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VAD HANDLAR DET OM?

Även om det inte finns någon officiell definition
av svartarbete i Europeiska unionen, anses det
betyda

”varje betald verksamhet som till sin art
inte är lagstridig men som inte anmälts
till myndigheterna, med beaktande av de
skillnader som förekommer i medlems
staternas kontrollsystem”.1

•
•
1		Europeiska kommissionens kommunikation
”Kraftfullare åtgärder
mot odeklarerat arbete”,
sid. 2, KOM(2007) 628

•

De tre viktigaste skälen till att avlönad verksamhet inte redovisas till myndigheterna är:
för att slippa betala inkomst-, mervärdesoch andra skatter,
för att slippa betala socialförsäkringsavgifter,
samt
för att komma undan vissa arbetsrättsliga
normer (t.ex. minimilön, maximal arbetstid).

DENNA VERKTYGSLÅDA är utfallet av ett europeiskt

projekt kallat Ta itu med svartarbete i byggbranschen
(Tackling undeclared work in the construction industry, TUWIC). Det EU-finansierade projektet sammanförde arbetsgivarfederationer inom byggbranschen,
fackföreningar och rättsvårdande myndigheter i sju
länder (Österrike, Belgien, Bulgarien, Frankrike,
Italien, Rumänien och Spanien).
Denna rapport är UTFORMAD FÖR ATT BIDRA TILL
FÖRSTÅELSEN AV SVARTARBETE OCH HUR MAN
TAR ITU MED DETTA och är uppbyggd på följande

sätt: i AVSNITT 1 tittar man på förekomsten av svartarbete i byggsektorn och dess utmaningar, medan
AVSNITT 2 innehåller en översikt över nationella
åtgärder för att ta itu med svartarbete i byggsektorn
i Österrike, Belgien, Bulgarien, Frankrike, Italien,
Rumänien och Spanien.
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Resultatet blir att olika institutioner ansvarar
för olika aspekter av svartarbete. Överträdelser
av arbetsrättslagstiftning faller huvudsakligen
inom yrkesinspektioners ansvarsområde, överträdelser av skattebestämmelser inom skattemyndigheters ansvarsområde och socialförsäkrings- och försäkringsbedrägeri hanteras av
socialförsäkringsorgan.
I vissa länder (Sverige och Danmark) har fackföreningar ensamma behörighet och ansvarar för
att garantera efterlevnaden av gällande löne- och
arbetsvillkor. I andra länder delas ansvaret mellan nationella institutioner och fackföreningar.
Man bör också observera att de nationella arbetsmarknadsparterna inom byggbranschen i
vissa länder har partssammansatta institutioner
som också har delad behörighet att genomföra,
i linje med arbetsmarknadsparternas behörighet
att förhandla om och ingå kollektivavtal.

•

Vem ägnar sig åt svartarbete
inom byggsektorn?

Svartarbetets
konsekvenser

OREGISTRERADE FÖRETAG: huvudsakligen

Svartarbete, i alla dess former, påverkar oss alla.
Arbetsgivare som aktivt medverkar i svartarbete
missgynnar företag, arbetstagare och offentliga
tjänster genom att:
snedvrida rättvis konkurrens, vilket påverkar
både ekonomi och handel,
låta arbetstagare stå utan de försäkringar, det
skydd, de förmåner och de pensioner de behöver,
smita från skatter och socialförsäkringsavgifter,
vilket undergräver de offentliga finansernas hållbarhet och äventyrar samhällsviktiga tjänster.
Detta leder även till högre skatter och socialförsäkringspremier för företag som följer lagen;
skapa tryck för negativ social konvergens, där
företag som följer lagen på grund av agerandet
av de företag som inte följer lagen inte längre
vill betala skatt och sociala avgifter,
skapa ett behov av att satsa ytterligare resurser,
arbetskraft och tid på genomdrivande som man
också måste betala för, samt att
undergräva förtroendet för lagen och för att
arbetsmarknaden fungerar som den ska.

ensamma egenföretagare och mikroföretag.
•

REGISTRERADE FÖRETAG som inte redovisar

alla sina transaktioner eller som använder svart
eller inte fullt ut deklarerad arbetskraft (dvs. där
en del av lönen betalas ut officiellt och en del
under bordet i form av ett ”lönekuvert”). Sådana
företag kan även ägna sig åt FALSKT EGENFÖRETAGANDE.
•

•
•
•

Ett mindre antal SÄRSKILT TILLSKAPADE
REGISTRERADE FÖRETAG som inte (eller inte

fullt ut) redovisar sin näringsverksamhet. Ofta
bedriver sådana företag ingen verklig näringsverksamhet och fungerar som arbetskraftsleverantörer, som försöker utnyttja lagstiftningens
gränser och grad av komplexitet för att försöka
undslippa sina rättsliga skyldigheter. I många
fall är de bara BREVLÅDEFÖRETAG.

•

•

•

European Platform
tackling undeclared work

RÄTTVIST ARBETE
RÄTTVISA SPELREGLER

Kampanjlogga för de europeiska
arbetsmarknadsparterna inom
byggbranschen (EFBWW och FIEC)
för att ta itu med svartarbete

SÄG NE
TILL SVARTARBETE
I BYGGSEKTORN
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Det krävs ett angreppssätt
baserat på samarbete för att ta itu
med svartarbete i byggbranschen.
Arbetsmarknadsparterna inom
sektorn, beslutsfattare och
yrkesinspektioner måste
arbeta tillsammans.
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AVSNITT 1

SVARTARBETE I BYGGSEKTORN
COLIN C. WILLIAMS Sheffield University Management School
WERNER BUELEN EFBWW

Tittar man i stället på köp av svarta varor och
tjänster, visar Tabell 3 att 10 % av medborgarna
i de 28 länderna 2019 medvetet hade köpt varor
och tjänster från den svarta ekonomin under de
tolv månader som föregick intervjun (jämfört
med 11 % 2013 och 16 % 2007). Av alla svarta
inköp föll 30 % (29 % 2013) inom reparationer,
underhåll eller förbättring i hemmet.

En jämförelse mellan Eurobarometer-enkäter
för 2007, 2013 och 20192 (som var och en omfattar fler än 27 000 personliga intervjuer i alla
EU-medlemsstater) visar att byggbranschen i
Europa står för en allt större andel av svartarbetet. 2007 fanns 16 % av alla svartjobb inom byggsektorn, jämfört med 19 % 2013 och 21 % 2019.
I dag finns mer än en femtedel av svartjobben i
Europas byggbransch.

Även här skiljer det sig mellan EU:s regioner.
Andelen medborgare som köper svarta reparations- och underhållstjänster sjunker i alla regioner i Europa, med undantag för Sydeuropa, där
den har ökat något.

Men det skiljer sig mellan regioner. 2019 fanns i
Norden och Öst- och Centraleuropa närmare en
tredjedel (30 %) av allt svartarbete inom byggsektorn, jämfört med bara en femtedel (20 %) i
Västeuropa och bara vart sjunde svartjobb (15 %)
i Sydeuropa. Byggsektorns andel av svartarbetet
har emellertid ökat inom alla regioner i Europa.

2		https://ec.europa.eu/
commfrontoffice/
publicopinion/index.
cfm/survey/
getsurveydetail/
instruments/special/
surveyky/2250

Av alla svarta köp var 31 % för reparationer och
renovering i Öst- och Centraleuropa och Sydeuropa, 28 % i Västeuropa och 25 % i Norden (se
Tabell 4).

Det finns även stora nationella skillnader. Samtidigt som 45 % av allt svartarbete i Slovakien, 41 %
i Bulgarien, 38 % i Estland och 36 % i Lettland
2019 fanns i byggsektorn, var siffrorna för Italien
och Nederländerna 14 %, för Spanien 13 % och
för Luxemburg bara 11 %. När man tar itu med
svartarbete måste man följaktligen fokusera mer
på byggsektorn i vissa regioner och i vissa länder
i Europa, mer än på andra.

Än en gång finns det betydande variationer mellan länder. Samtidigt som 44 % av alla svarta
köp 2019 var för reparationer och renovering i
Grekland, 42 % i Bulgarien och 41 % i Slovakien,
var andelen bara 22 % i Österrike, Litauen och
Portugal, 19 % i Tyskland och Rumänien och 14 %
i Finland.

2007

2013

2019

Alla 28 länderna

16

19

21

Norden

27

24

30

Västeuropa

16

17

20

Öst- och Centraleuropa

19

26

30

Sydeuropa

3

12

15

%

%

%

TABELL 1

Andel av alla svartjobb
i byggsektorn:
per region i Europa

Källa: Eurobarometer-enkäter 2007, 2013 och 2019
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Arbeta tillsammans –
samarbete är avgörande
I de flesta länder i Europa är ansvaret för att
ta itu med svartarbete uppsplittrat mellan olika myndigheter med ansvar för efterlevnad av
skatte-, socialförsäkrings- och arbetsrättslagstiftning. Det kan resultera i ett ”silo”-tänkande
och en brist på det samordnade strategiska angreppssätt som krävs. På motsvarande sätt kan
medlemsstaternas involvering av arbetsmarknadens parter ofta vara begränsad till ömsesidigt
utbyte och samråd. I vissa länder kan emellertid
de nationella arbetsmarknadsparterna spela en
aktiv roll.
Eftersom svartarbete i byggbranschen har mycket särpräglade egenskaper och kännetecken,
borde de nationella arbetsmarknadsparterna
spela en aktiv roll för att identifiera utmaningar
och lösningar. Vidare är det mycket önskvärt att
de nationella arbetsmarknadsparterna aktivt
involveras i genomförandet och -drivandet av
åtgärder för att ta itu med svartarbete. Arbetsmarknadsparterna i byggbranschen i Europa
har under åren vid flera tillfällen understrukit
behovet av fristående branschrelationer i byggbranschen på nationell och regional nivå och av
ett strukturerat samarbete med nationella myndigheter.
Ett holistiskt och sektorbaserat angreppssätt
kräver en samlad och samordnad strategi och åtgärder på områdena arbetsrätts-, skatte- och socialförsäkringslagstiftning, samt att arbetsmarknadens parter och andra intressenter är fullt ut
engagerade och samarbetar. I slutänden är syftet

VIKTIGARE VAROR OCH TJÄNSTER SOM KÖPS SVART

Reparationer
eller
renoveringar
i hemmet

Hårklippning
och skönhetsbehandlingar

Reparationstjänster

Rengöring
och strykning

Köpa
livsmedel

SKÄL TILL ATT MAN KÖPER

Göra en bekant, släkting
eller kollega en tjänst

Lägre pris

Hjälpa någon i nöd

Källa: Särskild Eurobarometer 498 – Svartarbete i byggsektorn.
Fältarbete: 9/ 2019
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inte bara att eliminera svartarbete, utan att omvandla svartarbete till redovisat arbete – utan att
förbise behovet av att i avskräckande syfte straffa
missbruk och bedrägeri. Eftersom svartarbete
också har en kulturell eller beteenderelaterad
aspekt, krävs en enhetlig och långsiktig strategi.
Det förutsätter ett enhetligt politiskt angreppssätt och inte en splittrad politik, som i form av
speciallagstiftning, symboliska inspektioner eller
amnestiåtgärder.
För nystartade företag är tillfälliga stödåtgärder
(som undantag från moms, lägre skatt och lägre
socialförsäkringsavgifter) motiverade. Eftersom
sådana åtgärder är avsedda att främja nyskapandet av företag, bör de vara tillfälliga.

Delningsekonomin
och möjliga kopplingar till
svartarbete i byggbranschen
Europeiska kommissionen definierar en delningsekonomi som affärsmodeller där verksamhet underlättas med hjälp av samarbetsplattformar som skapar en öppen marknadsplats
för tillfälligt bruk av varor och tjänster som ofta
tillhandahålls av enskilda.
Vi ser att plattformsarbete och -arbetstagare
i allt högre grad förekommer inom byggbranschen, ofta inom undersektorn underhåll och
reparationer. För byggbranschen ligger affärsmodellen för dessa plattformar i den konkurrensfördel som uppnås genom att de samlade
arbetskraftskostnaderna sätts under press.
Med hjälp av (ofta falsk) egenföretagarpersonal,
pressar plattformarna ned priserna genom att
ersätta skift, jobb och uppgifter långt under den
lagstadgade minimilönen eller de kollektivavtal
som gäller för arbetstagare i byggbranschen.
I delningsekonomin finns ett tydligt – fysiskt och
på andra sätt – avstånd mellan kunden, mellanhänderna och de människor som utför arbetet.
Det finns också många anställningsförhållanden
i gråzonen och oklara tjänsteavtal. Det finns i
slutänden en betydande risk för att delningsekonomin blir en grogrund för svartarbete.
Specifika politiska och verkställighetsåtgärder
borde inrättas för att hindra svartarbete och
falskt egenföretagande i byggbranschens delningsekonomi. Det är starkt tillrådligt att arbete

i delningsekonomins form endast tillåts i byggbranschen när alla plattformar och inblandade
aktörer i förebyggande syfte och fortlöpande
övervakas rörande den verksamhet/de tjänster
de tillhandahåller inom byggbranschen.

Typiska kännetecken
för byggbranschen
Fyra av byggbranschens särskilt utmärkande
drag förtjänar att uppmärksammas: arbete i
leverantörskedjorna, fragmenteringen av arbete,
den höga graden av rörlighet bland byggnadsarbetare samt den knivskarpa konkurrensen mellan byggföretag.
Till sin natur omfattar huvuddelen av byggverksamheten flera företag med olika specialiseringar. Ibland arbetar dessa företag efter varandra,
ibland samtidigt. Traditionellt läggs sådana
specialiseringar ut på underentreprenad eller
köps in från andra företag av huvudentreprenören, vilka i sin tur även de lägger ut på underentreprenad eller köper in arbetet. Det resulterar
ofta i långa kedjor av underentreprenörer, med
många företag inblandade. En viktig nackdel med
långa kedjor av underentreprenörer eller av köp
från andra företag är bristen på transparens och
ansvarsskyldighet.
Även om underentreprenad vid byggverksamhet
kanske krävs för visst specialiserat arbete eller
för att tillföra reservkapacitet när entreprenörens
egen (av vad skäl det vara må) inte räcker till, är
det i högsta grad tvivelaktigt hur effektiva kedjor
av underentreprenader/köp utifrån över lag är.
På grund av bristen på transparens och företags
ansvarsskyldighet, regleras inom byggbranschen
ofta ansvarsskyldigheten i underentreprenadprocesser.3
Byggbranschen kännetecknas av ett oerhört
stort antal arbetsplatser och många mikro-,
små- och medelstora företag. Dessa FRAGMENTERADE ARBETSMARKNADER gör det mycket
svårt att övervaka och kontrollera förekomsten
av svartarbete. Eftersom nationella institutioners
(och fackföreningars) övervakningskapacitet är
begränsad, är smarta och innovativa (t.ex. digitala) kontrollinstrument värdefulla för att på ett
effektivt och verkningsfullt sätt övervaka byggarbetsmarknaden. Genom datautbyte (t.ex. momsdeklarationer, bygglov, socialförsäkringsavgifter)

Tillhanda
håller
svartarbete
%

Varav
reparationer
eller
renoveringar
%

28 EU-länder

3

21

Öst- och Centraleuropa

2

30

Slovakien

3

45

Bulgarien

5

41

Lettland

6

36

Rumänien

2

33

Slovenien

5

33

Kroatien

3

30

Litauen

3

24

Republiken Tjeckien

4

24

Polen

1

23

Ungern

4

19

Estland

6

38

Nordiska länderna

6

30

Sverige

7

31

Danmark

8

30

Finland

3

21

Västeuropa

4

20

Frankrike

4

24

Belgien

6

24

Tyskland

3

21

Österrike

4

20

Förenade kungariket

1

20

Irland

5

16

Nederländerna

10

14

Luxemburg

7

11

Sydeuropa

3

15

Cypern

1

31

Portugal

3

30

Malta

1

21

Grekland

3

21

Italien

3

14

Spanien

4

13

Källa: 2019 särskild Eurobarometerenkät om svartarbete

TABELL 2

Tillgång
till svartarbete:
andel i byggsektorn

3		https://www.eurofound.
europa.eu/publications/
report/2008/labourmarket/liability-insubcontractingprocesses-in-theeuropean-constructionsector

9

kan data bearbetas så att (riktade) inspektioner
kan organiseras.

ning att kunna tjäna mer pengar på ett kontrakt
genom ”variationer”.9 Allt detta leder till knivskarp priskonkurrens, där marginalerna kan
drygas ut genom att skära ned på arbetskostnaderna. Detta är ett av de viktigaste skälen till att
svartarbete är så vanligt förekommande i byggbranschen och till att man bör ägna särskild uppmärksamhet åt att utesluta onormalt låga anbud.

I detta avseende utgör identitetskort för socialförsäkring som utformats för bättre övervakning
ett värdefullt verktyg.4
I ett utslag nyligen av Europeiska unionens
domstol (mål C-55/18) fann domstolen att arbetsgivare är skyldiga att inrätta ett system för
att registrera den dagliga arbetstiden för alla
arbetstagare, för att garantera efterlevnad av
bestämmelserna om längsta veckoarbetstid och
raster. Sådana uppgifter skulle kunna omfattas
av ett ID-kort för socialförsäkring.

4		https://www.efbww.eu/
publications-anddownloads/reports-andstudies/nunc-auctorelit-sit-amet-accumsanpretium/36-a
5		https://ec.europa.eu/
social/main.jsp?catId=
738&langId=en&pubId=
8242&furtherPubs=yes
6		https://ec.europa.eu/
social/main.jsp?langId=
en&catId=89&further
News=yes&newsId=9555
7		Av detta skäl upprättades 2019 Europeiska
arbetsmyndigheten.
8		Ett konkret exempel:
den EU-förordning som
omfattar tillfällig gränsöverskridande socialförsäkring baseras på hemlandsprincipen, medan
det EU-direktiv som rör
tillfälliga gränsöverskridande löner och arbetsvillkor baseras på värdlandets bestämmelser.
9		https://www.kreo.net/
blog/why-areconstruction-profitmargins-so-low
10 Vissa hävdar emellertid
att inga särskilda (finansiella) förmåner borde
ges till företag som helt
enkelt följer lagen.

Eftersom det finns en tydlig koppling mellan
svartarbete och onormalt låga priser vid upphandlingsförfaranden, måste särskilda tvingande
förebyggande åtgärder byggas in i reglerna för
offentliga upphandlingar, för att eliminera onormalt låga priser.

Byggbranschen är utan tvekan en av de mest
rörliga av alla sektorer, där byggföretag och arbetstagare är i ständig rörelse för att tillhandahålla sina tjänster. Det finns även en mycket hög
grad av gränsöverskridande rörlighet5. Antalet
utstationeringar har under åren förblivit mycket
högt i byggbranschen. En särskild tendens har
under senare år varit en ökning av antalet tillfälliga utstationeringar i flera medlemsstater.6
Eftersom det finns en inneboende koppling mellan svartarbete och gränsöverskridande utstationering, borde särskild uppmärksamhet ägnas
åt fenomenet med gränsöverskridande socialförsäkringsbedrägeri i byggbranschen. Eftersom
denna form av svartarbete är mycket specifik.
krävs specialiserade övervaknings- och kontrollverktyg, liksom specialiserade övervakningsinstitutioner.7 Dagens komplicerade och i vissa fall
motstridiga EU-lagstiftning8 gör det oerhört svårt
att genomföra och genomdriva en enhetlig politik
för att ta itu med svartarbete när det gäller (tillfälliga) gränsöverskridande anställningar.

Använda hela utbudet av
politiska påtryckningsmedel
Den övergripande målsättningen är att:
• omvandla svartarbete
till redovisat arbete och att därigenom
• utrota svartarbete.
För att göra det finns en lång rad olika direkta
och indirekta politiska åtgärder tillgängliga.
DIREKTA ANGREPPSSÄTT syftar till att be-

gränsa eller höja kostnaderna och därigenom
öka fördelarna med att verka på redovisningsbasis. Kostnadsbegränsningen avser direkta ekonomiska fördelar för de företag som tydligt visar att
de följer lagen.10 Kostnadsökningen hänför sig till
avskräckande ekonomiska sanktioner för företag
som inte följer lagen och är inblandade i svart
verksamhet.

Byggbranschen har ganska små vinstmarginaler
jämfört med andra branscher. Den är dessutom
starkt konkurrensutsatt. Byggföretag lägger ofta
alltför låga anbud vid upphandlingar, i förhopp-

Man betraktar dem som medverkar i eller överväger att medverka i svartarbete i byggsektorn
som rationella ekonomiska aktörer, som gör
ett övervägande av om vinsten är större än den

2007

2013

2019

EU

16

11

10

Norden

30

17

14

Västeuropa

18

10

9

Öst- och Centraleuropa

17

11

10

Sydeuropa

9

12

13

%

%

%

Källa: Eurobarometer-enkäter 2007, 2013 och 2019
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TABELL 3

Andel medborgare som
köper svarta reparationsoch underhållstjänsters

förväntade kostnaden om man blir upptäckt och
bestraffas, där målsättningen är att förskjuta det
förhållande mellan kostnader och fördelar de
ställs inför.
De flesta politiska verktygen utgörs av avskräckande åtgärder som är utformade för att få företag
att avstå från att hemfalla till svartarbete på
grund av risken för viten och sanktioner. Detta
kan självfallet uppnås genom att förelägga dem
som åker fast betydande viten och hårda sanktioner. Utöver böter växer i många länder innovativa
sanktionsformer fram, som att använda ”listor
över bristande efterlevnad” som förbjuder dem
som överträder att ansöka till offentliga stödprogram eller delta i offentliga upphandlingar, eller
initiativ för att ”hänga ut”, där namnen på dem
som begår överträdelser offentliggörs.
Men betydande viten och hårda sanktioner är
oerhört ineffektiva om de inte genomdrivs ordentligt. Genomdrivande betyder att de har
faktisk verkan, dvs. medför verkliga viten och
sanktioner. Alltför ofta är kontrollerna och inspektionerna helt enkelt för få och viten och
sanktioner tillämpas inte på grund av att de överklagas i administrativa eller rättsliga (domstols)
förfaranden. I sådana fall utgör de så kallade
avskräckande verktygen, viten och sanktioner,
falska lösningar.
Kostnaderna för svartarbete kan även göras
högre genom att öka den uppfattade eller faktiska sannolikheten för att bli upptäckt (t.ex. med
hjälp av arbetsplatsinspektioner, IT-system för
att medge datamatchning, initiativ för att registrera arbetstagare innan de börjar arbeta eller på
deras första arbetsdag, ID-kort på arbetsplatsen,
samordnade initiativ för att dela uppgifter mellan
stater, gemensamma inspektioner, samt att använda övervakning av kollegor med exempelvis
särskilda telefonnummer). En sådan fokusering
på att höja kostnaden för svartarbete bidrar till
att uppnå målet att eliminera svartarbete.
Utan sådana verktyg är det mer sannolikt att en
entreprenör beslutar att fördelarna med att arbeta utan att redovisa väger tyngre än den eventuella kostnaden om man åker fast.
Man bör observera att effektiva och verkningsfulla åtgärder kräver en kombination av direkta
åtgärder som syftar till att omvandla svartarbete
till redovisat arbete och att eliminera svartarbete. Det garanterar att verktyg för förebyggande,
kontroll och genomdrivande används optimalt.

Köper
svarta varor
eller
tjänster
%

Varav
reparationer
eller
renoveringar
%

28 EU-länder

10

30

Öst- och Centraleuropa

10

31

Bulgarien

17

42

Slovakien

12

41

Republiken Tjeckien

16

34

Ungern

15

33

Polen

5

32

Kroatien

18

28

Slovenien

11

28

Estland

13

26

Lettland

21

23

Litauen

16

22

Rumänien

7

19

Västeuropa

9

28

Förenade kungariket

5

39

Irland

14

35

Belgien

16

34

Frankrike

8

31

Nederländerna

27

28

Luxemburg

13

24

Österrike

12

22

Tyskland

7

19

Sydeuropa

13

31

Grekland

27

44

Malta

30

36

Spanien

9

32

Italien

12

28

Cypern

16

27

Portugal

16

22

Nordiska länder

14

25

Danmark

16

36

Sverige

13

24

Finland

14

14

TABELL 4

Köp av varor
och tjänster i den
svarta ekonomin:
andel från bygg
sektorn

Källa: 2019 Eurobarometer-enkät
om svartarbete
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Direkta angreppssätt kan delas in i stimulans
respektive avskräckning på tillgångs- respektive
efterfrågesidan för att omvandla och eliminera
svartarbete. Detta rör förhållandet mellan kund
och entreprenör, där entreprenören tillhandahåller svartarbete som en reaktion på kundens
efterfrågan. I byggbranschen kan vi inte ta itu
med svartarbete om vi bortser från förhållandet
mellan kunden och entreprenören.
På tillgångssidan förenklar identifierade stimulans- och avskräckningsmedel efterlevnad,
amnestier, system med visselblåsare, riktade
kontroller, avskräckande viten och sanktioner
samt rådgivnings- och stödtjänster för dem som
vill övergå från oredovisat till redovisat. Sådana
stimulans- och avskräckningsmedel är aktiva
och utformade för att tvinga fram förändring.
En positiv indirekt följd av stimulans och avskräckning på tillgångssidan är att de kan främja
självreglering. I syfte att förebygga åtgärder utifrån skulle aktörer, för att undvika direkta åtgärder, kunna utveckla egna verktyg. Självreglering
är emellertid i allmänhet inte något som kommer
av sig självt. Sådan kommer bara till stånd om de
negativa åtgärderna anses väga tyngre än nackdelarna med/kostnaden för självreglering, och
den senare anses utgöra ett mindre skadligt instrument som berörda aktörer har kontroll över.
På svartarbetets efterfrågesida inriktas stimulans respektive avskräckning på ”kunderna”,
dvs. de enskilda eller organ som eventuellt
gynnas av lägre slutpriser. I byggbranschen är
kunderna ofta (men inte alltid) byggnadens eller
byggprojektets ägare. När det gäller reparationer, underhåll och förbättringsarbeten i (privat)
bostäder skulle man kunna belöna kunder för att
de använder redovisade varor och tjänster (t.ex.
genom inkomstskatteavdrag för kostnaden för
att använda redovisade tjänster, utfärda checkar så att konsumenter bara betalar en del av
timlönekostnaden och låta staten betala resten,
eller använda indirekta skatteavdrag). Samma
angreppssätt skulle kunna användas för större
kunder och ge dem särskilda stimulanser.
11 Williams, C.C. (2017).
Developing a holistic
approach towards undeclared work (Utveckla ett holistiskt synsätt
på svartarbete), Europeiska kommissionen,
Bryssel.
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Beträffande avskräckning, borde kunder inte vara
undantagna från avskräckande sanktioner. Det
är trots allt de som ofta gynnas av de lägre priser
som debiteras. Dessutom har kunder större kontroll över (och därmed ett ansvar för) mekanismen med priset som påtryckningsmedel.
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INDIREKTA ANGREPPSSÄTT är sådana som

inser att medborgare och byggföretag inte bara
är rationella ekonomiska aktörer som bara räknar på kostnader och fördelar. De är också sociala aktörer som ägnar sig åt svartarbete eftersom
deras normer, värderingar och övertygelser inte
stämmer överens med lagar och bestämmelser,
exempelvis på grund av bristande tillit till staten och det den försöker uppnå. Det är mycket
sannolikt att detta utlöses av de stora belopp
som cirkulerar i byggbranschen, de begränsade
inspektionerna och kontrollerna samt den hårda
konkurrensen mellan företag.
Det krävs en tvådelad strategi för att få en sådan
överensstämmelse till stånd. Indirekta politiska
angreppssätt försöker å ena sidan ändra normer,
värderingar och övertygelser rörande hur acceptabelt det är att medverka i svartarbete, och få
dem att stämma överens med lagar och bestämmelser (exempelvis med hjälp av upplysningskampanjer och utbildningsinitiativ). Men det är
inte lätt att ändra normer, värderingar och övertygelser. Det kräver en klar vision, långsiktigt engagemang och övertygande argument. Dessutom
måste fördelarna med och behovet av förändring
stå mycket klara. Människor har i allmänhet en
tendens att föredra status quo och är tveksamma
till att acceptera förändringar.
Sådana indirekta politiska angreppssätt borde
även få institutionell förändring till stånd. Det
kan handla om att anpassa formella institutioners interna processer, utbilda offentliga tjänstemän och göra dem mer professionella och om att
minska den interna administrativa bördan. Sådana åtgärder kommer utan tvekan att stärka uppfattningen bland medborgare och företag att det
finns rimlighet och rättvisa avseende fördelning
och procedurer, och därigenom stärka tilliten till
staten och hur den fungerar.
Det finns såväl belägg för som råder samstämmighet kring att det effektivaste och mest
verkningsfulla sättet att ta itu med svartarbete i
byggbranschen är att använda både direkta och
indirekta åtgärder.11

För att garantera ett påtagligt
genomslag på arbetsplatsnivå
behöver vi snarast uppgradera
mixen av verktyg för förebyggande,
inspektion och genomdrivande,
för att ta itu med svartarbete
inom byggbranschen.
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AVSNITT 2

EU-PROJEKTET
”TA ITU MED SVARTARBETE
I BYGGBRANSCHEN”
(TUWIC)
Syftet med det EU-finansierade TUWIC-projektet var att främja genomförandet av ett holistiskt
angreppssätt för svartarbete (undeclared work, UDW) i byggsektorn. Projektet genomfördes i sju
medlemsstater (Österrike, Belgien, Bulgarien, Frankrike, Italien, Rumänien och Spanien). I vart och
ett av länderna samarbetade byggfackföreningar, arbetsgivarfederationer och rättsvårdande myndigheter för att utveckla en rad olika politiska initiativ som spände över hela spektrat av möjliga åtgärder
för att ta itu med svartarbete i byggsektorn. Dessa initiativ sammanfattas i FIG. 1. TUWIC-projektet
är ett exempel på vad man kan uppnå genom trepartssamarbete och på hur arbetsmarknadens parter
kan spela en ledande roll för att omvandla svartarbete till redovisat arbete.
Mot bakgrund av att mer än en femtedel (21 %) av svartjobben i Europa finns i byggsektorn, kommer
det att få ett betydande genomslag på Europas svarta ekonomi att ta fasta på dessa politiska initiativ
från TUWIC.

BÄSTA PRAXIS
FRÅN BELGIEN
Av Frederic De Wispelaere,
KU Leuven

På grundval av ett diskussionspapper beslutade
man att utarbeta en lägesrapport om omfattningen av svartarbete i den belgiska byggsektorn
i dag och om vilka åtgärder som vidtas för att ta
itu med det.
Man höll också en nationell konferens den 20
februari 2020.
Svartarbete förblir en verklighet varje dag i den
belgiska ekonomin, inte minst i byggsektorn. Den
ger upphov till illojal konkurrens för företag som
faktiskt följer reglerna och innebär att arbetstagare inte kommer i åtnjutande av socialförsäkringar och arbetsrättsliga normer. Svartarbete
betyder också att kunder inte har några garantier
när det blir fråga om dåligt utfört arbete. Sist,
men inte minst, leder det till bortfall av offentliga
intäkter och därför till att finansieringen av socialförsäkringarna urholkas.
En kombination av åtgärder kommer alltid att
krävas för att ta itu med svartarbete, där man
beaktar tre omständigheter (”tryck”, ”tillfälle”
och ”rationalisering”) som förmår ett företag
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eller en person att ägna sig åt svartarbete. Här
måste man göra åtskillnad mellan att ta itu med
svartarbete inom verksamhet mellan företag
(B2B) respektive mellan företag och konsumenter (B2C). Samtidigt kommer åtgärder att krävas
på både europeisk och nationell nivå.
Under det senaste decenniet har svartarbete i
den belgiska byggsektorn fått en starkt transnationell dimension. Antalet inkommande utstationerade arbetstagare och egenföretagande
arbetstagare i den belgiska byggsektorn har
exploderat. Användningen av sådana arbetstagare har även lett till missbruk. Men socialförsäkringsinspektionernas övervakning och beivrande
av sådant missbruk försvåras av behovet av effektivt gränsöverskridande samarbete. Man kan
dock hävda att en dynamik håller på att byggas
upp i kampen mot gränsöverskridande socialförsäkringsbedrägeri och svartarbete. Till exempel
måste bestämmelserna i direktiv (EU) 2018/957
senast 30 juli 2020 införlivas i nationell rätt. Det
betyder att det krävs en omfattande insats från
relevanta socialförsäkringsinspektioner under
andra halvåret 2020 för att informera intressenter (bland annat via den unika nationella
webbplatsen, genom att uppdatera och översätta
de sektorriktlinjer och checklistor som publiceras av socialförsäkringens upplysnings- och
utredningstjänst (SIOD/SIRS) och via så kallade

FIG. 1

TUWIC politiska åtgärder
för att omvandla svartarbete
till redovisat arbete
i byggsektorn

TA ITU MED
SVARTARBETE

INDIREKTA
KONTROLLER

DIREKTA
KONTROLLER

AVSKRÄCKANDE
(”PISKOR”)
STÄRKA UPPTÄCKT
OCH VITEN

ID-kort RO
Leverantörskedjans ansvar RO
Föranmälda inspektioner BE
Due diligence i leverantörskedjor
FR
App för registrering av arbetstid
(håller på att utarbetas) ES
DURC (unikt dokument om
regelefterlevnad) IT
Gränsöverskridande samarbets
avtal mellan partssammansatta
socialfonder IT
Regionala samarbetsavtal
mellan arbetsmarknadsparter
och yrkesinspektion IT
Aktiv roll för partssammansatt
socialfond för byggbranschen
(BUAK) AT

STIMULANS
(”MORÖTTER”)
Utbildning av partssammansatt
socialfond för byggbranschen
(byggnadsarbetarnas socialfond)
RO
Hjälpa arbetstagare att identifiera
möjligheter (t.ex. jobbcenter,
webbportal) AT
Stimulansmedel vid offentliga
upphandlingar FR
Byggnadsarbetsstiftelse ES

MINSKA ASYMMETRIN
MELLAN FORMELLA
OCH INFORMELLA
INSTITUTIONER
Utbildning av tredjelands
medborgare i arbetsrätt RO
Upplysningskampanj BG
Information om arbetsrätt för
arbetstagare på byggarbetsplatser
för olympiaden i Paris 2024 FR
Informationskampanj om
svartarbetets kostnader AT
Informera och utbilda arbetstagare
på arbetsplatser inför olympiaden i
Paris 2024 om deras rättigheter FR
Främja samarbetsavtal och sam
förståndsavtal mellan nationella
arbetsmarknadsparter och
myndigheter FR
Samarbete mellan BUAK och
nationella myndigheter AT

Kundansvar i byggbranschen AT
Ansvar för underentreprenad
och begränsning av
underentreprenader ES

”blixtinspektioner”), samt att efteråt genomföra
kontroller hos belgiska entreprenörer som använder utstationering, liksom hos de utländska
tjänsteleverantörerna själva. Dessutom fortsätter
diskussionen om en revidering av förordningen
om samordning av socialförsäkringssystem.
Bättre verifiering av utstationeringsvillkor av behöriga offentliga myndigheter innan man utfärdar

ett A1-formulär är avgörande för att ta itu med
gränsöverskridande bedrägerier genom utstationering. Även kontrollerna av att rätt nivå av
socialförsäkringsavgifter betalas i de utsändande
medlemsstaterna borde stärkas, främst genom
utbyte av information mellan behöriga myndigheter i mottagande och utsändande medlemsstater.
Dessutom kommer gränsöverskridande samar-
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bete att krävas för att säkerställa (effektivare)
genomdrivande av ekonomiska sanktioner. I detta
avseende kommer den nyligen inrättade Europeiska arbetsmyndigheten (ELA) att utgöra en viktig
partner i kampen mot gränsöverskridande socialförsäkringsbedrägerier.
Den enorma uppmärksamhet frågan om ”social
dumpning” genom utstationering har fått kan
ibland ge intryck av att ”nationellt” svartarbete
inte längre utgör ett problem. Ändå förblir det en
utmaning som inte kan eller bör bortses ifrån.
Svartarbete var i själva verket en realitet innan social dumpning genom utstationering blev
ett hett debattämne. Utfallen från enkäter om
allmänhetens syn (se Särskild Eurobarometer
498 om svartarbete nyligen) och inspektioner
av socialförsäkringsinspektioner bekräftar att
svartarbete fortfarande är verklighet i den belgiska byggsektorn. Enligt Belgiens nationalbank
kommer omkring en femtedel av den förmögenhet som skapas av byggsektorn från verksamhet
i den svarta ekonomin. Denna uppskattning av
svartarbetets omfattning är väsentligt högre än
för andra sektorer. Företeelsen ursäktas eller

Fysiska inspektioner på arbetsplatsen
är avgörande. Vi måste därför öka antalet
yrkesinspektörer. Yrkesinspektörer borde
vara utrustade med moderna IKT-verktyg
och få relevant utbildning.
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tonas fortfarande alltför ofta ned: ”svartarbetet
är oljan som håller ekonomin i gång”. Det verkar
fortfarande vara kulturellt accepterat i Belgien.
Detta understryker inspektionsorganens och det
rättsvårdande systemets avgörande betydelse.
Rättsvård kan trots allt inte överlåtas på arbetsmarknadens parter, eftersom ”självreglering”
alltid kommer att vara svårt. Frekvensen av
överträdelser är fortsatt mycket hög, trots att
socialförsäkringsinspektionerna har fokuserat
på sektorn i decennier. Därför kan och får vi inte
slappna av. Följaktligen bör en revidering av
”Planen för rättvis konkurrens i byggsektorn”
inte enbart fokusera på social dumpning, utan
måste även beakta rent nationellt svartarbete.
Det kan göras genom att blanda in skatteinspektionsorganen närmare i samråd och inspektioner.
Organen för socialförsäkringsinspektion är i
realiteten mycket mindre inblandade i att ta itu
med svartarbete inom B2C-verksamhet. Organen
för skatteinspektion har en betydelsefull roll att
spela på detta område, både i fråga om att verifiera
egenföretagande arbetstagares inkomster och att
kontrollera byggrelaterade momsdeklarationer.

Det nyligen införda undantaget från att betala preliminärskatt för skiftarbete i bygg- och
närliggande sektorer, jämte den så kallade
”skatteväxlingen”, innebär utan tvekan en betydande skattevinst för byggsektorn och därför
ett betydande skattebortfall för Belgiens regering. Sådana åtgärder skulle normalt leda till en
minskning av svartarbetet och en ökning av antalet vanliga jobb. Det leder oss till observationen
att bedömningarna av svartarbetets omfattning
och trendmässiga utveckling och insatserna
för att ta itu med det i alltför hög grad grundas
på känslor i stället för fakta. Det ”känns” som
om svartarbetet har minskat, det ”känns” som
om skatteväxlingen ger upphov till en ökning av
antalet nationella arbetstagare osv. Följaktligen
finns det ett trängande behov av mycket bättre
övervakning av företeelsen, där man gör utvärderingar innan och efter att åtgärder vidtas för att
bekämpa det och börjar med en utvärdering av
Planen för rättvis konkurrens i byggsektorn, med
undantaget från betalning av preliminärskatt för
skiftarbete i byggsektorn och närliggande sektorer, samt slutligen ”lagen om sidojobb”. Som
en del av reformeringen av organen för socialförsäkringsinspektion beslutade man att stärka
SIOD/SIRS:s strategiska och samordnande roll,
bland annat genom att inrätta ett på vetenskaplig
grund baserat Kunskapscentrum om socialförsäkringsbedrägeri, som till ett av sina syften har
att utveckla en evidensbaserad strategi för att
ta itu med socialförsäkringsbedrägeri. Det är ett
lovvärt initiativ.
Slutligen kan man hävda att illojal konkurrens
i byggsektorn, som orsakas av att vissa aktörer
inte betalar några eller lägre socialförsäkringsavgifter eller andra skatter, i väsentlig mån har
legaliserats genom en lång rad atypiska anställningsformer (utstationering, egenföretagande
som en bisyssla, ”lag om sidojobb” osv.). Detta
har resulterat i att spelreglerna inte är desamma. Vidare saknas tillräckliga garantier för att
aktörer som verkar inom sektorn har det minimum av yrkeskunskap som krävs. Detta är mycket osunt och leder därför till en ohållbar situation. Det innebär att antalet personer i Belgien
som betalar skatt blir mindre, liksom deras skattebas. Man måste därför satsa på att öka andelen
anställda och egenföretagande arbetstagare på
belgiska byggarbetsplatser som beskattas på ett
”normalt” sätt i Belgien.

BÄSTA PRAXIS
FRÅN FRANKRIKE
Av Anouk Lavaure,
Generaldirektoratet för arbete

I Frankrike deltog fackföreningar som företräder
byggnadsarbetare och arbetsgivarorganisationer
för offentliga bygg- och anläggningsarbeten i
projektet. Även ett antal organisationer och offentliga organ med koppling till uppförandet av
infrastrukturen för olympiska spelen i Paris 2024
var inblandade.
Generaldirektoratet för arbete (Direction Générale du Travail, DGT) samordnade det franska deltagandet, i nära samverkan med Ile-de-France
regionala direktorat för företag och sysselsättning (Direccte), eftersom huvuddelen av aktiviteterna och anläggningarna för de olympiska
spelen befinner sig i Parisregionen. Åtgärderna
baserades på initiativ från arbetsmarknadens
parter, med stöd från offentliga myndigheter.
Projektets samarbetspartner enades om att
dess mötesanläggningar skulle användas för att
få bättre information och samordning till stånd
mellan de franska arbetsmarknadsparterna
inom byggbranschen och alla institutioner, myndigheter och organisationer som var inblandade
i att bygga infrastruktur för olympiaden i Paris.
Flera informationsutbyten och samordningsmöten hölls mellan alla partner.
En inledande diskussion mellan partnerna hölls
för att identifiera de olika intressenternas förväntningar/utmaningar och redan befintliga initiativ, samt för att dra upp en färdplan för de första
handlingssätten.
Ett informations- och diskussionsmöte hölls om
organisationen av olympiaden i London 2012, där
den effektiva samordningen mellan byggfack i
Förenade kungariket och Olympic Delivery Authority (ODA) samt London Organising Committee
for the Olympic Games (LOCOG) presenterades.
Detta samarbete lade stark tonvikt vid arbetsplatsernas sociala aspekter, som arbetsmiljö och
säkerhet, bostäder, arbetsvillkor och så vidare.
Olympiaden i London var de säkraste olympiska
spelen någonsin, med en redovisad olycksfrekvens på 0,17 per 100 000 arbetstimmar och inga
dödsolyckor. Samordningen förankrades i ett
samarbetsavtal och i ett samförståndsavtal som
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Erfarenheten lär oss att – för stora byggarbetsplatser – ett starkt engagemang
mellan arbetsmarknadens parter, myndigheter, entreprenörer och byggkunder verkligen
fungerar och kan förhindra svartarbete och olyckor längs hela underentreprenörskedjan.

undertecknades av alla parter. Följande bestämmelser ingick i avtalen:
• Garantera en kvalitetsupplevelse
av olympiaden för alla
• Utbildning, träning och introduktion
• Arbetsmiljö och välbefinnande
• Jämlikhet, mångfald och integration
• Främja effektiva bidrag från fackföreningar
• Direkt anställning
• Fackligt medlemskap
• Löner och förmåner
Vid samma tillfälle lade den belgiska byggnadsindustrifederationen, som företräder arbetsgivare i branschen, fram sina åtgärder för att
identifiera onormalt låga priser vid offentliga
upphandlingar.
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Slutligen presenterade bygg- och träindustriarbetarinternationalen (Building and Wood Workers’ International, BWI) tre erfarenheter från
yrkesinspektioner vid större idrottsevenemang:
• Yrkesinspektion med Rysslands lokala organisationskommitté för 2018 års FIFA fotbolls-VM,
inklusive ett samförståndsavtal med kommittén
• Yrkesinspektion med Qatars lokala kommitté
för leverans och arv för 2022 års FIFA fotbolls-VM, inklusive ett samförståndsavtal
med kommittén
• Gemensam inspektion på VINCI-QDVC-projekt
i Qatar baserad på ett internationellt ramavtal
(International Framework Agreement, IFA).

Denna internationella bästa praxis var värdefull,
konkret och kunde överföras på relevanta franska
myndigheter, särskilt det organ som ansvarar
för de olympiska strukturerna (SOLIDEO) och de
franska arbetsmarknadsparterna i byggbranschen.

BÄSTA PRAXIS
FRÅN BULGARIEN

Projektpartnerna diskuterade också rekryteringsbehov inom offentliga bygg- och anläggningsarbeten i regionen Ile-de-France (dvs.
Stor-Paris), ramavtalet för sysselsättnings- och
kompetensutveckling till stöd för företag vid
rekrytering, den sociala stadga för de olympiska spelen som undertecknats av franska
branschöverskridande arbetsmarknadsparter
och branschorganisationer, i vilken särskild
uppmärksamhet ägnas information till och rättigheter för utstationerade arbetstagare, liksom
avtalet om målsättningar mellan SOLIDEO och
respektive kund.

Den bulgariska byggbranschens nationella
arbetsmarknadsparter är överens om att svartarbete är mycket problematiskt och att byggsektorn är en av de värst drabbade.

Alla samarbetspartner enades om att fortsätta
arbeta inom tre områden:
• Nära engagera alla projektägare i ett effektivt
genomförande av identifierad bästa praxis
• Bistå upphandlande myndigheter, entreprenörer och kunder med att upprätta anbudsinfordran och svar för offentliga upphandlingar
och fastställa regler för bedömning av giltiga
sökandes anbud (i linje med de verktyg som
tagits fram av den belgiska byggnadsindustrifederationen)
• Förbättra informationsverktyg för arbetstagare och företag rörande deras rättigheter och
skyldigheter före rekrytering och under byggnadsarbete, samt hämta inspiration från den
flerspråkiga webbplatsen
www.constructionworkers.eu.12
Under diskussionerna framfördes olika behov:
• Stärka hållbar offentlig upphandling
• Stödja utveckling och genomförande av en
process för att främja nätverksarbete mellan
intressenter som baseras på ett angreppssätt
med en ”led” som inbegriper utbildning,
information, fullgörande av obligatoriska
formaliteter m.m.
• Identifiera ytterligare bästa praxis och
befintliga verktyg för att säkra tillträde till
anläggningar
• Eventuellt utse en ”social samordnare för omhändertagande av utstationerade arbetstagare”.

Av Vanya Tividosheva

Bulgariska nationella initiativ rörande svartarbete i byggbranschen syftade till att stärka
trepartsdialogen, främja diskussioner mellan
arbetsmarknadsparter och myndigheter, samt
identifiera (nya) lösningar för att ta itu med svartarbete i byggbranschen.
De viktigaste nationella sektorpartnerna:
• fackföreningar: federationen för bygg- och
anläggning, industri och vattenförsörjning –
Podkrepa (FCIW PODKREPA) och federationen
för oberoende fackföreningar inom byggsektorn (FITUC),
• Bulgariens byggkammare (BCC), byggbranschens arbetsgivarfederation, samt
• den verkställande byrån för allmän
yrkesinspektion.
Viktiga företagsorganisationer, fackföreningar
och statliga myndigheter arbetade tillsammans
kring utformningen av koncept för nationella evenemang, främja EU-verktyg (Europeiska plattformen för att ta itu med svartarbete), samt fördela
ansvarsområden och uppgifter för att hitta och
genomföra lösningar för att komma till rätta med
de problem som är förknippade med svartarbete.
De nationella arbetsmarknadsparterna i byggsektorn åtog sig att arbeta tillsammans och visade prov på ett gemensamt intresse av att dela
erfarenheter och tillhandahålla expertkunnande
inom flera insatsområden:
• Öka medvetenheten om vikten av att ta itu
med svartarbete i byggsektorn
• Utbyta information om åtgärder som vidtagits
av respektive organisation som var engagerad
i partnerskapet
• Främja gemensamma europeiska värden
för anständigt arbete
• Identifiera och utforma gemensamma koncept
för gemensamma insatser – såväl inom ramen
för projektverksamhet som uppföljande initiativ.

12 Denna webbplats
administreras av EFBWW
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Under genomförandeperioden hölls tre möten
med arbetsmarknadsparter och två nationella
evenemang anordnades.
Vid det första mötet med arbetsmarknadsparterna, som ägde rum den 23 april 2019, identifierade arbetsmarknadsparterna följande tänkbara
åtgärder i Bulgarien:

•

•
•

1. FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER för att ta itu

med svartarbete i byggsektorn, som att ta fram
informationsmaterial på partnernas webbplatser
och sprida det via sociala medier.
2. KONTROLLÅTGÄRDER i form av gemensam-

ma fältbesök hos byggentreprenörer med företrädare för den verkställande byrån för allmän
yrkesinspektion, FCIW PODKREPA och FITUC.
3. ÄNDRINGAR AV LAGSTIFTNINGEN,

som de som initierats av BCC och stöds av FCIW
PODKREPA och FITUC.
De föreslagna förändringarna rör Lagen om
utvecklingsplanering. Bulgariska arbetsmarknadsparter i byggbranschen föreslår att stora
utvecklingsprojekt (som stora bostadsprojekt,
offentliga byggnader och hotell med en kapacitet
överstigande 100 kunder) endast får byggas av
byggföretag som finns upptagna i det centrala
branschregistret för byggföretag (som förs av
Bulgariens byggkammare).
4. REKLAM OCH KOMMUNIKATIONS
AKTIVITETER

För att stärka samarbetet beslutade man att
komma överens om en partnerskapsöverenskommelse som skulle upprättas och undertecknas av de nationella arbetsmarknadsparterna
i byggbranschen. Överenskommelsen skulle
inbegripa en särskild artikel om att ta itu med
svartarbete i byggsektorn och tydligt fastställa
respektive partners roller och ansvarsområden.
TUWIC-projektpartnerna identifierade unga
byggstuderande (högskola och yrkesutbildning)
som målgrupp för sina gemensamma reklamoch kommunikationsaktiviteter.
De studerande skulle få en informationsbroschyr
och en presentation som utarbetats av alla projektpartner och som fokuserar på förebyggande
av och upplysning om svartarbete i byggbranschen. Detta skulle genomföras på följande sätt:
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•

BCC skulle tillhandahålla en lista över alla
yrkesutbildnings- och utbildningsinstitutioner
som utbildar/yrkesutbildar byggstuderande.
Alla partner skulle planera in olika besök på
centra och skolor för byggutbildning.
Alla partner skulle skicka sin tillgängliga information och sitt material om svartarbete i byggsektorn till en extern expert, som skulle utarbeta en sammanfattning av den information
som finns. Experten skulle även systematisera
presentationen.
Den bulgariska byggbranschens arbetsmarknadsparter och den verkställande byrån för
allmän yrkesinspektion skulle validera det
material den externa experten levererar.

Ungdomar som gör sitt inträde på arbetsmarknaden identifierades som målgrupp. Informationsmaterialet skulle vara i form av elektroniskt, videobaserat material (YouTube, Vbox,
Instagram). Kampanjen skulle även aktivt främja
befintligt UDW-material och -plattformar. Kampanjen skulle genomföras över hela landet och
rullas ut i yrkeshögskolor inom byggsektorn.
FCIW PODKREPA och FITUC skulle ta fram manus och material för kampanjen. Den verkställande byrån för allmän yrkesinspektion skulle
vara inblandad i evenemangen och bistå med en
granskning av materialet.
Vid ett andra nationellt TUWIC-möte presenterade partnerna och diskuterade de det material
som utarbetats och fortsatte arbeta med genomförandet av aktiviteter med inriktning på särskilda målgrupper.
Partnerna framhöll behovet av att dela och använda erfarenheter av bästa praxis från andra
medlemsstater när man tog itu med svartarbete.
De föreslog vidare ett gemensamt europeiskt
angreppssätt för att ta itu med frågan.
De nationella TUWIC-partnerna enades om att
reklamen skulle vara differentierad för respektive undergrupp av målgruppen, till exempel:
• e-material och sociala medier för studerande,
• tryckt material (vanliga flygblad)
för arbetstagare,
• ytterligare informations- och upplysningsaktiviteter för VET-centra som utbildar studerande
över 16 års ålder,
• möten med arbetsgivare (medlemmar
av Bulgariens byggkammare), samt
• kampanjer i sociala medier för kunder.

Partnerna enades om att använda den årliga
nationella handlingsplanen för sysselsättning
(NEAP) som ett finansiellt instrument för att genomföra aktiviteter på utbildningscentra och för
att utveckla framtida projekt kring förebyggande
åtgärder för att ta itu med svartarbete.

anpassa sitt arbete och tvingades annullera/
skjuta upp de fysiska mötena på skolor.
UPPFÖLJNINGSAKTIVITETER
OCH INFORMATIONSKAMPANJ

MED COVID-19-PANDEMIN

Informationskampanjen ska inledas så snart
Covid-19-restriktionerna upphör. Arbetsmarknadsparterna kommer att inrikta sig på
VET-byggstuderande och vuxna som utbildas vid
VET-centra. Kampanjen kommer att omfatta:
• presentationer i VET-skolor i början och
slutet av läsåret 2020/21 (september 2020
och maj-juni 2021), samt
• presentationer på VET-centra för vuxna,
som ska hållas så snart som möjligt när
centren åter öppnats.

Under den tid med nödtillstånd i Bulgarien som
utlöstes av Covid-19 var alla skolor stängda och
e-utbildning på distans tillhandahölls. Mot bakgrund av detta måste de bulgariska partnerna

Presentationerna kommer att laddas upp till det
e-arkiv som förs av utbildnings- och vetenskapsministeriet, i form av ett öppet verktyg för alla
lärare som vill använda dem.

Partnerna enades också om att befintliga nationella kollektivavtal för byggbranschen skulle
stärkas. De föreslog att tonvikt skulle läggas vid
anständigt arbete och att avtalet skulle breddas
för att omfatta andra sektorer som direkt påverkar byggsektorn, som belysnings-, träbearbetnings- och textilbranscherna.
AKTIVITETER UNDER TIDEN

Tillsammans kan fackföreningar och arbetsgivare öka medvetenheten om redovisat arbete.
Genom att informera unga byggnadsarbetare och -studerande under deras utbildning
och yrkesutbildning kan vi i ett tidigt skede öka medvetenheten.
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BÄSTA PRAXIS
FRÅN ITALIEN
Av FILCA CISL, FENEAL UIL, FILLEA CGIL och ANCE

I Italien utgör ”den informella ekonomin” ett
gissel, såväl när det gäller att snedvrida arbetsmarknaden, som i fråga om inkomstbortfall för
staten, och leder till lägre löner och sämre villkor
för arbetstagare. De senaste enkäterna visar att
den informella ekonomin står för 210 miljarder
euro, vilket motsvarar 12,4 % av Italiens BNP,
och berör 3,7 miljoner arbetstagare.
2018 avslöjade kontroller av italienska yrkesinspektörer (144 163 företag inspekterades) att
42 306 arbetstagare var inblandade i svartarbete. Det finns i genomsnitt en svartarbetstagare
för vart tredje företag som inspekteras. För att
bekämpa svartarbete måste man därför främja
samarbete mellan de olika aktörerna.
Vid ett brett nationellt trepartsmöte tog man upp
frågan om svartarbete i byggsektorn. Vid mötet
deltog:
• arbetsmarknadsparterna i byggsektorn
(FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL
och ANCE),
• byggbranschens partssammansatta sektorfonder (nationella kommissionen för byggfonder
– CNCE, nationella kommissionen för förebyggande av olyckor, hygien och arbetsmiljö
– CNCPT, samt det nationella organet för byggutbildning och -yrkesutbildning – FORMEDIL),
• den nationella yrkesinspektionen (INL), samt
• företrädare för arbetsgivarorganisationer och
fackföreningar i regionerna Bari, Brescia, Caserta och Macerata, vilka presenterade bästa
praxis som inrättats i sina områden.

Det italienska DURC-dokument
som bekräftar att ett byggföretag
har betalat rätt socialförsäk
ringsavgifter.
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Vid mötet lyftes vikten av att arbeta tillsammans
för att ta itu med svartarbete fram, liksom ”avtalsdumpning”, dvs. företag som inte tillämpar
kollektivavtal vid upphandling av byggarbeten
för att kunna lämna anbud med klart lägre kostnader. Dessutom lyftes vikten av de bilaterala
kontroll- och övervakningssystemen på byggarbetsplatser fram.
CNCE spelar en strategisk roll för att ta itu med
gränsöverskridande socialförsäkringsbedrägeri
och missbruk. CNCE har sedan 2008 ingått olika
transnationella bilaterala överenskommelser
om ömsesidigt erkännande med sina motparter
i Tyskland, Österrike, Frankrike och Republiken
San Marino. I dessa överenskommelser stadgas
att italienska partssammansatta organ erkänns
när arbetstagare tillfälligt utstationeras från Italien
till något av de länder som undertecknat dem.
Det nationella samarbetet mellan byggbranschens arbetsmarknadsparter, inbegripet stödet
från de partssammansatta organen, är avgörande för att protokoll och överenskommelser ska
ingås.
Ett bra exempel utgörs av införandet av ett
unikt dokument om regelefterlevnad (DURC),
vilket intygar att ett företag har uppfyllt alla sina
skyldigheter i fråga om socialförsäkringar, försäkringar och skatter. DURC krävs för att delta
i anbudsinfordran, som ett sätt att garantera
regelefterlevnad och motverka svartarbete på
arbetsmarknaden. Det utfärdas gemensamt av
det nationella socialförsäkringsinstitutet, INPS,
det nationella institutet för arbetsolycksförsäkring, INAIL, och Casse Edili (partssammansatta
socialhjälpsfonder för byggbranschen). Även de
partssammansatta organen för byggbranschen,
CNCPT (för arbetsmiljö) och FORMEDIL (för utbildning och yrkesutbildning) spelar en viktig roll.

Andelen oregistrerade arbetstagare i byggbranschen håller nu långsamt på att sjunka. Men
andelen arbetstagare som omfattas av fel kollektivavtal för det arbete de utför förblir hög. Som
ett försök att ta itu med denna (nya) företeelse
har arbetsmarknadens parter och myndigheterna kommit överens om att dela data för att stärka
övervakningen och genomdrivandet av gällande
kollektivavtal. Ett samförståndsavtal har ingåtts i
detta syfte.
Nedan följer en kort beskrivning av regionala
protokoll för att ta itu med svartarbete i byggsektorn:
BARI: Två protokoll har till syfte att genomdri-

va strikt efterlevnad av rätt kollektivavtal. Varje
vecka måste alla byggarbetsplatser lämna information om vem som kommer att finnas på
platsen. Arbetstagarna på dessa arbetsplatser
måste ha en särskild bricka på sig med särskilda
uppgifter, som deras namn och kvalifikationer.
BRESCIA: De lokala arbetsmarknadsparterna,

den lokala yrkesinspektionen, lokala myndigheter (kommuner och provinser) och sammanslutningen av oberoende entreprenörer har skrivit
på protokoll. Även en digital kontrollpanel för
byggarbetsplatser har inrättats. Systemet samlar
in och utbyter uppgifter om byggarbetsplatser på
provinsnivå. Uppgifterna kontrolleras, vilket ger
en bättre övervakning av byggarbetsplatserna.
CASERTA: Ett protokoll har undertecknats för

att bidra till att förhindra och slå till mot organiserad brottslighet i byggbranschen. Ett system
för verifiering i förväg som är knutet till olika
databaser rörande arbetsmiljöförhållanden, arbetstagare på byggarbetsplatser och arbetstagares kompetenser och kvalifikationer bidrar till att
stärka genomdrivandet.
MACERATA: En regional överenskommelse har

ingåtts för att upprätta och testa IT-system för
att känna av enskilda personer som är behöriga
att finnas på byggarbetsplatser och stärka instrumenten för att förhindra kriminell infiltrering
av offentliga upphandlingar genom att övervaka
arbetsflöden. Dessutom har man skapat en elektronisk bricka som ska bäras av byggnadsarbetare
som innehåller uppgifter om arbetstagarna, deras anställningsavtal och andra personuppgifter.

BÄSTA PRAXIS
FRÅN SPANIEN
Av projektets nationella partner:
CNC, i egenskap av arbetsgivarnas företrädare,
UGT-FICA, CCOO Construcción y Servicios, i egenskap
av arbetstagarnas företrädare, och ITSS
(ministeriet för arbete och social ekonomi)

Under senare år har ett antal åtgärder vidtagits
i Spanien som bidragit till att minska antalet
olyckor och förbättra olycksförebyggandet samt
förbättra förebyggandet av arbetslivsrelaterade
risker och arbetsvillkor (däribland löner, arbetsvillkor, arbetstider osv.). Dessa arrangemang har
också minskat svartarbetet i byggbranschen.
Vissa åtgärder är resultatet av en process med
social dialog och många av deras aspekter var/
är nya i EU.
Över lag tillstår arbetsmarknadsparterna i den
spanska byggbranschen (CNC, UGT-FICA/CCOO
Construcción y Servicios) det positiva bidraget till
arbetsmarknadsregleringen från det allmänna
nationella kollektivavtalet för byggsektorn som
gäller generellt för alla byggföretag och byggnadsarbetare. Att det finns en enhetlig uppsättning bestämmelser för hela Spanien och inrättandet av ett unikt regelverk som förhandlats
fram av CNC och UGT-FICA/CCOO Construcción y
Servicios, har fått positiv inverkan och stimulerat
till en riktig utveckling av arbetsmarknadsrelationer i byggsektorn.
LAG 32/2006 AV DEN 18 OKTOBER OM
UNDERENTREPRENAD I BYGGSEKTORN

och dess tillsynsrelaterade utveckling genom
kungligt dekret 1109/2007, kräver att företag som
utför byggverksamhet och medverkar i underentreprenörskedjan ska införas i registret över
ackrediterade företag (REA). Det betyder att arbetsgivare måste styrka att de har personal som
är utbildad i förebyggande och i de fysiska metoderna för att utföra arbetet. I lagstiftningen föreskrivs också att underentreprenad som allmän
regel endast är tillåten i tre nivåer och att egenföretagande arbetstagare inte får lägga ut sina
tjänster på underentreprenad till andra företag.
En särskild aspekt av lagen är att företag som är
underentreprenörer inte enbart får tillhandahålla
arbetskraft, varvid syftet är att bekämpa illegal
överföring av arbetstagare. I den spanska lagen
föreskrivs också att 30 % av personalen måste
vara fast anställd. För att stärka kontrollen krävs
enligt lagen även att en transparent underentre-
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prenörsbok skapas. Detta dokument, som alltid
måste finnas på byggarbetsplatsen, innehåller
bland annat närmare uppgifter om det arbete
som utförs på underentreprenad på en viss arbetsplats av underentreprenörer och egenföretagande arbetstagare, i kronologisk ordning från
det arbetet påbörjats, graden av underentreprenad och kundföretag, kontraktets natur och vilken person som ansvarar för att organisera och
administrera respektive underentreprenör.
Det spanska partssammansatta organet för
byggbranschen, FUNDACIÓN LABORAL DE
LA CONSTRUCCIÓN (FLC), har lanserat ett nytt
online-verktyg, kallat Gesinprec, som företag i
byggbranschen kan använda för att genomföra
omfattande administration av förebyggande. Detta kostnadsfria stödprogram gör att företag kan
ladda upp dokumentation om socialförsäkringsavgifter, för att göra det lättare att kontrollera att
underentreprenörer fullgör sina skyldigheter.

Det spanska yrkeskortet för byggarbeten (TPC)
är ett sektorverktyg med nära koppling till arbetsmiljöutbildning som finns tillgänglig för alla
arbetstagare i byggsektorn. TPC kan även inbegripa information från arbetstagaren om annan
utbildning, yrkeskvalifikationer och erfarenhet
från sektorn. TPC utfärdas av FLC.
FLC är ett tvåpartsorgan som skapades 1992
av de parter som undertecknade det allmänna
nationella kollektivavtalet för byggsektorn och
spelar en viktig roll för att tillhandahålla företag
och arbetstagare de resurser de behöver för att
bli mer professionella, säkrare och bättre kvalificerade, samt bistå dem i riktning mot en mer
framgångsrik framtid. Det verkar inom områdena förebyggande av arbetsrelaterade risker, yrkesutbildning och aktiviteter som rör sysselsättning, där man beaktar de möjligheter innovation,
ny teknik och hållbarhet erbjuder för att fortsatt
bygga upp denna framstegssektor.
Man måste även nämna förhandlingen nyligen
varigenom kravet att föra en journal över varje
arbetstagares arbetsdag inkluderades i det sjätte
allmänna avtalet för byggsektorn, i enlighet med
den nya lydelsen av artikel 34.9 i arbetstagarstadgan, enligt kungligt lagdekret 8/2019 om
brådskande åtgärder för socialt skydd och kampen mot otryggt arbete avseende arbetstider.
FLC håller för närvarande på att utarbeta ett
verktyg för att registrera daglig arbetstid, som
kommer att göra det lättare att efterleva denna
lagstiftning.
Sist, men inte minst, bör man notera att den
SPANSKA ARBETS- OCH SOCIALFÖRSÄKRINGSINSPEKTIONEN har ett allmänt mandat,

Det spanska yrkeskortet, som utfärdas
av den spanska arbetsfonden för bygg
branschen. Kortet innehåller värdefulla
uppgifter om byggnadsarbetares
yrkeskvalifikationer.
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vilket innebär att dess övervakning av efterlevnad
av bestämmelser och kollektivavtal sträcker sig
till arbetsmarknadsrelationer, arbetsmiljö, socialförsäkringar, samt anställnings- och arbetsvillkor för utländska medborgare. Byggsektorn
är en prioriterad sektor för arbets- och socialförsäkringsinspektionen. Under 2018 rörde 17,47 %
av dess inspektioner byggföretag.

BÄSTA PRAXIS
FRÅN RUMÄNIEN
Av Dacian Micu,
HR-chef på HIDROCONSTRUCTIA SA och utsedd av
arbetsmarknadsparterna till nationell expert för projektet

Den rumänska byggbranschen kännetecknas
särskilt av att arbetsmarknaden delvis regleras
genom ett kollektivavtal. Detta avtal är tyvärr inte
längre generellt bindande och dåligt övervakat
och genomdrivet. Det har fått negativa konsekvenser för byggsektorns image, vilket utgör ett
av de viktigaste hindren mot att locka nya arbetstagare.
Ett huvudproblem för den rumänska byggbranschen är begåvnings- och kompetensflykten.
Mellan 2009 och 2017 lämnade 260 000 byggnadsarbetare, både med och utan kompetens,
landet på jakt efter mer välbetalda jobb i Västeuropa. Det har fått till resultat att Rumänien har
en brist på omkring 200 000 byggnadsarbetare.

De viktigaste orsakerna till svartarbete i den
rumänska byggbranschen är kostnader, brist
på sociala värden, bristande medvetenhet samt
branschens typiska kännetecken (komplexitet,
missbruk av underentreprenader, tidsbegränsad
verksamhet och migranter som utgör en utsatt
grupp).
Rumäniens regering har nu beslutat att följa
en tvådelad strategi. Å ena sidan har nationella
arbetsmarknadsmyndigheter inlett flera inspektionskampanjer inriktade på byggbranschen.
Å andra sidan har regeringen påskyndat skatteoch budgetrelaterade åtgärder för att hindra att
många byggföretag försvinner från marknaden.
I den nya lagstiftningen stadgas om en lägsta
bruttolön på RON 3 000 i månaden (omkr. EUR
615) på nationell nivå för byggsektorn, jämfört
med RON 2 080 generellt. Kombinationen av
dessa två åtgärder har fått antalet nyregistrerade anställda att öka med 13 000. Det är mycket
sannolikt att dessa arbetstagare gått över från
svartarbete till normala anställningar.

Enligt officiell statistik förekommer i genomsnitt 30 procent av allt svararbete
vid reparationer och renoveringar i hemmet. Den viktigaste drivkraften bakom
detta är kundernas önskan att köpa tjänster och varor till ett lägre pris.
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De rumänska arbetsmarknadsparterna i byggbranschen är överens om att det viktigaste sättet
att minska andelen svartarbete i byggsektorn på
är genom en enhetlig och hållbar politik avseende offentliga investeringar på lång sikt. Det skulle skapa ekonomisk förutsägbarhet för företagen
och göra det möjligt att anställa arbetstagare på
fast basis och till högre löner.

13 Ett offentligt företag
som anförtrotts att
självständigt administrera lagstadgade
uppgifter. Det fungerar också som arbetsmarknadsparternas
institution i byggbranschen och spelar en
viktig roll vid genomdrivandet av lagstiftning för att bekämpa
överträdelser inom
denna sektor.

De rumänska arbetsmarknadsparterna i byggbranschen har identifierat följande bästa praxis
för att ta itu med svartarbete i byggbranschen:
• Utbildnings- och upplysningskampanjer för
arbetstagare och arbetsgivare (där alla arbetsmarknadsparter är inblandade), däribland flygblad på rumänska, engelska och andra språk
• Samarbete mellan nationella företag och
arbetsmarknadsparter för att utbilda deras
arbetstagare kring frågor som rör kampen mot
svartarbete och framhålla fördelarna för arbetstagarna och deras familjer
• Uppmuntra arbetstagare att ansluta sig till
byggnadsarbetarnas sociala fond (CSC), genom
att utbilda och öka medvetenheten om fördelarna med medlemskap
• Översätta relevant lagstiftning till förmån för
migranter (främst från utanför EU) som är
anställda i Rumänien.
Arbetsmarknadsparterna i den rumänska byggbranschen är över lag positivt inställda till särskilda sektorlösningar, nämligen:
• ett obligatoriskt identitetskort för socialförsäkring för alla byggnadsarbetare, samt
• särskilda lagstiftningsåtgärder för att uppmuntra till ansvarskännande leverantörskedjor.

BÄSTA PRAXIS
FRÅN ÖSTERRIKE
Av Margarita Glaser,
Österrikiska semester- och avgångsvederlagskassan
(Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse, BUAK13)

Under senare år har en hel rad åtgärder framgångsrikt genomförts för att minska svartarbetet
i den österrikiska byggbranschen. Svartarbete i bred bemärkelse får inte bara negativa
makroekonomiska konsekvenser, utan betydande
nackdelar för enskilda arbetstagare. Bedrägliga
falska registreringar kan till exempel väsentligt
begränsa vad arbetstagare har rätt till vid arbetslöshet, sjukdom, semester och pension. De
makroekonomiska konsekvenserna av lägre socialförsäkringsinbetalningar och eventuella extra
utbetalningar till enskilda arbetstagare i form av
arbetslöshetsersättning eller pensioner påverkar
alla skattebetalare.
Sedan lagen om kontroll av löne- och social
dumpning trädde i kraft den 1 maj 2011 har BUAK
varit behörigt att genomföra inspektioner på byggarbetsplatser och att anföra klagomål hos ansvarig administrativ distriktsmyndighet om arbetstagare får för lite betalt. Lagens syfte är att uppnå
en jämlik arbetsmarknad och lika lönevillkor för
såväl österrikiska som utländska arbetstagare.
Att betala för låg lön är inte bara en civilrättslig
fråga, utan utgör även ett administrativt brott.
BUAK har för närvarande 34 inspektörer som
utför inspektioner på byggarbetsplatser i Österrike.
Den databas över byggarbetsplatser som BUAK
upprättade 2012 ger snabb och transparent
information om byggarbetsplatser i Österrike.
Beroende på byggarbetsplatsens storlek vilar
ansvaret för att rapportera antingen på kunden
eller på den entreprenör som arbetar på byggarbetsplatsen. För att kunna genomföra inspektioner på plats får inspektörer från BUAK och andra
institutioner därigenom mycket snabbare tillgång
till information om var byggprojekt är belägna
och när de påbörjats.
I oklara fall kan arbetstagare bjudas in till en utfrågning hos BUAK för att klargöra läget. Inspektörer kontrollerar direkt på byggarbetsplatsen
om en anställningsrelation har rapporterats till
BUAK. Genom den riktade insamlingen och bearbetningen av dessa uppgifter bidrar BUAK direkt
till att förebygga socialförsäkringsbedrägeri i
byggbranschen.
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Arbetsgivare har sedan den 1 januari 2018 varit
skyldiga att elektroniskt rapportera faktiskt arbetsställe och faktisk arbetstid för deltidsanställda till BUAK. Rapportering av deltidsavtal vid heltidsanställning var inte ovanligt i byggbranschen.
Genom införandet av rapporteringsskyldigheten
har antalet deltidsarbetande i byggbranschen
minskat med närmare 40 %. Ett brott mot denna
rapporteringsskyldighet utgör en administrativ
förseelse.
Genom lagen om kundansvar infördes en ny
ansvarsbestämmelse för köpare av byggtjänster
i den allmänna socialförsäkringslagen (ASVG).
Syftet med de nya ansvarsbestämmelserna är
att motverka bortfallet av socialförsäkringsavgifter på grund av socialförsäkringsbedrägeri.
När underentreprenörer tilldelas arbetskontrakt
ansvarar följaktligen i princip den myndighet som
ingår kontraktet för entreprenörens socialförsäkringsavgifter, upp till 20 % av kontraktsbeloppet.
Möjligheterna att utstationera arbetstagare inom
EU har emellertid öppnat för nya möjligheter att

kringgå nationell arbetsrättslig och socialförsäkringslagstiftning och är mycket svårare för behöriga institutioner att ta itu med.
1. FALSKA UTSTATIONERINGAR

En arbetsgivare som vill utföra byggnadsarbete i
Österrike men inte vill dra på sig de högre österrikiska socialförsäkringsavgifterna/tillkommande lönekostnader, kan för närvarande lagligen
kringgå nationell rätt. Det vanligaste sättet att
göra det på är genom att etablera ett företag
utomlands, registrera dess anställda i socialförsäkringssystemet i ”ursprungslandet” och
sedan utstationera dem till Österrike. I värsta fall
är dessa anställda en österrikisk verkställande
direktör och anställda bosatta i Österrike, som
inte har någon anknytning till det utstationerande
företagets ursprungsland där de är registrerade
för socialförsäkring. Arbetsgivaren kan därför
visa upp PD A1-dokument från ursprungslandet,
trots att österrikisk arbetsrättslig och socialförsäkringslagstiftning borde vara tillämpliga.

Partssammansatta socialfonder för byggbranschen, som skapas gemensamt
och administreras av arbetsmarknadens parter, spelar en avgörande roll för att ta itu
med svartarbete i branschen. Därför behöver vi starka, fristående sektorsbaserade
arbetsmarknadsrelationer i byggbranschen i alla länder.
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2. ICKE HARMONISERADE BESTÄMMELSER
OM UTSTATIONERING

Ett väsentligt problem i samband med utstationering är att dagens direktiv om utstationering
av arbetstagare (i vilket tillåten utstationeringsperiod klargörs) inte är harmoniserat med samordningsförordning 883/2004 (i vilken stadgas
om hur länge en utstationerad arbetstagare står
kvar i socialförsäkringssystemet i sitt hemland).
Det får till följd att bestämmelserna är svåra att
förstå för både arbetsgivare och rättsvårdande
organ, vilket leder till problem ute på fältet.
3. GRÄNSÖVERSKRIDANDE VERKSTÄLLANDE
AV ADMINISTRATIVA VITEN

Genomförandet i medlemsstaterna av verkställandedirektivet 2014/67 borde underlätta gränsöverskridande verkställande av administrativa
sanktioner. I detta anges att administrativa överträdelser ska bestraffas på samma sätt för både
nationella och utstationerande företag och enligt
detta erfordras effektivt verkställande av sanktioner (vanligen bötesåläggande) i samma utsträckning för alla operatörer. Detta är emellertid inte
fallet för närvarande.
BUAK har identifierat att svartarbete i bred bemärkelse oftast är förknippat med utstationering
från andra EU-länder. För 2019 var andelen misstänkta fall av för låga löner som upptäcktes vid
inspektioner på byggarbetsplatser i hela Österrike närmare 37 % för arbetstagare utstationerade
i Österrike. För anställda i österrikiska företag
var andelen under 1 %.
BUAK noterar också att arbetstagare som utstationerats till Österrike senare ofta även arbetar
för inhemska företag. Utstationeringen till Österrike kan vara början till deras integrering på den
österrikiska arbetsmarknaden.
Österrikes arbetsmarknadsparter i byggbranschen noterar att befintliga nationella system når
önskad framgång med att ta itu med svartarbete
i Österrike. Även om nationella bestämmelser
inte själva kan förhindra UDW-problem i anslutning till utstationeringar, håller de dem ändå i
schack.
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Det finns för närvarande en brist på kompetenta
arbetstagare i österrikiska byggföretag. Enligt
arbetsgivarföreträdare är vissa arbetsgivare
till och med beredda att betala bonusar om en
arbetstagare rekommenderar en annan arbetstagare som sedan anställs.
Vid de nationella TUWIC-mötena var man överens om att det vore värdefullt att finna ett effektivt sätt att sammanföra arbetsgivare och arbetstagare för att a) möta efterfrågan på kompetenta
arbetstagare och b) säkerställa att arbetstagare
får ordentligt betalt för det arbete de utför, i
enlighet med österrikisk rätt. Ett sätt att uppnå
detta skulle vara att skapa en plattform, som en
användarvänlig webbplats, där arbetstagare och
arbetsgivare lätt kunde komma samman. För att
göra detta så lättillgängligt som möjligt skulle
arbetstagare och arbetsgivare kunna skapa en
profil på några få minuter (till exempel genom att
kryssa i rutor). Plattformen skulle också kunna
använda en algoritm för att identifiera lämpliga
matchningar utifrån förvalda kriterier, som kompetens/kvalifikationer, verksamhet eller arbetsställe. För att undvika språkproblem borde webbplatsen översättas till de mest talade språken.
FLER INFORMATIONSKAMPANJER riktade

till både arbetstagare och arbetsgivare skulle
vara värdefullt för att främja medvetenheten om
ovan nämnda negativa verkningar av svartarbete
i dessa grupper. Man kan anta att de flesta arbetstagare bara beaktar sin nuvarande lön (både
redovisad och oredovisad) och inte tänker på
nackdelarna med svartarbete, som lägre pension eller arbetslöshetsersättning. Om de inte är
medvetna om dessa personliga nackdelar är det
inte sannolikt att de protesterar mot falsk redovisning av sitt arbete.
Arbetstagare behöver inse att de tjänar mer på
lång sikt om deras arbete redovisas rätt. Än en
gång är det viktigt att tillhandahålla information
på arbetstagarnas modersmål. De särskilda
fördelarna för arbetsgivare måste göras ointressanta genom lämpliga sanktioner för falskdeklaration. Där sanktioner redan finns och är tillräckliga, vore det värdefullt att lyfta fram dessa i
informationskampanjer riktade till arbetsgivare.
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