
Ny sentral godkjenning og registreringsordning. 
Enkelt å være seriøs?
Hvordan kan bestiller bidra til rettferdig
konkurranse og en seriøs leverandørindustri?

Adm. direktør Per Jæger
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Mulighetsrommet:

• Fortsatt høy aktivitet

• Lave renter

• Befolkningsvekst

• Eldrebølge

• Urbanisering og sentralisering

• Teknologisk utvikling

• Digitalisering

• Det grønne skifte

• Infrastrukturutbygging

• Flyktninger



Hvorfor Enkelt å være seriøs?

• ESA, gammel ordning med sentral og lokal godkjenning ikke mulig. 

• I strid med EU-retten, handelshindrende 

• Obligatorisk ordning ikke mulig

• Departementet spurte hvordan skal vi unngå alle de negative konsekvensene av 
at Sentral godkjenning forsvinner?
– Enklere for de seriøse, vanskeligere for de useriøse.



Pris hvitt snekkerarbeid 530

Pris svart snekkerarbeid 170

Kilde: Finansdepartementet, beregnet kostnad 2011



http://www.clipartpanda.com/categories/theft-20clipart
http://www.clipartpanda.com/categories/theft-20clipart




ARBEIDSMARKEDSKRIMINALITET I NORGE

Situasjonsbeskrivelse 2014



Hvor ofte er pris det eneste kriteriet for tildeling av 
oppdrag/kontrakt ?
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Hvordan kan offentlig anskaffelser bygge 
opp under kompetanse og 
ett seriøst arbeidsliv?

De ikke-anskaffelsesfaglige hensynene i 
regelverket må videreføres og styrkes

• Lærlingklausul
• Miljø
• Livssykluskostnader
• Universell utforming 
• Innovasjon
• Lønns- og arbeidsvilkår
• Åpenhet og fortsigbarhet



Enkelt å være seriøs - Bred deltagelse
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Eystein C. Husebye (Norges bygg- og eiendomsforening NBEF)

Dag Refling, (Huseiernes Landsforbund)



Hvordan sikre kvalifikasjoner og seriøsitet?

1. Person: HMS-kort

2. Foretak: ny Sentral Godkjenning

3. Registreringsordning for arbeid på eiendom

4. Tilsyn

5. Samordning av offentlige registre



Enkelt å

• Få

• Miste

• Bruke

• Forvalte

• Kontrollere

• Bedriftene

• DiBK

• Tilsynene

• Arbeidstakerne

• Kundene

Enkelt for



Ny sentral godkjenning,
med basiskrav og fire moduler, Prop.131 L 2013-2014

MODUL 1
Foretak med ansvarsrett

Faglige kvalifikasjoner:
Fagområder : som i dag
Roller : SØK/PRO/UTF
Tiltaksklasser: 1,2 og 3

MODUL 2
Foretak uten ansvarsrett

Faglige kvalifikasjoner:
Minstekrav
Fag-/ svennebrev eller
tilsvarende
kvalifikasjonsnivå

MODUL 3
Foretak som utarbeider
forslag til planer

Faglige kvalifikasjoner:
Bachelor/ master

MODUL 4
Tillegg til modul 1 og 2
Godkjent
Opplæringsbedrift
Ihht. opplæringslova

Basiskrav:
Enhetsregister/ Kvalifikasjoner/ Skatter og avgifter/ 

Ansatte og arbeidsforhold



Ny sentral godkjenning,
med basiskrav og fire moduler

MODUL 1
Foretak med ansvarsrett

Faglige kvalifikasjoner:
Fagområder : som i dag
Roller : SØK/PRO/UTF
Tiltaksklasser: 1,2 og 3

MODUL 2
Foretak uten ansvarsrett

Faglige kvalifikasjoner:
Minstekrav
Fag-/ svennebrev eller
tilsvarende
kvalifikasjonsnivå

MODUL 3
Foretak som utarbeider
forslag til planer

Faglige kvalifikasjoner:
Bachelor/ master

MODUL 4
Tilegg til modul 1 og 2
Godkjent
Opplæringsbedrift
Ihht. opplæringslova

Basiskrav:
Enhetsregister/ Kvalifikasjoner/ Skatter og avgifter/ 

Ansatte og arbeidsforhold

Gjennomført høringHjemmel på plass,
skal UTREDES.
Egen arbeidsgruppe
som utreder
Registreringsordning 
overlevert forslag til Sanner

Hjemmel på plass.
Forskrift vedtatt.
Kvalifikasjonsregister
Skal UTREDES i KD.
Mangler krav til HMS kort

Forskrift vedtatt

SKATT/ MVA
Registerinfo
Full digitaliserting
A-melding OK
Vedtatt
Ikke koplet lønn/skatt mot ansatt



Virksomhetskort for bygg og anlegg (HMS-kort)

Kvalifikasjons-
register (nytt)

Alle:
- Utførende
- Arkitekter
- Rådgivere
- Planleggere
- Kontrollører
- Myndigheter

På byggeplass

Rett ID



Arbeidsgiver-
avgift

Selskapsskatt

Skattetrekk
ansatte

MVA-register

Prosess for godkjenning av foretak i nSG

nSG

Foretak
Org.nr

ID-kort

A/A-register

Kvalifikasjons-
register (nytt)

Foretak søker nSG
om godkjenning

Systemet sjekker 
org.nr. opp mot 
ansatte i Aa-
registeret og 
sentralskatte-
kontoret

Opplysninger om 
ansatte kobles (via 
ID-kort) opp mot 
(nytt) kvalifikasjons-
register

Har de ansatte i 
foretaket nødvendige  

kvalifikasjoner for 
godkjenningsområdet og har 

foretaket samlet nok 
kvalifikasjoner?

Skatt og avgifter?

SKAV

Kvalifikasjoner?

Har foretaket 
innbetalt 

skatt og avgifter?

Konkurs

Referanse-
prosjekter? 
(Modul 1 og 3)

Har foretaket 
tilfredsstillende 

referanseprosjekter?

sNG saksbehandler 
referanseprosjektene

Mulig sjekk av 
konkurs/konkurshistorie

Godkjent 
lærebedrift

Tillegg til 
modul 1 og 2

Informasjonen 
hentes fra fylket



Foretak søker om godkjenning innenfor modul 1, 2 eller 3
Søknadsinnhold:
- Organisasjonsnummer
- Referanseprosjekter  inkludert år praksis (modul 1 og 3)
- Tilgang til opplysninger om allmenngjort lønns- og arbeidsvilkår, 

kvalifikasjoner, HMS/SHA
- Tillatelser til innhenting av opplysninger fra Registerinfo

nSG innhenter automatisk opplysninger om foretaket fra eksterne 
registre og kontrollerer om alt er OK
- Skatt og avgifter (ansatte, foretak, mva,  arbeidsgiveravgift m.m.)
- Ansatte (ID-kort, Aa og sentralskattekontoret)
- Faglige kvalifikasjoner (nytt register)

1

2

3 nSG vurderer ansattes kvalifikasjoner (alle moduler) og 
referanseprosjekter (modul 1 og 3) opp mot krav til godkjenning

4 nSG utsteder sentral godkjenning til foretaket

Ukentlig oppdatering av registerinfo



Påseplikt
Hovedentreprenør - nSG

underentreprenør - nSG

u underentreprenør - nSG

uu underentreprenør – ikke nSG

Påseplikt ivaretatt - OK

Påseplikt 
ivaretatt - OK

Ikke nSG godkjent 
foretak, full Påseplikt for 
hovedentreprenør



Registrering av arbeid på eiendom

Registrering av alle
foretak som utfører 
arbeid på eiendom

Hva skal gjøres?
Beskrivelse av arbeid

Oppstart arbeid

Avsluttet arbeid

Registreringsplikten gjelder for alle bygge- og anleggsarbeider, 
også de som etter PBL er unntatt søknadsplikt og ansvar

App: 
Registrering av arbeid

App:
Start/stopp

Registrering ved oppstart av 
arbeid på eiendom, 
både søknadspliktige og 
ikke-søknadspliktige:









Kartverket - Se eiendom

23



Lovreguleringer

• Lov om godkjenning av foretak og registering av tiltak i bygge- og 
anleggsnæringen

• Plan og bygningsloven

• Forskrift om byggesak

• Forskrift om ID-kort

• Forskrift om 
allmenngjøring

• Forskrift om påseplikt

Ny lov Endringer i lov og forskrift



Gjennomføringsplan og ikrafttredelsen

Det er viktig at bortfall av reglene om lokal godkjenning for ansvarsrett ikke 
fjernes før system for ny sentral godkjenning er operativt. 

Første fase trådte i kraft 1.1.2016 
Resten må iverksettes før 1.1.2016

Dersom forslagene ikke gjennomføres, vil de samfunnsmessige kostnadene 
og konsekvensene være store, gjennom bl.a.:

• Nedbygging av foretakenes kvalifikasjoner og dårligere 
rekruttering.

• Økende innslag av kriminell aktivitet.
• Synkende skatteinngang.
• Økende problemer med sosial dumping.
• Ulike konkurransevilkår i bygge- og anleggsnæringen.



Jobben har startet, jobben fortsetter

– Nytt system må inneholde de riktige elementene

– Mange muligheter

– Stort potensial

– Frivillig, hvordan skal bedriftene forholde seg?

– Mange elementer som skal fungere sammen

– Kan ta tid før alt fungerer som planlagt

– Systemet er på plass, nå skal vi fylle det med riktig innhold!



Fordelene

Samfunnet

• Bedre og mer målrettet tilsyn

• Økt åpenhet gir mindre svart økonomi

• Forenkling

• Samordning og tilgjengeliggjøring av offentlig kjent 
informasjon

Forbruker

• Økt trygghet ved kjøp av håndverkstjenester

• Økt verdi av eiendom ved registrering av utførte 
arbeider

Foretakene

• Enkelt å være seriøs

• Like konkurransevilkår

• Påseplikt ivaretatt ved 

allmenngjort lønns- og 

arbeidsvilkår

• Forenkling når bygg kan tas i 

bruk

• Enklere å velge 

samarbeidspartnere



Ja – det er mulig å gjøre noe med det

• De aller fleste i byggenæringen jobber hvitt, trygt og innenfor loven

• Bedriftene som satser på kvalitet og kompetanse er også konkurransedyktige på 
pris

• Endret markedssituasjon krever endringer, fyrtårn blir akterutseilt

• De private businesskundene går foran

• Alle hus vi bygger har ferdige valgfrie "pakker" som inkluderer solceller. 



Frontfagsmodellen
• BNL mener:

For å møte fremtidens arbeidsliv må norske lønninger 
være konkurransedyktige. Derfor må konkurranseutsatt 
næring sette rammene for lønnsdannelsen i Norge

Frontfagsmodellen



Lærlingordningen



Fast ansatt som hovedregel



Høy organisasjonsgrad


