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Medlemsförslag
om motverkandet av arbetsmarknadskriminalitet i byggsektorn
Förslag
Nordisk grön vänster föreslår att
Nordiska rådet rekommenderar de nordiska regeringarna
att det etableras nationella register över företag i byggsektorn till bruk för
offentliga och privata anbud
att registren innehåller följande upplysningar: person- och företagsskatt, företagets reella ägarförhållanden, företagsräkenskaper, konkurser och konkurshistorik med och utan personuppgifter, moms- och skattebetalningar,
skuld till det offentliga
att det beviljas gemensam nordisk tillgång till dessa nationella register
att gällande lagstiftning uppdateras för att möjliggöra de nationella registren
och en nordisk tillgång till dessa
att att det etableras revisorsplikt för alla företag, även för egenföretagare
Bakgrund
Fackföreningarna för byggnadsarbetare i Sverige, Danmark och Norge har genom
nordiskt samarbete gjort upptäckter av omfånget av social dumping och dålig arbetsmiljö i byggsektorn. Deras insats har visat erfarenheter av pengatvätt, människohandel, skatte- och avgiftskriminalitet, missbruk av social trygghet, seriekonkurser och
bruket av bulvaner samt hur dessa blivit en del av branschens kriminella aktiviteter
som sprider sig över landsgränser. Myndigheterna har idag inte tillräckliga verktyg
att följa med denna utveckling.
Det finns ett gemensamt nordiskt intresse och en nordisk nytta i att förstärka insatsen mot arbetsmarknadskriminalitet. Det finns en efterfrågan från både privata samt
offentliga uppdragsgivare för att kunna sortera bort oseriösa företag i anbudsrundor.
Varken våra samhällen eller seriösa skattebetalande företag tjänar av en arbetsmarknad som bygger på ojämlik konkurrens med aktörer vars företagskultur går att
jämföra med mafialiknande verksamhet.

J.nr. 20-00243-2

År 2019 ställdes en skriftlig fråga genom Nordiska rådet till de nordiska regeringarna
gällande nuvarande insatser mot arbetsmarknadskriminalitet. Svaren visar att de enskilda ländernas insatser på en rad områden hämmas av en lagstiftning och praxis
som inte har följt den kriminella utvecklingen, inte minst vad angår möjligheter att
spåra företag över de nordiska landsgränserna. Här finns det utrymme för nytänkande.
Nordisk grön vänster föreslår att alla de nordiska länderna etablerar register som
samlar företagens skattebetalning och reella ägarskapsförhållanden tillsammans
med före-tagsbokföring och uppgifter om skulder och konkurshistorik. Idag samlas
dessa upp-gifter av olika myndigheter. Informationen i dessa register ska kunna delas
inom Norden. Dessutom bör det etableras revisorsplikt för alla företag, inkluderat
egenföretagare.
De nordiska regeringarna bör arbeta för avtalet både nationellt och på EU-nivå. Samtidigt bör de nordiska länderna se över nationella regelverk gällande statliga investering-ar utanför Norden och utveckla handlingsplaner över hur investeringarna inte får
äventyra att mänskliga rättigheter respekteras i investeringslandet och att skydda
folkets äganderätt av naturresurserna.
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