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Forord
Bygg- og anleggsnæringen er attraktiv for en lang rekke kriminelle aktører, og bransjen angripes fra
mange kanter. Kriminelles misbruk av legale virksomheter gir store utfordringer i form av konkurransevridning, hvitvasking og utnyttelse av ulovlig arbeidskraft. I tillegg påføres samfunnet fundamentale
belastninger i form av skatteunndragelser og trygdemisbruk. Den langsiktige konsekvensen dersom
denne kriminaliteten får fortsette aner vi bare konturene av, men at den vil være ødeleggende for
samfunnet hersker det liten tvil om.
Denne briefen er hovedsakelig basert på «Kriminalitet i bygg- og anleggsbransjen – situasjonsbeskrivelse 2014».
Det var mange bidragsytere til situasjonsbeskrivelsen, som sammen tegnet et bilde av kriminaliteten
som dominerer bygg- og anleggsbransjen. Kort oppsummert er det mange ulike kriminelle aktører som
involverer seg i denne bransjen – og de blir stadig fler og mer organisert. De viktigste punktene fra
rapporten blir presentert i denne briefen.
Dokumentet er ment som et bidrag til å beskrive de samlede utfordringer samfunnet står overfor i
kampen mot arbeidsmarkedskriminalitet. Forhåpentligvis vil den være et utgangspunkt i arbeidet med
å finne frem til effektive tiltak for å bekjempe kriminaliteten, både innenfor bygg- og anleggsbransjen
spesielt og arbeidsmarkedet generelt.

Kripos, juni 2014

Vigleik Antun
Assisterende sjef Kripos
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1. Bygg og anleggsnæringen - fakta
Bygg- og anleggsnæringen (BA-næringen) er landets største, målt i antall bedrifter. BA-næringen
er en fellesbetegnelse på private og offentlige
virksomheter innenfor hovedområdene bygg
og anlegg. Virksomhetsområdet omfatter både
nybygg og rehabilitering og vedlikehold av bygg
og anlegg. Bygg og anlegg er landets nest største
næring målt i verdiskapning og antall sysselsatte.

registrerte arbeidsinnvandrere i bygg og anleggsnæringen..
Mer enn 140 land er representert på norske
byggeplasser, men Polen, Sverige og de baltiske
landene står for mer enn 75 prosent av de utenlandske arbeiderne.4

1.1 Sysselsetting
BA-næringen består hovedsakelig av små virksomheter hvor 97 % har under 20 ansatte. Det
er en tendens til økende konsolidering innen
deler av næringen, hvor drivere er økt kompleksitet i oppdragene og ønske om synergieffekt via
stordriftsfordeler. Det har imidlertid ikke ennå
forandret næringsstrukturen i bransjen.1
Inkluderer man eiendom inn i BA-næringen, sysselsetter den drøyt 340.000 ansatte. Dette tilsvarer vel 13 prosent av den samlede sysselsettingen
i Norge. Den er blant de viktigste for sysselsettingen i distriktene og i noen kommuner representerer byggenæringen den største arbeidsgiveren.2

1.2 Utenlandsk arbeidskraft
Etter utvidelsen av EU i 2004 har antall arbeidsinnvandrere fra Europa økt fra i overkant av 2 %
i 2004 til 9 % i 2011 i bygg, anlegg- og eiendomsnæringen. Norge trenger arbeidskraft, lønningene er høye, overskuddet av arbeidskraft i Europa
er stort og arbeidsmarkedet innen EØS-området
er åpent. De siste fem årene har innvandringen blitt ytterliggere forsterket av finanskrisen
i Europa.3 I 2013 var det i overkant av 48.000

1	Virke (2013): Virke Bygg og Anlegg - rapport 2013
2	Ibid
3	Bygballe, L. og Goldeng, E. (2013): Bygg-, anlegg- og
eiendomsnæringens betydning for Norge – oppdatering 2013,
Handelshøyskolen BI, Forskningsrapport 1/2013

4	Byggenæringenes Landsforening (2011): Statistikk fra ID-kort
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2. Kriminalitetsbildet – nåsituasjonen
Kriminaliteten i bygg- og anleggsnæringen er
kompleks, uoversiktlig og fragmentert. Mange og
ulike kriminalitetstyper og metoder, samt store
innslag av utenlandsk arbeidskraft og utenlandske kriminelle aktører, gjør dette til en stor utfordring for samfunnet.
De ulike kriminalitetstypene og metodene som
gjør seg gjeldende i bransjen, er overlappende og
til dels avhengig av hverandre. Dette blir imidlertid beskrevet hver for seg, for bedre å synliggjøre
grad av organisering, ekspansjon, korrupsjon og
vold i en samlet vurdering til slutt.

2.1 Definisjon arbeidsmarkedskriminalitet
En tverretatlig arbeidsgruppe har kommet frem
til følgende definisjon av begrepet «arbeids
markedskriminalitet:
«Arbeidsmarkedskriminalitet er brudd på norske lover om lønns- og arbeidsforhold, trygde-,
skatte- og avgiftskriminalitet eller organisert
kriminalitet som minimaliserer produksjonskostnadene for varer og tjenester i Norge, og dermed
undergraver norske samfunnsstrukturer og virker
konkurransevridende.»5

handlingen – hvor de skjuler den illegale virksomheten i en tilsynelatende legal ramme.
Oslo politidistrikt definerer arbeidsmarkeds
kriminalitet som et parallelt marked til det legale.
I enkelte bransjer har lovlige aktører blitt utkonkurrert av profesjonelle kriminelle. De påpeker
at det parallelle markedet kjennetegnes ved stor,
netto innvandring og illegale innvandrere. Dette
skaper grunnlag for et stort og allsidig kriminelt
marked, som kontrolleres og styres av profesjonelle kriminelle. Disse har ofte selv utenlandsk
bakgrunn og opererer under dekke av å være lovlig etablerte norske foretak. Bakmennene bruker
sitt internasjonale nettverk og forbindelser i sin
kriminelle virksomhet, ikke minst tilgang på rimelig arbeidskraft og tjenester. Dette inkluderer
tvangsarbeid, menneskesmugling, smugling av
varer, skatt- og avgiftskriminalitet og hvitvasking
av utbytte fra straffbare handlinger. Kriminaliteten har fått fotfeste på grunn av stor etterspørsel
fra privatpersoner og foretak etter svart og billig
arbeidskraft.6

2.2 Legal virksomhet generelt benyttes av
kriminelle – hvordan?
Politiet erfarer at organiserte kriminelle bruker
næringslivet og logistikkapparatet som finnes
der, for å skjule sin kriminalitet. De hvitvasker
penger, produserer falske fakturaer, skaffer seg
legal transport og skjult kommunikasjon. Næringslivet blir også inngangsporten til ny kriminalitet og gjør bakmennene i stand til å skape ennå
større avstand mellom dem selv og den straffbare

5	Arbeidsmarkedskriminalitet i Norge, Situasjonsbeskrivelse 2014

Fig 1. Fafo 2014: Privatmarkedet i byggenæringen.

6	Oslo Politidistrikt (2013): Trendrapport 2014.
Kriminalitetsutviklingen – med tre fokusområder.
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2.3 Bruk av ulovlig arbeidskraft, svart arbeid
og falske identiteter

at de ikke betalte skatt. Tilsvarende tall for de
som jobbet i proffmarkedet, var 10 prosent. 9

Skattekriminalitet fører til store inntektstap for
staten. Slik kriminalitet utgjør en trussel for velferdsstaten siden betydelige beløp ikke kommer
fellesskapet til gode. Svart arbeid fører også til
konkurransevridning, når useriøse aktører kommer unna med langt billigere kostnader.

Konklusjonen etter gjennomførte arbeids- og
utlendingskontroller er at det er utstrakt bruk av
irregulære migranter, særlig innen visse bransjer
som bygg og anlegg, renhold, bilpleie, hotell og
restaurant, matproduksjon og transport. Aktørene gir inntrykk av å være lovlydige, nye norske
borgere som er eiere av egne foretak, men som
i realiteten innhenter og bruker ulovlig arbeidskraft.10

Det er ifølge Økokrim vanskelig å anslå eksakte
tall, men beregninger i Sverige viser at omkring
fem prosent av BNP kan unndras skatt årlig. Det
tilsvarer omkring 136 milliarder kroner i Norge.
Skatteetatens kontrollarbeid i 2011 førte til at
det ble etterberegnet rundt 29 milliarder kroner
i Norge. 7
I Kriminalitets- og Sikkerhetsundersøkelsen
(Krisino 2013) oppgir hver tredje bedrift i byggog anleggsbransjen at de anser det som svært
liten eller liten risiko for å bli oppdaget om man
unnlater å rapportere inn alle skatter og avgifter
til skattemyndighetene. Andelen har gått noe ned
siden undersøkelsen i 2011, der 41 prosent oppga
det samme. Bygg- og anleggsbransjen skiller seg
ut på dette området ved at de har mindre tro på
å bli oppdaget av skattemyndighetene enn andre
virksomheter/bransjer.8
I FAFO’s undersøkelse blant polske arbeidstakere
i Oslo oppga omtrent halvparten av de polske
bygningsarbeiderne som jobbet i privatmarkedet,

Økokrim (2012): Trusselvurdering 2013-2014 – Utviklingen innen
økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet, side 24
8	Krisino 2013 - Undersøkelse gjennomført av Næringslivets
Sikkerhetsråd og Opinion Perduco, i samarbeid med Justis- og
beredskapsdepartementet og Finansdepartementet, september
2013.

Jon Sandnes, direktør i BNL uttalte til Aftenposten11: «I løpet av fem år har det vært en økt
omsetning i det private oppussingsmarkedet på
rundt 10 milliarder kroner, som våre medlemmer
nesten ikke har tatt del i. Vi ser også at en økende
andel av det profesjonelle byggemarkedet går til
aktører som ikke følger spillereglene. Det er trolig
et marked med omsetning på flere titall milliarder som forsvinner under radaren».
I Skatteetatens prosjekt «Fiktiv fakturering i
nettverk» er det avdekket omfattende og organisert svart arbeid. Det fremheves bruk av falske
identiteter og lønnstilbud som ikke er basert på
reelle forhold. Skatteetaten har sett at mange
utenlandske personer har fått skattekort utskrevet på grunnlag av falsk identitet. Personene er i
liten grad registrert som arbeidstakere og Skatte
etaten mener personene er benyttet til å utføre
svart arbeid.

7

6

9

Fafo (2014): Privatmarkedet i byggenæringen. Usynlig
arbeidsmarked i de tusen hjem, Fafo-rapport2014:14.
10 «Den organiserte kriminaliteten i Norge 2014»
11	Aftenposten (2013): Frykter mafiatilstander i byggebransjen,
artikkel skrevet av Siri Gedde-Dahl og Einar Haakaas, 18.09.13

Små prosjekter, mange underleverandører og
private oppdragsgivere, høy andel utenlandske
arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende,
kontante oppgjør og skiftende arbeidssted bidrar
til at privatmarkedet er vanskelig å regulere og
kontrollere.
Spesielle utfordringer
En vesentlig utfordring er holdningen til kund
ene i dette markedet: Etterspørselen etter svarte
tjenester i befolkningen er stor. Ifølge FAFO’s
undersøkelse12 er begrunnelsen for å kjøpe svart
arbeid kort sagt; pris. I tillegg opplever en del at
tilgjengeligheten på hvite tjenester, er for dårlig.
Det kan se ut som en stor andel av befolkningen
rett og slett har vent seg til at en del håndverkstjenester kjøpes svart, og at dette har eskalert
med den store tilgangen av utenlandsk arbeidskraft.

2.4 Fiktiv fakturering
Ifølge Skatteetaten er fiktiv fakturering et salgsdokument som enten
1. legitimerer en transaksjon som aldri er
gjennomført eller
2. legitimerer en transaksjon som er gjennomført, men ikke i den form fakturaen beskriver
og ikke mellom partene som fremgår av
fakturaen.
Hvordan foregår dette i praksis?
Fiktiv fakturering inkluderer flere ledd. Kort
fortalt er utgangspunktet at en hovedentreprenør
(Selskap A) leier inn en underleverandør (Selskap B) til å gjøre et stykke arbeid. Denne under12

leverandøren leier igjen flere underentreprenører
(Selskaper C) til å utføre selve arbeidet. Etter
Selskap C slutter alle spor, pengene kan tas ut
kontant, det oppnås ikke kontakt med virksomheten/man finner ikke innehaver eller virksomhet.
Skatteetaten beskriver «arbeidspooler», der
kriminelle organisatorer tilbyr blant annet personell, fakturaer og bankkonti som igjen brukes
til å drive utstrakt fiktiv fakturering. Organisatorene sørger for å rekruttere personer som kan
bekle ulike roller i nettverkene. Spesielt er dette
utstrakt innen malerbransjen. Skatteetaten erfarte også at nettverkene justerer sine tiltak etter
at det er gjort bokettersyn; de deler og hjelper
hverandre med informasjon i forhold til kontrollmetoder.
I utgangspunktet fokuserte Skatteetatens prosjekt på bruk av fiktive fakturaer for å finansiere
og kamuflere bruk av svart arbeid. Erfaringer fra
utlandet og andre bransjer viste imidlertid at det
kunne være et for smalt fokus. Under prosjektperioden ble det tydeligere at fiktiv fakturering
er en metode for å få tilgang til ekstra profitt og
hvor staten er med og finansierer denne tilgangen. Det finnes eksempler på mistanker om at
midler er benyttet til korrupsjon, til valgkamp,
menneskehandel, smugling mv.
Ifølge Fafos undersøkelse om privatmarkedet i
byggenæringen er det en kjent fremgangsmåte
at tilsynelatende lovlydige bedrifter kjøper falske
fakturaer for å kunne føre opp inngående avgift
for å få fratrekk i merverdiavgiften som skal
betales. Videre kan useriøse firmaer som skylder

Fafo (2014:14): Privatmarkedet i byggenæringen. Usynlig
arbeidsmarked i de tusen hjem
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merverdiavgift, slås konkurs for å unngå å betale
denne.13
Spesielle utfordringer
Ved flere tilfeller ser både politi og skattemyndigheter at pengene føres ut av landet eller tas ut i
kontanter, og det gjør det vanskelig å følge hvor
pengene går.
Funnene i Skatteetaten prosjekt viser at en tredjedel av avdekket beløp gjelder virksomheter som
drives av personer med opprinnelse fra det gamle
Jugoslavia (albanere, kosovoalbanere, makedonere). Inkludert de nye statene etter Jugoslavias
fall, står selskaper som drives av personer fra
Balkan-området over 55 %. Norsk nasjonalitet er
knyttet til virksomheter som står for rundt 40 %
av antall saker.14

2.5 Grov sosial dumping og tvangsarbeid
Sosial dumping dreier seg om å tilby utenlandsk
arbeidskraft til en pris som ligger under prisen
på arbeidskraft nasjonalt. Det vil si at lønn og
andre sosiale goder, som hører til rettighetene
som arbeidstaker, «dumpes». Når slike rettigheter
«dumpes», betyr det at arbeidsgivers kostnader
blir lavere og at profitten blir høyere. Den utenlandske arbeidskraften kan derfor utkonkurrere
arbeidskraften nasjonalt, og det kan igjen medføre et press til å senke «prisen» - i form av lønn
og begrensede rettigheter.

13

Fafo (2014: 14): Privatmarkedet i byggenæringen. Usynlig
arbeidsmarked i de tusen hjem
14	I de fleste sakene har det ikke vært mulig å identifisere hvem
som har rent faktisk har gjort arbeidet og således heller ikke
deres nasjonalitet. Fordelingen er derfor gjort på grunnlag
av det Skatteetaten vet om nasjonaliteten til innehaverne
av virksomhetene og informasjon fra oppdragsgivere og om
uttaksledd.

Selskapet «Byggmesteren Tromsø», fikk under en
tur til Latvia i 2013 tilbud fra et latvisk entre
prenørfirma om å importere latvisk arbeidskraft
til 50 kroner timen eller mindre, ifølge fagbladet
Bygg. For at det ikke skulle fremstå som sosial
dumping, skal tilbudet ha vært at de latviske arbeiderne først produserte byggeelementer gratis i
hjemlandet, før de deretter ble sendt til Norge for
å jobbe med tariffestet minstelønn.15
Lovbruddenes grad av profesjonalitet og organisering varierer. Etablering av komplekse selskapsstrukturer vanskeliggjør arbeidet for kontroll. Det er særlig vanskelig å få oversikt over
hvem som er ansvarlig og hvem som er ansatt i
det enkelte selskap.
Økokrim mener at det synes å være økt organisering rundt utnyttelse av arbeidstakere. Arbeidstilsynet erfarer useriøse virksomheter som tilpasningsdyktige, påpeker at de opererer i gråsonen
av regelverket, og ofte uten at formelle avtaler og
dokumentasjon er i orden.
Spesielle utfordringer – konkurransevridning.
Hovedmotivet for å begå denne type kriminalitet
er økonomisk vinning. En sparer i tillegg penger
ved å la være å ivareta sikkerheten i tråd med
regelverket. Enkelte arbeidsgivere opplyser om
at de er nødt til å operere med ulovlige arbeidsvilkår for å kunne hevde seg i konkurransen og
bli værende i markedet. Både Arbeidstilsynet og
Økokrim beskriver sosial dumping som å være
den største trusselen innen arbeidsmiljøkriminalitet. Økokrim ser at slik kriminalitet ofte er
knyttet til brudd på utlendingslovgivningen, og

15	Bygg (2014): - De dro hånda over strupen og sa: «Nobody talks»,
artikkel skrevet av Frode Aga, 23.01.14
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Eksempel på innkvartering på byggeplass

arbeidere uten lovlig opphold i landet er særlig
sårbare for utnyttelse.16
Menneskehandel ved tvangsarbeid
«Tvangsarbeid» er et begrep som inngår i straffe
loven § 224, som omhandler menneskehandel.
§224 rammer den som ved vold, trusler, misbruk
av sårbar situasjon eller annen utilbørlig adferd
utnytter en person til tvangsarbeid. I «tvangs
arbeid» ligger at vedkommende ikke har kommet
frivillig inn i arbeidsforholdet og/eller ikke kan
komme frivillig ut av det.

Det foreligger informasjon om at utenlandske
kriminelle har sosial kontroll over arbeidstakere i
Norge. Dette kan utøves for eksempel ved trusler
mot familie i hjemlandet eller at arbeidstakerne
har opparbeidet seg gjeld til bakmenn som de må
betale før de er frie. I slike tilfeller kan de ofte se
ut til å tjene gode lønninger på papiret, men at
dette er ikke den reelle lønnen. Det er også tilfeller der personer tvinges til å ta opp kredittkortlån
eller annen gjeld, og der personer sendes hjem
etter at de er utnyttet maksimalt.17

Tvangsarbeidssituasjonen bestemmes av maktforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker,
og ikke av arbeidet som utføres. I tilfeller hvor
arbeidere utnyttes grovt vil mange av disse ligge
i gråsonen mellom sosial dumping og tvangsarbeid. Det kan derfor være en utfordring å skille
mellom menneskehandel ved tvangsarbeid og
grov sosial dumping. I begge tilfeller dreier det
seg om grov utnyttelse av personers arbeidskraft.
Ved tvangsarbeid er det imidlertid elementer av
tvang eller frihetsberøvelse. Det er naturlig nok
tilfeller som kommer i gråsonen.

Spesielle utfordringer – «du ser det ikke før
du tror det»
Erfaring tilsier at tvangselementet i § 224 er vanskelig å bevise i retten, og at mistenkte i stedet
blir dømt for andre lovbrudd, eksempelvis brudd
på utlendingslovgivningen eller arbeidsmiljølovgivningen. Saker som omfatter menneskehandel
ved tvangsarbeid er i tillegg svært krevende å
etterforske. Både kompleksiteten i sakene og
at ofrene er i en svært sårbar situasjon gjør at
tvangsaspektet er vanskelig å bevise. Ofrene er
ofte også redd for å stå frem av frykt for represalier. Det antas derfor at mørketallene er store.

16

17	Kripos 2014

Økokrim, www.okokrim.no/arbeidsmiljokriminalitet
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2.6 Utfordringer knyttet til bruk av
underleverandører
Bygg- og anleggsnæringen preges mer og mer av
utenlandske selskaper, spesielt når det gjelder
mindre entrepriser og i underleverandørleddene.
Disse opererer via norske kontaktnett, enten via
kontaktpersoner, som underentreprenører til
norske selskap med utenlandske interessenter,
eller ved bemanningsselskap som leverer arbeidskraft inn i det norske markedet.
Underleverandører kan selv bruke mange kriminelle metoder som hvitvasking, svart arbeidskraft
og fiktive fakturaer, men bruk av mange underleverandører er også en metode i seg selv, blant
annet for å flytte penger mellom selskaper og
rullere på lovlig og ulovlig arbeidskraft.
Arbeidstilsynet hadde i løpet av 2012 fokus på
byggherres og hovedentreprenørens ansvar for å
unngå at useriøse får oppdrag i byggeprosjekter.
Det viste seg effektivt å trekke byggherre inn i
saker med mistanke om sosial dumping hos underentreprenør, også i tilfeller der byggherre ikke
er omfattet av påseplikten.18 Erfaringen er at en
seriøs byggherre raskt setter i gang tiltak overfor
underentreprenører for å sikre lovlige lønns- og
arbeidsvilkår og at sikkerhetsbestemmelser blir
fulgt.
I dagens bygg- og anleggsbransje er ofte én
hovedentreprenør ansvarlig for prosjektet, mens
underentreprenører hentes inn til å gjøre deler

18

Påseplikten: Etter allmenngjøringsloven § 11 fører Arbeidstilsynet
tilsyn med at lønns- og arbeidsvilkår som følger av vedtak
om allmenngjøring blir overholdt. Forskrift om informasjonsog påseplikt pålegger oppdragsgiver to sentrale plikter ved
bruk av underleverandører og entreprenører: 1) Plikt til å
informere entreprenører eller underleverandører om lønns- og
arbeidsvilkår; 2) Plikt til å påse at allmenngjøringsforskrifter
etterleves. Kilde: Arbeidstilsynet.
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av et oppdrag eller et prosjekt. Dette gjelder også
i privatmarkedet, der noen spesialiserer seg på elinstallasjon, rørlegging, flis/mur også videre.
I Fafo`s spørreundersøkelse19 fremkommer det
at virksomhetene ikke opplever at kontrollregimet på dette området er spesielt omfattende.
Det er også tydelig at bransjen selv har et klart
forbedringspotensial. Blant de som opplever å
ha størst problemer med svart arbeid (malerne
og byggtapetsererne), er det hele 46 % som
oppgir at de i liten grad opplever at hovedentreprenørene kontrollerer at det ikke benyttes svart
arbeidskraft.
Spesielle utfordringer – «kjenn din leverandør»
Nær halvparten av bedriftene i Krisino’s undersøkelse svarer at de aldri undersøker eierskap,
struktur og historikk for å sikre at samarbeidspartnere har etisk forretningsatferd og ikke
forbindelse med ulovlige eller uetiske handlinger
ved inngåelse av samarbeid i Norge.20
Veidekke hadde et system for sjekk av underleverandører de trodde var god nok, blant annet med
sjekk av skatte- og momsattest, firmaattest og
byggekort. Entreprenørselskapet erfarte imidlertid at kontrollen ikke holdt mål, og de avdekket at underleverandører på egne prosjekter var
mistenkt for alvorlig og organisert kriminalitet.
Enkelte byggeprosjekter hadde opptil ti underleverandører. Nå har Veidekke satt krav om
maksimum to ledd med underentreprenører,
samt strengere kontroller som Kredittsjekk, enkel

19

Fafo (2014:14): Privatmarkedet i byggenæringen. Usynlig
arbeidsmarked i de tusen hjem
20	Krisino 2013, Undersøkelse gjennomført av Næringslivets
Sikkerhetsråd og Opinion Perduco, i samarbeid med Justis- og
beredskapsdepartementet og Finansdepartementet, september
2013

regnskapssjekk og ID-kort i tillegg til byggekort
for å komme inn på arbeidsplassen. 21

2.7 Hvitvasking
Hvitvasking handler om å kamuflere utbytte fra
straffbare handlinger. For at det skal være mulig
å nyte fordelene av midlene må de først integreres i den legale økonomien. Det er derfor viktig
for den kriminelle å finne en måte å kontrollere
utbyttet på uten å tiltrekke seg oppmerksomhet;
enten ved å tilsløre midlenes opprinnelse, endre
midlenes form eller flytte utbyttet til et sted hvor
det er mindre sannsynlig å vekke oppmerksomhet.22
Det finnes mange måter å hvitvaske et utbytte
på, og som regel skjer det gjennom flere ledd.
En vanlig måte er å investere utbytte i lovlige
investeringsobjekt. En annen vanlig metode er
å kanalisere utbytte i virksomheter som ellers er
lovlige.

Forholdene belyser nettverk som har laget et
gjennomtenkt og velorganisert system for å
skjule og hvitvaske utbytte fra blant annet svart
arbeid (ulovlig arbeidskraft fra utlandet). De
kriminelle har tilpasset seg politiets metoder, og
fører kontanter raskere ut av landet.
Flere av aktørene som er kartlagt kan knyttes til
narkotika og/eller annen vinningskriminalitet,
samt hallikvirksomhet. Mange har også foretatt
større kontantoverføringer til utlandet. Det er
også indikasjoner på at flere av aktørene har tette
bånd til regnskapsførere, samt enkelte advokater.
Hvitvaskingen som er avdekket relaterer seg først
og fremst til penger som er unndratt beskatning,
men bak skjuler det seg også bruk av ulovlig
arbeidskraft, muligens også organisert menneskesmugling. Prosjektet har så langt ikke avdekket
hvitvasking av annet kriminelt utbytte, for eksempel svarte penger fra narkotika- og vinningskriminalitet, men det kan likevel ikke utelukkes.

Oslo politidistrikt har avdekket et stort antall personer og virksomheter knyttet til
arbeidsmarkedskriminalitet og organisert
hvitvasking i Oslo og omegn. Prosjektet har så
langt fokusert på bakmenn og uttaksledd og har
avdekket mange ulovlige forhold ved de aktuelle
virksomhetene, blant annet: Fiktive underleverandører som konstruerer fakturaer og driver
med ulovlige pengeoverføringer (hvitvasking),
bruk av ulovlig arbeidskraft fra utlandet og merverdiavgiftsbedrageri mm.

21	Aftenposten (2014): Rask sjekk avslørte tvilsomme leverandører.
Artikkel 10.april 2014, skrevet av Siri-Gedde Dahl og Einar
Haakaas.
22 Økokrim (2012): Trendrapport hvitvasking 2011
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3. Kriminalitetsbildet – hvem er aktørene
Det er avdekket kriminalitet i bygg- og anleggsbransjen utført av mange ulike aktører med
mange nasjonaliteter. I dette kapittelet er fire
grupper av kriminelle aktører trukket frem;
Gjengkriminelle, kriminelle fra Vest-Balkan,
kriminelle litauere og såkalte «Travellers». Disse
aktørene har utmerket seg på flere måter; Det
finnes til dels mye rapportering, de har ekspandert sin kriminelle virksomhet i bygg- og anleggsbransjen, de er organiserte i sitt virke og flere har
knytninger til annen type kriminalitet. I tillegg
representerer de en fare når det kommer til bruk
av trusler og vold.
De tre første aktørgruppene representerer aktører som politiet har et særskilt fokus på. Det har
naturlig nok innvirkning på hvilken informasjon
politiet besitter. Det er viktig å merke seg at det
kan være andre grupper som går under radaren
for politiet, og som det foreløpig ikke finnes metodisk rapportering på.
Det er imidlertid viktig å påpeke at de fleste
litauere og personer fra Vest-Balkan er lovlydige
borgere og godt integrert i det norske samfunnet,
som også utgjør en viktig og avgjørende arbeidsressurs i det norske samfunnet.

3.1 Gjengkriminelle
Næringslivet er en inngangsport til ny kriminalitet for mange gjengkriminelle. Logistikken i en
næringskjede og handel med varer og tjenester er
eksempler på verktøy som brukes for å skjule og
begå organisert kriminalitet.
Gjengkriminelle bruker strukturen i et allerede etablert legalt firma eller bygger opp egne
selskaper for å utnytte dette til å skjule annen
alvorlig kriminell virksomhet. Man har sett linker
til organisert menneskehandel, bedrageri, ulovlig
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innførsel av varer, skatteunndragelser, hvitvasking, finansiering av narkotikahandel, trygdebedragerier, vold og trusler tilknyttet en hel rekke
virksomheter. Bakmennene er godt kjent fra
gjengmiljøene på Østlandet.
Det er registrert samarbeid mellom pakistanske
gjengkriminelle og personer tilknyttet 1 % MC
miljø i forbindelse med arbeidskraft til byggenæringen.

3.2 Kriminelle fra Vest-Balkan
Albanske kriminelle nettverk knyttes bl. a til
finansiell kriminalitet som hvitvasking gjennom
opprettelsen av enkeltmannsforetak og bruk av
ulovlig arbeidskraft. Nettverkene bruker også
fiktive identiteter utstedt innenfor Schengen,
for å opprette D-nummer i Folkeregisteret i den
hensikt å få skattekort til bruk for ulovlig arbeidskraft. Det foreligger indikasjoner på at denne
virksomheten kan knyttes til personer av albansk
opprinnelse som er involvert i vinnings- eller
narkotikakriminalitet.
De aller fleste av personene i det utførende selskapet er i malerbransjen, men man ser tydelig
tegn til spredning til alle typer overflatebehandling (flis og mur), renholdstjenester og transportog flyttebyrå.

3.3 Kriminelle litauere
Litauiske kriminelle kjennetegnes ved at de er
svært mobile og beveger seg over store avstander
på kort tid, på tvers av distrikts- og landegrenser.
For å lykkes med kriminalitet som begås i Norge,
er litauiske kriminelle avhengig av hjelp fra personer som har kunnskap og tilknytning til landet,
såkalte fastpunkter. De hjelper til med tilrettelegging som for eksempel husvære, arbeidskon-

«Travellers»

trakter, lokalkunnskap og distribusjonsnett for
narkotika.
I forhold til litauiske kriminelle nettverk er
det sett at mange har søkt og fått oppholds- og
arbeidstillatelser som EØS-borger. Det er noe
mangelfulle føringer, men bygg og anlegg er den
bransjen hvor flest er, eller har vært ansatt.
Sentrale litauiske kriminelle er registrert som
innehaver/daglig leder av bygg- og anleggsfirmaer. Dette gjelder både enkeltpersonforetak og
aksjeselskap. I firmaer hvor det er registrert arbeidstakere er ofte majoriteten litauiske borgere.
I disse firmaene ser politiet at det er registrert
ansatte som er mistenkt, siktet eller domfelt for
kriminalitet.

3.4 «Travellers»
Såkalte «travellers»23 24 består av multikriminelle
nettverk med utenlandske gjerningspersoner som
utfører asfalt- og steinleggingsarbeid for privatpersoner. Hovedsakelig har det vært irske og
britiske statsborgere som har kommet til Norge.

23	Kripos (2008): Trusselvurdering: Irske/britiske asfalt- og
steinleggere i Norge
24	Kripos (2013): Travellers i Norge 2013

Deres tilstedeværelse er sesongbetont, hvor de
oppholder seg i Norge i vår-, sommer- og høstsesong. Omfanget og organiseringen av virksomheten, tegner et bilde av et godt organisert, kriminelt nettverk. Store deler av virksomheten synes
å være bygd på å utnytte sårbare/ressurssvake
personer og forlede dem inn i en virksomhet
som viser seg å være et tvangsregime. Bakmenn
sprer bevisst frykt gjennom vold og trusler, for å
etablere et regime der arbeiderne ikke tør annet
enn å forholde seg lojale
I Norge og i andre europeiske land ser man at
det rekrutteres arbeidere fra Polen, Baltikum,
Romania og Bulgaria. Dette er land som sliter
med store sosiale forskjeller, fattigdom og høy
arbeidsledighet. Ved å rekruttere ressurssvake
personer fra disse landene sikrer de arbeidskraft
som er relativt stabil til tross for dårlige arbeidsvilkår.
Kripos har ved flere anledninger omtalt denne
kriminaliteten, der fenomenet omfatter:
• Vold og trusler mot både privatpersoner og
offentlige tjenestepersoner
• Vinningskriminalitet
• Økonomisk kriminalitet
• Menneskehandel (tvangsarbeid)
• ID-problematikk (falske dokumenter)
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4. Oppsummering og vurdering
Et klart funn er omfattende organisering i utøvelsen av bygge- og anleggskriminalitet - uavhengig
av type aktører. Spesielt innen hvitvasking, bruk
av ulovlig arbeidskraft og fiktiv fakturering ser
man at aktørene har blitt mer profesjonelle og
velorganiserte. De kriminelle deler informasjon
og orienterer seg om hvordan de kan unngå kontroller og sanksjoner.
Det er også relativt høy grad av ekspansjon av
bygg- og anleggskriminalitet. Det er vanskelig å
finne konkrete måltall, men det faktum at flere
aktører – som kriminelle litauere, kriminelle
albanere og gjengkriminelle – i stadig større grad
involverer seg i bransjen, underbygger dette.
Det er også sannsynlig å forvente både mer omfattende organisering og ytterligere ekspansjon
innen bygg- og anleggskriminalitet, med bakgrunn i følgende:
• Det er få sanksjoner og små konsekvenser når
ulovligheter oppdages
• Bygg- og anleggsmarkedet ventes å øke –
fremdeles mye penger for kriminelle å hente
• Det ventes økt arbeidsinnvandring - vil også
øke bruken av ulovlig arbeidskraft
• Nordmenns holdning til svart arbeid virker
uendret
• Det er enkelt å starte/avvikle selskaper i
Norge
• Økt bruk av falske identiteter.
Det er få dokumenterte eksempler på korrupsjon
i bygg- og anleggsbransjen. Det nevnes imidlertid
i mange sammenhenger – blant annet i Skatteetatens prosjekt er det informasjon fra utlandet som
tyder på at midler fra fiktiv fakturering har vært
benyttet til korrupsjon. Det antas at det kan være
mørketall i forhold til korrupsjon, og at det er et
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informasjonsbehov for å kunne si noe mer om
graden av korrupsjon i bygg- og anleggsbransjen.
Det er varierende informasjon rundt bruk av vold
og trusler. Det er en del enkelthendelser der man
ser at vold og trusler brukes, men dette er ikke
systematisk. Det er vanskelig å vite hvor utbredt
dette er og manglende rapportering kan være
frykt for represalier.
Det er også sannsynlig at det i mange tilfeller
ikke er nødvendig å utøve vold, for å kontrollere
arbeidstakere. Arbeidstakere er i tillegg ofte i en
sårbar situasjon, der de er i et avhengighetsforhold til arbeidsgiver.
Det er liten tvil om at bygg- og anleggsnæringen
er en attraktiv bransje for en lang rekke ulike
kriminelle aktører, og den angripes fra mange
kanter. Generelt opererer de kriminelle med
en tilnærming der kost/nytte-aspektet er fremtredende. De konsentrer sin virksomhet rundt
områder som gir høyest mulighet for profitt og
lavest mulig risiko for å bli oppdaget. Bygg- og
anleggsbransjen er intet unntak. Den er stor og
fragmentert med mange ledd i «næringskjeden»,
noe som kan gjøre det enklere for kriminelle å
operere «i det skjulte».
Det faktum at multikriminelle aktører involverer
seg – og at kriminelle i mange tilfeller får drive
bygg- og anleggsaktivitet nærmest uforstyrret
– gjør det sannsynlig at kriminaliteten utvikler
seg til en enda mer organisert og altomfattende
kriminalitetsform enn den er i dag.
Samlet sett gjør graden av organisering og omfang, samt muligheten for økt voldsbruk og trusler om vold, at kriminaliteten i bygg- og anleggsnæringen er å anse som en stor samfunnstrussel.
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