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NTL inviterer til konferansen

ER OFFENTLIG SEKTOR 
EN BREMS I KAMPEN 
MOT SVART ØKONOMI? 
- Er tiltakene tilpasset utfordringene?

NTLs nettverk mot 
svart økonomi
NTLs nettverk mot svart økonomi er 
satt ned av forbundsstyret. Nett verket 
skal arbeide langsiktig om felles 
utford ringer knyttet til 

- økonomisk kriminalitet
- sosial dumping
- arbeidsmiljøkriminalitet
- skatteunndragelser

Nettverket har også i oppgave å ut-
arbeide materiell og verktøy som kan 
være til nytte for tillits valgte i fagbeveg-
elsen og beslutningstakere i staten. 

Hvit stat / svart stat?

Aldri før har statlige tilsyn jobbet 
 tettere sammen for å bekjempe 
svart økonomi og arbeidslivskrimi-
nalitet. Samtidig bruker det offent-
lige over 400 milliarder i året på 
anskaffelser som i mange tilfeller 
muliggjør useriøs itet og sosial 
dumping i arbeids livet. 

NTL ønsker at: 
- kontrolletatene my styrkes for å 
håndtere omfanget
- samarbeid mellom Skatteetaten, 
Politiet og Arbeidstilsynet må priori-
teres
- regelendringer må gjennomføres 
raskere  
- revisjonsplikten skjerpes 
- arbeidsgiver følger opp arbeids-
vilkår ved utsetting av tjenester

Konferansen avholdes torsdag 10.  desember, kl 9.30 - 15.45  
i Oslo Kongressenter, Sal B, Youngstorget, Oslo. 



Hva kan det offentlige gjøre for å bekjempe ar-
beidslivskriminalitet og sosial dumping?
Hedda Foss Five er ordfører i Skien kommune som 
innførte Skiensmodellen, hvor kommunen blant 
annet stiller krav om at arbeidet skal utføres av 
ansatte hos entreprenøren.

Er EØS-regelverket et hinder i bekjempelsen av 
arbeidslivskriminalitet?
El&ITs landsmøte vedtok i vår at Norge bør ut av 
EØS-avtalen. Sammen med Fafo-forsker Anne Mette 
Ødegård og leder for samfunnskontakt i LO Wegard 
Harsvik tar forbundsleder Jan Olav Andersen debat-
ten om EØS-regelverket hindrer oss i kampen mot 
sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Hva skjer med regjeringens strategi mot ar-
beidslivskriminalitet?
Regjeringen la i januar frem sin strategi for å styrke 
innsatsen mot arbeidslivskriminalitet. LOs Trude 
Tinnlund forteller om LOs krav til myndighetene. 
Statssekretær i ASD Thor Sættem (H) og forteller 
hvordan tilstanden ser ut fra regjeringskontorene. 

Arrangør:
NTLs Nettverk mot svart økonomi, som består av medlemmer fra NTL 
Skatt, NTL Politiet, NTL NAV, NTL Arbeidstilsynet, NTL Sentralforvalt-
ningen, NTL Mattilsynet og NTL Fiskeridirektoratet. 

Påmelding via NTLs nettsider
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KONFERANSEPROGRAM
09.30 - 10.00 

INGERID MARIE UTVIK, FORBUNDSSEKRETÆR I NTL 
Følger våre arbeidsgivere opp renholderne på arbeidsplassen?

10.00 - 10.45 
HEDDA FOSS FIVE, ORDFØRER SKIEN KOMMUNE 
Tiltak mot arbeidskriminalitet i praksis – Skiensmodellen 

11.00 - 11.30 
MARIANNE BREILAND, RÅDGIVER I NÆRINGSLIVSPOLITISK AVDELING LO 
Hvordan kan det offentlige ivareta samfunnshensyn med nytt anskaffelsesregelverk?

12.15 - 13.15 
PANELDEBATT LEDET AV ASLAK BONDE 

Er EØS-regelverket et hinder for å bekjempe arbeidslivskriminalitet?
JAN OLAV ANDERSEN, FORBUNDSLEDER El&IT,

WEGARD HARSVIK, LO 
ANNE METTE ØDEGÅRD, FORSKER FAFO

13.30 - 14.15 
SIGRID KLÆBOE JACOBSEN, DAGLIG LEDER TAX JUSTICE NETWORK - NORGE  

Globale skatteflyktninger - Hvordan kan Norge og det internasjonale samfunnet svare på den stadig 
minkende skattteinnbetalingen fra multinasjonale selskap?

14.30 - 15.00 
THOR KLEPPEN SÆTTEM, STATSSEKRETÆR ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET

Regjeringens tiltak mot arbeidslivskriminalitet

15.00 - 15.30 
TRUDE TINNLUND, LO-SEKRETÆR  

Hva bør regjeringen gjøre i kampen mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping?

15.30 - 15.45 
KJERSTI BARSOK, NESTLEDER NTL  

Avslutning av konferansen

Tlf: 23 06 84 00 post@ntl.no www.ntl.no 


