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Vedtak:
a. Rapporten om arbeidslivskriminalitet tas til orientering
b. Rådmannen bes følge opp rapportens anbefalinger herunder:
1. Rådmannen bør vurdere tiltak for å få mer ens risikovurdering.
2. Rådmannen bør vurdere å opprette en tverrsektoriell tilsynsgruppe.
3. Grunnlag for uanmeldt stedlig kontroll bør inn i alle kontrakter og rådmannen bør
gjennomføre slik kontroll.
4. Rådmannen bør vurdere tettere samarbeid med statlige tilsynsetater.
5. Rådmannen bør unngå at pris er eneste tildelingskriterium.
c. Kommunestyret ber om en sak om kommunen som aktør. Saken bør handle om hvilke krav vi kan
og bør stille til kontrakter. Det bør tas utgangspunkt i revisjonsrapporten om
arbeidslivskriminalitet.

Kontrollutvalgets innstilling:
1. Rapporten om arbeidslivskriminalitet tas til orientering.
2. Rådmannen bes følge opp rapportens anbefalinger.

Dette er et saksfremlegg utarbeidet av politisk sekretariat. Det vises til vedlegg i saken.
Vedlegg:

Utskrift kontrollutvalgssak arbeidslivskriminalitet
Forvaltningsrevisjonsrapport arbeidslivskriminalitet

3982628
3982625

Behandlingen i møtet 02.05.2018 Kommunestyret
Forslag fremmet av Bjørn Agnar Larsen, R
Kommunestyret ber rådmannen følge opp kontrollutvalgets vedtak med følgende endringer:
Punkt 3.b.2; Rådmannen bes opprette en tverrsektoriell tilsynsgruppe, evt. i form av en organisert,
regelmessig kontakt mellom sektorene. Tillitsvalgte inkluderes i gruppas arbeid.
Punkt 3.b.5; Rådmann skal unngå at pris er eneste tildelingskriterium.
Forslag fremmet av Harald Sævareid, SV
Kommunestyret ber om en sak om kommunen som aktør. Saken bør handle om hvilke krav vi kan
og bør stille til kontrakter. Det bør tas utgangspunkt i revisjonsrapporten om arbeidslivskriminalitet.

Forslag fremmet av Nikki Schei, MDG
Kommunestyret ber rådmannen redegjøre for hvilke tiltak kommunen gjennomfører på eget
initiativ for å følge opp andre aspekter enn økonomi i store prosjekter.

Innstillingen fra kontrollutvalget rettes som følger:
a. Rapporten om arbeidslivskriminalitet tas til orientering
b. Rådmannen bes følge opp rapportens anbefalinger herunder:
1. Rådmannen bør vurdere tiltak for å få mer ens risikovurdering.
2. Rådmannen bør vurdere å opprette en tverrsektoriell tilsynsgruppe.
3. Grunnlag for uanmeldt stedlig kontroll bør inn i alle kontrakter og rådmannen bør
gjennomføre slik kontroll.
4. Rådmannen bør vurdere tettere samarbeid med statlige tilsynsetater.
5. Rådmannen bør unngå at pris er eneste tildelingskriterium.
Votering:
Bjørn A. Larsens forslag første punkt fikk 16 stemmer (10Ap, 3MDG, 2SV, R) og falt.
Bjørn A. Larsens forslag andre punkt fikk 1 stemme (R) og falt.
Nikki Scheis forslag fikk 16 stemmer (10Ap, 3MDG, 2SV, R).
Innstillingen punkt a ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen punkt b 1, 3 og 4 ble enstemmig vedtatt.
Innnstillingen punkt b 2 ble vedtatt mot 16 stemmer (10Ap, 3MDG, 2SV, R).
Innnstillingen punkt b 5 ble vedtatt mot 1 stemme (R).
Harald Sævareids forslag ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyret-02.05.2018- 046/18:

Vedtak:
a. Rapporten om arbeidslivskriminalitet tas til orientering
b. Rådmannen bes følge opp rapportens anbefalinger herunder:
1. Rådmannen bør vurdere tiltak for å få mer ens risikovurdering.
2. Rådmannen bør vurdere å opprette en tverrsektoriell tilsynsgruppe.
3. Grunnlag for uanmeldt stedlig kontroll bør inn i alle kontrakter og rådmannen bør
gjennomføre slik kontroll.
4. Rådmannen bør vurdere tettere samarbeid med statlige tilsynsetater.
5. Rådmannen bør unngå at pris er eneste tildelingskriterium.
c. Kommunestyret ber om en sak om kommunen som aktør. Saken bør handle om hvilke krav vi kan
og bør stille til kontrakter. Det bør tas utgangspunkt i revisjonsrapporten om
arbeidslivskriminalitet.

