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FAIR PLAY AGDER

Vi forebygger 
arbeidslivskriminalitet 

på Agder

Fair Play Agder sikrer et 
seriøst arbeidsliv og like 

konkurransevilkår på Agder
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AGDER

Initiativtakere/sponsorer

LO I Lister

• Fair Play Agder
• Besøksadresse
• Henrik Wergelandsgt

56, 4630 Kristiansand
• Telefon 415 37 266
• Mail: 

leifvagle@fairplayagd
er.no

• www.fairplayagder.no
• Facebook

mailto:leifvagle@fairplayagder.no
http://www.fairplayagder.no/


www.fairplayagder.no

Omfang utfordringer

- Samfunnsøkonomisk analyse omfanget av verdiskaping som skjules for 
omverdenen gjennom kriminell aktivitet. De kom frem til spenn på mellom 28 
og 108 milliarder kroner i 2015. 28 milliarder kroner tilsvarte 1,2 prosent av 
Fastlands-BNP.

Norge åpnes etter Covid 19

Norge det EØS-landet med nest høyest medianinntekt i EØS, med
snitt på EUR 39 000. – tilsvarende for Polen og Litauen EUR 6500.-

15 mill. arbeidsledige i EU

45000 – mangel på arbeidstaker i Norge (fagarbeidere)

30 000 – 60 000 langtidsledige

Økt digitalisering i samfunnet



• Forebygge

• Oppsøkende virksomhet

• Samarbeid med private og offentlige aktører

• Kvalitetssikre tips

• Holdningsskapende arbeid

Fokusområder:

www.fairplayagder.no
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Status i arbeidet forts.
Byggproff 26
Bygg privat 6
Anlegg 7
Bil 9
Eiendom 4
Mal 2
Servering 5
Transport 2
Helse 3
Elektro 2
Renhold 2
Personalformidling 1
Landbruk 1
Skjønnhetspleie 1
Blikkenslager 2
Annet 5
Sum 78
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Sakskategorier

- Svart arbeid –
underbetaling/lønnstyveri

- Sosial dumping –
lønnstyveri/innkvartering

- Multikriminelle nettverk
- HMS farlig arbeid i høyden
- Manglende kompetanse
- Ubetalt skatt
- Kontraktsbrudd
- Konkursryttere



Farlig arbeid i 
høyden



Svart arbeid



Sitat fra NN

«-----på en jobb i en
boligblokk skadet jeg
fingeren stygt midt på dagen. 
Vi var så presset på at all 
betongen skulle bæres inn 
før vi kunne avslutte så jeg
kom ikke til legevakta før
seint på ettermiddagen og
da ble det konstatert at en av 
fingrene var brukket»



Sitat fra samtale 
med NN
• «arbeidsdagene er helt 

uforutsigbare, vi blir ofte kontaktet 
av leder på kvelden og får 
oppdragene for neste dag. Mange 
dager når vi møter på jobb vet vi 
ikke om vi skal jobbe 4 timer eller 
10 timer. Sier vi at det ikke passer 
å ta et oppdrag blir vi straffet – da 
får vi ikke oppdrag på 2-3 dager»



• Bidra inn i seriøsitetsarbeidet
• Varsle deres virksomhet om 

useriøse aktører/trender
• Kontakt med innkjøp/anskaffelse
• Gjøre undersøkelser
• Rådgivning 
• Jobber med et konsept for kunne 

indentifisere arbeidslivskriminalitet 
på bygg/anleggsplassen 
(egenkontroll)
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Hva kan Fair Play Agder bidra med 
for kommuner/virksomheter ?



• KS om seriøsitetsbestemmelser i kommunene på Agder
• Kristiansand og Arendal kommuner
• Fylkeskommunen
• Samarbeidsavtale med EBA
• Opplæringskontorene for lærlinger
• Eyde Cluster
• Bank
• Samarbeid med A-krim senteret og øvrige kontrolletater
• Medlem i Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ)
• Alle risikoutsatte bransjer  (høring - bilpleie)
• FPA/FPBR  jobber politisk med mål om å styrke A-krim 

arbeidet
• Fair Play Bygg Norge (flere samarbeidsavtaler nasjonalt)
• Virksomheter i forbindelse med saker

www.fairplayagder.no

Seriøsitetsarbeidet
FPA har etablert samarbeid med:



Kontroll i Sirdalen
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.

• Fair Play Agder
• Besøksadresse
• Henrik Wergelandsgt 56, 4630 

Kristiansand
• Telefon 415 37 266
• Mail: leifvagle@fairplayagder.no
• www.fairplayagder.no
• Facebook

Takk for meg!

mailto:leifvagle@fairplayagder.no
http://www.fairplayagder.no/
https://www.facebook.com/groups/581860465981340
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