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HVAD ER PROBLEMET?

Selv om der ikke findes en officiel definition af
sort arbejde i den Europæiske Union (EU), forstås det at betyde

‘enhver lønnet aktivitet, som i sig selv
er lovlig, men som ikke registreres hos
de offentlige myndigheder, under behørig
hensyntagen til forskellene i medlemsstaternes retssystem’.1

•
1		Europa-Kommissionens
meddelelse ”Øget
indsats til bekæmpelse
af sort arbejde”
s. 2, KOM (2007) 628

•
•

De tre hovedårsager til, at lønnede aktiviteter
ikke registreres hos myndighederne, er:
Undgåelse af betaling af indkomstskat,
moms eller andre skatter,
undgåelse af betaling af socialsikringsbidrag, og
undgåelse af bestemte arbejdsstandarder
(f.eks. mindsteløn, maksimal arbejdstid).

DETTE VÆRKTØJSSÆT er resultatet af et europæisk

projekt med navnet ‘Bekæmpelse af sort arbejde i
byggeindustrien’ (TUWIC). Finansieret af EU samlede
det arbejdsgiversammenslutninger fra byggesektoren, fagforeninger og håndhævelsesmyndigheder fra
syv lande (Østrig, Belgien, Bulgarien, Frankrig, Italien, Rumænien og Spanien).
Denne rapport, DER ER BEREGNET TIL AT HJÆLPE
MED AT FORSTÅ SORT ARBEJDE OG HVORDAN DET
BEKÆMPES, har følgende struktur: AFSNIT 1 ser

på forekomsten af sort arbejde i byggesektoren og
de dermed forbundne udfordringer, mens AFSNIT 2
indeholder en oversigt over nationale foranstaltninger
til bekæmpelse af sort arbejde i byggeindustrien i
Østrig, Belgien, Bulgarien, Frankrig, Italien, Rumænien
og Spanien.
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Resultatet er, at forskellige institutioner er ansvarlige for forskellige aspekter af sort arbejde.
Overtrædelser af arbejdslove er for det meste
ansvaret af arbejdstilsyn, manglende overholdelse af skatteloven er en del af skattemyndighedernes opgaver, mens socialt bedrageri håndteres af socialsikringsorganerne.
I nogle lande (Sverige og Danmark) har fagforeningerne alene kompetence og ansvar for at
sikre overholdelse af de gældende lønninger og
arbejdsbetingelser. I andre lande deles ansvaret
af de nationale institutioner og fagforeningerne.
Det bør også bemærkes, at byggeindustriens
nationale arbejdsmarkedsparter i nogle lande
har paritetiske institutioner, som også har en delt
håndhævelseskompetence, på linje med kompetencen af arbejdsmarkedets parter til at forhandle/indgå kollektive aftaler.

Who engages in
undeclared work in the
construction sector?
•

Effekter
af sort arbejde

UREGISTREREDE VIRKSOMHEDER:

For det meste selvstændige enkeltmandsvirksomheder og mikrovirksomheder.
•

•

REGISTREREDE VIRKSOMHEDER, som ikke

opgiver alle deres transaktioner eller bruger
uregistreret eller underregistreret beskæftigelse (dvs. en del af lønnen betales officielt, mens
en del betales under bordet som ‘konvolutløn’);
sådanne virksomheder kan også være involveret
i SKINSELVSTÆNDIGHED.
•

•
•

Et mindre antal SPECIALOPRETTEDE
REGISTREREDE VIRKSOMHEDER, som ikke

opgiver (eller ikke opgiver alle) deres forretningsaktiviteter. Ofte udfører disse virksomheder
ingen ægte økonomiske aktiviteter og fungerer
som arbejdsforsyningsvirksomheder, der har
til formål at udnytte lovgivningens grænser og
kompleksiteter for at komme udenom deres
retlige forpligtelser. I mange tilfælde er de kun

•

SKUFFESELSKABER.

•

•

De forskellige former for sort arbejde påvirker
os alle. Arbejdsgivere, der deltager aktivt i sort
arbejde, stiller forretninger, arbejdstagere og offentlige tjenester ringere ved at:
forvride fair konkurrence, hvilket påvirker både
økonomien og handelen
efterlade arbejdstagere uden nødvendig sikring,
beskyttelser, ydelser og pensioner
undgå skatter og socialsikringsbidrag, hvilket
underminerer bæredygtigheden af offentlige
finanser og bringer afgørende tjenester i fare.
Det medfører også en stigning af skatter og
socialsikringsbidrag, der betales af lovlydige
virksomheder.
bidrager til en nedadgående social konvergens,
hvor lovlydige virksomheder ikke længere ønsker
at betale skatter og socialsikringsbidrag pga.
handlingerne af ikke-lovlydige virksomheder
genererer et behov for at investere yderligere
ressourcer, arbejdskraft og arbejdstid i
håndhævelse, som der også skal betales for
underminerer tilliden til lovgivningen og den
korrekte funktion af arbejdsmarkedet.

European Platform
tackling undeclared work

FAIR ARBEJDE
FAIR PLAY

Kampagnelogoet
af byggeindustriens europæiske
arbejdsmarkedsparter (EFBT og FIEC),
til bekæmpelse af sort arbejde

SIG NE
TIL SORT ARBEJDE
I BYGGEINDUSTRIEN
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Der er brug for samarbejde
for at bekæmpe sort arbejde
i byggeindustrien.
Sektorens arbejdsmarkedsparter,
politiske beslutningstagere
og arbejdstilsyn skal
arbejde sammen.
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AFSNIT 1

SORT ARBEJDE I BYGGESEKTOREN
COLIN C. WILLIAMS Sheffield University Management School
WERNER BUELEN EFBWW

Når man ser på indkøb af sorte varer og tjenester, afslører tabel 3, at 10 % af borgerne i de 28
lande i 2019 bevidst havde købt varer og tjenester
fra den sorte økonomi i løbet af 12 måneder før
interviewet (sammenlignet med 11 % i 2013 og
16 % i 2007). Af alle sorte indkøb var 30 % (29 %
i 2013) på området reparation, vedligeholdelse
eller forbedring af boliger.

En sammenligning af Eurobarometer-undersøgelserne fra 2007, 2013 og 20192 (der hver omfatter mere end 27.000 personlige interviews i alle
EU-medlemslande) afslører, at den europæiske
byggeindustri tegner sig for en stigende andel af
sort arbejde. I 2007 fandt 16 % af alt sort arbejde
sted i byggesektoren, sammenlignet med 19 % i
2013 og 21 % i 2019. Over en femtedel af alt sort
arbejde finder nu sted i den europæiske byggeindustri.

Også her er der variationer mellem EU-regioner.
Andelen af borgere, der køber sorte reparationsog vedligeholdelsestjenester, er faldende i alle
europæiske regioner med undtagelse af Sydeuropa, hvor der har været en lille stigning.

Dette varierer dog fra region til region. I 2019
fandt næsten en tredjedel (30 %) af alt sort arbejde i de nordiske lande og Øst- og Centraleuropa
sted i byggesektoren, sammenlignet med en
femtedel (20 %) i Vesteuropa og kun en syvendedel (15 %) i Sydeuropa. Alligevel er andelen af
sort arbejde, byggesektoren tegner sig for, vokset
i alle europæiske regioner.

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

Af alle sorte indkøb var 31 % for reparationer og
renoveringer i Øst- og Centraleuropa og Sydeuropa, 28 % i Vesteuropa og 25 % i de nordiske lande
(se tabel 4).
Der er igen væsentlige nationale variationer.
Mens 44 % af alle sorte indkøb i 2019 var for reparationer og renoveringer i Grækenland, 42 % i
Bulgarien og 41 % i Slovakiet, var tallet kun 22 %
i Østrig, Litauen og Portugal, 19 % i Tyskland og
Rumænien og 14  % i Finland.

Der er også væsentlige nationale variationer.
Mens 45 % af alt sort arbejde i Slovakiet i 2019
fandt sted i byggesektoren, 41 % i Bulgarien, 38 %
i Estland og 36 % i Letland, var tallet kun 14 % i
Italien og Nederlandene, 13 % i Spanien og 11 % i
Luxembourg. Ved bekæmpelsen af sort arbejde
skal der som konsekvens fokuseres mere på
byggesektoren i nogle europæiske regioner og
lande end i andre.

2007

2013

2019

Alle 28 lande

16

19

21

Nordiske lande

27

24

30

Vesteuropa

16

17

20

Øst- og Centraleuropa

19

26

30

Sydeuropa

3

12

15

%

%

%

TABEL 1

Procentdel af
alt sort arbejde inden
for byggesektoren:
Efter europæisk region

Kilde: Eurobarometer-undersøgelser
2007, 2013 og 2019
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At arbejde sammen –
kooperation er afgørende
I de fleste europæiske lande er ansvaret for sort
arbejde fragmenteret over forskellige myndigheder, der er ansvarlige for, at skatte-, socialsikrings- og arbejdsmarkedslovene overholdes. Det
kan føre til en ‘silomentalitet’ og en mangel på
den nødvendige koordinerede strategiske tilgang.
Desuden kan involveringen af medlemslandenes
arbejdsmarkedsparter ofte være begrænset til
udveksling af oplysninger og konsultation. I nogle
lande spiller de nationale arbejdsmarkedsparter
dog en aktiv rolle.
Da sort arbejde inden for byggeindustrien har
meget specifikke træk og egenskaber, bør de
nationale arbejdsmarkedsparter have en aktiv
rolle, når udfordringerne og løsningerne skal
identificeres. Desuden er det meget ønskeligt
at involvere de nationale arbejdsmarkedsparter
aktivt i implementeringen og håndhævelsen af
tiltag til bekæmpelse af sort arbejde. Gennem
årene har byggeindustriens europæiske arbejdsmarkedsparter ved mange lejligheder fremhævet
behovet for uafhængige arbejdsmarkedsrelationer inden for byggeindustrien på nationalt og regionalt niveau og for et struktureret samarbejde
med de nationale myndigheder.
En holistisk og sektormæssig tilgang indebærer
en fælles og koordineret strategi og handling på
arbejdsmarkeds-, skatte- og socialsikringslovens
område og fuldstændig involvering af og samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter og andre
aktører. Det endelige mål er ikke blot at udrydde
sort arbejde, men at transformere sort arbejde

VARER OG TJENESTER, DER OFTEST KØBES SORT

Reparation
eller renovering af boliger

Frisør og
skønhedspleje

Reparationstjenester

Rengøring
eller strygning

Indkøb af
levnedsmidler

HVORFOR KØBES DET
For at gøre venner, slægtninge
eller kolleger en tjeneste

Lavere pris

For at hjælpe
i en nødsituation

Kilde: Særligt Eurobarometer 498 – “Sort arbejde i Den Europæiske Union”.
Feltarbejde: 9/2019
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til legalt arbejde, uden at glemme behovet for at
straffe misbrug og bedrageriske aktiviteter som
afskrækkende foranstaltning. Da sort arbejde
også har en kulturel eller adfærdsmæssig dimension, er der brug for en konsistent langsigtet
strategi. Dette forudsætter en sammenhængende politisk tilgang uden fragmenterede politikker
som f.eks. ad hoc-lovgivning, symbolske inspektioner eller amnestiforanstaltninger.
For opstartsvirksomheder er midlertidige fremmende foranstaltninger (f.eks. momsfritagelse,
lavere skatter og socialsikringsbidrag) berettiget.
Da disse foranstaltninger er beregnet til at gøre
oprettelsen af opstartsvirksomheder lettere, bør
de være midlertidige.

Samarbejdsøkonomien
og mulige forbindelser til
sort arbejde i byggesektoren
Europa-Kommissionen definerer samarbejdsøkonomien som forretningsmodeller, hvor aktiviteter gøres lettere ved hjælp af samarbejdsplatforme, der skaber et åbent marked for den
midlertidige brug af varer eller tjenester, der ofte
leveres af private personer.
Vi kan se, at der i stigende grad opstår platformsarbejde(re) i byggeindustrien, ofte i undersektoren for vedligeholdelse og reparation. For
byggeindustrien udgøres forretningsmodellen
af disse platforme af den konkurrencemæssige
fordel, der opnås med presset på de samlede
arbejdsomkostninger. Ved hjælp af (ofte falsk)
selvstændigt personale trykker platformene priserne ned ved at aflønne skifter, jobs og opgaver
langt under den lovlige mindsteløn eller kollektive overenskomster, der gælder for arbejdstagere
i byggeindustrien.
I samarbejdsøkonomien er der en tydelig afstand, fysisk og på anden vis, mellem kunden,
mellemmænd og dem, der udfører arbejdet. Der
er også mange mudrede beskæftigelsesforhold
og uklare tjenesteaftaler. I sidste ende er der en
betydelig fare for, at samarbejdsøkonomien vil
være en grobund for sort arbejde.
For at forhindre sort arbejde og skinselvstændighed i samarbejdsbyggeindustrien bør specifikke
politiske tiltag og håndhævelsesforanstaltninger
indføres. Det anbefales kraftigt at samarbejde i

byggeindustrien kun tillades, når alle involverede
platforme og aktører forebyggende og kontinuerligt overvåges med henblik på de aktiviteter/
tjenester, de leverer i byggeindustrien.

Typiske træk
af byggeindustrien
Fire særlige træk af byggeindustrien fortjener
særlig opmærksomhed: Arbejdet i forsyningskæder, fragmenteringen af arbejdet, det høje niveau
af mobilitet blandt byggearbejderne og den skarpe konkurrence mellem byggevirksomheder.
Af naturlige årsager involverer de fleste byggeaktiviteter flere virksomheder med forskellige
specialiseringer. Nogle gange arbejder disse
virksomheder efter hinanden, andre gange samtidigt. Disse specialiseringer gives traditionelt i
underentreprise eller outsources af en hovedentreprenør til andre virksomheder, som igen giver
arbejdet i underentreprise eller outsourcer det.
Det medfører ofte en lang kæde af underleverandører, med mange virksomheder involveret. En
væsentlig ulempe ved lange underleverandør- eller outsourcingkæder er manglen på transparens
og ansvar.
Selv om der kan være brug for underleverandørvirksomhed i byggesektoren for specialiseret
arbejde eller for at sørge for backup, når entreprenørens egen kapacitet (af en eller anden
årsag) er udtømt, er der meget ofte tvivl om den
samlede effektivitet og meget lange underleverandør-/outsourcingkæder . Pga. manglen på
transparens og virksomhedsansvar er hæftelsen
ved underleverandørprocesser i byggeindustrien
ofte reguleret.3
Byggeindustrien karakteriseres af et stort antal
arbejdspladser og mange mikrovirksomheder,
små og mellemstore virksomheder. Disse FRAGMENTEREDE ARBEJDSMARKEDER gør det
meget vanskeligt at overvåge og kontrollere forekomsten af sort arbejde. Da overvågningskapaciteten af nationale institutioner (og fagforeninger)
er begrænset, er smarte og innovative (f.eks. digitale) kontrolinstrumenter nyttige til at overvåge
byggearbejdsmarkedet på en effektiv måde. Ved
hjælp af udveksling af data (f.eks. momsangivelser, byggetilladelser, socialsikringsbidrag), kan
data behandles sådan, at (målrettede) inspektioner kan organiseres.

Leverer
sort
arbejde
%

Heraf
reparationer
eller
renoveringer
%

28 europæiske lande

3

21

Øst- og Centraleuropa

2

30

Slovakiet

3

45

Bulgarien

5

41

Letland

6

36

Rumænien

2

33

Slovenien

5

33

Kroatien

3

30

Litauen

3

24

Tjekkisk Republik

4

24

Polen

1

23

Ungarn

4

19

Estland

6

38

Nordiske lande

6

30

Sverige

7

31

Danmark

8

30

Finland

3

21

Vesteuropa

4

20

Frankrig

4

24

Belgien

6

24

Tyskland

3

21

Østrig

4

20

Det Forenede Kongerige

1

20

Irland

5

16

Nederlandene

10

14

Luxembourg

7

11

Sydeuropa

3

15

Cypern

1

31

Portugal

3

30

Malta

1

21

Grækenland

3

21

Italien

3

14

Spanien

4

13

Kilde: Særlig Eurobarometerundersøgelse fra 2019
om sort arbejde

TABEL 2

Levering af
sort arbejde:
Procentdel
i byggesektoren

3		https://www.eurofound.
europa.eu/publications/
report/2008/labourmarket/liability-insubcontractingprocesses-in-theeuropean-constructionsector
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Sociale identitetskort, der er beregnet til at forbedre overvågning, er nyttige i denne forbindelse.4

øges ved at man skærer ned på arbejdsomkostninger. Det er en af hovedgrundene til, at sort
arbejde er så udbredt i byggeindustrien og at
man bør være særlig opmærksom på at udelukke unormalt lave udbud.

En dom fra EU-domstolen (C-55/18) fastslog for
nylig, at arbejdsgivere skal registrere alle deres
arbejdstageres arbejdstimer hver dag for at sikre
overholdelse af reglerne om maksimal ugentlig
arbejdstid og pauser. Disse oplysninger kan måske inkluderes i det sociale ID-kort.

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		Af denne årsag blev den
Europæiske arbejdsmarkedsmyndighed oprettet
i 2019.
8		Et specifikt eksempel:
EU-forordningen,
der dækker midlertidig
grænseoverskridende
socialsikring, er baseret
på hjemlandsprincippet,
mens EU-direktivet,
der beskæftiger sig med
midlertidige grænseoverskridende lønninger
og arbejdsbetingelser,
er baseret på værtslandsregler.
9		https://www.kreo.net/
blog/why-areconstruction-profitmargins-so-low
10 Nogle argumenterer dog,
at ingen specifikke
(finansielle) fordele bør
gives til virksomheder,
der ganske enkelt overholder lovene.

Byggeindustrien er utvivlsomt en af de mest
mobile af alle sektorer, med byggevirksomheder og byggearbejdere i konstant bevægelse for
at levere deres tjenester. Der er også et meget
højt niveau af grænseoverskridende mobilitet.5
Gennem årene har antallet af udstationeringer
i byggesektoren altid været meget højt. I de seneste år har en særlig tendens været en stigning
i antallet af midlertidige udstationeringer af
arbejdstagere i flere medlemslande.6 Da der er
en intrinsisk forbindelse mellem sort arbejde og
grænseoverskridende udstationering, bør man
være særlig opmærksom på fænomenet af grænseoverskridende socialt bedrageri og misbrug i
byggeindustrien. Da denne form for sort arbejde
er meget specifik, er der brug for specialiserede
overvågnings- og kontrolværktøjer samt specialiserede overvågningsinstitutioner.7 Den aktuelle
komplekse og i nogle tilfælde selvmodsigende
EU-lovgivning8 gør det yderst vanskeligt at implementere og håndhæve en sammenhængende
politik til bekæmpelse af sort arbejde i tilfælde
af (midlertidig) grænseoverskridende beskæftigelse.
Sammenlignet med andre industrier har byggeindustrien ganske lave fortjenstmargener. Den er
også meget konkurrencepræget. Byggevirksomheder vil ofte ved udbud byde med for lave priser
i forventning om, at de vil tjene flere penge på en
kontrakt gennem ‘variationer’.9 Alt dette fører til
en skarp priskonkurrence, hvor margener kan

Da der er en tydelig forbindelse mellem sort
arbejde og unormalt lave priser i udbudsprocedurer, bør specifikke obligatoriske forebyggende
foranstaltninger indbygges i regler for offentlige
udbud for at udrydde unormalt lave priser.

Brug af hele rækken
af politiske midler
Det overordnede formål er at
• transformere sort arbejde til legalt arbejde og
dermed
• udrydde sort arbejde.
En lang række af direkte og indirekte politiske
foranstaltninger er til rådighed til dette formål.
DEN DIREKTE TILGANG har til formål at redu-

cere eller øge omkostningerne og dermed øge
fordelene ved at operere på et legalt grundlag.
Omkostningsreduktionen refererer til direkte
finansielle fordele for de virksomheder, som
tydeligt kan demonstrere, at de er lovlydige.10
Omkostningsforøgelsen har forbindelse med
afskrækkende finansielle sanktioner for virksomheder, som ikke er lovlydige og er involveret i
sorte aktiviteter.
Ved at betragte dem, der deltager eller overvejer
at deltage i sort arbejde i byggesektoren som
rationelle økonomiske aktører, der afvejer, om
gevinsten er større end de forventede omkostninger, når man opdages og straffes, er formålet at
ændre forholdet mellem omkostninger og fordele, de står overfor.

2007

2013

2019

EU

16

11

10

Nordiske lande

30

17

14

Vesteuropa

18

10

9

Øst- og Centraleuropa

17

11

10

Sydeuropa

9

12

13

%

%

Kilde: Eurobarometer-undersøgelser
2007, 2013 og 2019
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%

TABEL 3

Procentdel af borgere,
der køber sorte reparationsog vedligeholdelsestjenester

De fleste politiske værktøjer er afskrækkende
foranstaltninger, der er beregnet til at afholde
virksomheder fra at ty til sort arbejde pga. bøder
og sanktioner. Dette kan naturligvis opnås ved at
men pålægger dem, der opdages, betragtelige
bøder og alvorlige sanktioner. Foruden bøder opstår der innovative former for sanktioner i mange
lande, f.eks. brug af ‘lister over manglende overholdelse’, som forhindrer lovovertrædere i at ansøge om offentlige støtteprogrammer eller deltage i udbud af offentlige indkøb, eller initiativer
for ‘naming and shaming’, hvor lovovertrædernes
navne offentliggøres.
Betragtelige bøder og alvorlige sanktioner er
dog meget ineffektive, hvis de ikke håndhæves
korrekt. Håndhævelse betyder, at de har en virkelig effekt, dvs. indebærer faktiske bøder og
sanktioner. Alt for ofte er der ganske enkelt for få
kontroller/inspektioner, og bøder og sanktioner
anvendes ikke, fordi de omstødes af administrative eller juridiske (ved domstole) procedurer. I
disse tilfælde er de såkaldte afskrækkende bødeog sanktionsværktøjer falske løsninger.
Omkostningerne af sort arbejde kan også øges
ved at man øger den følte eller faktiske sandsynlighed for at blive opdaget (f.eks. ved hjælp af arbejdspladsinspektioner, IT-systemer til muliggørelse af datamatching, initiativer for registrering
af arbejdstagere, inden de påbegynder arbejdet
eller på deres første arbejdsdag, ID-kort på
arbejdspladsen, koordinerede initiativer for datadeling mellem regeringer, fælles inspektioner
og brug af peer-to-peer overvågning som f.eks.
telefon-hotlines). Denne fokus på at øge omkostningerne for sort arbejde vil hjælpe med at opnå
målsætningen om at udrydde sort arbejde.
Uden disse værktøjer er det mere sandsynligt, at
en entreprenør afgør, at fordelene ved at arbejde
sort opvejer de eventuelle omkostninger af at
blive opdaget.
Det bør bemærkes, at effektiv handling kræver
en kombination af direkte foranstaltninger, der
sigter på at transformere sort arbejde til legalt
arbejde og udrydde sort arbejde. Det sikrer, at
forebyggelses-, kontrol- og håndhævelsesværktøjer bruges på en optimal måde.
Den direkte tilgang kan deles op i incitamenter
på forsyningssiden hhv. behovssiden og afskrækkende tiltag for at transformere og udrydde sort
arbejde. Dette hænger sammen med forholdet
mellem kunde og entreprenør, hvor entreprenø-

Køb af
sorte varer
eller
tjenester
%

Heraf
reparationer
eller
renoveringer
%

28 europæiske lande

10

30

Øst- og Centraleuropa

10

31

Bulgarien

17

42

Slovakiet

12

41

Tjekkisk Republik

16

34

Ungarn

15

33

Polen

5

32

Kroatien

18

28

Slovenien

11

28

Estland

13

26

Letland

21

23

Litauen

16

22

Rumænien

7

19

Vesteuropa

9

28

Det Forenede Kongerige

5

39

Irland

14

35

Belgien

16

34

Frankrig

8

31

Nederlandene

27

28

Luxembourg

13

24

Østrig

12

22

Tyskland

7

19

Sydeuropa

13

31

Grækenland

27

44

Malta

30

36

Spanien

9

32

Italien

12

28

Cypern

16

27

Portugal

16

22

Nordiske lande

14

25

Danmark

16

36

Sverige

13

24

Finland

14

14

TABEL 4

Køb af varer
og tjenester i den
sorte økonomi:
Procentdel fra
byggesektoren

Kilde: Eurobarometer-undersøgelse
fra 2019 om sort arbejde
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ren leverer sort arbejde som reaktion på kundens
behov. I byggeindustrien kan vi ikke bekæmpe
sort arbejde, hvis vi ignorerer forholdet mellem
kunden og entreprenøren.
På forsyningssiden er de identificerede incitamenter og afskrækkende tiltag forenkling af
overholdelse, amnestier, whistleblower-systemer, målrettede kontroller, afskrækkende bøder/
sanktioner og rådgivnings-/støttetjenester for
dem, der ønsker at bevæge sig fra det sorte til
det legale område. Disse incitamenter og afskrækkende tiltag er aktive og beregnet til at
gennemtvinge ændringer.
En positiv indirekte konsekvens af incitamenter
og afskrækkende tiltag på forsyningssiden er, at
de kan tilskynde til selvregulering. For at undgå direkte foranstaltninger kan aktører udvikle
deres egne værktøjer med henblik på at undgå
indgreb udefra. Generelt sker selvregulering
dog ikke automatisk. Det vil kun optræde, hvis
negative foranstaltninger bedømmes at opveje
ulemperne/omkostningerne af selvregulering og
selvregulering betragtes som et mindre skadeligt
instrument, som de berørte aktører har kontrol
over.
På behovssiden af sort arbejde sigter incitamenter og afskrækkende tiltag på ‘kunder’, dvs. de
enkeltpersoner eller organer, der potentielt drager fordel af lavere slutpriser. I byggeindustrien
er kunder ofte (men ikke altid) ejerne af bygningen eller byggeprojektet. I tilfælde af arbejde i
forbindelse med reparation, vedligeholdelse eller
forbedring af (private) boliger bør kunder belønnes for at benytte sig af legale varer og tjenester
(f.eks. med indkomstskatfradrag for omkostningerne ved brug af legale tjenester, udstedelse af
værdikuponer, så forbrugerne kun betaler en del
af timelønnen, mens den resterende del dækkes
af staten, og brug af indirekte skattefradrag).
Samme tilgang kan bruges ved store kunder ved
at man giver dem specifikke incitamenter.

11 Williams, C.C. (2017).
Developing a holistic
approach towards
undeclared work.
Europa-Kommissionen,
Bruxelles.
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På afskrækningssiden bør kunder ikke undtages
fra afskrækkende sanktioner. I sidste ende er det
jo ofte dem, der drager fordel af de lavere priser.
Desuden har kunder mere kontrol over (og dermed ansvar for) prisreguleringsmekanismen.
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DEN INDIREKTE TILGANG erkender, at borgere

og byggevirksomheder ikke kun er rationelle aktører, der ganske enkelt beregner omkostningerne og fordelene. De er også sociale aktører, der
deltager i sort arbejde, fordi deres normer, værdier og overbevisninger ikke er i overensstemmelse med lovene og bestemmelserne, f.eks.
pga. manglende tillid til staten og hvad den forsøger at opnå. Dette udløses højst sandsynligt af
de store beløb, som cirkulerer i byggeindustrien,
de begrænsede inspektioner og kontroller samt
den skarpe konkurrence mellem virksomheder.
Der er brug for en tostrenget strategi for at
skabe en sådan overensstemmelse. På den
ene side forsøger indirekte politiske tilgange at
ændre normer, værdier og overbevisninger om
acceptabiliteten af deltagelse i sort arbejde for
at bringe dem i overensstemmelse med lovene
og bestemmelserne (f.eks. ved hjælp af bevidstgørelseskampagner og uddannelsesinitiativer).
Men det er ikke let at ændre normer, værdier og
overbevisninger . Det kræver en tydelig vision,
langfristet engagement og overbevisende argumenter. Desuden skal fordelene ved og behovet
for ændring være tydelige. Generelt er mennesker tilbøjelige til at fortrække tingenes tilstand
og tilbageholdende med at acceptere ændringer.
Disse indirekte politiske tilgange bør også føre
til institutionel ændring. Det kan involvere tilpasning af formelle institutioners interne processer,
skoling og professionalisering af offentligt ansatte og reduktion af den interne administrative
belastning. Disse foranstaltninger vil utvivlsomt
forbedre borgeres og virksomheders opfattelse
af, at der er fairness og retfærdighed mht. procedurer og fordeling og dermed øge tilliden til
regeringer og deres funktion.
Der er både belæg for og enighed om, at brug af
direkte og indirekte foranstaltninger sammen er
den mest effektive måde at bekæmpe sort arbejde i byggeindustrien på.11

For at sikre en konkret effekt
på arbejdspladsniveau er der et
presserende behov for at opgradere
blandingen af forebyggende værk
tøjer, inspektions- og håndhævelsesværktøjer til bekæmpelse af
sort arbejde i byggeindustrien.
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AFSNIT 2

EU-PROJEKTET
„BEKÆMPELSE AF SORT ARBEJDE
I BYGGEINDUSTRIEN“ (TUWIC)
Det EU-finansierede TUWIC-projekt havde til formål at muliggøre implementeringen af en holistisk
tilgang til sort arbejde i byggesektoren. Projektet blev iværksat i syv medlemslande (Østrig, Belgien,
Bulgarien, Frankrig, Italien, Rumænien og Spanien). I hvert land arbejdede byggefagforeninger,
arbejdsgiversammenslutninger og håndhævelsesmyndigheder sammen for at udvikle en række politiske initiativer, der spænder over hele spektret af mulige handlinger til bekæmpelse af sort arbejde
i byggesektoren. Disse initiativer er sammenfattet i ILLUSTRATION 1 . TUWIC-projektet er et eksempel på, hvad der kan opnås med trepartssamarbejde og hvordan arbejdsmarkedets parter kan spille en
førende rolle, når det drejer sig om at transformere sort arbejde til legalt arbejde.
Med tanke på, at mere end en femtedel (21 %) af det sorte arbejde i Europa finder sted i byggesektoren,
vil fremme af disse politiske TUWIC-initiativer have en væsentlig effekt på den sorte europæiske
økonomi.

BEDSTE PRAKSIS
FRA BELGIEN
Af Frederic De Wispelaere,
KU Leuven

Baseret på et diskussionspapir blev det besluttet
at udarbejde en ‘aktuel situation’ for det nuværende omfang af sort arbejde i den belgiske byggesektor og de foranstaltninger, der tages for at
bekæmpe det. En national konference blev også
holdt den 20. februar 2020.
Sort arbejde bliver ved med at være en daglig realitet i den belgiske økonomi, ikke mindst i byggesektoren. Det skaber unfair konkurrence for
virksomheder, som følger reglerne, og betyder, at
arbejdstagere ikke drager fordel af social beskyttelse og arbejdsstandarder. Sort arbejde betyder
også, at kunderne ikke har garantier, når det drejer sig om dårligt udført arbejde. Sidst men ikke
mindst fører det til et fald i offentlige indtægter
og dermed til en udhuling af socialsikringens
finansiering.
Der vil altid være brug for en kombination af
foranstaltninger til bekæmpelse af sort arbejde,
under hensyntagen til de tre omstændigheder
(‘pres’, ‘lejlighed’ og ‘rationalisering’), som får en
virksomhed eller en enkeltperson til at ty til sort
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arbejde. Her bør der skelnes mellem bekæmpelse af sort arbejde ved aktiviteter mellem forretninger (B2B) og aktiviteter mellem forretninger
og forbrugere (B2C). Samtidigt vil der være brug
for tiltag på europæisk og på nationalt niveau.
I løbet af det sidste årti har sort arbejde i den
belgiske byggesektor fået en kraftig tværnational
dimension. Antallet af udstationerede arbejdstagere fra andre lande og selvstændige arbejdere
i den belgiske byggesektor er steget voldsomt.
Brug af denne type af arbejdstagere har også
ført til misbrug. Overvågning og håndhævelse af
dette misbrug ved sociale tilsynsmyndigheder
gøres dog mere vanskelig af behovet for effektivt grænseoverskridende samarbejde. Alligevel
kommer der tilsyneladende mere fart i kampen
mod grænseoverskridende socialt bedrageri
og sort arbejde. F.eks. skal bestemmelserne af
EU-direktivet 2018/957 omsættes til national
lovgivning senest den 30. juli 2020. Det betyder,
at der er brug for en stor indsats fra de relevant
sociale tilsynsmyndigheder i anden halvdel af
2020 for at informere aktører (bl.a. ved hjælp af
det enkelte nationale website, ved at opdatere og
oversætte retningslinjerne og checklisterne for
sektoren offentliggjort af SIOD/SIRS (den sociale
efterretnings- og undersøgelsestjeneste) og med
såkaldte ‘lyninspektioner’) og derefter udføre
kontroller af de belgiske entreprenører, som bru-

ILLUSTRATION 1

Politiske TUWIC-foranstaltninger for transformation
af sort arbejde til legalt
arbejde i byggesektoren

BEKÆMPELSE AF
SORT ARBEJDE

INDIREKTE
KONTROLLER

DIREKTE
KONTROLLER

AFSKRÆKKENDE
FORANSTALTNINGER (‚PISK‘)
FORBEDRET DETEKTERING
OG BØDER

ID-kort RO

INCITAMENTER
(‚GULEROD‘)
Skoling ved paritetisk
social fond for byggeindustrien
(Byggearbejdernes sociale fond) RO

Annoncerede inspektioner BE

Hjælpe arbejdstagere med
at identificere muligheder
(f.eks. jobcentrer, webportal) AT

Fornøden omhu i forsyningskæder FR

Incitamenter ved udbud
af offentlige indkøb FR

App for registrering af arbejdstimer (under udvikling) ES

Byggearbejdsmarkedsfond ES

Ansvarlige forsyningskæder RO

DURC (enkelt dokument om
regelmæssighed af bidrag) IT
Grænseoverskridende
samarbejdsaftaler mellem
paritetiske sociale fonde IT
Regionale samarbejdsaftaler
mellem arbejdsmarkedets parter
og arbejdstilsyn IT
Proaktiv rolle af paritetisk social
fond for byggeindustrien (BUAK) AT

REDUKTION AF ASYMMETRI
MELLEM FORMELLE
OG UFORMELLE
INSTITUTIONER
Information af statsborgere fra
tredjelande om arbejdsloven RO
Bevidsthedskampagne BG
Information om arbejdsloven
for arbejdstagere på byggepladser
for OL 2024 i Paris FR
Informationskampagne om
omkostningerne af sort arbejde AT
Information og uddannelse
af arbejdstagere på byggepladser
for OL 2024 i Paris om deres
rettigheder FR
Fremme af samarbejdsaftaler
og aftalememoranda mellem
nationale arbejdsmarkedsparter
og myndigheder FR
Samarbejde mellem BUAK
og nationale myndigheder AT

Kundehæftelse i byggeindustrien AT
Hæftelse ved underleverandørvirksomhed og begrænsning af
underleverandørvirksomhed ES

ger udstationering, samt selve de udenlandske
tjenesteudbydere. Desuden er debatten om revisionen af ”Forordningen om koordinering af de
sociale sikringsordninger” stadig i gang. Bedre
verificering af udstationeringsbetingelser ved de
ansvarlige offentlige myndigheder inden udstedelse af en A1-blanket er afgørende for bekæm-

pelse af grænseoverskridende bedrageri gennem
udstationering. Kontroller af betalingen af det
korrekte niveau af socialsikringsbidrag i det
udsendende medlemsland bør også forbedres,
primært gennem informationsudveksling mellem
de ansvarlige myndigheder i de modtagende og
udsendende medlemslande. Desuden vil græn-
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seoverskridende samarbejde være nødvendigt for
at sikre (mere effektiv) håndhævelse af de finansielle sanktioner. I denne forbindelse vil den for
nylig etablerede Europæiske arbejdsmarkedsmyndighed (ELA) være en vigtig partner i kampen
mod grænseoverskridende socialt bedrageri.
Den store opmærksomhed, der gives problemet
‘social dumping’ gennem udstationering, kan en
gang imellem skabe det indtryk, at ‘nationalt’
sort arbejde ikke længere er et problem. Det
bliver dog ved med at være en udfordring, der
hverken kan eller bør ignoreres. Faktisk var sort
arbejde allerede en realitet, inden social dumping gennem udstationering blev et varmt debatemne. Resultaterne af offentlige opinionsundersøgelser (se ‘Særligt Eurobarometer 498 om sort
arbejde’ fra for nylig) og inspektioner ved sociale
tilsynsmyndigheder bekræfter, at sort arbejde
stadig er en realitet i den belgiske byggesektor.
Iht. Belgiens nationalbank stammer en femtedel
af formuen, der genereres af byggesektoren, fra
aktiviteter i den sorte økonomi. Dette skøn over

Fysiske inspektioner på arbejdspladsen
er af afgørende betydning. Derfor skal
vi øge antallet af arbejdsinspektører.
Arbejdsinspektører bør forsynes
med moderne ICT-værktøjer og skal
få passende uddannelse.
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omfanget af sort arbejde er betydeligt højere end
for andre sektorer. Fænomenet undskyldes eller
bagatelliseres stadig alt for ofte: ‘Sort arbejde er
olien, der holder økonomien i gang’. Det ser ud
til, at det stadig er kulturelt accepteret i Belgien.
Dette understreger den afgørende betydning af
tilsynsmyndigheder og strafferetssystemet. I
sidste ende kan håndhævelse ikke overlades til
arbejdsmarkedets parter, fordi ‘selvregulering’
altid vil være vanskelig. Antallet af overtrædelser
bliver ved med at være meget højt, til trods for
den kendsgerning, at de sociale tilsynsmyndigheder har fokuseret på sektoren i årtier. Derfor
kan og må vi ikke slække på opmærksomheden.
Enhver opdatering af ‘Planen for fair konkurrence i byggesektoren’ bør derfor ikke kun fokusere
på social dumping, men også tage rent nationalt
sort arbejde med i betragtning. Det kan gøres ved
at man involverer skattetilsynsmyndighederne
mere i konsultationer og inspektioner. Faktisk er
sociale tilsynsmyndigheder meget mindre involveret i bekæmpelsen af sort arbejde i forbindelse
med B2C-aktiviteter. Skattetilsynsmyndigheder

spiller en vigtig rolle på dette område, både mht.
verificering af selvstændige arbejderes indkomst
og kontrol af byggerelaterede momsangivelser.

BEDSTE PRAKSIS
FRA FRANKRIG

Den nylige undtagelse fra betaling af lønkildeskat for skifteholdsarbejde i byggesektoren og
relaterede sektorer, sammen med det såkaldte
‘skatteskifte’, udgør utvivlsomt en betydelig
skattelettelse for byggesektoren og dermed en
væsentlig skatteudgift for den belgiske regering.
Sådanne foranstaltninger bør normalt føre til et
fald i sort arbejde og en stigning i antallet af almindelige jobs. Dette fører os til den iagttagelse,
at vurderingen af omfanget af og tendensen i sort
arbejde og anstrengelserne for at bekæmpe det i
for høj grad er baseret på fornemmelser snarere
end på kendsgerninger. Det ‘føles’, som om der
er mindre sort arbejde, og det ‘føles’, som om
skatteskiftet forårsager en stigning i antallet af
nationale arbejdstagere osv. Som konsekvens
er der et presserende behov for meget bedre
overvågning af fænomenet, med ”før og efter”
evalueringer af foranstaltninger, der er taget for
at bekæmpe det, startende med en evaluering
af ‘Planen for fair konkurrence i byggesektoren’,
af undtagelsen fra betaling af lønkildeskat for
skifteholdsarbejde i byggesektoren og relaterede
sektorer og endelig af ‘Loven om bijobs’. Som del
af reformen af sociale tilsynsmyndigheder blev
det besluttet at styrke den strategiske og koordinerende rolle af SIOD/SIRS, bl.a. ved at etablere
et videnskabeligt baseret ”Videncenter om socialt
bedrageri”; et af centrets formål er at udvikle en
bevisbaseret strategi til bekæmpelse af socialt
bedrageri. Dette initiativ skal roses.

Af Anouk Lavaure,
Generaldirektoratet for arbejde

Endelig kan man argumentere, at unfair konkurrence i byggesektoren, forårsaget af, at nogle
aktører betaler lavere eller ingen socialsikringsbidrag eller andre skatter, i et vist omfang er
blevet legaliseret af en række atypiske reformer
af beskæftigelsesforholdene (udstationering,
selvstændighed i en sekundær aktivitet, ‘Lov om
bijobs’ osv.). Det har medført, at der ikke findes
ensartede spilleregler. Desuden er der utilstrækkelige garantier for, at aktører, der opererer i
sektoren, har den minimale nødvendige professionelle viden. Det er meget usundt og derfor
en uholdbar situation. Det betyder, at antallet af
skatteydere i Belgien og deres skattegrundlag
bliver mindre. Derfor skal der gøres en indsats
for at øge antallet af beskæftigede og selvstændige arbejdere på belgiske byggepladser, der beskattes på en ‘normal’ måde i Belgien.

I Frankrig deltog de fagforeninger, der repræsenterer byggearbejdere, og arbejdsgiverorganisationerne for offentlige arbejder i projektet. En
række organisationer og offentlige organer med
forbindelse til bygning af infrastruktur for de
Olympiske Lege i Paris 2024 var også involveret.
Generaldirektoratet for arbejde (Direction
Générale du Travail, DGT) koordinerede den
franske deltagelse, med tæt involvering af det
regionale direktorat for erhverv og beskæftigelse
for Ile-de-France (Direccte), da hovedparten af de
olympiske aktiviteter er placeret i regionen Paris.
Aktionerne var baseret på initiativer fra arbejdsmarkedets parter, med støtte fra offentlige myndigheder.
Projektpartnerne aftalte, at projektets mødefaciliteter ville blive brugt til at etablere bedre
information og koordination mellem arbejdsmarkedsparterne af den franske byggeindustri og
alle institutioner, myndigheder og organisationer,
der er involveret i bygning af infrastruktur for de
Olympiske Lege i Paris. Flere informationsudvekslinger og koordinationsmøder mellem alle
partnere blev afholdt.
En indledende udveksling af synspunkter mellem alle partnere fandt sted for at identificere
forventningerne/udfordringerne af de forskellige
aktører og allerede eksisterende initiativer og
kortlægge den indledende fremgangsmåde.
Et informations- og diskussionsmøde om organisationen af de Olympiske Lege i London 2012 blev
afholdt, hvor den effektive koordination mellem
byggefagforeningerne i Storbritannien og Olympic Delivery Authority (ODA) og London Organising Committee for the Olympic Games (LOCOG)
blev præsenteret. Denne koordination fremhævede kraftigt sociale aspekter på arbejdspladserne,
som f.eks. sundhed og sikkerhed, boligforhold,
arbejdsbetingelser osv. De Olympiske Lege i London var de sikreste nogensinde, med en skadeprocent på 0,17 pr. 100.000 mandetimer og uden
dødelige ulykker. Koordinationen blev nedfældet
i en samarbejdsaftale og et aftalememorandum
underskrevet af alle partnere. Følgende bestemmelser blev inkluderet i alle aftaler:
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Erfaringen lærer os, at et stærkt engagement mellem arbejdsmarkedets parter,
myndighederne, entreprenørerne og byggesektorens kunder faktisk fungerer
for store byggepladser og at vi kan forhindre sort arbejde og ulykker gennem
hele underleverandørkæden.

•
•
•
•
•
•
•
•

Sikring af en OL-oplevelse af høj kvalitet for alle
Uddannelse, skoling og introduktion
Sundhed, sikkerhed og velfærd
Lighed, diversitet og inklusion
Fremme af fagforeningers effektive bidrag
Direkte beskæftigelse
Fagforeningsmedlemskab
Løn og ydelser

Ved den samme begivenhed præsenterede den
”Belgiske byggesammenslutning”, som repræsenterer industriens arbejdsgivere, sine tiltag for
at identificere unormalt lave priser ved offentlige
licitationer.
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Endelig præsenterede BWI (bygge- og træindustriarbejdernes internationale fagforening)
erfaringer fra arbejdsinspektioner ved tre store
idrætsbegivenheder:
• Arbejdsinspektion med 2018 FIFA World Cup
Russia Local Organising Committee, inklusive
et aftalememorandum med udvalget
• Arbejdsinspektion med FIFA World Cup Qatar
2022 Supreme Committee for Delivery & Legacy,
inklusive et aftalememorandum med udvalget
• Fælles inspektion ved VINCI-QDVC-projekter
i Qatar baseret på en international rammeaftale (IFA)

Disse internationale bedste praksisser var nyttige, praktiske og overførbare for de relevante
franske myndigheder, især organet med ansvar
for de olympiske anlæg (SOLIDEO) og arbejdsmarkedsparterne af den franske byggeindustri.

BEDSTE PRAKSIS
FRA BULGARIEN

Projektpartnerne diskuterede også rekrutteringsbehovene inden for offentlige arbejder og
byggeri i regionen Ile-de-France (dvs. Storparis),
rammeaftalen for udviklingen af beskæftigelse
og færdigheder for at støtte virksomheder ved
deres rekruttering, Socialpagten for de Olympiske Lege underskrevet af de franske tværfaglige
arbejdsmarkedsparter og erhvervsorganisationer, som er særlig opmærksom på information
for og rettigheder af udstationerede arbejdstagere, samt aftalen om målsætninger mellem
SOLIDEO og hver kunde.

De nationale arbejdsmarkedsparter af den bulgarske byggeindustri er enige om, at sort arbejde
er yderst problematisk og at byggesektoren er en
af de værst ramte sektorer.

Alle partnere aftalte at fortsætte arbejdet på tre
områder:
• Tæt involvering af alle projektejere i den
effektive implementering af identificerede
bedste praksisser
• Hjælp til ordregivende myndigheder, entreprenører og kunder ved formulering af bekendtgørelser af / svar på offentlige udbud og
etablering af regler for vurderingen af gyldige
kandidaters tilbud (på linje med værktøjerne
udviklet af den ”Belgiske byggesammenslutning”)
• Forbedring af informationsværktøjer for
arbejdstagere og virksomheder om deres
rettigheder og forpligtelser inden rekruttering
og under byggearbejdet, med inspiration
fra det flersprogede website
www.constructionworkers.eu.12
Forskellige behov blev udtrykt under diskussionen:
• Forbedring af bæredygtige offentlige indkøb
• Støtte af udviklingen og implementeringen af
en proces for at fremme netværkssamarbejde mellem aktører, baseret på en integreret
tilgang, der inkluderer skoling, information,
afslutning af obligatoriske formaliteter osv.
• Identifikation af yderligere bedste praksisser
og eksisterende værktøjer for sikring af adgang
til byggepladser
• Eventuel udnævnelse af en ‘social koordinator
for indlogering af udstationerede arbejdstagere’.

Af Vanya Tividosheva

De bulgarske nationale initiativer om sort arbejde i byggeindustrien havde til formål at styrke
trepartsdialogen, fremme diskussioner mellem
arbejdsmarkedets parter og myndighederne og
identificere (nye) løsninger for bekæmpelse af
sort arbejde i byggeindustrien.
Sektorens nationale hovedpartnere var:
• Fagforeninger - føderation af byggeri, industri
og vandforsyning – Podkrepa (FCIW PODKREPA)
og føderation af uafhængige byggefagforeninger
(FITUC)
• BCC (det bulgarske byggekammer),
byggeindustriens arbejdsgiverføderation
• Eksekutivagenturet Generelt arbejdstilsyn
Hovedforretningsorganisationer, fagforeninger
og statslige myndigheder arbejdede sammen om
at designe konceptet for nationale begivenheder,
fremme EU-værktøjer (Europæisk platform til
bekæmpelse af sort arbejde)og tildele ansvarsområder og opgaver for at finde og implementere
løsninger for at overvinde problemerne forbundet
med sort arbejde.
Byggesektorens nationale arbejdsmarkedsparter
forpligtede sig til at arbejde sammen og demonstrerede en fælles interesse i at dele erfaringer og
levere ekspertise på flere interventionsområder:
• Øge bevidstheden om betydningen af
bekæmpelse af sort arbejde i byggesektoren
• Informationsudveksling om foranstaltningerne
taget af hver organisation, der er involveret i
partnerskabet
• Fremme af fælleseuropæiske værdier for anstændigt arbejde
• Identifikation og design af fælles koncepter
for fælles aktioner, både inden for projektets
aktiviteter og som opfølgende initiativer
Under implementeringsperioden fandt tre møder
mellem arbejdsmarkedets parter sted, og to nationale begivenheder blev organiseret.

12 Dette website administreres af EFBWW.
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På det første møde mellem arbejdsmarkedets
parter, som fandt sted den 23. april 2019, identificerede arbejdsmarkedets parter følgende mulige
aktioner i Bulgarien:

•

Alle partnere vil planlægge flere besøg på byggeskolingscentrer og skoler.

•

Alle partnere vil sende deres disponible oplysninger og materiale om sort arbejde i
byggesektoren til en ekstern ekspert, som vil
udarbejde en sammenfatning af de disponible
oplysninger. Eksperten vil også systematisere
præsentationen.

•

Byggeindustriens arbejdsmarkedsparter i
Bulgarien og Eksekutivagenturet Generelt
arbejdstilsyn vil validere resultaterne fra den
eksterne ekspert.

1. FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER

for bekæmpelse af sort arbejde i byggesektoren, f.eks. udvikling af informationsmateriale på
partnernes websites og spredning af det gennem
sociale medier.
2. KONTROLFORANSTALTNINGER i form af
fælles besøg på stedet hos byggeentreprenører
med repræsentanter af Eksekutivagenturet Generelt arbejdstilsyn, FCIW PODKREPA og FITUC.
3. ÆNDRINGER AF LOVGIVNING, som dem

igangsat af BCC og støttet af FCIW PODKREPA
og FITUC.
De foreslåede ændringer vedrører loven om
fysisk planlægning. Byggeindustriens arbejdsmarkedsparter i Bulgarien foreslår, at store bebyggelser (f.eks. store boligprojekter, offentlige
bygninger og hoteller med en kapacitet på mere
end 100 gæster) kun må bygges af byggevirksomheder, der er opført i det ”Centrale erhvervsregister over byggeentreprenører” (der føres af
det bulgarske byggekammer).
4. PR- OG KOMMUNIKATIONSAKTIVITETER

For at styrke samarbejdet blev det besluttet at
blive enige om et partnerskabsmemorandum,
der skal formuleres og underskrives af byggeindustriens nationale arbejdsmarkedsparter. Dette
memorandum vil indeholde en specifik paragraf
om bekæmpelse af sort arbejde i byggesektoren
og tydeligt definere hver partners roller og ansvarsområder.
TUWIC-projektpartnerne identificerede unge under byggeuddannelse (gymnasium og erhvervsuddannelse) som målgruppe for deres fælles
PR- og kommunikationsaktiviteter.
De studerende vil modtage en informationsbrochure og en præsentation, udarbejdet af alle
projektpartnere, der fokuserer på forebyggelse
og bevidstgørelse med henblik på sort arbejde i
byggeindustrien. Dette vil blive implementeret på
følgende måde:
•
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BCC vil levere en liste over alle erhvervsskoler
og skoler, som uddanner/skoler unge under
byggeuddannelse.
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Unge mennesker, der kommer ind på arbejdsmarkedet, blev identificeret som målgruppe.
Informationsmaterialet bør være elektronisk, videobaseret materiale (YouTube, Vbox, Instagram).
Kampagnen vil også aktivt fremme eksisterende
materialer og platforme vedrørende sort arbejde. Kampagnen vil finde sted på nationalt
niveau og blive rullet ud i erhvervsgymnasier i
byggesektoren. FCIW PODKREPA og FITUC vil
udvikle tekster og materialer for kampagnen. Eksekutivagenturet Generelt arbejdstilsyn vil være
involveret i begivenhederne og hjælpe med en
gennemgang af materialerne.
På et andet nationalt TUWIC-møde præsenterede
og drøftede partnerne de udarbejdede materialer
og fortsatte med at arbejde med implementeringen af aktiviteter, der henvender sig til specifikke
målgrupper.
Partnerne understregede behovet for at dele og
bruge erfaringer med bedste praksis for bekæmpelse af sort arbejde fra andre medlemslande.
Desuden foreslog de en fælleseuropæisk tilgang
til håndtering af problemet.
De nationale TUWIC-partnere aftalte, at der burde være differentierede fremstød for hver specifik
undermålgruppe, f.eks.:
• e-materialer og sociale medier
for unge under uddannelse,
• trykte materialer (enkle flyers)
for arbejdstagere,
• yderligere informations- og bevidsthedsaktiviteter for VET-centrer, der skoler studerende
over 16 år,
• møder med arbejdsgivere (medlemmer
af det bulgarske byggekammer),
• kampagner på sociale medier for kunder.
Partnerne aftalte at bruge den årlige Nationale
beskæftigelseshandlingsplan (NEAP) som et

finansielt instrument til implementering af aktiviteterne på skolingscentrer og udvikling af fremtidige projekter om forebyggende foranstaltninger
til bekæmpelse af sort arbejde.
Partnerne blev også enige om, at den eksisterende nationale kollektive overenskomst for byggeindustrien bør styrkes. De foreslog at fremhæve
anstændigt arbejde og udvide overenskomstens
omfang, så den dækker andre sektorer, som har
direkte indflydelse på byggeriet, som f.eks. belysningsindustrien, den træforarbejdende industri
og tekstilindustrien.
AKTIVITETER UNDER NØDPERIODEN
MED COVID-19

Under nødperioden i Bulgarien udløst af COVID-19
var alle skoler lukket, og der var sørget for
e-fjernlæring. I denne kontekst var de bulgarske
partnere nødt til at tilpasse deres arbejde og
aflyse/udskyde de fysiske møder på skoler.

OPFØLGENDE AKTIVITETER
OG INFORMATIONSKAMPAGNE

Informationskampagnen vil starte, så snart
COVID-19-restriktionerne er ophævet. Arbejdsmarkedets parter vil henvende sig til VET-byggestuderende og voksne under uddannelse på
VET-centrer. Kampagnen vil omfatte:
• præsentationer på VET-skoler i begyndelsen
og slutningen af det akademiske år 2020/21
(september 2020 og maj-juni 2021),
• præsentationer på VET-centrer for voksne, der
skal gives ved den tidligste lejlighed efter at
centrer genåbner deres uddannelsesfaciliteter.
Præsentationen vil blive uploadet til et e-depot,
der opretholdes af Uddannelses- og videnskabsministeriet som åbent værktøj for lærere, der
ønsker at bruge det.

Fagforeninger og arbejdsgivere kan i fællesskab øge bevidstheden om sort arbejde.
Ved at informere unge byggearbejdere og studerende under deres uddannelse og skoling
kan vi øge bevidstheden på et tidligt trin.
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BEDSTE PRAKSIS
FRA ITALIEN
Af FILCA CISL, FENEAL UIL, FILLEA CGIL og ANCE

I Italien er “den uformelle økonomi” en svøbe,
både mht. forvrængning af arbejdsmarkedet og
mht. indtægtstab for staten, hvilket medfører
lavere lønninger og dårligere betingelser for
arbejdstagere. De nyeste undersøgelser viser, at
den uformelle økonomi tegner sig for 210 billioner Euro, lig med 12,4 % af Italiens BNP, og involverer 3,7 millioner arbejdere.
I 2018 afslørede kontroller udført af de italienske
arbejdstilsyn (144.163 inspicerede virksomheder)
42.306 arbejdere involveret i sort arbejde. I gennemsnit er det en sort arbejder pr. tre inspicerede virksomheder. Derfor var det nødvendigt at
fremme samarbejde mellem de forskellige involverede aktører for at bekæmpe sort arbejde.
Et bredt nationalt trepartsmøde beskæftigede
sig med problemet sort arbejde i byggesektoren.
Dette møde havde deltagelse af:
• byggesektorens arbejdsmarkedsparter
(FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL
og ANCE)
• byggeindustriens paritetiske fonde på sektorniveau (Nationalt udvalg for byggefonde – CNCE,
Nationalt udvalg for forebyggelse af ulykker,
hygiejne og arbejdsmiljø – CNCPT og Nationalt
organ for uddannelse og erhvervsuddannelse i
byggesektoren – FORMEDIL)
• det Nationale arbejdstilsyn (INL)
• repræsentanter for arbejdsgiversammenslutninger og fagforeninger i regionerne Bari, Brescia, Caserta og Macerata, som præsenterede de
bedste praksisser, der findes i deres områder.

Det italienske DURCdokument, som bekræfter,
at en byggevirksomhed
har betalt de korrekte
socialsikringsbidrag.
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Mødet understregede betydningen af samarbejde for at bekæmpe sort arbejde og “kontraktlig
dumping”, dvs. virksomheder, som ikke anvender
den korrekte kollektive overenskomstaftale ved
udbud af byggearbejder for at kunne indsende tilbud med tydeligt lavere omkostninger. Desuden
blev betydningen af det bilaterale kontrol- og
overvågningssystem på byggepladser fremhævet.
CNCE spiller en strategisk rolle i bekæmpelsen
af grænseoverskridende socialt bedrageri og
misbrug. Siden 2008 har det underskrevet flere
nationale bilaterale aftaler om gensidig anerkendelse med sine modparter i Tyskland, Østrig,
Frankrig og Republikken San Marino. Disse aftaler stipulerer, at de italienske paritetiske organer
anerkendes, når arbejdstagere udstationeres
midlertidigt fra Italien til et af underskriverlandene.
Det nationale samarbejde mellem byggeindustriens arbejdsmarkedsparter, med støtte af de
paritetiske organer, er af afgørende betydning for
underskrivelsen af protokoller/aftaler.
Et godt eksempel er indførelsen af DURC (enkelt
dokument om regelmæssighed af bidrag), som
certificerer, at en virksomhed har opfyldt alle
dens forpligtelser med henblik på socialsikring,
forsikring og skat. DURC er nødvendig for at deltage i udbudsprocedurer, som en måde at garantere regelmæssighed og modvirke sort arbejde
på arbejdsmarkedet på. Det udstedes i fællesskab af det nationale socialsikringsinstitut INPS,
det nationale institut for arbejdsulykkeforsikring
INAIL og Casse Edili (paritetiske velfærdsfonde
for byggeindustrien). De paritetiske organer for
byggeindustrien CNCPT (for sundhed og sikkerhed) og FORMEDIL (for uddannelse og erhvervsuddannelse) spiller også en afgørende rolle.

Procentdelen af uregistrerede arbejdere i byggeindustrien falder nu langsomt. Procentdelen
af arbejdstagere, som er dækket af den forkerte
kollektive overenskomst for det arbejde, de udfører, er dog stadig højt. I et forsøg på at tackle
dette (nye) fænomen har arbejdsmarkedets
parter og myndighederne aftalt at dele data for
at forbedre overvågning og håndhævelse af de
gældende kollektive overenskomster. Et aftalememorandum er blevet underskrevet til dette
formål.
Nedenfor følger en kort beskrivelse af de regionale protokoller for bekæmpelse af sort arbejde i
byggeindustrien:
BARI: To protokoller har til formål at håndhæve

strikt overholdelse af den korrekte kollektive
overenskomst. Hver uge skal hver byggeplads
levere oplysninger om, hvem der vil være til stede på byggepladsen. Arbejdstagerne på disse
byggepladser skal bære en særlig badge, der indeholder specifikke oplysninger som deres navn
og kvalifikationer.
BRESCIA: Protokoller er blevet underskrevet

af de lokale arbejdsmarkedsparter, det lokale
arbejdstilsyn, de lokale myndigheder (kommuner og provinser) og uafhængige entreprenører.
Et digitalt dashboard for byggepladser er blevet
indrettet. Dette system indsamler og udveksler
data om byggepladser på provinsniveau. Dataene
krydskontrolleres, hvilket forbedrer overvågningen af byggepladser.

BEDSTE PRAKSIS
FRA SPANIEN
Af projektets nationale partnere:
CNC som arbejdstagernes repræsentant,
UGT-FICA, CCOO Construcción y Servicios som
arbejdstagernes repræsentant og ITSS
(Ministerium for arbejde og social økonomi).

I de seneste år er en række foranstaltninger
blevet indført i Spanien, som har hjulpet med
at reducere ulykker og forbedre forebyggelse af
erhvervsrisici og arbejdsbetingelser (inklusive
lønninger, arbejdsbetingelser, arbejdstimer osv.).
Disse arrangementer har også reduceret sort
arbejde i byggeindustrien. Nogle foranstaltninger
er resultatet af en socialdialogproces, og mange
aspekter af dem var/er uden fortilfælde i EU.
I alt anerkender byggeindustriens arbejdsmarkedsparter i Spanien (CNC, UGT-FICA/CCOO
Construcción y Servicios) det positive bidrag til
reguleringen af arbejdsmarkedet, som udgøres
af den Generelle nationale kollektive overenskomst for byggesektoren, som generelt gælder
for alle byggevirksomheder og byggearbejdere.
Eksistensen af et ensartet sæt af bestemmelser
for hele Spanien og etableringen af et enkelt
lovgivningsmæssigt regelsæt forhandlet af CNC
og UGT-FICA/CCOO Construcción y Servicios har
haft en gunstig og stimulerende effekt på den
korrekte udvikling af arbejdsrelationer i byggesektoren.
LOV 32/2006 AF 18. OKTOBER OM UNDER-

CASERTA: En protokol er blevet underskrevet

LEVERANDØRVIRKSOMHED I BYGGESEK-

for at hjælpe med at forhindre og slå hårdt ned
på organiseret kriminalitet i byggeindustrien. Et
system for forudgående verificering, med forbindelse til forskellige databaser om sundheds- og
sikkerhedsforhold, arbejdstagere på byggepladser og arbejdstageres færdigheder og kvalifikationer, tjener til at forbedre håndhævelse.

TOREN, og dens lovgivningsmæssige udvikling

MACERATA: En regional aftale er blevet under-

skrevet for at etablere og teste IT-systemer for
detektering af enkeltpersoner, der er autoriseret
til at være til stede på byggepladser, og for at styre instrumenterne for forhindring af kriminel infiltration i offentlige udbud gennem overvågning
af arbejdsforløb. Desuden er der blevet skabt en
elektronisk badge for byggearbejdere, der indeholder detaljer om arbejdstagerne, deres beskæftigelseskontrakt og andre personlige data.

gennem det kongelige dekret 1109/2007, kræver,
at virksomheder, der udfører byggeaktiviteter
og deltager i underleverandørkæden, skal optages i Register over akkrediterede virksomheder
(REA). Det betyder, at arbejdsgivere skal bevise,
at de har personale, der er skolet i forebyggelse,
og de materielle midler til at udføre arbejdet.
Lovgivningen fastsætter også, at underleverandørvirksomhed som generel regel er begrænset
til tre niveauer og at selvstændige arbejdere
ikke må give deres tjenester i underentreprise
til en anden virksomhed. Specielt for loven er, at
underleverandører ikke kun må levere arbejde;
formålet er at bekæmpe ulovlig overførsel af
arbejdstagere. Den spanske lov stipulerer også,
at 30 % af arbejdsstyrken skal være ansat på permanent basis. For at forbedre kontroller kræver
loven også oprettelsen af en transparent Under-
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leverandørbog. Dette dokument, som altid skal
blive på byggepladsen, indeholder bl.a. detaljer
om det arbejde, der er givet i underentreprise og
udføres på en bestemt byggeplads af underleverandører eller selvstændige arbejdere, i kronologisk rækkefølge fra arbejdets begyndelse, deres
underleverandørniveau og kundevirksomhed, karakteren af deres kontrakt og den person, der er
ansvarlig for at organisere og administrere hver
underleverandør.
Det spanske paritetiske organ for byggeindustrien
FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN
(FLC) har lanceret et nyt online-værktøj med

navnet Gesinprec, som virksomheder i byggeindustrien kan bruge til at udføre omfattende
forebyggelsesstyring. Dette gratis støtteprogram
gør det muligt for virksomheder at uploade dokumentation om socialsikringsbidrag, hvilket gør
det lettere at kontrollere, at underleverandører
overholder deres forpligtelser.

Det spanske byggeerhvervspas (TPC) er et sektorværktøj med tæt forbindelse til skoling i sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, der er til
rådighed for alle arbejdstagere i byggesektoren.
TPC kan også indeholde oplysninger fra arbejdstageren om anden skoling, erhvervskvalifikationer og erfaring i sektoren. TPC udstedes af FLC.
FLC, et topartsorgan oprettet i 1992 af de underskrivende parter af den Generelle nationale
kollektive overenskomst for byggesektoren,
spiller en nøglerolle, når det drejer sig om at
forsyne virksomheder og arbejdstagere med de
ressourcer, de har brug for til at være mere professionelle, sikre og kvalificeret og hjælpe dem
med at få mere succes i fremtiden. Dets indsatsområde dækker forhindring af erhvervsrisici,
erhvervsuddannelse og aktiviteter i forbindelse
med beskæftigelse, under hensyntagen til de
muligheder, som innovation, nye teknologier og
bæredygtighed tilbyder for at fortsætte videreudviklingen af denne sektor.
Nævnes skal også de nylige forhandlinger, som
førte til, at kravet om at føre et register over hver
arbejdstagers arbejdsdag er inkluderet i den 6.
Generelle overenskomst for byggesektoren, i
overensstemmelse med den nye formulering af
artikel 34.9 af Arbejderloven givet ved kongeligt
dekret - lov 8/2019 om presserende foranstaltninger for social beskyttelse og kampen mod
arbejdsusikkerhed mht. arbejdstimer.
FLC udvikler for tiden et værktøj for registrering
af den daglige arbejdstid, som vil gøre overholdelse af denne lovgivning lettere.

Det spanske erhvervspas,
udstedt af den spanske bygge
industris arbejdsmarkedsfond.
Passet indeholder værdifulde
oplysninger om byggearbejdernes
erhvervsmæssige kvalifikationer.
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Sidst, men ikke mindst bør det bemærkes, at
det SPANSKE ARBEJDS- OG SOCIALSIKRINGSTILSYN har et generelt mandat, hvilket
betyder, at dets overvågning af overholdelse af
bestemmelser og kollektive aftaler omfatter områderne arbejdsrelationer, sundhed og sikkerhed
på arbejdspladsen, social sikring, beskæftigelse
og udenlandske statsborgeres arbejdsbetingelser. Byggesektoren er en prioritetssektor for
Arbejds- og socialsikringstilsynet: I 2018 blev
17,47 % af dets inspektioner udført hos byggevirksomheder.

BEDSTE PRAKSIS
FRA RUMÆNIEN
Af Dacian Micu,
leder af HR, HIDROCONSTRUCTIA SA, udpeget som
national ekspert for projektet af arbejdsmarkedets parter

Et særligt træk af den rumænske byggeindustri
er, at arbejdsmarkedet delvist er reguleret af en
kollektiv overenskomst. Desværre er denne overenskomst ikke længere generelt bindende, og
den overvåges og håndhæves dårligt. Det har en
negativ effekt på byggesektorens image, hvilket
er en af de største forhindringer, når nye arbejdstagere skal tiltrækkes.
Et hovedproblem for den rumænske byggeindustri er færdigheds- og hjerneflugten. Mellem
2009 og 2017 forlod mere end 260.000 byggearbejdere, både faglærte og ufaglærte, landet
for at finde bedre betalte jobs i Vesteuropa. Som
resultat mangler der ca. 200.000 byggearbejdere
i Rumænien.

Hovedårsagerne til sort arbejde i den rumænske byggeindustri er omkostninger, mangel på
sociale værdier, dårlig bevidsthed og sektorens
typiske egenskaber (kompleksitet, misbrug af
underleverandørvirksomhed, midlertidig aktivitet
og migranter som en sårbar gruppe).
Den rumænske regering har nu besluttet af
forfølge en todelt strategi. På den ene side har
de nationale arbejdsmyndigheder lanceret flere
inspektionskampagner med byggeindustrien som
mål. På den anden side har regeringen fremsat
finans- og budgetmæssige foranstaltninger for at
forhindre, at mange byggevirksomheder forsvinder fra markedet. Den nye lovgivning stipulerer
en mindstebruttoløn på RON 3.000 pr. måned (ca.
615,00 Euro) på nationalt niveau for byggesektoren, sammenlignet med RON 2.080 generelt.
Kombinationen af disse to foranstaltninger har
medført, at antallet af nyregistrerede ansatte
steg med 13.000. Højst sandsynligt skiftede disse
arbejdstagere fra sort arbejde til almindelig beskæftigelse.

Iht. officielle statistikker udgøres i gennemsnit 30 procent af alt sort arbejde
af reparationer eller renoveringer af boliger. Hovedårsagen til dette
er kundernes ønske om at købe tjenesterne og varerne til en lavere pris.
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Byggeindustriens arbejdsmarkedsparter i Rumænien er enige om, at den vigtigste måde at
reducere mængden af sort arbejde i byggesektoren på er en sammenhængende langfristet og
bæredygtig politik for offentlige investeringer.
Dette vil skabe økonomisk forudsigelighed for
virksomheder, hvilket gør det muligt at rekruttere
arbejdstagere på permanent basis og med højere
lønninger.

13 En offentlig institution,
der varetager den
autonome administration af lovbestemte
opgaver. Den fungerer
også som arbejdsmarkedsparternes
institution i byggeindustrien og spiller en
vigtig rolle i håndhævelsen af lovgivning
til bekæmpelse af
overtrædelser i denne
sektor.

Byggeindustriens arbejdsmarkedsparter i Rumænien har identificeret følgende bedste praksisser for bekæmpelse af sort arbejde i byggeindustrien:
• uddannelses- og bevidsthedskampagner for
arbejdstagere og arbejdsgivere (med alle arbejdsmarkedsparter involveret), inklusive flyers på rumænsk, engelsk og andre sprog,
• samarbejde mellem nationale virksomheder og
arbejdsmarkedets parter for at skole deres arbejdstagere i spørgsmål forbundet med kampen mod sort arbejde, med fremhævelse af
fordelene for arbejdstagerne og deres familier,
• opmuntring af arbejdstagere til at melde
sig ind i Byggearbejdernes social fond (CSC)
ved at informere og skabe bevidsthed om
medlemskabets fordele,
• oversættelse af relevant lovgivning til fordel for
migranter (hovedsageligt fra udenfor EU) ansat
i Rumænien.
I alt går byggeindustriens arbejdsmarkedsparter
i Rumænien ind for specifikke løsninger på sektorniveau, nærmere betegnet:
• et obligatorisk socialt identitetskort for alle
byggearbejdere, og
• specifikke lovgivningsmæssige foranstaltninger, der fremmer ansvarlige forsyningskæder.

BEDSTE PRAKSIS
FRA ØSTRIG
Af Margarita Glaser,
Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse, BUAK13

I de seneste år er en hel række foranstaltninger
blevet implementeret med succes for at reducere
sort arbejde i den østrigske byggeindustri. Sort
arbejde i bredeste forstand forårsager ikke kun
negative makroøkonomiske effekter, men også
betydelige ulemper for enkelte arbejdstagere.
F.eks. kan svigagtige forkerte registreringer reducere arbejdstageres rettigheder i forbindelser
med arbejdsløshed, sygdom, ferie og pension
væsentligt. Den makroøkonomiske virkning af
reducerede socialsikringsbidrag og eventuelle
yderligere betalinger til enkelte arbejdstagere i
form af arbejdsløshedsydelser eller pension påvirker alle skatteydere.
Siden Kontrolloven om løndumping og social
dumping trådte i kraft den 1. maj 2011, har BUAK
været autoriseret til at gennemføre inspektioner
på byggepladser og indgive klager til den ansvarlige regionale forvaltningsmyndighed i tilfælde
af underbetaling af arbejdstagere. Formålet med
loven er at opnå lige beskæftigelsesmarkedsog lønbetingelser for østrigske og udenlandske
arbejdstager. Løntab er ikke kun et civilretligt
spørgsmål, men også en administrativ lovovertrædelse. BUAK beskæftiger for tiden 34 inspektører, der udfører inspektioner på østrigske
byggepladser.
Byggepladsdatabasen oprettet af BUAK i 2012
leverer hurtige og transparente oplysninger om
byggepladser i Østrig. Afhængigt af byggepladsens størrelse ligger ansvaret for rapporteringspligten hos kunden eller den entreprenør, der
arbejder på byggepladsen. Inspektører fra BUAK
og andre institutioner har dermed meget hurtigere adgang til oplysninger om byggeprojekters
placering og startdato for at udføre inspektioner
på stedet.
I uklare tilfælde kan arbejdstagere inviteres til
en høring ved BUAK for at afklare situationen.
Inspektører kontrollerer direkte på byggepladsen, om et beskæftigelsesforhold er blevet rapporteret til BUAK. Ved hjælp af den målrettede
indsamling og behandling af disse oplysninger
bidrager BUAK direkte til forhindring af socialt
bedrageri i byggeindustrien.
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Siden 1. januar 2018 har arbejdsgivere været
forpligtet til at rapportere den faktiske arbejdsplads og den faktiske arbejdstid af deltidsansatte
arbejdstagere elektronisk til BUAK. Rapportering
af en deltidsaftale i tilfælde af heltidsbeskæftigelse var ikke ualmindelig i byggeindustrien. Med
indførelsen af rapporteringspligten er antallet af
deltidsansatte arbejdstagere i byggeindustrien
blevet reduceret med næsten 40 %. En tilsidesættelse af denne rapporteringspligt udgør en administrativ lovovertrædelse.
Med kundehæftelsesloven blev en ny hæftelsesbestemmelse for kunder af byggetjenester
indført i den Generelle socialsikringslov (ASVG).
De nye hæftelsesbestemmelser er beregnet til
at modvirke tabet af socialsikringsbidrag pga.
socialt bedrageri. Når arbejdskontrakter tildeles
til underleverandører, hæfter den ordregivende
myndighed dermed principielt for underleverandørens socialsikringsbidrag med op til 20 % af
kontraktbeløbet.
Alligevel har muligheden for udstationering af
arbejdstagere inden for EU åbnet op for nye må-

der at omgå nationale arbejds- og socialsikringslove på, som er meget vanskeligere at håndtere
for de ansvarlige myndigheder.
1. FALSK UDSTATIONERING

En arbejdsgiver, som ønsker at udføre byggearbejde i Østrig, men ikke ønsker at betale de
højere østrigske socialsikringsbidrag/indirekte
lønomkostninger, kan for tiden omgå den national lovgivning på lovlig måde. Den mest almindelige måde at gøre dette på er at etablere en
virksomhed i udlandet, registrere dens ansatte
i ‘oprindelseslandets’ socialsikringssystem og
derefter udstationere dem i Østrig. I værste fald
er disse ansatte en østrigsk administrerende
direktør og ansatte med bopæl i Østrig, som
ikke har nogen forbindelse til oprindelseslandet
af den udstationerende virksomhed, hvor de er
registreret for social sikring. Arbejdsgiveren kan
dermed vise PD A1-dokumenter fra oprindelseslandet, selv om østrigsk arbejdslov og socialsikringslov bør være gældende.

Paritetiske sociale fonde for byggeindustrien, som oprettes og administreres
af arbejdsmarkedets parter i fællesskab, spiller en afgørende rolle i bekæmpelsen
af sort arbejde i byggeindustrien. Derfor har vi brug for stærke autonome arbejds
markedsrelationer på sektorniveau inden for byggeindustrien i alle lande.
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2. IKKE-HARMONISEREDE REGLER
OM UDSTATIONERING

Et betydeligt problem i konteksten af udstationering er, at det aktuelle Direktiv om udstationering
af arbejdstagere (som definerer den tilladte
udstationeringsperiode) ikke er harmoniseret
med Forordningen om koordinering 883/2004
(som stipulerer, i hvor lang til en udstationeret
arbejdstager forbliver i socialsikringssystemet af
vedkommendes hjemland). Som konsekvens er
reglerne vanskelige at forstå for både arbejdsgivere og håndhævelsesorganer, hvilket skaber
problemer i praksis.
3. GRÆNSEOVERSKRIDENDE HÅNDHÆVELSE
AF ADMINISTRATIVE BØDER

Implementeringen af Håndhævelsesdirektivet
2014/67 i medlemslandene bør gøre den grænseoverskridende håndhævelse af administrative
sanktioner lettere. Det erklærer, at administrative overtrædelser skal straffes på samme
måde for både nationale og udstationerende
virksomheder, og kræver effektiv håndhævelse af
sanktioner (som regel ved pålæggelse af bøder)
i samme omfang for alle aktører. Det er dog ikke
tilfældet i øjeblikket.
BUAK har konstateret, at sort arbejde i bredeste
forstand hyppigst er forbundet med udstationeringer fra andre EU-lande. I 2019 var det den
formodede hyppighed af underbetaling, der blev
detekteret under inspektioner af byggepladser i
Østrig, næsten 37 % for arbejdstagere udstationeret til Østrig. For ansatte af østrigske virksomheder var tallet under 1 %.
BUAK bemærker også, at arbejdstagere, som er
blevet udstationeret til Østrig, derefter også ofte
arbejder for indenlandske virksomheder. Udstationeringen til Østrig kan være begyndelsen på
deres integration i det østrigske arbejdsmarked.
Byggeindustriens arbejdsmarkedsparter i Østrig
bemærker, at de eksisterende nationale planer
opnår den ønskede succes, når det drejer sig om
at bekæmpe sort arbejde i Østrig. Mens nationale
bestemmelser alene ikke kan forhindre problemer med sort arbejde i forbindelse med udstationeringer, holder de dem under kontrol.
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For tiden er der en mangel på faglærte arbejdere
i østrigske byggevirksomheder. Iht. arbejdsgiverrepræsentanter er nogle arbejdsgivere endog
indstillet på at betale en bonus, hvis en arbejdstager anbefaler en anden arbejdstager, som derefter rekrutteres.
På de nationale TUWIC-møder var der enighed
om, at det ville en fordel at finde en effektiv
måde at bringe arbejdsgivere og arbejdstagere
sammen på for at a) opfylde efterspørgslen efter
faglærte arbejdere og b) sikre, at arbejdstagere
betales korrekt for det arbejde, de udfører, i overensstemmelse med den østrigske arbejdslov. En
måde at opnå dette på vil være oprettelsen af en
platform, f.eks. et brugervenligt website, hvor
arbejdstagere og arbejdsgivere let kan mødes.
For at gøre dette så tilgængeligt som muligt bør
arbejdstagere og arbejdsgivere kunne oprette
en profil i løbet af få minutter (f.eks. ved at sætte
kryds i bokse). Platformen kan også bruge en algoritme, der identificerer egnede matches baseret på forudvalgte egenskaber som færdigheder/
kvalifikationer, aktivitet eller arbejdsplads. For at
undgå sprogproblemer bør websitet oversættes
til de mest almindelige sprog.
FLERE INFORMATIONSKAMPAGNER, der

henvender sig til både arbejdstagere og arbejdsgivere, ville være nyttige til at fremme bevidsthed om de ovennævnte negative effekter af sort
arbejde i disse grupper. Det kan antages, at de
fleste arbejdstagere kun tænker på deres aktuelle løn (både sort og legal) og ikke tænker på
ulemperne af sort arbejde som f.eks. reduceret
pension eller reducerede arbejdsløshedsydelser.
Hvis de ikke er bevidste om disse personlige
ulemper, vil de sandsynligvis ikke protestere over
den forkerte rapportering af deres arbejde.
Arbejdstagerne skal forstå, at fordelene for dem
i det lange løb vil være større, hvis deres arbejde
opgives korrekt. Også i denne forbindelse er det
vigtigt at levere oplysninger på arbejdstagernes
modersmål. De individuelle fordele for arbejdstagere skal gøres utiltalende ved hjælp af passende
sanktioner for forkerte opgivelser. Hvor sanktioner allerede findes og er tilstrækkelige, vil det
være nyttigt at fremhæve disse i informationskampagner med arbejdsgivere som målgrupper.
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