detaljer i bildet.
FOTO: ARNE FREDRIK NÆSS / NRK

Kontrollørene sjekker også om de utenlandske arbeiderne har et såkalt Dnummer. Det tilsvarer personnummer for de som jobber kortere perioder i
Norge. D-nummer får man ved å møte på et skattekontor hvor identiteten
sjekkes.
- En rekke arbeidstakere som ikke har D-nummer, ikke har vært på IDkontroll, de skal ikke være her, faktisk, sier Skatteetatens kontrollør
https://www.nrk.no/dokumentar/xl/bygget-cruiseskip-pa-verft-for-30-kroner-i-timen-ifolge-arbeidere-1.15949795
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frustrert.

Tre uker uten én fridag
På et annet rom kalles utenlandske arbeidere hos Vard Søviknes inn til
intervju. De blir spurt om hva de tjener og hvor mye de jobber.
- Her er to som hadde 15 leu i timen, sier en politioverbetjent.
Leu er valutaen i Romania.
En av de andre kontrollørene gisper.
15 leu? Kan det stemme?
- Det er 30 kroner det, sier politioverbetjenten.
Det er bare en brøkdel av hva de skulle hatt. En spesialarbeider ved verft
skal tjene minst 180 kroner i timen. Uansett om det er en nordmann eller
en arbeidstaker fra utlandet.
Og arbeidstiden deres?
- De sier de jobber 70-timers uke, sier en inspektør fra Arbeidstilsynet.
Det er nesten dobbelt så mye som en fulltidsjobb i Norge. Et soleklart
brudd på arbeidsmiljøloven. Den gjelder for alle som jobber på norsk jord.
Og fridager?
Timelistene viser at de jobbet tre uker i strekk - uten én fridag.

https://www.nrk.no/dokumentar/xl/bygget-cruiseskip-pa-verft-for-30-kroner-i-timen-ifolge-arbeidere-1.15949795
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SAMARBEID: Anita Ringstad fra Arbeidstilsynet leverer skjemaer fra intervjuer med arbeidere ved Vard Søviknes til
politioverbetjent Marius Martinsen.
FOTO: ARNE FREDRIK NÆSS / NRK

Forteller om doble lønnsslipper
Etter besøket ved Vard Søviknes i oktober ba Arbeidstilsynet det
rumenske selskapet, som heter Epoxy Floor, sende inn arbeidsavtaler,
timelister og lønnsslipper.

https://www.nrk.no/dokumentar/xl/bygget-cruiseskip-pa-verft-for-30-kroner-i-timen-ifolge-arbeidere-1.15949795
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Arbeidstilsynet konkluderte med at arbeiderne fikk en timelønn på
mellom 30 og 36 kroner.

I april ble selskapet varslet om et overtredelsesgebyr.
Etter dette tar NRK kontakt med advokat Gian Luca Congeddu, som
representerer Epoxy Floor i Norge.
Han vil ikke stille til intervju, men hevder at de ansatte fikk norsk
minstelønn gjennom doble lønnsslipper. Han skriver i en e-post:
«Denne misforståelsen skyldes trolig at bedriften utarbeidet for hver
ansatt en lønnsslipp med standard timelønn utmålt etter rumenske krav,
og en ytterligere lønnsslipp med tilleggslønn knyttet til gjennomføring av
arbeid i Norge.»
NRK har bedt om å få se dokumentasjon på dette. Congeddu vil ikke vise
NRK dokumentasjonen, men sier den nylig er sendt til Arbeidstilsynet.
Han besvarer ikke NRKs spørsmål om selskapets brudd på
arbeidsmiljølovens regler for arbeidstid.
Arbeidstilsynets seksjonssjef Jens Erik Romslo kommenterer Congeddus
påstand om korrekt lønn til arbeiderne slik:
- Her har virksomheten, ved advokaten, fått alle muligheter til å imøtegå
faktagrunnlaget innen ordinære frister. Men så har tydeligvis advokaten
hostet opp ny dokumentasjon etter fem måneder. Vi vil nå vurdere dette.
Vard opplyser til NRK at de umiddelbart svartelistet Epoxy Floor.
- Vi ble fullstendig tatt på senga av dette. Selskapet er svartelistet inntil de
kan dokumentere en helt annen måte å jobbe på, sier konserndirektør for
HMS og kvalitet, Magne Bakke.
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Fakta om Vard
• Vard-gruppen er Norges største skipsverftskonsern.
• Vard eier tre operative skipsverft i Norge.
• De ligger alle i Møre og Romsdal: Brattvåg, Langsten og Søviknes.
• Vard la ned driften av verft på Aukra og Brevik i 2019.
• I tillegg har Vard skipsverft i Romania, Brasil og Vietnam.
• Vards største eier er det italienske selskapet Fincantieri.
Kilde: Vord-gruppen

Nesten halvparten forteller om underbetaling
Rumenerne er ikke de eneste som forteller om luselønn. «Operasjon verft»
har gjennom to år undersøkt åtte verft i Møre og Romsdal. Ved samtlige er
det funnet ulovlige arbeidsforhold hos underleverandører.
Nesten 500 arbeidere fra ulike land er intervjuet. I dag slippes rapporten
som viser at:
• Nesten halvparten av arbeiderne forteller om underbetaling
• En av fem forteller om timelønn på 100 kroner eller mindre
https://www.nrk.no/dokumentar/xl/bygget-cruiseskip-pa-verft-for-30-kroner-i-timen-ifolge-arbeidere-1.15949795
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• 15 prosent av selskapene var ikke registrert i Norge
- Dette er brudd på helt grunnleggende rettigheter som arbeidstakere har.
Vi snakker om sårbare arbeidere som gjør et stykke arbeid i en kort
periode i Norge. Det er bekymringsfullt at disse blir utnyttet her, sier Jens
Erik Romslo, seksjonssjef i Arbeidstilsynet.
-

-

Du sier «utnyttet». Dette skyldes ikke forglemmelser?

Dette er ingen forglemmelser.

Jens Erik Romslo ei seksjonssjef
Arbeidstilsynet.

I flere saker har Arbeidstilsynet avdekket såkalt «kamuflert
underbetaling».
- Alt ser riktig ut på papiret. Men når vi snakker med arbeidere ved
verftene, så jobber de i virkeligheten langt mer enn kontraktene sier.
-

Betyr det ot de jobber monge timer grotis?

-Det gjør de.

Traff analfabeter ved verftene
Underbetaling fører til en urettferdig konkurranse mellom leverandører om
oppdrag ved verftene. De som ikke betaler sine arbeidere riktig lønn, kan
gi lavere pristilbud.
https://www.nrk.no/dokumentar/xl/bygget-cruiseskip-pa-verft-for-30-kroner-i-timen-ifolge-arbeidere-1.15949795
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«Dette virker konkurransevridende og kan på sikt være med på å
undergrave velferdsstaten», slår rapporten fast.
Under «Operasjon verft» traff kontrollørene analfabeter ved verftene.
Disse er særlig sårbare for å bli utnyttet.

Ved to verft undersøkte Skatteetaten flere hundre arbeidere, og oppdaget
at hele én av fire manglet såkalt D-nummer. Det betyr at deres identitet
ikke var kontrollert av norske myndigheter.
Skatteetaten reagerer sterkt på det som avdekkes.
- Dette er nedslående og dels alvorlige funn som underbygger hypotesen
om at det forekommer arbeidslivskriminalitet i verftsindustrien, sier
seksjonssjef Kristi Totland Skaar til NRK.

Fakta om norske skipsverft
• Det er i dag rundt 70 aktive skipsverft i Norge.
• De største ligger i Møre og Romsdal.
• Bransjen omsatte for 25 milliarder kroner i 2019.
• I hektiske perioder er bare 20-30 prosent av alle arbeidere verftets egne
ansatte. Dette gjelder de store verftene.
• Utenlandske arbeidere ved norske verft skal ha minstelønn i tråd med norsk
tariffsats.
• Avtalen om dette har vært gjeldende siden 1. desember 2008.
Kilder: Arbeidstilsynet, Tariffnemnda, Forskrift om delvis ollmenngjøring ov
Industrioverenskomsten for skips- og verftsindustrien, Rapportene: «Norske
skipsverft

-

aktivitet, konkurransesituasjon og rammebetingelser» og

«Verftsprosjektet sluttrapport»
-

- Beklagelig og uakseptabelt
https://www.nrk.no/dokumentar/xl/bygget-cruiseskip-pa-verft-for-30-kroner-i-timen-ifolge-arbeidere-1.15949795
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NRK har gått gjennom flere av Arbeidstilsynets saker mot selskaper med
arbeidere ved Vard Søviknes.
Flere av selskapene svarer ikke når tilsynet vil ha fakta på bordet. Først når
det vedtas arbeidsforbud, tikker svarene inn.
Og de vitner om et salig kaos: Timelister mangler. Ansatte har
jobbet mer enn timelistene viser. Overtidsbetaling mangler. Det er
uklart hvilket firma folk egentlig jobber for.

Totalt ble 26 selskaper sjekket ved verftet i fjor høst. Ifølge
Arbeidstilsynets oppsummering fortalte de fleste av arbeiderne om for lav
lønn.
- Det ser vi svært alvorlig på. Det er beklagelig og det er uakseptabelt,
sier seksjonssjef Romslo.

https://www.nrk.no/dokumentar/xl/bygget-cruiseskip-pa-verft-for-30-kroner-i-timen-ifolge-arbeidere-1.15949795
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VARD: Cruiseskipet «Viking Octantis» lå til kai ved skipsverftet Vard Søviknes i hele fjor høst. Vard-gruppen er Norges
største skipsverftskonsern.
FOTO: ARNE FREDRIK NÆSS / NRK

Et av selskapene, Noris David fra Romania, legger seg helt flate når
Arbeidstilsynet avdekker at arbeiderne jobbet når de på papiret hadde fri
- og i tillegg fikk for lav lønn.
«Konklusjonene om vårt selskap er skammelige for oss, i den forstand at
dere har faktisk helt rett. I lys av denne uheldige hendelsen vil vi informere

https://www.nrk.no/dokumentar/xl/bygget-cruiseskip-pa-verft-for-30-kroner-i-timen-ifolge-arbeidere-1.15949795
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dere om at vi har skylden ...» skriver selskapets juridiske rådgiver, Natalia
Prodan, i et brev til Arbeidstilsynet.
NRK har spurt Prodan hvorfor de ansatte ikke fikk lønnen de skulle ha.
Hun har ikke svart på dette.

Kan ha blitt lurt
Etter EUs utvidelse i 2004 begynte arbeidere fra Øst-Europa å strømme til
Norge. For å unngå sosial dumping har staten vedtatt at norske og
utenlandske innleide arbeidere i en rekke bransjer skal ha samme
minstelønn. Dette ble innført for verftene i 2008.
Samme år ble ansvaret for å sikre minstelønna tydelig plassert.
De som leier inn underleverandører til Norge har ansvaret for å sikre
at alle har riktig minstelønn, slo Arbeidsdepartementet fast.

-Verftene har ansvar for å gi informasjon om hvilke minstelønnssatser
som gjelder. Og de har ansvar for å sørge for at minstelønna blir utbetalt
nedover i kontraktskjeden, sier Romslo.
Han mener verftene kan ha fått fiktiv dokumentasjon.

-

Kon verftene ha blitt lurt?

-Ja, det tror jeg nok at de kan ha blitt. Men det er helt på det rene at
kontrollen deres ikke har vært god nok.

- Utrolig mye mangler
Tilbake på Vard Søviknes i oktober, avsluttes tilsynet med en alvorsprat
med verftets ledelse. Stemningen rundt bordet er trykket.
- Det er utrolig mye mangler, sier Skatteetatens kontrollør og sukker
oppgitt.
https://www.nrk.no/dokumentar/xl/bygget-cruiseskip-pa-verft-for-30-kroner-i-timen-ifolge-arbeidere-1.15949795
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Ledelsen ved verftet ser ned, ser på hverandre, tar notater.
Verftsdirektør Arnt Inge Gjerde sender et visittkort over bordet.
- Dere får høre fra meg, sier kontrolløren.
-Jeg frykter det, svarer direktøren fortvilt.

Rådgiver i Skatteetaten, Kari Sylte, oppsummerer hva hun har funnet for verftsledelsen.
FOTO: KJETIL SOLHØI / NRK

https://www.nrk.no/dokumentar/xl/bygget-cruiseskip-pa-verft-for-30-kroner-i-timen-ifolge-arbeidere-1.15949795

16/22

01.06.2022, 09:44

Bygget cruiseskip på verft for 30 kroner i timen ifølge arbeidere - Dokumentar

- Kanskje har vi vært for naive
Seks måneder etter besøket på Søviknes møter Vard-konsernets direktør
for HMS og kvalitet, Magne Bakke, NRK til intervju.
- Det finnes ingen unnskyldninger, sier han om forholdene som er
avdekket.

- Det er sterkt beklagelig. Jeg er overrasket og skuffet.
-

Hvordan kunne dette skje?

- Vi er norske og har norske verdier. Mottoet vårt er «built on trust».
Kanskje vi har vært for naive, og stolt litt for mye på at alle er like åpne og
ærlige.
Vard innrømmer at deres egen kontrollrutine ikke ble fulgt da de
godkjente flere av selskapene som har betalt for lav lønn.

https://www.nrk.no/dokumentar/xl/bygget-cruiseskip-pa-verft-for-30-kroner-i-timen-ifolge-arbeidere-1.15949795
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ALVOR: På Vards hovedkontor i Ålesund ser Magne Bakke, direktør for HMS og kvalitet, og kommunikasjonsdirektør
Hege Anita Akselvoll gjennom Arbeidstilsynets rapport.
FOTO: ROAR STRØM/NRK

Bakke sier Vard nå har ryddet opp.
- Vi har gjort en grundig gjennomgang av alle våre avtaler. Tidligere sa vi
at man skal følge norske lover og regler. Nå forklarer vi hva det innebærer.
Ingen skal slippe inn gjennom porten hos oss uten en avtale om
minstelønn og kvittering for innmelding hos Skatteetaten. Og det er flere
selskaper som er blitt svartelista.
https://www.nrk.no/dokumentar/xl/bygget-cruiseskip-pa-verft-for-30-kroner-i-timen-ifolge-arbeidere-1.15949795
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-Hvor monge?

-Det vil jeg ikke gå inn på, men det jeg kan si er at vi har innskjerpet våre
kontrollrutiner.
-

-

Kon dere garantere at ingen underbetales på deres verft?

Sannsynligheten for det er betydelig redusert, men 100 % sikre

garantier kan vi ikke gi. Vi har med mennesker å gjøre, og vi kan selvsagt
ikke utelukke menneskelige feil.
-

Hva med arbeidere med luselønn?

-1 første omgang må de gå til sin arbeidsgiver. Skulle saken ende hos oss,
så må vi innfri de forpliktelsene vi har i henhold til lover og regler, sier
Bakke.
Det var rederiet Viking Cruises som ga Vard oppdraget med å bygge
«Viking Octantis». Rederiet sier dette til NRK om forholdene som er
avdekket:
- Dette er ikke en sak for Viking Cruises. Dette er en eventuell sak mellom
verftet og Arbeidstilsynet. Fordi Viking Cruises ikke er part i saken, er
rederiet heller ikke kjent med innholdet i Arbeidstilsynets rapport, og kan
derfor ikke kommentere den. Viking Cruises forventer for øvrig at alle
leverandører følger lover og regler i landene de opererer i, uttaler rådgiver
Jon Mørland på vegne av rederiet.

https://www.nrk.no/dokumentar/xl/bygget-cruiseskip-pa-verft-for-30-kroner-i-timen-ifolge-arbeidere-1.15949795
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□ □0

CRUISESKIPET: «Viking Octantis» ble høsten 2021 ferdigstilt ved Vard Søviknes, som er et av Norges største skipsverft.
FOTO: ARNE FREDRIK NÆSS / NRK

Slik reagerte kontrollørene
NRK har sjekket hvilke konsekvenser lovbruddene som ble avdekket i
«Operasjon verft» har fått.
• Arbeidstilsynet konkluderte med at Vard Søviknes i oktober hadde
brutt plikten til å påse minstelønn til alle. Tilsynet er imidlertid fornøyd
https://www.nrk.no/dokumentar/xl/bygget-cruiseskip-pa-verft-for-30-kroner-i-timen-ifolge-arbeidere-1.15949795
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med Vards nye kontrollrutiner og har avsluttet saken. - De får ikke noe
overtredelsesgebyr av oss, fordi dette ikke er alvorlig nok og verftet
har ryddet opp, sier seksjonssjef Jens Erik Romslo.
• Av de 78 utenlandske selskapene som ble kontrollert ved åtte verft har
51 blitt pålagt forbedringer fra Arbeidstilsynet. Dette handler om
grunnleggende lønns- og arbeidsvilkår.
• Fire av selskapene har fått overtredelsesgebyr på opptil 1,2 millioner
kroner fra Arbeidstilsynet. Flere gebyr vurderes.
• Politiet har så langt ikke åpnet etterforskning etter «Operasjon verft».
- Dette var et forebyggende prosjekt. Hensikten var ikke å straffe folk
eller næringen, men å avdekke sårbarheter og få bransjen til å rydde
opp, sier politiinspektør Camilla Giske til NRK.
• Skatteetaten skriver til NRK at «det er for tidlig å si noe om hvilken
reaksjon eller straff virksomhetene kan vente seg».
Les hele A-krimsamarbeidet sin verftsrapport her.

Dette vil norske myndigheter vite
For utenlandske selskaper som tar oppdrag i Norge gjelder en rekke krav til
registrering:
• Firmaet må være registrert i det norske enhetsregisteret.
• Oppdrag over 20.000 kroner må meldes til Oppdrags- og
arbeidsforholdsregisteret (OAR).
• Arbeiderne må være registrert hos Skatteetaten og ha et D-nummer, som
tilsvarer personnummer.
• Arbeidsgiveren må levere A-melding hver måned. Den viser hvor mye som
er utbetalt i lønn og godtgjørelser, samt forskuddstrekk.
Kilder: Brønnøysundregisteret og Skatteetaten

Har du innspill til oss?
https://www.nrk.no/dokumentar/xl/bygget-cruiseskip-pa-verft-for-30-kroner-i-timen-ifolge-arbeidere-1.15949795
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Takk for at du leste denne saken!
Har du tips til oss om verftsbransjen? Ta gjerne kontakt med oss på e-post!
Du kan også sende oss innspill, tips og informasjon kryptert og sikkert via NRKs
varslingsmottak - se hvordan sende inn via NRKs SecureDrop her.
NRKs journalister har tidligere laget flere saker om ulovlige arbeidsforhold, blant annet
har vi avdekket over 250.000 brudd på arbeidsmiljøloven i Oslo kommune og at
Arbeidstilsynet selv ikke klarer å følge loven.
Vi har også laget saker om ofre for menneskehandel i Norge.
Vi er alltid interessert i ny informasjon om ulovlig arbeid og sårbare mennesker som
blir utnyttet.
Alle tips behandles konfidensielt.

Arne Fredrik Næss og Øyvind Gustavsen
Journalister

[x] Send meg en e-post
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Sammendrag

Notatet tar for seg lønnsfordelingen innenfor allmenngjorte bransjer og yrker høsten
2020. Lønnsstatistikken fra september 2020 holdes opp mot lønnssatsene i de gjel
dende vedtakende fra Tariffnemda på det tidspunktet. Lønnsstatistikken bygger på
rapportering fra virksomheter i Norge, og lønningene de betaler sine lønnstakere.
Statistikken omfatter ikke utsendte arbeidstakere. Innleide arbeidstakere fra bemanningsbyråer inngår i bemanningsbransjen, ikke de bransjene arbeidstakerne er utleid
til.
Tilnærmingen som er benyttet i notatet samsvarer med jordfald m.fl. (2021), der
tilsvarende beregninger er gjort for året 2018. De viktigste endringene fra 2018 til
2020 er beskrevet underveis. Det er imidlertid viktig å bemerke at lønnsstatistikken
for 2020, som er samlet inn høsten 2020, er preget av nedstengningene som følge av
koronapandemien. Store deler av tjenesteytende sektor var nedstengt da lønnsopplysningene ble samlet inn, noe som tidvis slår kraftig inn på antall lønnsforhold, og
særlig i overnatting, servering og catering.
Både de allmenngjorte satsene, og andelene som lå under eller rett over minste
satsene, varierer mellom bransjene. Videre er det betydelig variasjon etter landbak
grunn og hvor stor andel av arbeidstakerne som var bosatt eller ikke i de forskjellige
områdene. Hovedinntrykket overlapper med bildet i 2018, men det er noen endringer
i andelene som lå under, på eller over de allmenngjorte satsene. Noen områder har
en redusert andel under allmenngjort sats, mens andre områder har økt andelen
lønnsforhold under satsen.
Andelene som ligger under minstesats varierer fra tre prosent av lønnsforholdene
innenfor Skips- og verftsindustrien, til tretten prosent innenfor sist allmenngjorte
område: Overnatting, servering og cateringvirksomheter. I Renhold er lønningene
svært sammenpresset i den forstand at 86 prosent ligger på eller rett over den all
menngjorte satsen. Det er en økning fra 79 prosent i 2018.
Når det gjelder andelene lønnsforhold som ligger på eller rett over den allmenn
gjorte satsen, er det også betydelige variasjoner mellom bransjene. I renholdbransjen
(86 prosent), Fiskeindustribedrifter (65 prosent) og Overnatting, servering og cate
ringvirksomheter (59 prosent) ligger den store majoritet på eller rett over minstesats.
I den andre enden er Persontransport med turbil (11 prosent), Elektrofagene (10 pro
sent) og Skips- og verftsindustrien (7 prosent) med lite innslag av lønnsforhold på
eller rett over minstesatsen. Mønsteret ligner det som vises i jordfald m.fl. (2021).
Innslaget av utenlandskfødt arbeidskraft varierer mellom de allmenngjorte områ
dene. I renholdbransjen var bare 12 prosent av arbeidsforholdene holdt av norskfødte. Godt under halvparten av arbeidsforholdene i Overnatting, servering og cate
ringvirksomheter, Jordbruk og gartnerier og i Fiskeindustribedrifter holdes av ar
beidstakere som var født i Norge. På grunn av koronarestriksjonene er innslaget av
ikke-bosatte lavere i de fleste bransjer i 2020 enn i 2018. Andelen av ikke-bosatte er
høyest i jordbruk og gartnerier (26 prosent), i Skips- og verftsindustrien (19 prosent)
og i Fiskeindustribedrifter (17 prosent).
I samsvar med Jordfald m.fl. er det at man hadde kjennetegn D-nummer som land
bakgrunn og/eller at man var registrert som ikke-bosatt, benyttet som «proxy» for at
Fafo-notat 2022:07
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man nylig hadde ankommet Norge og var en fersk arbeidstaker. Disse to kjenneteg
nene er i stor grad overlappende. Retter man søkelyset mot arbeidstakere som lå un
der eller rett over allmenngjort sats, ser man at disse to kjennetegnene går igjen når
det kom til å ligge under eller rett over allmenngjort sats. Dette er et trekk som opp
rettholdes fra situasjonen i 2018.
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1 Lønn i allmenngjorte bransjer

Dette notatet analyserer lønnsmessig fordeling innenfor allmenngjorte tariffområder
i året 2020 og er finansiert av Fellesforbundet. I notatet undersøker vi hvor mange
arbeidsforhold som har lønn under, og hvor mange det var som lå på eller rett over
allmenngjort sats. Dette er gjort innenfor områdene: Overnatting, servering og cateringvirksomheter, Byggeplasser i Norge, Elektrofagene, Skips- og verftsindustrien,
Persontransport med turbil, Gods på vei, Jordbruk og gartnerier, Fiskeindustribedrif
ter og Renholdbransjen.
For å ligge på eller rett over allmenngjort sats, er det satt en felles grense på 15
prosent. Dersom allmenngjort sats var på 160 kroner i timen, betyr det at de som
tjente fra 160 kroner til 184 kroner i timen lå på eller rett over (minstesats + opptil 15
prosent). Tjente man 159 kroner var man under allmenngjort sats, og tjente man 185
kroner eller mer lå man betydelig over allmenngjort sats (minstesats*15 prosent eller
mer). Denne tredelingen er gjennomført konsekvent i samtlige allmenngjorte bran
sjer, men ut fra de ulike satsene som Tariffnemda har fastsatt for hver bransje.
Notatet er en oppfølging av, og i stor grad basert på, analysene som ble gjort for
året 2018 i Jordfald m.fl. (2021)1. Både beregningsmetode og avgrensning av allmenn
gjorte områder samsvarer med det som ligger til grunn i den rapporten. Til forskjell
fra hva som var tilfellet i 2018, er tallgrunnlaget for 2020 preget avkoronapandemien.
Høsten 2020 var store deler av tjenesteytende sektor nedstengt som følge av koronarestriksjoner pålagt av myndighetene. Det gjenspeiles i antall lønnsforhold i
flere av de allmenngjorte områdene. Spesielt gjelder dette for Overnatting, servering
og cateringvirksomheter, men vi ser også utslag i andre områder.
I den grad det er endringer å bemerke i timelønnsfordelingen fra 2018 til 2020 vil
vi kommentere dette i teksten underveis, og da alltid med referanse til anslagene i
Jordfald m.fl. (2021).

Lønnsstatistikken
SSBs lønnstatstikk for september 2020 er grunnlagene for analysene i dette notatet.
Videre er følgende forutsetninger og definisjoner lagt til grunn:
• Lønnsbegrepet som er benyttet er avtalt lønn. Avtalt månedslønn er utbetalt lønn
ved tellingstidspunktet, det vil si. fast grunnlønn. Kvalifikasjonstillegg/kompetansetillegg og andre faste personlige tillegg er med. Uregelmessige tillegg, bonus el
ler overtid er ikke med i fastlønnsbegrepet.
• Noen arbeidstakere jobber på timelønnslønnsbasis, noen på ukelønn, mens andre
får fast månedslønn. SSB opererer kun med månedslønn i sin lønnsstatistikk.
Overenskomstene i LO opererer oftest med timelønnssatser, og det samme gjøres
i allmenngjøringsvedtakene. For å komme fram til timelønn legges det i analysene
til grunn en heltidsekvivalent på 162,5 timer per måned (37,5 timer * 4,33 uker).

1 Jordfald, B., Svarstad, E. & Nymoen, R. (2021). Hvem er de lavlønte? Fafo-rapport 2021:29.
https://www.fafo.no/images/pub/2022/20804.pdf
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Dette tilsvarer 1950 timer for et fullt årsverk, og er det samme som SSB bruker i
sine analyser på lønnsstatistikken.
• Arbeidstid som er lagt til grunn er avtalt arbeidstid per uke. Denne skal rapporteres
inn månedlig av arbeidsgiver gjennom A-ordningen. I de første årgangene av Aordningen var det utfordringer med rapportering av arbeidstid som følge av endret
metode for innrapportering. Særlig bestod utfordringene i at det for mange timelønte ikke ble rapportert stillingsprosent, i tillegg til at det for noen timelønte ble
rapportert standardverdier på enten 0 eller 100. SSB forsøker å korrigere for dette
i sin redigering av datamaterialet.2
• Det er kun arbeidstakere som i telleåret var i aldersintervallet 20-60 år som er tatt
med. De yngste er utelatt, fordi innslaget av lærlinger kan påvirke analysene.
• Noen få arbeidstakere var registrert med mer enn 50 timer i avtalt arbeidstid i løpet
av en uke. Disse er utelatt.
• For å få best mulig avgrensninger til tariffområdene og de yrkene allmenngjøringen omfatter, er Standard for næringsklassifisering (SN2007)3 brukt for næringsmessige avgrensninger og Standard for yrkesklassifisering (STYRK98)4 for å
identifisere og avgrense yrker.
• Lønnsstatistikken er samlet inn i september. Det er den allmenngjorte satsen som
var gjeldene på dette tidspunktet som legges til grunn for sammenlikning.
• For de allmenngjorte områdene er lønnsfordelingene gjort etter lønnstakerens
landbakgrunn, og bosetningsstatus. Det finnes en del arbeidstakere som ikke har
fått registrert landbakgrunn. Det betyr som oftest at de er nyankomne og har blitt
utstyrt med et D-nummer. Et D-nummer er et midlertidig identitetsnummer som
kan tildeles utenlandske personer som i utgangspunktet skal oppholde seg i Norge
mindre enn seks måneder. Disse har betegnelsen D-nummer i figurene. Tilsva
rende er det på lønnsdataene koblet på om man er registrert som bosatt eller ikke.
At man har D-nummer og at man ikke er registrert som bosatt, fungerer begge som
«proxy» for at man nylig har kommet til landet og slik sett er en fersk arbeidstaker.
Det å ha D-nummer og å være ikke-bosatt er ikke gjensidig utelukkende kjenne
tegn, de fleste - men ikke nødvendigvis alle - av de ikke-bosatte har også D-num
mer.
• I tillegg til D-nummer vises det tre kategorier av landbakgrunn: Norge, EU-Øst og
Utenfor EØS. Gjennomgående har arbeidstakere fra våre nordiske naboland og de
opprinnelige EU-landene (EU18) et lønnsnivå mer eller mindre tilsvarende det
norskfødte har. Innslaget av lønnstakere fra disse landene er heller ikke stort in
nenfor de allmenngjorte bransjene. EU-Øst gjenspeiler EU-utvidelsen i 2004, og er
i denne sammenheng som oftest arbeidstakere som er født i Polen eller i ett av de
baltiske landene. Utenfor EØS gjelder alle som er født utenfor EUs grenser, uav
hengig om det er et asiatisk, europeisk, amerikansk eller afrikansk land. Flestepar
ten av Utenfor EØS i de allmenngjorte bransjene er født i Asia.

https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjonom-arbeidstid
3 https://www.ssb.n0/klass/klassifikasjoner/6
4 https ://www.ssb.no/klass/klassifi kas joner/7
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Lønnsstatistikken omfatter ikke
Per 2020 dekker lønnstatstikken lønnstakere i virksomheter i Norge, som også betyr
at den ikke omfatter:
• Selvstendig næringsdrivende
• Utsendte arbeidstakere fra virksomheter i andre land som jobber på oppdrag i
Norge. For eksempel fanger ikke statistikkgrunnlaget opp turbuss- eller godssjåfører som er ansatt i et utenlandsk transportfirma som utfører transportoppdrag i
Norge.
Videre er det ett annet forhold som også må nevnes:
• Innleide arbeidstakere fra bemanningsbyråer som jobber i en virksomhet som er
omfattet avallmenngjøringsvedtaket, er ikke med i analysene. Vi har ikke data som
viser hvor ansatte i bemanningsforetak er leid ut. Det vil si at for eksempel innleide
til byggenæringen ikke er med i tallmaterialet for byggebransjen.

Avgrensninger og satser
Tabell 1 oppsummerer hvordan vi har avgrenset de allmenngjorte områdene i hen
hold til nærings- og yrkeskoder, samt hvilke minstelønnssatser som gjaldt da lønns
statistikken for 2020 ble samlet inn.
Tabell 1 Oversikt over allmenngjorte områder, avgrensning i henhold til næringskoder (SN2007) og yrkesgrupper
(STYRK 98), samt gjeldende minstesatser per. september 2020.

Avgrensning
Næringskode
(SN2007)

Yrkeskode
(STYRK98)

Gjeldende timesats
per 09/2020

55,56

4, 5,9

167,90

41,43
(unntatt 43.21)

6,7,8,9

188,40

43.21

6,7,8, 9

189,52

Skips- og verftsindustriene

30.11,33.15

6, 7,8,9

162,60

Persontransport med turbil

49.392

8

158,37

Område
Overnatting, servering og cateringsvirksomhet
Byggeplasser i Norge

Elektrofagene

Godstransport på vei
Jordbruk og gartnerier'*’

Fiskeindustribedrifter
Renholdsbransjen

49.41

8

175,95

1.1,1.2,1.3,1.6

6,9

123,15'”’
128,65'""’
143,05'""’

10.2,10.411

8

183,70

81.210

9

187,66

(*> Lønnstakere over 18 år. <**> Ansatt inntil 12 uker. I"’) Ansatt mellom 12-24 uker. <*”*> Ansatt mer enn 6 måneder.
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2 Overnatting, servering og
cateringvirksomheter
Fra 01.01 2018 ble de laveste lønnssatsene i Riksavtalen mellom NHO Reiseliv og
LO/Fellesforbundet, allmenngjort for første gang. I henhold til vedtak fra 01.06.2019
var det ikke lov å lønne arbeidstakere over 20 år med en lavere timelønnssats enn
167,9 per time. I Figur 2.1 er lønnsstatistikken for 2020 sortert etter de allmenngjorte
lønnssatsene.
• Arbeidstakere som er kategorisert i Andel under minstesats hadde en timelønn la
vere enn 168 kroner.
• Arbeidstakere som hadde en timelønn fra 168 til 193 kroner i timen er kategorisert
innenfor Minstesats+15 prosent.
• Arbeidstakere som hadde en timelønn på 194 kroner eller mer, er kategorisert in
nenfor Minstesats + mer enn 15 prosent.
Etter Standard for yrkesklassifisering (STYRK98) eryrkesfelt 1-3 (lederyrker, akade
miske yrker og høyskoleyrker) samt yrkesfelt 6-8 (yrker i primærnæringene, håndverksyrker og operatør/sjåføryrker) utelatt i figur 2.1. Antall lønnsforhold er kraftig
redusert fra 81 200 i 2018 til 63 549 i 2020. Nedgangen i antall lønnsforhold skjer for
alle lønnstakergruppene i figuren, og er størst for ikke-bosatte lønnstakere, hvor an
tallet er mer enn halvert. Dette henger i stor grad sammen med koronapandemien og
nedstengningen høsten 2020.
Figur 2.1 Avtalt lønn per time. 2020. Antall lønnsforhold innenfor yrkesfeltene: kundeservice, service og ufaglærte
yrker (STYRK98 = 4,5 og 9). Nace 55 og Nace 56. 20-60 år. Etter bosettingsstatus og landbakgrunn. SSB
lønnsstatistikk, egne beregninger.

2020-Samlet(n= 63549)

13%

28%

Bosetningsstatus
Ikke-bosatte (n= 2865)
Bosatte (n= 60684)
Fødeland
Norge (n= 28947)
EU-Øst (n= 7179)
Utenfor EØS (n= 21210)
D-nummer (n= 2393)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90% 100%

■ Andel under minstesats □ Minstesats+15 prosent □ Minstesats+mer enn 15 prosent

•

13 prosent hadde en timelønn som lå under laveste allmenngjorte sats (rødt
i figuren), 59 prosent lå på eller rett over denne (gult i figuren), mens 28 pro
sent hadde en timelønn på 194 kroner eller mer (grønt i figuren.
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Høyest andel under allmenngjort sats var blant ikke-bosatte og arbeidstakere
med D-nummer (15 prosent på begge gruppene).
Høyest andel som lå på allmenngjort sats eller rett over (timelønn 168-193
kroner) var også blant de ikke-bosatte og de med D-nummer (65-66 prosent).
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5 Skips- og verftsindustrien

Hjelpearbeidere skulle ifølge Tariffnemdas vedtak av 1. juni 2019, ikke ha en time
lønn under kr 162,60 kroner. Det er denne satsen som er brukt til å definere de tre
lønnstakergruppene, definert herunder, og som vises i figur 5.1.
• Arbeidstakere som er kategorisert i Andel under minstesats hadde lavere timelønn
163 kroner.
• Arbeidstakere som hadde en timelønn fra 163 til 187 kroner i timen er kategorisert
innenfor Minstesats+15 prosent.
• Arbeidstakere som hadde en timelønn på 188 kroner eller mer, er kategorisert in
nenfor Minstesats + mer enn 15 prosent.
Etter Standard for yrkesklassifisering (STYRK98) er yrkesfelt 1-5 (lederyrker, akade
miske yrker og høyskoleyrker, kontoryrker og serviceyrker) utelatt i figur 5.1.
Figur 5.1 Avtalt lønn per time. 2020. Antall lønnsforhold i manuelle yrker (STYRK98=6-9). Nace 30.11 og 33.15.2060 år. Etter bosettingsstatus og landbakgrunn. SSB lønnsstatistikk, egne beregninger.
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■ Andel under minstesats □ Minstesats+15 prosent □ Minstesats+mer enn 15 prosent

• 3 prosent lå under minstesats (rødt i figuren) og 7 prosent lå på eller rett over
minstesatsen (gult i figuren). Resten, 9 av 10 lønnstakere, hadde en timelønn på
188 kroner eller mer (grønt i figuren).
• Ikke-bosatte er overrepresentert på den nederste delen av lønnsfordelingen. 28
prosent av ikke-bosatte lå under eller rett over minstesatsen, det vil si at de hadde
lavere timelønn enn 188 kroner. Til sammenligning var det 6 prosent av de bosatte
som hadde lavere lønn enn 188 kroner per time.
• Etter landbakgrunn er det først og fremst lønnstakere med D-nummer som hadde
en stor andel (30 prosent) med timelønn under 188 kroner, 5 prosent lå under
minstesatsen og 25 prosent lå på eller rett over minstesats. Deretter var andelen
høyest blant arbeidstakerne fra land utenfor EØS (11 prosent) og EU-Øst (9 pro
sent).
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