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Arbeidsmarkedskriminalitet

• Ingen leksjon i jus eller statistikk
• Ingen fordeling av skyld eller hvem som burde gjort mer

Men,
mer en bevisstgjøring av utfordringene vi som samfunn kan stå overfor 



Norge, et vellykket samfunn i 
økonomisk  vekst og med sterke 
sosiale rettigheter
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Arbeidskraft er storpolitikk

•Schengen avtalen av juni 1990,  8 medlemsland

• Iverksatt mars 1995

•Fra og med mars 2001 er Norge inntatt i Schengen avtalen sammen de 
øvrige Nordiske landene

•Fra 2007 er ”gamle øst Europa”, deri Baltikum medlem 

•Totalt 27 medlemsland i dag 
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Hva kan Schengen-avtalen bety for norsk arbeidsliv ?

•Åpenbart at mange ønsker seg Norge som hjemland og eller som 
ønsker seg en norsk arbeidsplass

•Kan se ut som enkelte typer arbeid er mindre attraktivt for nordmenn

•Tradisjonelle yrker eller jobbutøvelse er i dag mindre attraktivt og 
dekkes av av arbeidskraft ”utenfra”

•  Sårt tiltrengt arbeidskraft kommer utenfra / fra andre land 
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Utfordringer vi står overfor

•Hvem er arbeidsleder / ansvarlig, og hvilken tilnærming har den / de til 
norsk kultur, regler og arbeidstakers rettigheter ?

•Mål om stor inntjening og rask omsetning

•Norsk økonomi, manglende delaktighet i samfunnspliktene, lønn, mva, 
skatt, arbeidsgiveravgift

•Arbeidstakers rettigheter og ikke minst manglende god nok opplæring

•Utelukker helt at dette er et importert problem
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Kontrolletatene og politiet

•Felles ansvar, men på hver sitt område  ( Tue )

•Har vi tatt innover oss at arbeidslivet er endret ?

•Kan vi gjøre noe sammen for å bedre arbeidsforholdene våre, for å få 
bedre resultater 
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Hva gjør politiet i Sør-Trøndelag?

•Strategisk analyse for organisert kriminalitet ( AMK ) for 2015

• Info deling fra andre deler av landet

•Relativt liten erfaring

•Tips 

•Politiet har etterforsknings og påtaleansvar ansvar.  
  Org.krim eller øko krim ? 
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Hva må til ?

•Felles bevisstgjøring i storsamfunnet 

•Operativt arbeid for å oppdage og avsløre, kartlegging av bransjer

•Sosial dumping, helt unorsk og uakseptabelt

•Korrigeringer og iretteføringer

•Tettere samarbeid, - eller fortsatt på ”hver sin tue” 
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Næringskjeden

•EX:  Statsbygg, Kongensgt. 87, tidligere politihuset i Trondheim

Politiet flytter ut, Skatt Midt flytter inn

Omfattende ombygging og restaurering

Anbud og,

den praktiske utføringen 


	Lysbilde 1
	Lysbilde 2
	Lysbilde 3
	Lysbilde 4
	Lysbilde 5
	Lysbilde 6
	Lysbilde 7
	Lysbilde 8
	Lysbilde 9
	Lysbilde 10

