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Sammendrag 

De samarbeidende etater Arbeidstilsynet, NAV, politiet, Skatte-

etaten og skatteoppkrever, Tolletaten og UDI har et bredt spek-

ter av reaksjoner til rådighet som kan benyttes til effektiv sank-

sjonering av lovbrudd. Reaksjonsmulighetene er mangfoldige 

med hensyn til type lovbrudd og hvem de er innrettet mot. Flere 

av reaksjonene benyttes allerede i etatssamarbeidet. Det er like-

vel mulighet for å utnytte potensialet, og ta i bruk flere av etate-

nes reaksjoner i kontrollsamarbeidet.  

Økonomisk konsekvens 

En forutsetning for sanksjoners effekt er at reaksjoner rammer 

hardt nok til å fjerne eller i tilstrekkelig grad redusere gevinsten 

av kriminalitet. Økonomiske reaksjoner hvor utmålingen tar ut-

gangspunkt i alvorlighetsgrad, omfang av lovbrudd og straffbart 

utbytte, som for eksempel overtredelsesgebyr, har større poten-

siale enn reaksjoner med faste satser som er tilpasset mindre 

alvorlige lovbrudd. Videre rammes lovbryters økonomi hardt når 

næringsvirksomheten blir stanset eller stengt, eller når nødven-

dige tillatelser og godkjenninger til å drive aktiviteten blir tilba-

kekalt. I tillegg til en direkte økonomisk konsekvens, rammes 

også lovbryter indirekte gjennom tap av omdømme.  

Inndragning 

Å inndra straffbart utbytte er krevende. Mot aktører som kontrol-

lerer den ulovlige aktiviteten og tilegner seg det straffbare utbyt-

tet, har inndragning og oppfølgning av sak avgjørende betyd-

ning. Inndragning stiller krav til at avdekking og sanksjonering 

foregår over tid, og at saker følges opp til kravet er gjort opp, 

eller at innkreving er utført. Etatene har et bredt spekter av inn-

krevingsvirkemidler som kan benyttes. Saker som avsluttes 

umiddelbart etter første fase med bruk av reaksjoner på stedet, 

vil i mindre grad kunne avdekke alvorlig og omfattende organi-

sert kriminalitet.  

Stort potensiale i å kombinere ulike etaters re-

aksjoner 

Samordning av etatenes reaksjonsbruk øker mulighetene for 

bekjempelse av kriminaliteten. Hvor raskt reaksjoner kan iverk-

settes er avgjørende for potensialet. Der pågående kriminalitet 

blir stanset og lovbrudd får umiddelbar konsekvens, settes lov-

bryter under press. Politiets deltakelse i kontrollsamarbeidet og 

bruk av politilovens § 7, blant annet for ID-kontroller, visitasjon 

av personer og kjøretøy, samt bortvisninger og stans av pågåen-

de kriminalitet, har avgjørende betydning for de andre etatene. 

Reaksjoner på stedet bør følges opp med tyngre reaksjoner i en 

senere fase. Som oftest trenger etatene tid til å avdekke og 

sanksjonere alvorlig og omfattende kriminalitet. Samordnet re-

aksjonsbruk gir økte muligheter for å sanksjonere flere aktører i 

en sak, blant annet oppdragsgivere, medvirkere og bakmenn. 

Reaksjoner benyttet i kombinasjon har større potensiale enn 

bruk av reaksjoner enkeltvis. En reaksjon som alene har lite po-

tensiale, kan fungere godt hvis den er integrert i en strategi for 

sanksjonering av arbeidslivskriminalitet.  
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Begrenset reaksjonsmulighet overfor ansvarlige 

i aksjeselskaper 

Etatene har begrenset reaksjonsmulighet overfor ansvarlige per-

soner i aksjeselskaper. Reaksjonene er primært rettet mot fore-

tak. De ansvarlige kan tømme virksomheten for verdier, for så 

bli begjært konkurs, eller på annen måte flytte driften til nye 

virksomheter. I samarbeidet mot arbeidslivskriminalitet er det 

utfordrende at kriminelle aktører kan unndra seg etatenes sank-

sjonering.  

Manglende reaksjonsmuligheter overfor bruk av 

ulovlig arbeidskraft 

På utlendingsområdet kan reaksjoner som utvisning og bortvis-

ning iverksettes raskt. Reaksjonene blir benyttet i etatssamar-

beidet og medfører at personer påtruffet under arbeidsplasskon-

troller, blir utvist eller bortvist hvis for eksempel oppholdstillatel-

se mangler. Utlendingsforvaltningens reaksjoner bidrar til å re-

dusere rekrutteringen til svart arbeid og kriminalitet. Reaksjone-

ne som iverksettes fra utlendingsforvaltningen rammer i hoved-

sak arbeidere. For å sikre den nødvendige balansen i sanksjone-

ringen, bør det samtidig iverksettes reaksjoner mot virksomhe-

ten som har profittert på å benytte ulovlig arbeidskraft. Etatene 

mangler reaksjoner som kan benyttes for å sanksjonere bruk av 

ulovlig arbeidskraft.  
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Kapittel 1 Oppdraget  

Oppdraget ble gitt i regjeringens strategi mot arbeidslivskrimina-

litet av 13. februar 2017. I strategiens tiltak 9, «Mer effektiv 

sanksjonering av lovbrudd innen økonomisk kriminalitet», fram-

går følgende:  

«En effektiv og hensiktsmessig sanksjonering av lovbrudd 

innen økonomisk kriminalitet er viktig. Regjeringen ønsker 

et sanksjonssystem der de enkelte etatenes ressurser og 

sanksjonsmuligheter ses i sammenheng og utnyttes opti-

malt. Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssen-

ter (NTAES) har som oppdrag å utarbeide en oversikt over 

alle samarbeidende kontrolletaters og utlendingsforvalt-

ningens sanksjonsmuligheter, herunder bruken og poten-

sialet.” 

Oppdraget skal legge til rette for at det tverretatlige samarbeidet 

også bidrar til mer effektiv sanksjonering av lovbrudd. En over-

sikt som viser etatenes samlede sanksjonsmuligheter vil gjøre 

det lettere å identifisere hvilke sanksjoner som er mest hen-

siktsmessige å benytte uavhengig av hvilken etat som forvalter 

sanksjonen. 

I tillegg til å besvare tiltak 9 i regjeringens reviderte strategi, 

skal rapporten være et verktøy for etatene som deltar i det tver-

retatlige samarbeidet, for økt kunnskap om reaksjonsbruk. 
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Forvaltningstiltak - i tillegg til administrative 

sanksjoner  

Det er i strategien ikke nærmere redegjort for hva som omfattes 

av begrepet sanksjonsmuligheter. Oppdraget tar utgangspunkt i 

de administrative sanksjonene etter forvaltningsloven1; overtre-

delsesgebyr, administrativt rettighetstap og administrativ fore-

takssanksjon. Dette gir en smal avgrensning i forhold til etatenes 

reaksjonsbruk mot overtredelser av regelverket, og gjenspeiler 

dermed bare delvis de samarbeidende etaters informasjonsbe-

hov. I tillegg er derfor forvaltningstiltak tatt med der disse bærer 

preg av å være straff eller utøves som pressmiddel for etterle-

velse av pålegg og krav gitt av etatene.2 Slike forvaltningstiltak 

omfatter tvangsmulkt, stans av virksomhet, innkrevingstiltak og 

andre tiltak etatene har til rådighet. I det tverretatlige kontroll-

samarbeidet inngår bruken av forvaltningstiltak som integrert del 

av sanksjoneringen. 

I rapporten omtales administrative sanksjoner og forvaltningstil-

tak samlet som reaksjoner.  

Hvilke etater som omfattes 

Det er lagt til grunn at regjeringen i strategien mot arbeidslivs-

kriminalitet med «samarbeidende etater» mener de fem faste 

etatene i a-krimsamarbeidet: Arbeidstilsynet, NAV, politiet, Skat-

                                           

1 Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (fvl.) 
2 Forvaltningstiltak er "..reaksjoner som ilegges av forvaltningsorganer knyttet til 
lovbrudd, men som ikke er administrative sanksjoner, fordi de ikke er straff etter 
EMK", jf. Prop. 62 L (2015-2016) Endringer i forvaltningsloven mv s. 23 

teetaten og Tolletaten.3 Utlendingsforvaltningens reaksjoner 

kommer i tillegg. Skatteoppkreveren (kemneren) er en sentral 

aktør i a-krimsamarbeidet, og derfor inngår reaksjoner som 

skatteoppkreveren forvalter.  

Kemneren i Oslo og Utlendingsdirektoratet har gitt bidrag til rap-

porten.   

Reaksjonsgjennomgangen er ikke begrenset til 

kun økonomisk kriminalitet 

I regjeringens strategi er det pekt på at effektiv og hensiktsmes-

sig sanksjonering av lovbrudd innen økonomisk kriminalitet er 

viktig. Det kommer imidlertid ikke frem om oppdraget er ment å 

avgrenses kun til reaksjoner som benyttes mot lovbrudd innen 

økonomisk kriminalitet. En slik avgrensning vil ikke være hen-

siktsmessig, da det ikke er gitt hvilke reaksjoner som best be-

kjemper økonomisk kriminalitet. En slik avgrensning ville også 

medføre en rekke skjønnsmessige og potensielt ulike vurderinger 

i etatene.  

Derfor er det tatt sikte på å gi en uttømmende oversikt over eta-

tenes administrative reaksjoner. 

  

                                           

3 Tolletaten er ikke like sterkt forpliktet i samarbeidet mot arbeidslivskriminalitet 
som de øvrige fire etatene. Etaten er ikke part i det løpende samarbeidet eller 
etatenes felles handlingsplan 2017-2019, men deltar i Det sentrale samarbeidsfo-
rum (DSSF) som styrer det tverretatlige samarbeidet mot økonomisk kriminali-
tet, herunder arbeidslivskriminalitet. 
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Forståelsen av «bruk» og «potensiale» 

Det er ikke redegjort nærmere i strategien for hva som legges i 

«bruken» av etatenes sanksjonsmuligheter. NTAES forstår dette 

som tiltenkt bruksområde og tall for faktisk bruk av sanksjonen. 

Med reaksjonens «potensiale» beskrives egenskaper som øker 

muligheten for at bruk bidrar til å bekjempe kriminalitet. Poten-

sialet er uttrykk for muligheten som ligger i reaksjonen. Egen-

skaper som her trekkes fram er: 

- Hvor raskt reaksjonen kan iverksettes 

- Hvordan reaksjonen rammer overtrederen eller dens virk-

somhet økonomisk («strenghet») 

- Mot hvem reaksjonen retter seg og for hvilke type lov-

brudd 

Det tverretatlige samarbeidet medfører at flere etater utfører 

kontroller sammen. Etatene har gjennom samarbeidet mulighet 

til å samordne sanksjonsbruken mot kriminelle aktører. Den en-

kelte reaksjon kan gi økt potensiale til bekjempelse av økono-

misk kriminalitet ved bruk i kombinasjon med andre reaksjoner, 

enn brukt alene. Eksempelvis kan raske reaksjoner fra én etat 

kombineres med strenge reaksjoner fra en annen etat i neste 

fase. Reaksjonenes potensiale vurderes derfor både isolert og i 

kombinasjon med andre reaksjoner på tvers av etatene. 

NTAES har ikke foretatt vurderinger eller gitt anbefalinger av 

hvilke tiltak som er mest hensiktsmessige i ulike scenarier.  

Det ligger utenfor oppdraget å gjennomføre en analyse av om en 

sanksjon oppnår tilsiktet effekt på rettssubjektet og/eller all-

mennheten.  

Metode og arbeidsprosess 

NTAES har hatt det koordinerende ansvar for framdrift, struktur 

og systematisering av data i oppdraget. Ansvaret for det faglige 

innholdet av beskrivelse og vurderingen av reaksjonene har vært 

tillagt etatene. Etatene har utpekt kontaktpersoner som har del-

tatt i arbeidet.  

Det ble gjennomført to arbeidsmøter i regi av NTAES, hvor eta-

tenes representanter deltok. Formålet med det første arbeidsmø-

tet var å gå gjennom oppdragets innhold, plan for fremdrift og 

bestilling til etatene. Bestillingen dekket beskrivelse av reaksjo-

nene og tallmateriale knyttet til bruk av disse i perioden 2014-

2016. Tema for det andre arbeidsmøtet var reaksjonenes poten-

siale. Etatenes representanter har hatt rapporten til gjennomle-

sing og gitt kommentarer underveis i prosessen. 

Innsamling av tallmateriale om bruk har vært en krevende pro-

sess for flere av etatene. Særlig har bruk av reaksjoner som be-

nyttes ute i politidistriktene, og reaksjoner som benyttes av de 

kommunale kemnerne vært vanskelig å tallfeste på grunn av 

manglende sentral registerføring. 
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Kapittel 2 Om straff, administrative sanksjo-

ner og forvaltningstiltak 

Den absolutte og den relative straffeteori har historisk sett blitt 

brukt for å begrunne ileggelse av straff. Den absolutte straffe-

teori har som utgangspunkt at straffen er moralsk berettiget og 

nødvendig for å gjenopprette rettferdighet. Ifølge teorien må 

lovbrudd ha konsekvenser, og bare dette vil bidra til sosial ro. 

Den absolutte straffeteorien skuer tilbake til handlingen for å 

rette opp uretten. Etter den relative straffeteorien skal straff 

ilegges for å forebygge fremtidige lovbrudd. Straffen skal virke 

allmennpreventivt ved å være moraldannende og vanedannende 

på publikum,når de ser at den som begår lovbrudd blir straffet.4 

                                           

4 NOU 2003:15 “Fra bot til bedring” s. 48 

Den relative straffeteorien er slik sett mer rettet mot straffens 

nytte og framtidig virkning for samfunnet, snarere enn mot rett-

ferdighet og gjengjeldelse. Den offisielle begrunnelsen for ut-

øvelse av straff i Norge i dag, følger begrunnelsene til den relati-

ve straffeteorien. Straffen skal også virke individualpreventivt på 

lovbryter ved å avskrekke og eventuelt inkapasitere vedkom-

mende fra å begå ytterligere lovbrudd.  

I tilfeller der personer og foretak bryter loven er det ofte hjem-

mel for strafferettslig forfølgning fra politiet og påtalemyndighe-

ten. Hvis saken ikke allerede er avgjort ved forelegg, påtaleunn-

latelse mv,fastsetter domstolene straff. Forvaltningen har på sin 

side hjemler på en rekke områder til å ilegge administrative 

straffeliknende (pønale) sanksjoner.  

 



Mer effektiv sanksjonering – Oversikt, bruk og potensiale  Kapittel 2 Om straff, administrative sanksjoner og forvaltningstiltak 

NTAES                                                                       Side 11/108 

Hva er administrative sanksjoner?  

En administrativ sanksjon er i forvaltningsloven definert som: 

«en negativ reaksjon som kan ilegges av et forvaltnings-

organ, som retter seg mot en begått overtredelse av lov, 

forskrift eller individuell avgjørelse, og som regnes som 

straff etter den europeiske menneskerettskonvensjon.»5  

Straff bør forbeholdes alvorlige overtredelser, mens administrati-

ve sanksjoner vanligvis bare bør brukes ved mindre alvorlige 

lovbrudd. Tilbakeholdenhet med bruk av straff er en av årsakene 

til at lovgiver utarbeider bestemmelser som er lette å tilpasse 

den enkelte situasjon.6 Et grunnleggende prinsipp for bruk av 

administrative sanksjoner er at det skal være rettssikkerhets-

messig forsvarlig. Administrative sanksjoner skal derfor i ut-

gangspunktet bare brukes overfor personer ved mindre alvorlige 

lovbrudd. Enkeltpersoners rettssikkerhet anses sterkere i straffe-

sporet. Overfor foretak anses det å være større rom for bruk av 

administrative sanksjoner, men dersom mindre inngripende vir-

kemidler som pålegg og tvangsmulkt kan anvendes for å sikre at 

loven overholdes, vil administrative sanksjoner kunne vurderes å 

være unødvendige.7  

Administrative sanksjoner skal i likhet med straff ha individual- 

og/eller allmennpreventiv effekt. I enkelte tilfeller kan sanksjo-

ner være mer effektive enn straff, siden de lettere kan tilpasses 

                                           

5 Forvaltningsloven § 43 
6 Prop 62 L (2015-2016) Endringer i forvaltningsloven mv. s. 44 
7 Prop. 62 L (2015-2016) Endringer i forvaltningsloven mv. s. 7 

lovbruddene de skal sanksjonere. Administrative sanksjoner kan 

dermed både være mer effektive og mindre inngripende enn 

straff.8 

Det er tre hensyn som er viktige i vurderingen av om administra-

tive sanksjoner skal benyttes. Det må være påvist et sanksjons-

behov, administrative sanksjoner må anses å være hensiktsmes-

sig og forholdsmessig respons, og det må finnes et forvaltnings-

organ med håndhevings-og sanksjonskompetanse.9  

Et av formålene med administrative sanksjoner er også å avlaste 

straffesporet ved mindre alvorlige lovbrudd. Før ileggelse av en 

administrativ sanksjon må etatene vurdere om lovbruddet kvali-

fiserer til politianmeldelse eller om etaten selv bør stå for sank-

sjoneringen. Mange administrative sanksjoner er blitt innført for 

å være et alternativ til politianmeldelser på de ulike lovområde-

ne. Dette innebærer at når det er utstedt overtredelsesgebyr fra 

en etat, kan ikke det samme forholdet forfølges strafferettslig av 

politiet. Dette kan utgjøre konvensjonsstridig dobbeltstraff etter 

den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen (EMK). 

Hvilke administrative sanksjoner har vi? 

Det er i hovedsak to hovedgrupper av administrative sanksjoner; 

økonomisk forpliktelse og tap av rettighet. I tillegg nevnes for-

                                           

8 NOU 2003:15 Fra bot til bedring, s. 45  
9 NOU 2003:15 Fra bot til bedring, s. 45 
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melle advarsler.10 Etatene oppgir å ha følgende typer av admi-

nistrative sanksjoner:  

- Overtredelsesgebyr  

- Tilleggsskatt; ordinær og skjerpet 

- Tilleggsavgift 

- Tilleggstoll 

- Forenklet forelegg 

- Tilbakekall av godkjenning eller tilbaketrekking av tillatel-

se/bevilling  

- Tap av offentlig ytelse 

- Utestengelse fra rettighet 

- Karantene fra å få oppholdstillatelse for arbeidskraft  

- Utvisning 

- Bortvisning fra riket 

I løpet av de siste årene har Skatteetaten, Tolletaten og Arbeids-

tilsynet fått mulighet til å gi en rekke nye administrative sank-

sjoner, særlig i form av overtredelsesgebyr.  

For alle administrative sanksjoner gjelder som hovedregel for-

valtningslovens bestemmelser om retten til å klage. På skatte-

området er det skatteforvaltningsloven som regulerer retten til å 

klage. Det varierer imidlertid i hvilken grad en klage kan gis opp-

settende virkning av vedtaket, og hvor lang saksbehandlingsti-

                                           

10 NOU 2003:15 Fra bot til bedring, s. 22 

dene er.11 Omfang av klagesaker og klagesaksbehandling er ikke 

problematisert i rapporten.  

Andre forvaltningstiltak 

I forarbeidene til de nye bestemmelsene i forvaltningsloven blir 

andre forvaltningstiltak definert som “..reaksjoner som ilegges 

av forvaltningsorganer knyttet til lovbrudd, men som ikke er 

administrative sanksjoner, fordi de ikke er straff etter EMK.”12 I 

motsetning til administrative sanksjoner er forvaltningstiltakene 

fremadrettet og skal forhindre fortsettelse av et lovbrudd.  

Forvaltningstiltakene kan i tillegg være pressmidler som settes 

inn når en lovovertreder ikke etterkommer pålegg fra etatene 

eller konkrete tidfestede krav nedfelt i lov og forskrift. Forvalt-

ningstiltakene kan være inngripende, og kan for eksempel inne-

bære stansing av en næringsaktivitet eller bruk av løpende 

tvangsmulkter. De skal «tvinge fram» etterlevelse av regelverk 

med stor betydning for individ og samfunn, herunder liv og hel-

se, sikkerhet og orden samt virke bremsende på pågående kri-

minalitet. Pressmidlene kan imidlertid kun benyttes inntil regel-

verkets krav er imøtekommet. En forskjell fra administrative 

sanksjoner er hvor lenge et pressmiddel brukes i stor grad be-

stemmes av lovovertreder, for eksempel hvor lenge en tvangs-

mulkt løper og dermed hvor stort skyldige beløpet blir.   

                                           

11 I rapporten brukes begrepene oppsettende virkning og utsatt iverksettelse 
synonymt. 
12 Prop 62 L (2015-2016), s. 22 
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Politiet har tilgang til å bruke en rekke forvaltningstiltak og 

pressmidler. Tiltakene med hjemmel i politiloven og utlendings-

loven har karakter av å være tvangsmidler, og likner slik på til-

tak som brukes under etterforskning av straffesaker hjemlet i 

straffeprosessloven. Forvaltningstiltakene på dette området om-

fatter blant annet innbringelse, visitering, beslag og bortvisning. 

Flere av disse tiltakene er egnet til å avdekke kriminell aktivitet, 

uavhengig av om reaksjonen på lovbruddet følges opp i straffe-

sporet eller forvaltningssporet. 

Selv om forvaltningstiltakene ikke skal brukes i straffende hen-

sikt, antas tiltakene å ha både individual- og allmennpreventiv 

effekt ved at de virker bremsende og forstyrrende på kriminell 

virksomhet. De kan brukes parallelt med administrative sanksjo-

ner, for eksempel når avdekkede lovbrudd er så alvorlige at det 

vil være viktig å sikre rask etterlevelse av regelverket. Da vil 

pålegg om retting av de ulovlige forholdene, og varsel om løpen-

de tvangsmulkt dersom pålegg ikke etterkommes, være mulig-

heter. Samtidig kan forvaltningstiltak være en tydelig markering 

av at lovbruddet er alvorlig. Resultatet kan bli at det gis overtre-

delsesgebyr som straff, og pålegg med varsel om tvangsmulkt 

som pressmiddel. Det gir to parallelle løp - administrativ sank-

sjon for noe som har hendt og pressmiddel for å stoppe framtidi-

ge lovbrudd. I etatssamarbeidet benyttes mange av forvaltnings-

tiltakene.  

Etatene har oppgitt å ha følgende typer forvaltningstiltak: 

- Tvangsmulkt 

- Stans eller stenging av virksomhet 

- Tilbakekall av tillatelse/bevilling 

- Tap av rettighet 

- Tvangsmiddel 

- Pålegg om stans av finansiell transaksjon 

I tillegg har etatene ulike innkrevingstiltak: 

- Utlegg og arrest 

- Beslag 

- Erstatningsansvar 

- Trekkansvar for arbeidsgiver 

- Konkursbegjæring 

- Medansvar for kjøper av tjeneste 

Pålegg om å rette opp avdekkede lovbrudd innen en fastsatt 

tidsfrist er i mange tilfeller tilstrekkelig til å sikre etterlevelse av 

regelverket. Disse er ikke tatt med som forvaltningstiltak i rapp-

orten da det ikke er slik at alle etater vurderer pålegg som en 

reaksjon eller har grad av automatikk mellom oversittet tidsfrist 

for pålegg og ileggelse av tvangsmulkt eller annet pressmiddel. 

Unntaket er ØKOKRIMs mulighet til å gi pålegg om stans av 

transaksjon, som er tatt med fordi den har større likheter med 

Arbeidstilsynets stans ved overhengende fare, enn med etatenes 

ordinære pålegg.  

Grunnbeløp og rettsgebyr 

Størrelsen på etatenes pengemessige reaksjoner er ofte angitt i lov-

teksten ved et antall grunnbeløp i folketrygden (G) eller rettsgebyr 

(R). Per 1. januar 2018 var gjeldende satser: 

• 1 G 93 634 kroner 
• 1 R 1 130 kroner 
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Kapittel 3 Oversikt over etatenes reaksjoner 

Arbeidstilsynet, Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV), politiet, 

Skatteetaten, skatteoppkrever, Tolletaten og Utlendingsdirekto-

ratet (UDI) er etater med stor spennvidde i samfunnsoppdrag, 

struktur og historikk. Dette gir store variasjoner i hvilke typer 

reaksjoner som den enkelte etat har til rådighet og hvordan eta-

tene bruker dem. Forholdet til kontrollfunksjoner, sanksjonering 

og straff er ulikt, fra Arbeidstilsynet og Skatteetaten som er tra-

disjonelle kontrolletater, til NAV som ikke er en kontrolletat. NAV 

og utlendingsforvaltningen retter seg hovedsakelig mot fysiske 

personer, mens Arbeidstilsynet kun har reaksjoner rettet mot 

juridiske personer.13 Politiet og Tolletaten kan pågripe og ta be-

                                           

13 En juridisk person er ikke en fysisk person, men et rettssubjekt som opptrer 
utad som en enhet. Juridiske personer er alle foretak unntatt enkeltperson-

slag, noe som er tvangsmidler. Skatteetaten, skatteoppkrever og 

Tolletaten kan sikre og beslaglegge verdier. NAV er den eneste 

etaten som ikke har noen reaksjoner som kan iverksettes på 

stedet eller umiddelbart. Politiet og UDI har flest muligheter til å 

iverksette forvaltningstiltak raskt. De fleste av etatenes reaksjo-

ner blir iverksatt etter saksbehandlingsprosesser av kortere eller 

lengre tids varighet.   

Figur 1 viser variasjoner i etatenes reaksjoner og etatenes plas-

sering med tanke på om hovedtyngden av reaksjonene er rettet 

mot juridiske eller fysiske personer sammenholdt med hvor raskt 

et flertall av sanksjonene kan ilegges. 

                                                                                                

foretak.  I rapporten må det likevel legges til grunn at når det er angitt at en 
reaksjon kan rettes mot en juridisk person, så utelukker det ikke at den kan 
anvendes mot et enkeltpersonforetak. 
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Skatteetaten og Tolletaten har i 2016 og 2017 fått nye hjemler 

for overtredelsesgebyr, blant annet for å avlaste politiet og straf-

fesporet.14 Erfaringer fra bruk er naturligvis begrenset for de nye 

sanksjonene. Tvangsmulkt er et forvaltningstiltak som flere av 

etatene kan anvende som pressmiddel for uoppfylte pålegg om 

etterlevelse av regelverk. 

Oversikt over etatenes reaksjoner er framstilt i etatsvise tabeller, 

inndelt i administrative sanksjoner og forvaltningstiltak. I tabel-

lene framgår det hvilken type reaksjon det er, hvor den er hjem-

let, hva den går ut på, om den retter seg mot fysisk person, juri-

disk person eller begge, og antall ganger reaksjonen er vedtatt 

for hvert av årene 2014-2016. Antall vedtak er ikke korrigert for 

utfallet av klagesaker. For hver etat gir tallmaterialet et bilde av 

                                           

14 Skatteforvaltningsloven § 14-7 a og b, tolloven § 16-17 (1) a-d 

hvilke reaksjoner som brukes hyppig, og hvilke som i liten grad 

blir brukt. Tallmaterialet gir ikke grunnlag for sammenligninger 

av reaksjonsbruken etater imellom og gir heller ikke uttrykk for 

hvor effektiv den enkelte sanksjon er. Skatteetaten og skatte-

oppkrever har ulike roller innenfor samme forvaltningsområde og 

er derfor framstilt sammen. Det samme gjelder for UDI og poli-

tiet som på utlendingsområdet har utfyllende reaksjoner til rå-

dighet.  

Tallmaterialet på bruk som presenteres her utgjør all bruk av 

reaksjonen i det angitte året, og er ikke avgrenset til bruk innen 

a-krimsamarbeidet eller bruk knyttet til økonomisk kriminalitet. 

Kun reaksjoner som er gjeldende per februar 2018, er medtatt i 

rapporten. Bruk av reaksjoner i perioden 2014-2016, som siden 

er avviklet framkommer derfor ikke. 

Der tall for antall ganger reaksjonen har vært anvendt ikke er 

tilgjengelig, er dette markert med «-» i tabellen. 

Arbeidstilsynet 

Arbeidstilsynets samfunnsoppdrag er å jobbe for et seriøst, trygt 

og inkluderende arbeidsliv. Arbeidstilsynet skal prioritere oppføl-

ging av useriøsitet og arbeidslivskriminalitet i tillegg til manglen-

de systematisk HMS-arbeid som fører til høy risiko for helseska-

der.  

Figur 1 Variasjoner i etatenes reaksjoner 
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Arbeidstilsynet forvalter arbeidsmiljøloven15 og allmenngjørings-

loven16 med tilhørende forskrifter. Etaten er tillagt tilsynsmyn-

dighet for utlendingsloven17 kapittel 3 med krav til lønns- og ar-

beidsvilkår for innvilgelse av oppholdstillatelse for arbeidstakere 

fra land utenfor EØS. Etaten er også tillagt tilsynsmyndighet for 

forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter etter 

lov om offentlige anskaffelser.18 Etaten forvalter i tillegg god-

kjenningsordningen for renholdsvirksomheter og ordningene med 

HMS-kort i renholdsbransjen og bygg- og anleggsbransjen. Ho-

vedtyngden av regelverk og reaksjoner retter seg mot arbeidsgi-

ver som juridisk person. Andre rettssubjekter er oppdragsgiver, 

byggherre, kjøpere av renholdstjenester, produsenter, importø-

rer og leverandører mv, alle som juridiske personer. 

Administrative sanksjoner 

Arbeidstilsynets administrative sanksjoner hjemlet i arbeidsmiljø-

loven er  

- Overtredelsesgebyr 

- Tilbakekall av godkjenning for renholdsvirksomhet 

I tillegg kan etaten ilegge overtredelsesgebyr etter allmenngjø-

ringsloven, utlendingsloven og lov om offentlige anskaffelser. 

  

                                           

15 Lov 17.juni 2005 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv 
16 Lov 4.juni 1993 om allmenngjøring av tariffavtaler mv 
17 Lov 15.mai 2008 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her 
18 Lov 17.juni 2016 om offentlige anskaffelser 
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Etat Paragraf Betegnelse Hva går reaksjonen ut på Type overtredelser reaksjonen 
er rettet mot 

Juridisk 
eller fysisk 
person 

Antall 
2014 

Antall 
2015 

Antall 
2016 

Arbeidstilsynet Arbeidsmiljøloven 

§ 18-10 

Overtredelsesgebyr                                                                                 Overtredelsesgebyr er et engangsbe-

løp som ilegges en virksomhet som 
følge av avdekkede lovbrudd. Gebyret 
kan maksimalt utgjøre 15 G. 

Overtredelsesgebyr kan ilegges en 

virksomhet som har overtrådt 
lovens krav til arbeidsmiljø, helse 
og sikkerhet. Kravene fastsatt i 
arbeidsmiljøloven § 18-10 vekt-
legger bla hvor alvorlig overtredel-
sen, om det foreligger gjentagelse 
og de fordeler virksomheten har 
hatt av overtredelsen. 

Juridisk 9 34 93 

Arbeidstilsynet Allmenngjøringsloven 
§ 11 

Overtredelsesgebyr                                                            Overtredelsesgebyr er et engangsbe-
løp som ilegges en virksomhet som 
følge av avdekkede lovbrudd. Gebyret 
kan maksimalt utgjøre 15 G. 

Overtredelsesgebyr kan ilegges en 
virksomhet som har overtrådt 
bestemmelser om lønn i henhold 
til  allmenngjøringsforskrifter eller 
oppdragsgivers påseplikter. 

Juridisk - - - 

Arbeidstilsynet Lov om offentlige 
anskaffelser § 6 

Overtredelsesgebyr                                                            Overtredelsesgebyr er et engangsbe-
løp som ilegges en virksomhet som 

følge av avdekkede lovbrudd. Gebyret 
kan maksimalt utgjøre 15 G. 

Overtredelsesgebyr kan ilegges  
offentlig virksomhet som har over-

trådt bestemmelser om lønns- og 
arbeidsvilkår i offentlige oppdrag. 

Juridisk - - - 

Arbeidstilsynet Utlendingsloven § 27 Overtredelsesgebyr                                                             Overtredelsesgebyr er et engangsbe-
løp som ilegges en virksomhet som 
følge av avdekkede lovbrudd. Gebyret 
kan maksimalt utgjøre 15 G. 

Overtredelsesgebyr kan ilegges en 
arbeidsgiver for brudd på vilkår 
om lønns-og arbeidsvilkår satt 
som grunnlag for vedtak om opp-
holdstillatelse for arbeid til ar-

beidstakere fra land utenfor EØS. 

Juridisk - - - 

Arbeidstilsynet Forskrift om offentlig 
godkjenning av ren-
holdsvirksomheter og 
om kjøp av renholds-
tjenester § 19 

Tilbakekall av 
godkjenning  

Dersom vilkårene for godkjenning 
ikke lenger er oppfylt kan Arbeidstil-
synet tilbakekalle godkjenningen, og 
slette virksomheten fra registeret 
over godkjente virksomheter. 

Renholdsvirksomhet som ikke 
lenger oppfyller vilkår for god-
kjenning, bl.a. følger ikke all-
menngjorte lønnsbestemmelser 
eller krav til arbeidsmiljø, helse og 
sikkerhet.    

Juridisk 242 500 771 

 
Tabell 1: Arbeidstilsynets administrative sanksjoner 
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Arbeidstilsynet fikk 1. januar 2014 hjemmel til å ilegge overtre-

delsesgebyr. Gebyret er hjemlet i arbeidsmiljøloven (aml.) § 18-

10. Ileggelse av overtredelsesgebyr etter allmenngjøringsloven, 

lov om offentlige anskaffelser og utlendingsloven følger av at 

aml. § 18-10 får anvendelse ved tilsyn etter nevnte lover. Ved 

overtredelser av flere bestemmelser, blir de sett i sammenheng, 

og virksomheten ilagt ett overtredelsesgebyr. Flere av overtre-

delsesgebyrene vedtatt i 2015 og 2016 har blitt ilagt som følge 

av brudd på både arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven. 

Disse er registrert som overtredelsesgebyr etter arbeidsmiljølo-

ven i tabellen over.  

Forvaltningstiltak  

Arbeidstilsynets forvaltningstiltak består av 

- Tvangsmulkt for uoppfylte pålegg 

- Stans av hele eller deler av virksomhet for uoppfylte på-

legg 

- Stans av arbeid ved overhengende fare for liv og helse 

- Tilbakekall av produkter fra markedet som kan utgjøre fa-

re for liv og helse    

- Inndragning av HMS-kort  
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Etat Paragraf Betegnelse Hva går reaksjonen ut på Type overtredelser reaksjonen 
er rettet mot 

Juridisk 
eller fysisk 
person 

Antall 
2014 

Antall 
2015 

Antall 
2016 

Arbeidstilsynet Arbeidsmiljøloven § 18-7 Tvangsmulkt                                                             Tvangsmulkt kan bli ilagt virksomheter 
som ikke har etterkommet pålegg innen 
fastsatt frist, normalt i form av en løpen-
de dagmulkt inntil pålegget er oppfylt. 
Den kan ilegges pr. uke, pr.måned eller 
som engangsmulkt. Tvangsmulkten skal 
settes så høyt at det ikke blir lønnsomt å 
la være å oppfylle påleggene.  

Tvangsmulkt kan benyttes som 
pressmiddel for alle uoppfylte 
pålegg som er gitt for å sikre ett-
erlevelsen av lovens krav til ar-
beidsmiljø, helse og sikkerhet.   

Juridisk 1 093 1 289 1 014 

Arbeidstilsynet Allmenngjøringsloven § 11 Tvangsmulkt                                                            Tvangsmulkt kan bli ilagt virksomheter 
som ikke har etterkommet pålegg innen 
fastsatt frist, normalt i form av en løpen-
de dagmulkt inntil pålegget er oppfylt. 
Den kan ilegges pr. uke, pr.måned eller 
som engangsmulkt. Tvangsmulkten skal 
settes så høyt at det ikke blir lønnsomt å 
la være å oppfylle påleggene.  

Tvangsmulkt kan benyttes som 
pressmiddel for alle uoppfylte 
pålegg som er gitt for å sikre ett-
erlevelsen av lønnsbestemmelser i 
allmenngjøringsforskrifter og  
oppdragsgivers påseplikter.  

Juridisk 90 103 85 

Arbeidstilsynet Lov om offentlige anskaffel-
ser § 6 

Tvangsmulkt                                                             Tvangsmulkt kan bli ilagt virksomheter 
som ikke har etterkommet pålegg innen 
fastsatt frist, normalt i form av en løpen-
de dagmulkt inntil pålegget er oppfylt. 
Den kan ilegges pr. uke, pr.måned eller 
som engangsmulkt. Tvangsmulkten skal 
settes så høyt at det ikke blir lønnsomt å 
la være å oppfylle påleggene. 

Tvangsmulkt kan benyttes som 
pressmiddel for uoppfylte pålegg 
som er ilagt en offentlige opp-
dragsgiver for  å sikre  at oppdrag  
blir  gjennomført  med lovlige 
lønns- og arbeidsvilkår for arbeids-
takere hos leverandører.  

Juridisk 0 1 0 

Arbeidstilsynet Utlendingsloven § 27 Tvangsmulkt                                                              Tvangsmulkt kan bli ilagt virksomheter 
som ikke har etterkommet pålegg innen 
fastsatt frist, normalt i form av en løpen-
de dagmulkt inntil pålegget er oppfylt. 
Den kan ilegges pr. uke, pr.måned eller 
som engangsmulkt. Tvangsmulkten skal 
settes så høyt at det ikke blir lønnsomt å 
la være å oppfylle påleggene. 

Tvangsmulkt kan benyttes som 
pressmiddel for uoppfylte pålegg 
som er ilagt en arbeidsgiver som 
har brutt vilkår om lønns- og ar-
beidsvilkår satt som grunnlag for 
vedtak om oppholdstilltalse for 
arbeid til arbeidstaker fra land 
utenfor EØS.   

Juridisk 1 0 2 
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Etat Paragraf Betegnelse Hva går reaksjonen ut på Type overtredelser reaksjonen 
er rettet mot 

Juridisk 
eller fysisk 
person 

Antall 
2014 

Antall 
2015 

Antall 
2016 

Arbeidstilsynet Arbeidsmiljøloven § 18-8 Stans som 
pressmiddel                                                            

Stans er et pressmiddel overfor virksom-
heter som ikke har etterkommet pålegg 
innen fastsatt frist. Arbeidstilsynet kan 
vedta stans av hele eller deler av virk-
somheten inntil pålegget er oppfylt.  

Stans kan benyttes som pressmid-
del for alle uoppfylte pålegg som 
er gitt for å sikre etterlevelsen av 
lovens krav til arbeidsmiljø, helse 
og sikkerhet. Benyttes primært 
når vurderingen er at pålegget bør 
etterkommes raskt.     

Juridisk 306 473 603 

Arbeidstilsynet Allmenngjøringsloven § 11 Stans som 
pressmiddel                                                               

Stans er et pressmiddel overfor virksom-
heter som ikke har etterkommet pålegg 
innen fastsatt frist. Arbeidstilsynet kan 
vedta stans av hele eller deler av virk-
somheten inntil pålegget er oppfylt.  

Stans kan benyttes som pressmid-
del for alle uoppfylte pålegg som 
er gitt for å sikre etterlevelsen av 
lønnsbetsmmelser i allmenngjø-
ringsforskrifter og oppdragsgivers 
påseplikter.   

Juridisk 65 92 118 

Arbeidstilsynet Lov om offentlige anskaffel-
ser § 6 

Stans som 
pressmiddel                                                             

Stans er et pressmiddel overfor virksom-
heter som ikke har etterkommet pålegg 
innen fastsatt frist. Arbeidstilsynet kan 
vedta stans av hele eller deler av virk-
somheten inntil pålegget er oppfylt.  

Stans kan benyttes som pressmid-
del for alle uoppfylte pålegg som 
er ilagt en offentlige oppdragsgiver 
for  å sikre  at oppdrag  blir  gjen-
nomført  med lovlige lønns- og 
arbeidsvilkår for arbeidstakere hos 
leverandører.  

Juridisk 0 0 0 

Arbeidstilsynet Utlendingsloven § 27 Stans som 
pressmiddel                                                          

Stans er et pressmiddel overfor virksom-
heter som ikke har etterkommet pålegg 
innen fastsatt frist. Arbeidstilsynet kan 
vedta stans av hele eller deler av virk-
somheten inntil pålegget er oppfylt.  

Stans kan benyttes som pressmid-
del for alle uoppfylte pålegg som 
er ilagt en arbeidsgiver for brudd 
på vilkår om lønns- og arbeidsvil-
kår satt som grunnlag for vedtak 
om oppholdstilltalse for arbeid til 
arbeidstakere fra land utenfor 
EØS.  

Juridisk 5 1 2 

Arbeidstilsynet Arbeidsmiljøloven § 18-8 Stans ved 
overhengende 
fare                                                      

Stans ved overhengende fare medfører at 
aktiviteter på et sted stanses helt eller 
delvis på grunn av akutt fare for arbeids-
takernes liv og helse. Aktivitetene kan 
starte opp igjen når de farlige forholdene 
er utbedret.  

Det skal foreligge akutt fare for 
arbeidstakernes liv og helse. Stan-
singen gjelder kun de aktivitetene 
som er knyttet til faresituasjonen.  

Juridisk 371 540 737 
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Arbeidstilsynet registrerer ikke antall inndragninger av HMS-kort. 

Antallet pålegg om å skaffe gyldige HMS-kort registreres, men 

det er ukjent hvor mange av disse som er gitt med samtidig inn-

dragning av ugyldige kort.  

  

Etat Paragraf Betegnelse Hva går reaksjonen ut 
på 

Type overtredelser reaksjonen 
er rettet mot 

Juridisk 
eller fysisk 
person 

Antall 
2014 

Antall 
2015 

Antall 
2016 

Arbeidstilsynet Arbeidsmiljøloven § 18-6 Tilbakekall av produkter Arbeidstilsynet kan kreve at 
et produkt tilbakekalles fra 
markedet,  når det forelig-
ger informasjon om at 
produktet kan medføre fare 
for liv og helse.  

Vedtak om tilbakekalling har som 
mål å hindre omsetning og bruk av 
produkter som utgjør en fare for 
liv og helse på arbeidsplassene.     

Juridisk 0 9 5 

Arbeidstilsynet Forskrift om HMS-kort på 
bygge- og anleggsplasser  
§ 8 

Inndragning av  
HMS-kort 

Ugyldige HMS-kort kan bli 
inndratt på stedet av Ar-
beidstilsynet, skattemyn-
dighetene og politiet.  

HMS-kort er ugyldige når arbeids-
forholdet er over, gyldighetsperio-
den er utløpt, når vilkårene om 
pliktig registrering av virksomhet 
og arbeidstakere ikke lenger er 
oppfylt, eller dersom kortet eller 
bruken av kortet av andre grunner 
gjør det ugyldig.  

Juridisk - - - 

Arbeidstilsynet Forskrift om offentlig god-
kjenning av renholdsvirk-
somheter og om kjøp av 
renholdstjenester § 11     

Inndragning av  
HMS-kort 

Ugyldige HMS-kort kan bli 
inndratt på stedet av Ar-
beidstilsynet, skattemyn-
dighetene og politiet.  

HMS-kort er ugyldige når arbeids-
forholdet er over, gyldighetsperio-
den er utløpt, når vilkårene om 
pliktig registrering av virksomhet 
og arbeidstakere ikke lenger er 
oppfylt, eller dersom kortet eller 
bruken av kortet av andre grunner 
gjør det ugyldig.  

Juridisk - - - 

 
Tabell 2: Arbeidstilsynets forvaltningstiltak 
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NAV 

Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) skal bidra til å skape et 

inkluderende samfunn og arbeidsliv, og et velfungerende ar-

beidsmarked. Etaten skal ivareta vanskeligstilte gruppers behov 

og bekjempe fattigdom, blant annet ved å stimulere til arbeid og 

deltakelse. Etaten har også ansvar for å sikre inntekt ved ar-

beidsløshet, barns og andre nærståendes sykdom, svangerskap, 

fødsel og adopsjon, aleneomsorg for barn, sykdom, yrkesskade, 

uførhet, alderdom og dødsfall.  

NAV består av en statlig del, Arbeids- og velferdsetaten, og en 

kommunal del, blant annet ved sosialtjenesten. NAV forvalter 

arbeidsmarkedsloven19, folketrygdloven20 og andre lover hvor 

oppgaver er lagt til etaten, og skal sikre rett ytelse til den enkel-

te. NAV forvalter også Aa-registeret og lønnsgarantiordningen 

ved konkurser, som utbetaler utestående lønn til arbeidstakere 

for senere refusjon fra bostyrene.   

Den statlige delen av NAV forvalter en tredjedel av det norske 

statsbudsjettet gjennom ordninger som dagpenger, arbeidsav-

klaringspenger, sykepenger, uføretrygd, alderspensjon, barne-

trygd og kontantstøtte.21 Etaten har ansvaret for å følge opp og 

kontrollere tjenester, ytelser og utbetalinger. Å sikre en god 

ytelsesforvaltning er likevel et av etatens sentrale mål.22 NAV 

                                           

19 Lov 10.desember 2004 om arbeidsmarkedstjenester 
20 Lov 28.februar 1997 om folketrygd 
21 www.nav.no – Fakta om NAV 
22 NAV Årsrapport 2016 

Kontroll er tillagt oppgavene med å forebygge, avdekke og an-

melde trygdesvindel i den statlige delen av NAV.  

Administrative sanksjoner  

NAV har to former for administrative sanksjoner etter folketrygd-

loven: 

- Utestenging fra dagpenger  

- Tap av retten til stønad for stønadsmottaker 

 

  



Mer effektiv sanksjonering – Oversikt, bruk og potensiale  Kapittel 3 Oversikt over etatenes reaksjoner 

NTAES                                                                       Side 23/108 

Tallmaterialet for bruken av reaksjonene i årene 2014-2016 viser 

at NAV kun bruker den ene administrative sanksjonen, det vil si 

utestengelse fra dagpenger i en periode.  

Forvaltningstiltak  

Etter folketrygdloven kan NAV også: 

- Frata behandler eller tjenesteyter retten til å praktisere 

for trygdens regning  

- Ilegge gebyr og tvangsmulkt overfor arbeidsgiver som har 

inngitt uriktige opplysninger til Aa-registeret23 

                                           

23 Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret) inneholder informasjon 
om arbeidsforhold i Norge. Arbeidsgivere har plikt til å rapportere til registeret 
via a-ordningen. Registeret eies og forvaltes av NAV. 

Reaksjonen mot arbeidsgiver retter seg kun mot juridisk person, 

mens tap av retten til å praktisere for trygdens regning (refusjon 

fra trygden), kan rettes mot både fysisk person og juridisk per-

son.   

  

Etat Paragraf Betegnelse Hva går reaksjonen ut på Type overtredelser reaksjonen er ret-
tet mot 

Juridisk 
eller 
fysisk 
person 

Antall 
2014 

Antall 
2015 

Antall 
2016 

NAV Folketrygdloven § 4-28 Utestenging Utestengelse fra dagpenger i en periode ut fra 
overtredelsen. 

Stønadsmottaker har gitt uriktige opplys-
ninger bevisst eller uaktsomt om forhold av 
betydning for retten til dagpenger, eller 
unnlatt å gi opplysninger. Ved gjentakelse 
forlenges sanksjonsperioden. 

Fysisk 7 174 7 126 6 553 

NAV Folketrygdloven § 21-7 Tap av rettighet Holde tilbake eller stanse en stønad som stø-
nadsmottaker har rett til  (tap av offentlig 
ytelse). 

Stønadsmottaker ha bevisst gitt uriktige 
opplysninger eller unnlatt å gi opplysninger 
av betydning for rett til stønaden, eller 
unnlatt å etterkomme pålegg gitt etter 
folketrygdloven. 

Fysisk 0 0 0 

 
Tabell 3: NAVs administrative sanksjoner 
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Gebyr/tvangsmulkt for uriktige opplysninger i Aa-registeret etter 

folketrygdloven § 25-3, er ikke benyttet i perioden 2014-2016. 

Gebyr/tvangsmulkt for manglende opplysninger i Aa-registeret, 

ble overført fra NAV til Skatteetaten med hjemmel i den nye a-

opplysningsloven24 med virkning fra 2016.   

  

                                           

24 Lov 22.juni 2012 om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntekts-
forhold m.m. 

Etat Paragraf Betegnelse Hva går reaksjonen ut på Type overtredelser reaksjonen er rettet 
mot 

Juridisk 
eller 
fysisk 
person 

Antall 
2014 

Antall 
2015 

Antall 
2016 

NAV Folketrygdloven § 25-6 Tap av rettighet Behandler eller tjenesteyter taper retten til å 
praktisere for trygdens regning. 

Behandler eller tjenesteyter gjør seg skyl-
dig i misbruk overfor trygden, dvs. oppfyl-
ler ikke lovbestemte plikter, gir misvisende 
opplysninger eller erklæringer som kan føre 
til misbruk av trygdeytelser.  

Begge 3 3 5 

NAV Folketrygdloven § 25-3 Gebyr/tvangsmulkt Ileggelse av gebyr og tvangsmulkt hvor geby-
ret kan ilegges når korrekte opplysninger til 
Aa-registeret ikke er gitt innen fastsatt frist, 

mens tvangsmulkten kan ilegges etter purring 
og ny frist som ikke overholdes. Gebyret utjør 
et halvt rettsgebyr for hver overtredelse, mens 
tvangsmulkten utgjør et halvt rettsgebyr for 
hver overtredelse per dag inntil korrekte opp-
lysninger foreligger. 

Arbedsgiver gir uriktige opplysninger om et  
arbeidsforhold til Aa-registeret. 

Juridisk 0 0 0 

 
Tabell 4: NAVs forvaltningstiltak 
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Politiet 

Politiets oppgaver er å beskytte person, eiendom og offentlig 

sikkerhet, forebygge, avdekke, stanse og forfølge kriminalitet, 

yte hjelp og bistand i faresituasjoner, verne og bistå andre myn-

digheter og organisasjoner og samarbeide med disse og ellers 

utføre andre oppgaver som følger av lov eller sedvane.25  

Politiet har en rekke forvaltningstiltak hjemlet i politiloven, pass-

loven26 og i ulike særlover som retter seg mot bestemte sam-

funnsområder som utelivsbransjen (alkoholloven27 og serverings-

loven28), vaktvirksomhet, brukthandel, yrkestransport og vegtra-

fikk. Politiets forvaltningstiltak på utlendingsområdet, blir omtalt 

under punktet Utlendingsforvaltningen.  

Politiloven § 7, politiets «generalklausul», gir politiet adgang til å 

gripe inn umiddelbart ved pågående lovbrudd og situasjoner som 

truer offentlig ro og orden. En rekke av politiets forvaltningstiltak 

har karakter av å være tvangsmidler.  

Som det framgår av kapittel 2 inngår ikke politiet og påtalemyn-

dighetenes aktiviteter og ressursbruk i straffesporet i rapporten.  

Forvaltningstiltak   

Politiets forvaltningstiltak omfatter: 

                                           

25 Lov 4. august 1995 om politiet 
26 Lov 19. juni 1997 om pass 
27 Lov 2. juni 1989 om omsetning av alkoholholdig drikk mv 
28 Lov 13. juni 1997 om serveringsvirksomhet 

- Håndhevelse av den offentlige ro og orden inkludert bort-

visning fra stedet, visitering og beslag 

- Innbringelse 

- Visitasjon av personer 

- Pålegg om stans av transaksjon  

- Stenging av salgs- og skjenkested  

- Midlertidig stenging av serveringssted 

- Stengning av serveringssted 

- Tilbakekall av tillatelse til å drive vaktvirksomhet 

- Tilbakekall av løyve til å drive brukthandel 

- Beslag av kjøreseddel for yrkessjåfører 

- Tilbakekall av rett til å drive persontransport 

- Forbud mot bruk av kjøretøy og tilhenger 

- Inndragning av registreringsskilt og vognkort  

- Ta kjøretøy i forvaring 

- Fjerning og forvaring av kjøretøy 

- Beslag av pass 

- Krav om innlevering av pass 

- Inndragning av HMS-kort 

Det føres ikke sentral statistikk over politidistriktenes bruk av 

forvaltningstiltak. Politidirektoratet rettet henvendelse til alle 

politidistrikter med forespørsel om bruk. For flere av reaksjonene 

krever dette en manuell gjennomgang av saker på området. 

Mange politidistrikter har derfor besvart forespørselen for kun et 

utvalg reaksjoner. Dette innebærer at tallmaterialet har store 

variasjoner. Politidistriktenes angivelser av bruk av de ulike re-

aksjonene er derfor ikke lagt til grunn her, men følger av ved-

legg.  
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Etat Paragraf Betegnelse Hva går reaksjonen ut på Type overtredelser reaksjonen er 
rettet mot 

Juridisk 
eller fysisk 
person 

Antall 
2014 

Antall 
2015 

Antall 
2016 

Politiet Politiloven § 7 Håndhevelse av 
den offentlige ro 
og orden mv. 

Politiet kan gripe inn for å forebygge eller 
stanse forstyrrelser av den offentlige ro og 
orden, for å ivareta personers og allmennhe-
tens sikkerhet og for å avverge eller stanse 
lovbrudd. Blant det politiet kan gjøre er å 
bortvise personer, stanse virksomheter, 
visitere personer og kjøretøy, anholde perso-
ner og ta gjenstander i forvaring. Politiets 
påbud gis muntlig på stedet.  

I tillegg til tiltak for sikre offentlig ro og 
orden kan politiet bruke bortvisning 
grunnet pågående lovbrudd. Politiet kan 
bortvise arbeidstakere fra arbeidsplassen, 
eller stanse virksomheten.  

Begge - - - 

Politiet Politiloven § 8 Innbringelse Innbringelse av personer som ikke etter-
kommer politiets krav. 

Innbringelse kan foretas av de som på 
offentlig sted forstyrrer ro, orden og lovlig 
ferdsel.  Det samme gjelder personer som 
ikke oppgir navn, fødselsdato, adresse 
mv. når politiet forlanger det, eller som 
treffes på et sted der det antas å være 
begått en forbrytelse umiddelbart forut. 

Fysisk 2 226 1 861 1 558 

Politiet Politiloven § 10 Visitasjon av per-
soner 

Visitasjon, ytre besiktigelse av person, for å 
søke etter gjenstander/ID-dokumentasjon.    

Visitasjon kan foretas for å avklare en 
persons identitet hvis vedkommende 
nekter å oppgi personalia, eller ved mis-
tanke om at oppgitt identitet er falsk.  

Fysisk - - - 

Politiet v/ 
ØKOKRIM 

Hvitvaskingsloven 
§ 19 

Pålegg om stans 
av transaksjon 

Pålegg om ikke å gjennomføre en mistenkelig 
transaksjon. 

Pålegget er rettet mot en rapporterings-
pliktig etter hvitvaskingsloven og gjelder 
transaksjon som er mistenkelig og der-
med kan være ledd i hvitvasking og  
annen kriminalitet. 

Juridisk 23 16 8 
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Etat Paragraf Betegnelse Hva går reaksjonen ut på Type overtredelser reaksjonen er 
rettet mot 

Juridisk 
eller fysisk 
person 

Antall 
2014 

Antall 
2015 

Antall 
2016 

Politiet Alkoholloven § 1-8 Stenging Politiet kan stenge et salgs- og skjenkested 
umiddelbart. 

Stenging kan gjennomføres overfor salgs- 
og skjenkesteder som ikke  har bevilling. 
Mot de som har bevilling må stenging 
være nødvendig for å hindre forstyrrelse 

av offentlig ro og orden, personer eller 
allmenhetens sikkerhet  eller for å avver-
ge eller stanse lovbrudd.   

Juridisk - - - 

Politiet Serveringsloven § 17 Stenging Midlertidig stenging av serveringssted med 
varighet inntil 7 dager, jf. serveringsl. § 7 
første ledd. 

Politiet kan stenge et serveringssted 
dersom det er nødvendig for å stanse 
forstyrrelser av offentlig ro og orden, eller 
for å ivareta personers eller allmennhe-
tens sikkerhet, eller for å avverge eller 

stanse lovbrudd.  

Juridisk - - - 

Politiet Serveringsloven § 20 Stenging Politets stenging med øyeblikkelig virkning av 
serveringssted som driver uten serveringsbe-
villing.  

Stengning kan gjennomføres når et ser-
veringssted mangler serveringsbevilling, 
eller fortsetter å drive etter vedtak om 
suspensjon eller tilbakekall av bevillingen, 
eller den har bortfalt grunnet virksom-
hetsoverdragelse, konkurs, bevillingsha-
vers død mv. 

Juridisk - - - 

Politiet Vaktvirksomhetsloven 
§ 7 

Tilbakekall av 
tillatelse  

Tilbakekall av tillatelse til å drive vaktvirk-
somhet eller egenvakthold. 

Tillatelse til å drive vaktvirksomhet og 
egenvakthold kan bli tilbakekalt når eie-
re/ledelse, ansatte eller personer med 
innflytelse på driften, grovt eller gjentatte 
ganger har brutt vilkårene bla tilfredsstil-
lende vandel, lovlydig næringsvirksom-
het.  

Juridisk - - - 

Politiet Brukthandellova § 2 Tilbakekall av 
løyve 

Tilbakekall av løyve til å drive brukthandel, 
gjelder både for innkjøpssted og salgssted.  

Løyve for salg av brukte og kasserte ting 
omfatter både innkjøpssted og salgssted 
og skal forebygge omsetning av stjålne 
eller ulovlig mottatte gjenstander. 

Fysisk - - - 
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Etat Paragraf Betegnelse Hva går reaksjonen ut på Type overtredelser reaksjonen er 
rettet mot 

Juridisk 
eller fysisk 
person 

Antall 
2014 

Antall 
2015 

Antall 
2016 

Politiet Yrkestransportlova  
§ 37 

Beslag Beslag av kjøreseddel.  Når innehaveren med skjellig grunn er 
mistenkt for straffbart forhold som kan 
medføre tap av kjøreseddelen. 

Fysisk - - - 

Politiet Yrkestransportlova  
§ 37 

Tilbakekall Tilbakekall av rett til å drive persontransport 
mot vederlag. 

Retten til å drive persontransport kan 
tilbakekalles når yrkessjåføren ikke er 
edruelig, er upålitelig, eller på annen 
måte må regnes som uskikket til å være 
fører av  persontransport mot vederlag. 

Fysisk - - - 

Politiet, 
Statens 
vegvesen 

Vegtrafikkloven § 36 Bruksforbud Forbud mot bruk av kjøretøy  og tilhenger 
som kan vare inntil ett år.  

Bruksforbud kan bli vedtatt når kjøretøy 
ikke er i forsvarlig stand, bl.a. også 
manglende omregistrering, manglende   
fremstilling til kontroll, ikke etterkommet 
pålegg om utbedring av mangel, eller at 
det er kjørt med usikret last, overlast mv.  

Begge - - - 

Politiet, 
Statens 
vegvesen, 
Tolletaten 

Vegtrafikkloven § 36 Inndragning Inndragning av registreringsskilt og vogn-
kort.  

Inndragning av registreringsskilt og 
vognkort kan skje når det foreligger ved-
tak om bruksforud av kjøretøy eller når 
avgifter ikke er betalt eller forsikring 
mangler. 

Begge - - - 

Politiet Vegtrafikkloven § 36 Forvaring Ta kjøretøyet i forvaring. Kjøretøy som ikke 
blir hentet i løpet av tre måneder etter utløpt 
forvaringstid, kan bli solgt.  

Kjøretøy og tilhenger kan tas i forvaring 
for å hindre bruk, når registersskilt og 
vognkort er inndratt som følge av  bruks-
forbud eller ikke innbetalte avgifter og 
manglende forsikring.  Annet kjøretøy 
enn motorvogn kan tas i forvaring i seks 
måneder av hensyn til trafikksikkerhet.  

Begge - - - 

Politiet, 
Statens 
vegvesen 

Vegtrafikkloven § 36 Forvaring Ta kjøretøy i forvaring når eier er gebyrplik-
tig for brudd på  regler om vekter og dimen-
sjoner, og inntil gebyr og omkostninger er 
betalt.  

Ved gebyrpliktig overtredelse av be-
stemmelser om tillatte vekter og dimen-
sjoner for kjøretøy og veg.  

Begge - - - 

Politiet, 
Statens 
vegvesen 

Vegtrafikkloven § 37 Fjerning og for-
varing 

Fjerning og forvaring av kjøretøy. Kjøretøyet 
kan selges dersom det ikke blir hentet i løpet 
av tre måneder.  

Kjøretøy kan fjernes og tas i forvaring når 
de er plassert i strid med vegtrafikkloven, 
er til hinder for trafikk, snøbrøyting eller 
veiarbeid, eller parkert på eiendom til 
skade eller ulempe for eier/bruker eller 
mot dennes forbud. 

Begge - - - 
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Etat Paragraf Betegnelse Hva går reaksjonen ut på Type overtredelser reaksjonen er 
rettet mot 

Juridisk 
eller fysisk 
person 

Antall 
2014 

Antall 
2015 

Antall 
2016 

Politiet Passloven § 7 Beslag av pass Beslag av pass kan foretas når besitter av 
passet ikke etterkommer politiets krav om 
innlevering. Beslag i pass som forevises i 
passkontroll kan foretas i inntil 3 uker.  

Når det foreligger passhindring etter 
passl. § 5 bl.a. at  personen er etterlyst, 
besluttet pågrepet, har misbrukt pass før 
eller ved mistanke om at formålet med 
reise er ulovlig virksomhet eller alvorlige 
straffbare handlinger (krig/terror).   

Fysisk - - - 

Politiet Passloven § 7 Krav om innle-
vering av pass  

Politiet krever en persons pass innlevert for å 
hindre at passet brukes. 

Når det foreligger passhindring etter 
passl. § 5 bl.a. at  personen er etterlyst, 
besluttet pågrepet, har misbrukt pass før, 
det offentlige antas å bli pådratt kostna-
der eller  mistanke om at formålet med 
reise er ulovlig virksomhet eller alvorlige 
straffbare handlinger (krig/terror).   

Fysisk - - - 

Politiet Forskrift om HMS 
kort på bygge- og 
anleggsplasser  
§ 8 

Inndragning av 
HMS-kort 

Ugyldige HMS-kort kan bli inndratt på stedet 
av Arbeidstilsynet, skattemyndighetene og 
politiet.  

HMS-kort er ugyldige når arbeidsforholdet 
er over, gyldighetsperioden er utløpt, når 
vilkårene om pliktig registrering av virk-
somhet og arbeidstakere ikke lenger er 
oppfylt, eller dersom kortet eller bruken 
av kortet av andre grunner gjør det ugyl-
dig.  

Juridisk  - - - 

Politiet Forskrift om offentlig 
godkjenning av ren-
holdsvirksomheter og 
om kjøp av renholds-
tjenester § 11     

Inndragning av  
HMS-kort 

Ugyldige HMS-kort kan bli inndratt på stedet 
av Arbeidstilsynet, skattemyndighetene og 
politiet.  

HMS-kort er ugyldige når arbeidsforholdet 
er over, gyldighetsperioden er utløpt, når 
vilkårene om pliktig registrering av virk-
somhet og arbeidstakere ikke lenger er 
oppfylt, eller dersom kortet eller bruken 
av kortet av andre grunner gjør det ugyl-
dig.  

Juridisk - - - 

 
Tabell 5: Politiets forvaltningstiltak 
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Skatteetaten og skatteoppkrever 

Skatteetaten har ansvaret for et oppdatert folkeregister og at 

skatter og avgifter blir fastsatt, innbetalt og krevd inn på riktig 

måte. Videre har etaten faglig ansvar for, og skal føre tilsyn 

med, de kommunale skatteoppkrevernes innkreving av skatter, 

trygdeavgift og arbeidsgiveravgift.  

Skatteoppkrever står for innkreving av skatter og avgifter, føring 

av skatteregnskapet og kontroll med at arbeidsgiverne utfører 

pliktene de er pålagt i skatteforvaltningsloven, skattebetalingslo-

ven og folketrygdloven på skatte- og avgiftsområdet. Arbeidsgi-

verkontrollen omfatter primært kontroll av lønnsområdet; å påse 

og sikre at forskuddstrekk, utleggstrekk og arbeidsgiveravgift blir 

beregnet, oppbevart, innberettet og innbetalt i samsvar med de 

til enhver tid gjeldende bestemmelser. 

Skattemyndighetenes reaksjoner kan rette seg mot både juridis-

ke og fysiske personer, inkludert reaksjoner rettet mot tredje-

parter med opplysningsplikt.      

Administrative sanksjoner  

Skatteetatens administrative sanksjoner er primært hjemlet i 

skatteforvaltningsloven.29 Disse er:  

- Tilleggsskatt  

- Overtredelsesgebyr  

 

                                           

29 Lov 27. mai 2016 nr. 14 om skatteforvaltning 

I tillegg kommer  

- Overtredelsesgebyr etter a-opplysningsloven og etter fol-

keregisterloven30  

- Tap av rett til å få utlevert opplysninger fra Folkeregiste-

ret 

- Tilleggsavgift etter dokumentavgiftsloven31 

Antallet som her angis for bruk av ordinær og skjerpet tilleggs-

skatt gjelder kun saker der det er foretatt etterkontroll. Bruk av 

tilleggsskatt ved brudd på opplysningsplikten som avdekkes 

gjennom rutinemessige kontroller av innleverte oppgaver, kom-

mer i tillegg. 

 

  

                                           

30 Lov 9.desember 2016 om folkeregistrering 
31 Lov 12. desember 1975 nr. 59 om dokumentavgift 
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Etat Paragraf Betegnelse Hva går reaksjonen ut på Type overtredelser reaksjonen 
er rettet mot 

Juridisk eller 
fysisk person 

Antall 
2014 

Antall 
2015 

Antall 
2016 

Skatteetaten Skatteforvaltningsloven 
§ 14-3 

Tillegsskatt - ordinær Tilleggsbeløp på inntil 20 prosent av 
skattemessig fordel som er eller kunne 
vært oppnådd.  

Brudd på opplysningsplikt som kan 
medføre skattemessig fordel. 

Begge 857 731 387 

Skatteetaten Skatteforvaltningsloven 
§ 14-6 

Tilleggsskatt- skjerpet Tilleggsbeløp som kommer i tillegg til 
ordinær tilleggsskatt, og som utgjør 20 
eller 40 prosent av den skatten som er 
eller kunne vært unndratt. 

Grovere brudd på opplysningsplikt 
som kan medføre skattemessig 
fordel. 

Begge 396 311 679 

Skatteetaten Skatteforvaltningsloven 
§ 14-7 a 

Overtredelsesgebyr Engangsbeløp som utgjør 10 R for opp-
lysningspliktig tredje part, og som ved 
gjentatt overtredelse innen 12 måneder 
utgjør 20 R. Tilleggsbeløp på inntil 2 R 
kan ilegges pr  person/selskap mv det 
ikke er levert opplysninger om. 

Tredjepart som ikke oppfyller sin 
opplysningsplikt.   

Begge Ny 2017 

Skatteetaten Skatteforvaltningsloven 
§ 14-7 b 

Overtredelsesgebyr Engangsbeløp som utgjør inntil 50 R.   Opplysningspliktige som ikke med-
virker til kontroll. 

Begge Ny 2017 

Skatteetaten Skatteforvaltningsloven 
§ 14-7 c 

Overtredelsesgebyr Arbeidsgiver i bransje med plikt til å 
føre personalliste kan bli illagt et eng-
angsbeløp som utgjør 10 R, samt et 
beløp på inntil to rettsgebyr pr feil i 
personallisten. Gebyret kan ilegges på 
stedet og skal ved gjentatt brudd innen 
12 måneder utgjøre 20 R.  

Arbeidsgiver som ikke fører perso-
nalliste eller som har feilaktig eller 
mangelfull føring, oppfyller ikke 
opplysningsplikten om hvem som 
er ansatt og når/hvor mye arbei-
der de utfører.   

Begge 811 553 620 

Skatteetaten Folkeregisterloven  
§ 12-1, 1. ledd a 

Overtredelsesgebyr Engangsbeløp Brudd på opplysningsplikt om egne 
forhold. 

Fysisk Ny 2017 

Skatteetaten Folkeregisterloven  
§ 12-1, 1. ledd b 

Overtredelsesgebyr Engangsbeløp Brudd på opplysningsplikt for hus-
eier eller utleier av eiendom, post-
tilbyder, ekomtilbyder, nettselskap 
eller strømleverandør. 

Begge Ny 2017 

Skatteetaten Folkeregisterloven  
§ 12-1, 1. ledd c 

Overtredelsesgebyr Engangsbeløp Brudd på vilkår for utlevering av 
opplysninger fra folkeregisteret. 

Begge Ny 2017 

Skatteetaten Folkeregisterloven  
§ 12-2 

Tap av rett til å få 
utlevert opplysninger 

Tap av rett til å få utlevert opplysning-
er. 

Grove eller gjentatte brudd på 
vilkår for utlevering av opplys-
ninger fra folkeregisteret. 

Begge Ny 2017 
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I 2017 fikk Skatteetaten hjemmel til å ilegge to nye overtredel-

sesgebyr etter skatteforvaltningsloven § 14-7, rettet mot tredje-

part som ikke oppfyller sin opplysningsplikt og opplysningsplikti-

ge som ikke medvirker til kontroll. Etaten har også fått tre nye 

overtredelsesgebyr hjemlet i folkeregisterloven § 12-1, rettet 

mot brudd på opplysningsplikt om egne forhold, brudd på opp-

lysningsplikt for tredjepart og brudd på vilkår for utlevering av 

opplysninger fra Folkeregisteret. I tillegg er det ny hjemmel i 

folkeregisterloven § 12-2 for tap av rett til å få utlevert opplys-

ninger. Bruken av de nye sanksjonene er ikke med i tallmateria-

let for bruken av administrative sanksjoner i årene 2014-2016.   

Forvaltningstiltak  

Overfor skatte- og avgiftspliktige personer og foretak som ikke 

etterlever regelverket, kan skattemyndighetene ilegge tvangs-

mulkt med hjemmel i skatteforvaltningsloven, skattebetalingslo-

ven32 og a-opplysningsloven. Et foretak ilegges for eksempel en 

daglig løpende mulkt som følge av at pliktige opplysninger ikke 

er gitt myndighetene innen en nærmere angitt frist. 

Skattemyndighetene kan også gjennomføre andre tiltak ved inn-

krevingen av skatte- og avgiftskrav. Blant annet kan myndighet-

ene få sikkerhet for skatte- og avgiftskravet ved å ta utlegg i 

formuesgoder som tilhører skyldneren. Videre kan myndighetene 

begjære arrest hvor det er grunn til å frykte at skatte- eller av-

giftspliktige vil disponere over formuesgoder på en slik måte at 

de er utilgjengelige for utlegg, når kravet senere fastsettes og 

forfaller til betaling. Dersom vilkårene for arrest er oppfylt, er det 

retten som beslutter om arrest kan gjennomføres eller ikke. Et 

annet aktuelt tiltak er å begjære åpning av konkursbehandling 

                                           

32 Lov 17.juni 2005 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav 

Etat Paragraf Betegnelse Hva går reaksjonen ut på Type overtredelser reaksjonen 
er rettet mot 

Juridisk eller 
fysisk person 

Antall 
2014 

Antall 
2015 

Antall 
2016 

Skatteetaten A-opplysningsloven  
§ 11 

Overtredelsesgebyr Engangsbeløp som utgjør 15 R for sen 
innlevering av pliktige opplysninger.   

Arbeidsgiver som har kortere for-
sinkelser i rapporteringen av plik-
tige opplysninger.  

Begge Ny 
2015 

0 0 

Skatteetaten Dokumentavgiftsloven 
§ 4 

Tilleggsavgift Et tilleggsbeløp som utgjør inntil det 
dobbelte av det pliktige avgiftsbeløpet, 
og det firedobbelte i gjentagelsestilfel-
ler,  kan ilegges den som gir uriktige 

eller ufullstendige opplysninger.   

Tilleggsavgiften ilegges den som 
gir uriktige eller ufullstendige 
opplysninger som kunne medført 
unndragelse av avgift.  Gir et 

ansvar for medhjelper.  

Begge - - - 

 
Tabell 6: Skatteetatens administrative sanksjoner 
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av debitor. Fra det tidspunktet konkurs åpnes av retten mister 

debitor retten til å råde over boets eiendeler og til å pådra boet 

forpliktelser.  

Skatteoppkrever har også følgende tiltak etter skattebetalingslo-

ven:  

- Solidaransvar ved arbeidsutleie 

- Godskrivingsnekt 

- Skjerpet betaling 

I tillegg kan skattemyndighetene inndra HMS-kort etter nærmere 

regler.  
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Etat Paragraf Betegnelse Hva går reaksjonen ut på Type overtredelser reaksjonen er 
rettet mot 

Juridisk 
eller fysisk 
person 

Antall 
2014 

Antall 
2015 

Antall 
2016 

Skatteetaten Skatteforvaltningsloven 
§ 14-1  

Tvangsmulkt Daglig løpende mulkt som følge av at 
pliktige opplysninger ikke er innlevert 
innen fastsatt frist. Samlet tvangsmulkt 
kan ikke overstige 50 R.  

Skattepliktige, trekkpliktige, tredjeparter 
mv med opplysningsplikt har ikke levert 
forespurte eller pliktige opplysninger 
innen fastsatt frist eller det er åpenbare 
feil ved opplysninger som er gitt. 

Begge 103 60 92 

Skatteetaten Skatteforvaltningsloven 
§ 14-1  

Tvangsmulkt Daglig løpende mulkt som følge ikke 
etterkommet pålegg  om bokføring. 
Samlet tvangsmulkt kan ikke overstige 
en million kroner.  

Brudd på pålegg om bokføring og hvor 
tvangsmulkten ilegges sammen med 
pålegget og dets frist.   

Begge Inngår i angitt bruk av sktfvl. 
§ 14-1 (over) 

Skatteetaten Skattebetalingsloven  
§ 5-16 (1) 

Tvangsmulkt  Daglig løpende mulkt til tredjemann for 
ikke å ha etterkommet plikten til å gi 
kontrollopplysninger. Mulktens størrelse 
tilpasses den som ilegges.  

Tredjeparter som ikke oppfyller sin plikt 
til å gi opplysninger som skal brukes til 
arbeidsgiverkontroll. 

Begge 14 2 22 

Skatteetaten Skattebetalingsloven  
§ 5-16 (2) 

Tvangsmulkt  Daglig løpende mulkt på maks 10 R per 
dag, ilegges for ikke etterkommet på-
legg om bokføring. Samlet mulkt er 
begrenset oppad til en million kroner. 

Den som ikke etterkommer pålegg om 
bokføring. 

Begge Inngår i angitt bruk av sktbl.   
§ 5-16 (1) (over) 

Skatteetaten A-opplysningsloven § 10 Tvangsmulkt  Daglig løpende mulkt som følge av at 
pliktige opplysninger ikke er innlevert 
innen fastsatt frist. Samlet tvangsmulkt 
kan ikke overstige 1000 R.  

Brudd på innrapporteringsplikt etter a-
opplysningsloven enten i form av mang-
lende opplysninger eller åpenbare feil ved 
opplysninger som er gitt.  

Begge Ny 2016 1 158 

Skatteopp-
krever 

Skattebetalingsloven  
§ 4-1 

Solidaransvar 
ved arbeidsut-
leie 

Innleier eller utleier av arbeidskraft må 
innbetale det beløp den andre parten 
skylder i ubetalte skatter og avgifter når 
den av dem som etter avtale utøver 
arbeidsgiveransvaret etter sktbl., ikke 
har gjennomført sine plikter til trekk og 
innbetaling. 

Solidaransvaret ved arbeidsutleie medfø-
rer at både innleier og utleier hefter for 
plikt til å foreta forskuddstrekk etter 
sktbl. § 5-4, plikten til å sende oppgjør og 
føre regnskap mv. etter § 5-11 og plikten 
til å foreta utleggstrekk etter § 14-5., 
opplysningsplikten etter § 4-4 nr. 2, det 
økonomiske ansvaret for forskuddstrekk 
og utleggstrekk etter § 16-20 samt 
straffansvaret etter §§ 18-1 og 18-2. 
Tilsvarende er det solidaransvar for å 
levere skattemelding om  arbeidsgiverav-
gift etter reglene i a-opplysningsloven. 

Begge - - - 

Skatteopp-
krever 

Skattebetalingsloven  
§ 7-1 

Godskrivings-
nekt 

Skatteoppkreveren kan for skattytere 
nekte å godskrive forskuddstrekk som 
arbeidsgiveren har innberettet/foretatt, 
men ikke innbetalt. Skatteyter blir da 
skyldig skatt.   

Ved manglende innbetaling fra arbeidsgi-
ver kan godskriving nektes dersom skatt-
yter ut fra sin tilknytning til arbeidsgiver 
visste eller burde visst at forskuddstrek-
ket ikke ble innbetalt eller hadde mulig-
heter til påvirke arbeidsgivers betaling av 
forskuddstrekket.  

Begge 1 225 1 282 1 522 
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Etat Paragraf Betegnelse Hva går reaksjonen ut på Type overtredelser reaksjonen er ret-
tet mot 

Juridisk 
eller fysisk 
person 

Antall 
2014 

Antall 
2015 

Antall 
2016 

Skatteopp-
krever 

Skattebetalingsloven § 
10-10 

Skjerpet  
betaling 

Forskuddstrekk for de to foregående 
kalendermånedene forfaller til betaling 
hver 15. januar, 15. mars, 15. mai, 
15. juli, 15. september og 15. novem-
ber. Skatteoppkreveren kan gi ar-
beidsgiveren pålegg om skjerpet 
(hyppigere) betaling for forskudds-
trekk og utleggstrekk. 

Skjerpet innbetaling av forskuddstrekk og 
utleggstrekk ilegges arbeidsgivere som har 
vist vesentlig forsømmelse av sine plikter 
etter skattebetalingsloven f.eks. ikke over-
holdt plikten til å sette trekk inn på skatte-
trekkskonto. 

Begge - - - 

Skatteopp-
krever/  
Skatteetaten 

Skattebetalingsloven § 
14-1  

Utlegg (pant) Sikring av eksisterende krav ved å ta 
utlegg/pant i verdier skyldneren eier, 
bla gjenstander, eiendom, kundeford-
ringer mv. Utlegg kan tas uvarslet 
dersom fullbyrdelsen ville bli vesentlig 
vanskeliggjort om varsel blir gitt.  

Utlegg skal sikre oppgjør for skatte- og 
avgiftskrav. Utlegg tas uavhengig av kra-
vets størrelse, forutsatt at utleggsgjenstan-
den antas å helt eller delvis gi dekning for 
kravet ved et senere salg. Avgjørende for 
hvilke formuesgoder som tilhører skyldne-
ren er hvem som er reell eier av formues-
godet. 

Begge - - - 

Skatteopp-
krever/  
Skatteetaten 

Skattebetalingsloven  
§ 16-20 1. ledd 

Trekkansvar for 
arbeidsgiver 

Arbeidsgiver må betale det beløpet 
som skulle vært trukket og innbetalt. 

Arbeidsgivere som førsømmer sine plikter 
til trekk og innbetaling, (forskuddstrekk og 
utleggstrekk), må betale det skyldige belø-
pet.   

Begge 383 196 512 

Skatteopp-
krever/  
Skatteetaten 

Skattebetalingsloven  
§ 16-20 2. ledd 

Trekkansvar for 
arbeidsgiver 

Arbeidsgiver må betale det beløpet 
som skulle vært innbetalt i skatt der-
som pliktig registrering og rapporte-
ring av arbeidsforholdet var blitt gjen-
nomført.  

Arbeidsgiver har unnlatt å registrere ar-
beidstakere i Aa-registeret eller gitt uriktige 
eller ufullstendige opplysninger om arbeids-
taker og arbeidsforholdet.  

Begge 159 229 386 

Skatteopp-
krever/  
Skatteetaten 

Skattebetalingsloven  
§ 16-50 
 

Ansvar for 
inntektsskatt, 
trygdeavgift og 
merverdiavgift 
for privat opp-
dragsgiver 

Medansvar for kjøper av tjenester 
innebærer at vedkommende kan bli 
gjort ansvarlig for og krevet for den 
skatt, trygdeavgift og/eller merverdi-
avgift som tjenesteyteren har unn-
dratt fra beskatning og oppgjør for 
merverdiavgift. Dette gjelder dersom 
vederlaget overstiger kr 10 000 og 
det ikke er betalt via bank.  

Svart arbeid. Fysisk - - - 
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Etat Paragraf Betegnelse Hva går reaksjonen ut på Type overtredelser reaksjonen er ret-
tet mot 

Juridisk 
eller fysisk 
person 

Antall 
2014 

Antall 
2015 

Antall 
2016 

Skatteopp-
krever/  
Skatteetaten 

Culpaansvar ev.  
aksjeloven § 17-1 

Erstatningsan-
svar 

I tilfeller hvor det ikke blir gitt oppgjør 
for manglende forskuddstrekk, kan 
det fremmes  et erstatningskrav mot 
personer i ledende posisjoner hos 
arbeidsgiver. Tvangsgrunnlag må 
skaffes gjennom søksmål eller at det 
meldes som rettskrav ved straffesak. 

Erstatningskrav kan rettes mot ledende 
personer særlig der trekkansvaret etter  
§ 16-20 ikke kan påregnes å bli oppgjort 
fra arbeidsgiver, f.eks. fordi virksomheten 
har opphørt pga konkurs.  

Begge - - - 

Skatteopp-
krever/ 
Skatteetaten 

Tvisteloven § 32-1 (2) 
jf. lovens kap. 33. 

Arrest Midlertidig sikring av skatte- og av-
giftskrav som ikke er forfalt ennå 
(sannsynliggjorte krav). Det er ting-
retten som vurderer og avgjør om 
arrest skal gis eller ikke.  

Det kan være behov for å sikre fremtidige 
krav gjennom arrest når det er grunn til å 
frykte at arbeidsgiveren vil disponere over 
formuesgoder på en slik måte at de er 
utilgjengelige for beslag når kravet senere 
fastsettes og forfaller til betaling. 

Begge - - - 

Skatteopp-
krever/  
Skatteetaten 

Konkursloven §§ 60 
følgende 

Konkurs Å begjære skyldner av skatte- og 
avgiftskrav konkurs. Konkursbegjæ-
ringen behandles av tingretten, og 
retten avgjør ved kjennelse hvorvidt 
konkurs skal åpnes eller ikke.  

Det kan være behov for å begjære et sel-
skap konkurs, særlig hvor selskapet stadig 
opparbeider seg nye restanser eller ubetal-
te terminer.  

Begge 3 152 3 055 3 565 

Skatteopp-
krever/  
Skatteetaten 

Forskrift om HMS kort 
på bygge- og anleggs-
plasser § 8 

Inndragning av 
HMS-kort 

Ugyldige HMS-kort kan bli inndratt på 
stedet av Arbeidstilsynet, skattemyn-
dighetene og politiet.  

HMS-kort er ugyldige når arbeidsforholdet 
er over, gyldighetsperioden er utløpt, når 
vilkårene om pliktig registrering av virk-
somhet og arbeidstakere ikke lenger er 
oppfylt, eller dersom kortet eller bruken av 
kortet av andre grunner gjør det ugyldig. 

Juridisk  - - - 

Skatteopp-
krever/  
Skatteetaten 

Forskrift om offentlig 
godkjenning av ren-
holdsvirksomheter og 
om kjøp av renholdstje-
nester § 11     

Inndragning av  
HMS-kort 

Ugyldige HMS-kort kan bli inndratt på 
stedet av Arbeidstilsynet, skattemyn-
dighetene og politiet.  

HMS-kort er ugyldige når arbeidsforholdet 
er over, gyldighetsperioden er utløpt, når 
vilkårene om pliktig registrering av virk-
somhet og arbeidstakere ikke lenger er 
oppfylt, eller dersom kortet eller bruken av 
kortet av andre grunner gjør det ugyldig. 

Juridisk - - - 

 
Tabell 7: Skatteetatens forvaltningstiltak 
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Skatteetaten fikk i 2016 hjemmel til å ilegge tvangsmulkt for 

manglende opplysninger i Aa-registeret etter den nye a-

opplysningsloven. Tvangsmulkten lå tidligere hos NAV, med 

hjemmel i folketrygdloven.  

Det foreligger ikke tall for antall ganger skatteoppkrever har ut-

løst solidaransvar ved arbeidsutleie eller bruk av skjerpet innbe-

taling av forskuddstrekk/utleggstrekk i årene 2014-2016. Tilsva-

rende foreligger ikke antall vedtak om utlegg, tall for bruk av 

medansvar etter skattebetalingsloven, erstatningsansvar etter 

aksjeloven eller antall arrestbegjæringer etter tvisteloven. Skat-

teetaten registrerer ikke antall inndragninger av HMS-kort.  

Tolletaten 

Tolletatens samfunnsoppdrag er å legge til rette for korrekt og 

effektiv inn- og utførsel av varer, beskytte samfunnet mot ulovli-

ge og restriksjonsbelagte varer og sikre statens inntekter gjen-

nom riktige grunnlag for toll og avgifter. Tolletaten bidrar også til 

etterlevelse av lovverket om narkotika, alkohol, tobakk, legemid-

ler, våpen, farlige stoffer, næringsmidler, dyr, miljø, avfall, øko-

nomisk kriminalitet og immaterielle rettigheter. Tolletaten utfører 

en rekke kontrolloppgaver for å sikre etterlevelse av toll- og va-

reførselsreglene, og ha kontroll på varestrømmene inn og ut av 

Norge.33  

Etatens administrative sanksjoner og forvaltningstiltak er hjemlet 

i tolloven med forskrift, og retter seg mot overtredelser fra aktø-

                                           

33 Tolletatens årsrapport 2016 – s. 6 

rer i vareførselen inn og ut av landet; alt fra reisende privatper-

soner til næringsaktører innen import og eksport, inkludert blant 

annet også transportører, speditører og deklaranter. De fleste 

reaksjonene kan benyttes mot både fysiske og juridiske perso-

ner.  

Administrative sanksjoner  

Tolletaten har følgende administrative sanksjoner hjemlet i tollo-

ven:34  

- Forenklet forelegg 

- Tilleggstoll 

- Overtredelsesgebyrer 

- Tilbaketrekking av tollagerbevilling 

- Tilbaketrekking av tillatelser 

Tolletaten har i 2017 fått hjemmel til å ilegge overtredelsesgebyr 

for brudd på tollovens pliktregler i kapittel 3 og 4, manglende 

medvirkning til kontroll, og for utstedelse av uriktige dokumenter 

i forbindelse med eksport. Siden disse hjemlene først kom i 

2017, foreligger ikke tallmateriale fra perioden 2014-2016. Det 

foreligger heller ikke tall for antall vedtak med tilbaketrekking 

eller endring av tillatelser for samme periode. 

 

 

                                           

34 Lov 21.desember 2007 om toll og vareførsel 
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Tabell 8: Tolletatens administrative sanksjoner 

Etat Paragraf Betegnelse Hva går reaksjonen ut på Type overtredelser reaksjonen  
er rettet mot 

Juridisk 
eller 
fysisk 
person 

Antall 
2014 

Antall 
2015 

Antall 
2016 

Tolletaten Tolloven  
§ 16-9 

Forenklet forelegg for 
tollovertredelser av 
mindre alvorlig art 

Betaling av et engangsbeløp (inntil 9 500 kr) i 
form av et  forenklet forelegg som ilegges på 
stedet. 

Forenklet forelegg ilegges ved ulovlig innførsel av 
alkohol, tobakk, kjøtt, drivstoff, andre varer. 

Fysisk 16 821 16 583 17 868 

Tolletaten Tolloven  
§ 16-10 

Tilleggstoll  
(og -merverdiavgift) 

Betaling av et tilleggsbeløp. Ved uaktsomme 
overtredelser utgjør beløpet  0-30 % av unn-
dratt toll, mens det ved  grovt uaktsomme eller 
forsettlige overtredelser utgjør 30-60 %.  

Alle overtredelser som kan eller har ført til unndratt 
toll. bl.a. brudd på deklarasjonsplikten, feil oppgitt 
klassifisering, tollverdi etc. 

Begge 2 357 2 226 1 864 

Tolletaten Tolloven  

§ 16-15 

Overtredelsesgebyr  Betaling av et engangsbeløp for brudd på de-

klarasjonsplikten for valuta. Overtredelsesge-
byret utgjør 20 % av betalingsmiddelets påly-
dende. Sikkerhet i pengesummen tas på ste-
det. 

Overtredelsesgebyret ilegges den som bringer nors-

ke og utenlandske sedler og mynt tilsvarende et 
beløp større enn 25 000 kr til eller fra Norge uten å 
ha oppgitt eller lagt disse frem for tollmyndighetene 
senest ved grensepassering. 

Begge 739 765 756 

Tolletaten Tolloven  
§ 16-17 
(1)  
bokstav a 

og b 

Overtredelsesgebyr  Betaling av engangsbeløp som kan utgjøre 
inntil 75 R for de som fører varer og gods inn 
og ut av landet og som bryter sine opplys-
ningsplikter etter tolloven. Ved særlig grove 

overtredelser, kan det ilegges overtredelsesge-
byr med inntil det dobbelte antall rettsgebyr. 

Overtredelsesgebyret ilegges de som fører varer og 
gods inn og ut av landet og som har brutt varsling, 
melde- og fremleggelsesplikt, eller plikt til å dekla-
rere eller tollekspedere. 

Begge Ny 2017 

Tolletaten Tolloven  
§ 16-17 
(1) bok-
stav c 

Overtredelsesgebyr  Betaling av et engangsbeløp  for manglende 
medvirkning til kontroll. Ovetredelsesgebyret 
kan utgjøre inntil 50 R og kan ilegges på ste-
det.  

Ovetrtredelsesgebyr ilegges for en opplysningsplik-
tig for overtredelse av medvirkningsplikt til tollkon-
troll eller for å hindre adgang til tollager. 

Begge Ny 2017 

Tolletaten Tolloven  
§ 16-17 
(1) bok-
stav d 

Overtredelsesgebyr  Betaling av et engangsbeløp for feil med opp-
rinnelsesdokumentasjon. Overtredelsesgebyret 
kan utgjøre inntil 75 R, og inntil det dobbelte 
ved særlig grove overtredelser.  

Bruk av uriktige dokumenter for varer som ekspor-
teres, dvs uriktig opprinnelsesbevis, faktura eller 
annet legitimasjonsdokument.  

Begge Ny 2017 

Tolletaten Tolloven  
§ 4-30 

Tilbaketrekking av 
tollagerbevilling  

Tollagerholder som bryter vilkårene kan, alt 
etter hvor grovt bruddet er,  få formell advar-
sel, få tillatelsen tilbaketrukket  i to uker, fire 
uker eller permanent.    

Fastsatte vilkår overholdes ikke bla brudd på direk-
tekjøringsordning og brudd på lossetillatelser, eller 
dersom tollagerholder på annen måte gjør seg skyl-
dig i misbruk.  

Juridisk 1 0 1 

Tolletaten Tollfor-
skriften  
§ 3-1-19 

Tilbaketrekking og 
endring av tillatelse 

Tillatelsesholder som bryter vilkårene kan, alt 
etter hvor grovt bruddet er, få formell advarsel, 
få hele eller deler av tillatelsen trukket tilbake 
midlertidig eller permanent.  

Fastsatte vilkår for tillatelse overholdes ikke, bla der 
det er gitt generell tillatelse til vareførsel på vei hvor 
det ikke er tollsted eller generell tillatelse til varefør-
sel utenom åpningstid på vei hvor det er tollsted. 
Endring eller tilbakekall av tillatelse til elektronisk 
datautveksling/deklarering i TVINN inngår.  

Begge - - - 
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Forvaltningstiltak  

Tolletaten har følgende forvaltningstiltak, alle hjemlet i tolloven:  

- Tilbakeholde kjøretøy mv. til sikring av verdier for even-

tuell inndragning eller bot 

- Beslag og pågripelse 

- Tvangsmulkter 

 

  Etat Paragraf Betegnelse Hva går reaksjonen ut på Type overtredelser reaksjonen er 
rettet mot 

Juridisk 
eller fysisk 
person 

Antall 
2014 

Antall 
2015 

Antall 
2016 

Tolletaten Tolloven § 16-12 Tilbakehold til sikring  Tilbakeholdelse av transportmiddel og andre  
verdier som har vært brukt ved tollovertredel-
ser. Når påtalemyndighetene har tatt stilling til 
inndragning av beløp eler bot, skal gjenstan-
dene utleveres dersom inndragningsbeløpet 
eller boten betales. 

Tilbakeholdelse av transportmiddel og 
andre verdier ved ulovlig inn- eller 
utførsel av varer, motarbeiding av toll-
myndighetene, fremleggelse av uriktige 
erklæringer/dokumenter mv. 

Begge - - - 

Tolletaten Tolloven § 16-13 Beslag og pågripelse Tollmyndighetene kan beslaglegge vare det 
kan bli tale om å inndra. Tollmyndighetene kan 
foreta pågripelse, men må snarest mulig over-
levere den pågrepne til politiet. 

Overtredelse som nevnt i tolloven kap. 
16. 

Begge - - - 

Tolletaten Tolloven § 16-16 (1) 
1. og 2. punktum  

Tvangsmulkt Betaling av løpende dagmulkt for ikke etter-
kommet krav om opplysninger. Samlet 
tvangsmulkt kan ikke overstige 50 R. 

Opplysningspliktige, inkludert tredje-
part, som ikke etterkommer krav om 
kontrollopplysninger etter tolloven.  

Begge Ny 2017 

Tolletaten Tolloven § 16-16 (1) 
3. punktum 

Tvangsmulkt Betaling av løpende dagmulkt for ikke etter-
kommet krav om bokføring. Normalt 1 R pr. 
dag, maksimalt 10 R pr. dag, og samlet inntil 
en million kroner og maksimalt ett år. 

Bokføringspliktige etter tolloven som 
ikke har etterkommet pålegg om bokfø-
ring ved fristens utløp.  

Begge - - - 

 

Tabell 9: Tolletatens forvaltningstiltak 
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Tolletaten er også gitt forvaltningstiltak gjennom vegtrafikkloven 

§ 36 og kan sammen med politiet og Statens Vegvesen, inndra 

registreringsskilter og vognkort til kjøretøy med bruksforbud og 

når avgifter ikke er betalt eller forsikring mangler. Etaten er også 

gitt rett til å holde tilbake kjøretøy, for å sikre betaling av bøter 

mv. ved overtredelser av vegtrafikkloven. Det vises til tabell 5: 

Politiets forvaltningstiltak. 

Tolletaten fører ikke statistikk som omfatter bruk av forvalt-

ningstiltakene. Det foreligger derfor ikke tallmateriale som viser 

omfang i bruk for noen av disse.   

Utlendingsforvaltningen 

Utlendingsdirektoratet (UDI) er den sentrale etaten i utlendings-

forvaltningen. UDI skal legge til rette for lovlig innvandring og gi 

beskyttelse til de som fyller kravene for det. Samtidig har etaten 

en kontrollfunksjon og skal se til at systemet ikke blir misbrukt. 

UDI behandler søknader om beskyttelse (asyl), besøksvisum, 

familieinnvandring, oppholdstillatelser for å arbeide og studere, 

statsborgerskap, reisedokumenter, permanent oppholdstillatelse 

og saker etter EØS-regelverket. UDI fatter også vedtak om bort-

vising og utvising. I tillegg har UDI ansvar for at alle asylsøkere 

får tilbud om et sted å bo mens de venter på at søknaden be-

handles, og for å legge til rette for assistert retur til hjemlandet 

for de som har søkt om bistand. UDI kan også fatte vedtak om 

registrering av tredjelandsborgere i Schengen informasjonssys-

tem (SIS). Dette innebærer at tredjelandsborgeren nektes inn-

reise i hele Schengen-området for en angitt periode.  

Som faglig overordnet organ instruerer UDI politiet i utlendings-

saker. Politiets utlendingsenhet (PU) registrerer asylsøkere, un-

dersøker asylsøkernes reiseruter, fastslår identitet og forbereder 

og iverksetter endelige avslag i asylsaker. PU koordinerer og 

sikrer kvaliteten i alle uttransporteringene fra Norge. Politidistrik-

tene tar imot og forbereder søknader om oppholds- og arbeidstil-

latelse. Politiet er delegert myndighet til å innvilge søknader om 

oppholdstillatelse der det er åpenbart at vilkårene for tillatelse er 

oppfylt. Politiet har ikke kompetanse til å avslå søknader, og dis-

se sakene må sendes UDI. Videre må politiet oversende saker til 

avgjørelse i UDI der det er tvil om vilkårene er oppfylt. 

Politidistriktene oppretter og forbereder utvisningssaker på bak-

grunn av straffbare forhold, andre overtredelser av utlendingslo-

ven, eller oversittet utreisefrist som medfører sak om utvisning 

etter returdirektivet.  

Det politidistriktet som har ansvaret for utlendingens straffesak, 

har også ansvaret for å opprette utvisningssak.35 Straffesaken 

skal som hovedregel etterforskes og påtales i det politidistriktet 

hvor handlingen «antas foretatt».36 

Politiet har ansvaret for effektuering av utvisning- og avslagssa-

ker. Dette innebærer å underrette utlendingen, følge opp perso-

ner som plikter å forlate riket ved å påse at fastsatt utreisefrist 

overholdes, og om nødvendig ved bruk av tvang etter utlen-

                                           

35 Jf. UDI sitt rundskriv RS 2010 – 024 
36 Påtaleinstruksen § 1-1 
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dingsloven, som for eksempel pågripelse og fengslig forvaring i 

påvente av uttransport. 

Administrative sanksjoner  

Samtlige av utlendingsforvaltningens administrative sanksjoner 

er hjemlet i utlendingsloven og består av:  

- Utvisning 

- Bortvisning 

- Tilbakekall av status som flyktning og oppholdstillatelse 

- Tilbakekall av midlertidig oppholdstillatelse, permanent 

opphold eller norsk statsborgerskap 

- Tilbakekall av oppholdskort etter EØS-regelverket 

- Karantene for vertsfamilier til au-pair  

- Karantene for arbeidsgiver 

- Innmelding i SIS 

UDI har til rådighet en rekke hjemler for utvisning av person fra 

riket med variasjoner i begrunnelse og lengde på innreiseforbu-

det. UDI har kompetanse til å fatte vedtak om både bort- og 

utvisning, mens politiet har kompetanse til å fatte vedtak om 

bortvisning etter utlendingsloven.  
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Etat Paragraf Hjemmels-
grunnlag 

Betegnelse Hva går reaksjonen ut på Type overtredelser reaksjonen er rettet mot Juridisk  
eller fysisk 
person 

Antall 
2014 

Antall 
2015 

Antall 
2016 

UDI Utlendingsloven 
§ 122 

utl § 122 Utvisning Utlendingen gis et innreise-
forbud begrenset eller varig, 
og må forlate riket. Inn-
reiseforbud kan gis for to år, 
fem år, ti år eller varig.   

Brukes overfor EØS-borgere eller deres familie-
medlemmer når hensyn til offentlig or-
den/sikkerhet tilsier det. Rammer kriminell virk-
somhet.  

Fysisk 1 398 1 535 1 446 

UDI Utlendingsloven 
§ 66 

utl § 66  
1. ledd a 

Utvisning Utlendingen gis et innreise-
forbud begrenset eller varig, 
og må forlate riket/ 
Schengen. Innreiseforbud 
kan gis for to år, fem år, ti 
år eller varig.   

Sanksjonen brukes ved overtredelse av utlendings-
loven eller at det er gitt vesentlig urikte opplys-
ninger i en sak etter utlendingsloven, eller utlen-
dingen antas å ville unndra seg gjennomføring av 
et vedtak om å forlate riket. 

Fysisk 1 894 2 816 3 114 

UDI  utl § 66  
1. ledd b 

  Ilagt straff eller sonet straff for mindre enn 5 år 
siden i utlandet og som etter norsk lov kan føre til 
fengselsstraff. 

Fysisk 0 7 21 

UDI  utl § 66  
1. ledd c 

  Utlendingen er Ilagt rettskraftig straffedom eller 
særreaksjon for forhold som kan føre til fengsels-
straff eller for brudd på straffeloven §§ 323, 326, 
334, 339, 362 eller 373.  

Fysisk 1 012 913 778 

UDI  utl § 66  
1. ledd d 

  Utlendingen er bortvist eller utvist i annet Scheng-
enland for manglende overholdelse av landets bes-
temmelser om utlendingers innreise eller opphold. 

Fysisk 0 0 1 

UDI  utl § 66  
1.ledd e 

  Sanksjonen brukes ved overtredelse av straffelo-
ven § 18 som gjelder terrorhandling-
er/terrorrelaterte handlinger, eller en utlending har 
gitt trygt oppholdssted til noen som utlendingen 
kjenner til har begått et slikt lovbrudd. 

Fysisk Unntatt offentlighet 

UDI  utl § 66  
1.ledd f 

  Sanksjonen brukes når søknaden om beskyttelse 
fremstår som et misbruk av asylsystemet, og sø-
keren også tidligere  har fått nektet asylsøknad 
realitetsbehandlet.  

Fysisk 0 0 0 

UDI Utlendingsloven 
§ 66 

utl § 66  
2.ledd a 

Utvisning Utlendingen gis et innreise-
forbud på 1 år og må forlate 
riket/Schengen. 

Utlendingen ikke har forlatt riket innen utreisefris-
ten i forbindelse med et returvedtak. 

Fysisk 667 642 571 

UDI  utl § 66  
2.ledd b 

  Utlendingen har fått er returvedtak uten frist grun-
net fare for unndragelse, søknaden er åpenbart 
grunnløs og utlendingen utgjør en fare for offentlig 
orden eller for grunnleggende nasjonale interesser. 

Fysisk 257 423 244 
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Etat Paragraf Hjemmels-
grunnlag 

Betegnelse Hva går reaksjonen ut på Type overtredelser reaksjonen er rettet mot Juridisk 
eller fysisk 
person 

Antall 
2014 

Antall 
2015 

Antall 
2016 

UDI Utlendingsloven 
§ 67 

utl § 67  
1. ledd a 

Utvisning Utlendingen gis et innreise-
forbud begrenset eller varig, 
og må forlate riket/- 
Schengen. Innreiseforbud 
kan gis for to år, fem år, ti 
år eller varig.   

Utlendingen for mindre enn 5 år siden er illagt 
straff eller særreaksjon for et forhold som etter 
norsk lov kan føre til fengsel i mer enn ett år. 

Fysisk 0 2 2 

UDI  utl § 67  
1. ledd b 

  Utlendingen for mindre enn 1 år siden her i riket er 
illagt straff eller særreaksjon for et forhold som 
etter norsk lov kan føre til fengsel i mer enn ett år. 

Fysisk 23 27 32 

UDI  utl § 67  
1. ledd c 

  Når utlendingen er ilagt straff eller særreaksjon for 
brudd på straffeloven §§ 168, 189, 271. 

Fysisk 2 1 0 

UDI  utl § 67  
1. ledd d 

  Når utlendingen har overstrådt straffelovens be-
stemmelser om terrorhandlinger og terrorrelaterte 
handlinger eller har gitt trygt tilholdssted til noen 
som utlendingen kjenner til at har begått slikt 
lovbrudd. 

Fysisk Unntatt offentlighet 

UDI Utlendingsloven 
§ 68 

utl § 68  
1. ledd a 

Utvisning Utlendingen gis et innreise-
forbud begrenset eller varig, 
og må forlate ri-
ket/Schengen. Innreisefor-
bud kan gis for to år, fem år, 
ti år eller varig.   

Utlendingen for mindre enn 5 år siden er illagt 
straff eller særreaksjon for et forhold som etter 
norsk lov kan føre til fengsel i mer enn to år. 

Fysisk 0 2 1 

UDI  utl § 68  
1. ledd b 

  Utlendingen for mindre enn 1 år siden er illagt 
straff eller særreaksjon for et forhold som etter 
norsk lov kan føre til fengsel i mer enn to år. 

Fysisk 31 44 64 

UDI  utl § 68  
1. ledd c 

  Når utlendingen har overstrådt straffelovens be-
stemmelser om terrorhandlinger eller terrorrelater-
te handlinger, eller gitt trygt tilholdssted til noen 
som utlendingen kjenner til at har begått slikt 
lovbrudd. 

Fysisk Unntatt offentlighet 
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Etat Paragraf Hjemmels-
grunnlag 

Betegnelse Hva går reaksjonen ut på Type overtredelser reaksjonen er rettet mot Juridisk 
eller fysisk 
person 

Antall 
2014 

Antall 
2015 

Antall 
2016 

UDI/ 
politiet 

Utlendingsloven 
§ 17 

utl § 17 a Bortvisning Utlending nektes innreise til 
riket og må forlate landet.  

Utlending som ikke viser gyldig pass. Fysisk 99 288 435 

UDI/ 
politiet 

 utl § 17 b   Utlending som mangler visum. Fysisk 119 287 132 

UDI/ 
politiet 

 utl § 17 c   Når utlendingen er registrert i SIS for å nekte 
innreise, dvs utvist fra annet Schengen-land. 

Fysisk 41 49 41 

UDI/ 
politiet 

 utl § 17 d   Når utlending mangler nødvendig tillatelse til opp-
hold. 

Fysisk 124 272 192 

UDI/ 
politiet 

 utl § 17 e   Når utlendingen ikke kan sannsynliggjøre formålet 
med oppholdet. 

Fysisk 460 778 705 

UDI/ 
politiet 

 utl § 17 f   Når utlendingen ikke har tilstrekkelige midler til 
opphold i riket. 

Fysisk 244 274 210 

UDI/ 
politiet 

 utl § 17 g   Når det fryktes at utlendingen vil begå straffbar-
handling som kan føre til fengselsstraff. 

Fysisk 30 54 56 

UDI  utl § 17 h   Når utlendingen i utlandet er straffet for et forhold 
som etter norks lov kan føre til fengselsstraff i fem 
år. 

Fysisk 0 0 0 

UDI/ 
politiet 

 utl § 17 i   Når det foreligger fare for straffbare handlinger 
fordi utledningen er bortvist eller utvist fra annet 
Schengen-land  for antatte alvorlige straffbare 
handlinger. 

Fysisk 1 1 2 

UDI/ 
politiet 

 utl § 17 j   Når kompetent helsepersonell finner at utlendingen 
åpenbart lider av alvorlig sinnslidelser. 

Fysisk 0 0 3 

UDI/ 
politiet 

 utl § 17 k   Gjelder utlending uten oppholdstillatelse som ikke 
har dekket  uttransporteringskostnader for tidligere 
uttransporter. 

Fysisk 14 13 10 

UDI  utl § 17 l  Utlending nektes innreise til 
riket og må forlate landet 
umiddelbart. 

Når utlending uten oppholdstillatelse antas å være 
fare for Norges indre sikkerhet , folkehelsen eller 
offentlig orden. 

Fysisk 0 1 1 
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Etat Paragraf Hjemmels-
grunnlag 

Betegnelse Hva går reaksjonen ut på Type overtredelser reaksjonen er rettet mot Juridisk 
eller fysisk 
person 

Antall 
2014 

Antall 
2015 

Antall 
2016 

UDI Utlendingsloven 
§ 121 

utl § 121 Bortvisning Utlending nektes innreise til 
riket og må forlate landet. 

Gjelder utlending som ikke oppfyller rett til innreise 
til Norge. Omfatter EØS-borgere og deres familie-
medlemmer når forutsetninger for opphold ikke er 
tilstede. 

Fysisk 60 207 224 

UDI Utlendingsloven 
§ 37 

utl § 37 Tilbakekall Tilbakekalling av status som 
flyktning og oppholdstillatel-
ser etter §§ 28 og 34. 

Utlendingen ikke lenger har et beskyttelsesbehov i 
riket. 

Fysisk - - - 

UDI Utlendingsloven 
§ 63 

utl § 63 Tilbakekall Tilbakekalling av  midlertidig 
oppholdstillatelse eller per-
manent opphold.  

Utlendingen har gitt uriktige opplysninger av be-
tydning for oppholdsvedtaket. Alle gitte tillatelser 
som er påvirket av opplysningene vil bli tilbakekalt. 

Fysisk - - 1 758 

UDI Utlendingsloven 
§ 27 

utl § 27 b Karantene - 
vertsforeldre 
for au pairer 

Det innvilges ikke oppholds-
tillatelser for å være au pair 
hos disse vertsforeldrene. Et 
vedtak om dette vil gjelde 
for ett, to, fem eller ti år. 

Når vertsforeldre  bryter vilkår for au pair-tillatelse 
herunder lønn/lommepenger og arbeidsvilkår. I 
tillegg ved straffbare forhold begått mot au pair i 
vertsfamilien. 

Fysisk 4 13 29 

UDI Utlendingsloven 
§ 27 

utl § 27 5.ledd Karantene – 
arbeids-
givere 

Det innvilges ikke oppholds-
tillatelser for å utføre arbeid 
hos vedkommende arbeids-
giver. Et vedtak om dette vil 
gjelde for to år. 

Når arbeidgiver bryter bestemmelser i utlendings-
loven som skal verne arbeidstakers lønns- og ar-
beidsvilkår. 

Juridisk 1 3 7 

UDI Utlendingsloven 
§ 120 

utl § 120 Tilbakekall 
av oppholds-
dokumenter 
etter EØS-
regelverket 

Inndragning av dokumenter 
når utlendingen ikke lenger 
har oppholdsrett, for å hind-
re senere misbruk av doku-
mentene. 

 Fysisk - - - 

UDI Lov om Scheng-
en informa-
sjonssystem 
(SIS) § 7 

sisi § 7 Registrering 
i Schengen 
informa-
sjons-
system (SIS) 

Nekte tredjelandsborgere 
innreise og opphold i hele 
Schengenområdet. 

Gis i forbindelse med et vedtak om utvisning. Fysisk 4 252 5 923 5 935 

 

Tabell 10: Utlendingsforvaltningens administrative sanksjoner 
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Forvaltningstiltak  

Forvaltningstiltakene på utlendingsområdet er tvangsmidler og 

utføres av politiet. Samtlige tiltak er hjemlet i utlendingsloven:   

- Beslag i identitets- og reisedokumentasjon  

- Pålegg om meldeplikt eller bestemt oppholdssted 

- Pågripelse og fengsling  

Tiltakene gjennomføres i samsvar med krav etter straffeprosess-

loven. Tiltakene brukes til forberedelse og effektuering av UDIs 

vedtak om utvisning, og politiets eller UDIs vedtak om bortvis-

ning. Politiets tvangsmidler på utlendingsområdet har stor likhet 

med tiltak i straffesporet selv om de er forvaltningstiltak. De er 

likevel tatt med i oversikten over etatenes reaksjoner siden til-

svarende tvangsmidler hjemlet i politiloven er tatt med, og siden 

politiets tvangsmidler på utlendingsområdet vil bidra til å gi en 

helhetlig oversikt over utlendingsmyndighetenes reaksjoner.   
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Etat Paragraf Hjemmels-
grunnlag 

Betegnelse Hva går reaksjonen ut på Type overtredelser reaksjonen er rettet 
mot 

Juridisk 
eller fysisk 
person 

Antall 
2014 

Antall 
2015 

Antall 
2016 

Politiet - 
utlendings-
området 

Utlendingsloven 
§ 21 

Utl. § 21 Alminnelig 
utlendings-
kontroll 

Kontroll med utlendingers 
innreise og opphold i riket. 

Ulovlig opphold og arbeid, ID-avklaring. Fysisk - - - 

Politiet - 
utlendings-
området 

Utlendingsloven 
§ 104 

Utl § 104  
1. ledd 

Tvangsmiddel Beslag av  reisedokumenter 
og annet materiale relevant 
for avklaring av ID og opp-
holdssted.    

Dersom det foreligger tvil om utlendingens iden-
titet, eller det er konkrete holdepunkter for å 
anta at utlendingen  tilbakeholder opplysninger 
om sin identitet, kan det foretas beslag av reise-
dokumenter og annet materiale som kan bidra til 
å avklare identitet og/elleer oppholdssted. 

Fysisk - - - 

Politiet - 
utlendings-
området 

 Utl § 104  
2. ledd 

  Når det er konkrete holdepunkter for å anta at 
utledningen vil unndra seg iverksetting av et 
vedtak. 

Fysisk - - - 

Politiet - 
utlendings-
området 

 Utl § 104  
3. ledd 

Tvangsmiddel Beslag av reisedokumenter. Kan tas beslag av reisedokumenter til utlen-
dinger hvis eneste grunnlag for opphold i riket er 
vernet mot utsendelse etter utl. § 73. 

Fysisk - - - 

Politiet - 
utlendings-
området 

Utlendingsloven 
§ 105 

Utl § 105  
1. ledd  a 

Tvangsmiddel Pålegg om meldeplikt eller 
bestemt oppholdssted. Be-
tegnes som fengslingssurro-
gater.  

Meldeplikt eller bestemt oppholdssted kan på-
legges når utlendingen nekter å oppgi sin identi-
tet, eller det er kontrete holdepunkter for å anta 
at utlendingen oppgir uriktig identitet.   

Fysisk - - - 

Politiet - 
utlendings-
området 

 Utl § 105  
1. ledd b 

  Meldeplikt eller bestemt oppholdssted kan på-
legges når det er mest sannsynlig at  
utlendingen vil unndra seg iverksetting av et 
vedtak. 

Fysisk - - - 

Politiet - 
utlendings-
området 

 Utl § 105  
1. ledd c 

  Asylsøker eller utlending med ulovlig opphold 
kan pålegges meldeplikt eller bestemt oppholds-
sted når utlendingen er ilagt straff for et straff-
bart forhold eller treffes på fersk gjerning ved 
utøvelse av et straffbart forhold, som kan føre til 
høyere straff enn fengsel i 6 måneder. 

Fysisk - - - 

Politiet - 
utlendings-
området 

 Utl § 105  
1. ledd d 

  En utlending kan pålegges meldeplikt eller be-
stemt oppholdssted når det eneste grunnlag for 
opphold i riket er vernet mot utsendelse etter 
utl. § 73 (non refoulment). Pålegg om bestemt 
oppholdssted kan her innebære at utlendingen 
pålegges å bo på et mottak i bestemt kommune 
eller fylke. 

Fysisk - - - 
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Etat Paragraf Hjemmels-
grunnlag 

Betegnelse Hva går reaksjonen ut på Type overtredelser reaksjonen er rettet 
mot 

Juridisk 
eller fysisk 
person 

Antall 
2014 

Antall 
2015 

Antall 
2016 

Politiet - 
utlendings-
området 

 Utl § 105  
1. ledd e 

  En utlending kan pålegges meldeplikt eller be-
stemt oppholdssted når søknad om beskyttelse 
har blitt eller mest sannsynlig vil bli nektet reali-
tetsbehandlet i medhold av utl. § 32 første ledd 
bokstav a eller d eller femte ledd. 

Fysisk - - - 

Politiet - 
utlendings-
området 

 Utl § 105  
1. ledd f 

  En utlending kan pålegges meldeplikt eller be-
stemt oppholdssted når utlendingens søknad om 
beskyttelse antas å være åpenbart grunnløs og 
skal behandles i løpet av 48 timer. 

Fysisk - - - 

Politiet - 
utlendings-
området 

Utlendingsloven 
§ 106 

Utl § 106  
1. ledd a 

Tvangsmiddel Pågripelse og fengsling etter 
utlendingsloven. Er i prinsip-
pet administrativ frihetsberø-
velse, men følger straffepros-
sessens regler mht. frem-
gangsmåte.  

Utlendingen samarbeider ikke om å klarlegge sin 
identitet  eller det er konkrete holdepunkter for 
å anta at utlendingen oppgir uriktig identitet. 

Fysisk - - - 

Politiet - 
utlendings-
området 

 Utl § 106  
1. ledd b 

  Hvis det er mest sannsynlig at utlendingen vil 
unndra seg iverksettelse av et vedtak som inne-
bærer plikt til å forlate riket, kan pågripelse og 
fengsling skje etter utlendingsloven § 106 første 
ledd bokstav b. Maksimal fengslingstid er 12 
uker med mindre det foreligger "særlige grun-
ner", jf. utl. § 106 siste ledd. 

Fysisk - - - 

Politiet - 
utlendings-
området 

 Utl § 106  
1. ledd c 

  Utlending som ikke overholder meldeplikt eller 
pålegg om bestemt oppholdssted etter § 105 
første ledd bokstav c, og  har en sak til behand-
ling som ikke er endelig avgjort, eller tidspunk-
tet for utreisefristen ennå ikke er inntrådt. 

Fysisk - - - 

Politiet - 
utlendings-
området 

 Utl § 106  
1. ledd d 

  En utlending kan pågripes og fengsles når det er 
truffet vedtak om utvisning og vedtaket er ende-
lig eller det er ikke gitt utsatt iverksettelse i 
forbindlese med klage, jf. § 90. Det er et vilkår 
at utlendingen er utvist på grunn av ilagt straff 
og at det er fare for at det kan bli begått nye 
straffbare handlinger. Maksimal fengslingstid er 
12 uker med mindre det foreligger "særlige 
grunner", jf. utl. § 106 siste ledd. 

Fysisk - - - 
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Tall for politiets bruk av forvaltningstiltak etter utlendingsloven i 

perioden 2014-2016 er ikke tilgjengelig. En eventuell innhenting 

av tall ville krevd manuell gjennomgang av stort antall saker fra 

politiets side. 

Tabell 11: Utlendingsforvaltningens forvaltningstiltak 

Etat Paragraf Hjemmels-
grunnlag 

Betegnelse Hva går reaksjonen ut på Type overtredelser reaksjonen er rettet 
mot 

Juridisk 
eller fysisk 
person 

Antall 
2014 

Antall 
2015 

Antall 
2016 

Politiet - 
utlendings-
området 

 Utl § 106  
1. ledd e 

  Utlendingen ikke har gjort det som er nødvendig 
for å oppfylle plikten til å skaffe seg gyldig reise-
dokument, jf. § 90 sjette ledd, femte punktum.  
Fengslingsgrunnlaget skal bidra til å sikre iverk-
setting av vedtak som innebærer plikt til å forla-
te landet. 

Fysisk - - - 

Politiet - 
utlendings-
området 

 Utl § 106  
1. ledd g 

  Pågripelse og fengsling kan finne sted når utled-
ningens søknad om beskyttelse mest sannsynlig 
vil bli nektet realitetsbehandlet i medhold av 
utlendingsloven § 32 første ledd bokstav a eller 
d eller femte ledd. 

Fysisk - - - 

Politiet - 
utlendings-
området 

Utlendingsloven 
§ 130 

Utl § 130  
1. ledd  
a og b 

Tvangsmiddel Beslag av reisedokumenter, 
eller pålegg om meldeplikt og 
bestemt oppholdssted. Be-
tegnes som fengslingssurro-
gater.  

Det kan foretas beslag av reisedokumenter etter 
utlendingsloven § 104, eller pålegges meldeplikt 
og bestemt oppholdssted etter utl. § 105 når 
utlendingen utgjør en trussel mot grunnleggende 
nasjonale interresser og ikke har innrettet seg 
etter vedtak om å forlate riket, eller tvangsretur  
ikke lar seg gjennomføre.  

Fysisk Unntatt offentlighet 

Politiet - 
utlendings-
området 

 Utl § 130  
2. ledd 

 Pågripelse og fengsling etter 
utlendingsloven. Er i prinsip-
pet administrativ frihetsberø-
velse, men følger straffe-
prossessens regler mht. 
fremgangsmåte.  

En utlending kan pågripes og fengsles etter  
§ 106 dersom utlendingen utgjør en trussel mot 
grunneleggende nasjonale interesser, og dette 
er fastslått i et vedtak i utlendingssaken. 

Fysisk Unntatt offentlighet 
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Kapittel 4 Reaksjoner som rammer økono-

misk 

Lovbruddene knyttet til etatenes forvaltningsområder er ofte 

motivert av ønsket om økonomisk gevinst. Spennvidden er stor - 

fra grov økonomisk kriminalitet til mer bagatellmessige lovbrudd 

som gir innsparing av relativt små beløp. Etatenes reaksjonsbruk 

skal omfatte alle varianter, fra kriminelle aktører som systema-

tisk benytter lovbrudd som forretningsstrategi, de som forsøker 

å unndra seg lovens bestemmelser på en mer amatørmessig må-

te, og aktører som kan ha misforstått regelverket.   

Hensikten med bruk av økonomiske reaksjoner er å påføre lov-

bryter en økonomisk konsekvens, enten som straff for begåtte 

lovbrudd eller for å gjøre det kostnadskrevende å ikke etterleve 

regelverket. I dette ligger at lovbryter skal tilbakebetale beløp 

som eksempelvis er unndratt i skatter og avgifter, eller som er 

blitt urettmessig utbetalt som følge av at uriktig informasjon er 

oppgitt til NAV. Tilbakebetaling av unndratt beløp til staten med-

fører imidlertid ikke et økonomisk tap. Etatenes bruk av økono-

miske reaksjoner har til hensikt å påføre lovbryter et tap i tillegg 

til tilbakebetaling. 

Det vil virke lite avskrekkende dersom lovbryter, etter å ha blitt 

avslørt, i hovedsak kan beholde den økonomiske gevinsten. Det 

vil heller ikke virke forebyggende hvis den økonomiske gevinsten 

er større enn reaksjonen på lovbruddet. Utbyttet av lovbrudd vil 

imidlertid variere fra sak til sak avhengig blant annet av om det 

er systematiske lovbrudd og lovbruddenes omfang. Det innebæ-

rer at det er behov for reaksjoner som kan brukes differensiert 

og tilpasset den enkelte sak, men også reaksjoner som treffer 

like lovbrudd likt i forbindelse med mindre alvorlige lovbrudd.  
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En reaksjon kan ramme lovbryters økonomi hardt uten at den 

består av innbetaling av et pengebeløp til staten. Reaksjoner 

som stanser aktiviteten eller sterkt begrenser en aktørs mulighet 

til forretningsdrift, vil kunne gå kraftig utover aktørens økonomi, 

så vel som omdømmet. Stans som pressmiddel gjelder i et be-

grenset tidsrom, inntil lovbryteren etterlever lovens krav. Selv 

en midlertidig stans kan gi negative økonomiske konsekvenser 

for en virksomhet, blant annet overfor kunder og oppdragsgive-

re. Når en serveringsvirksomhet blir stengt eller en renholdsvirk-

somhet mister sin godkjenning, er det ikke lenger mulig å drive 

næringsvirksomhet på lovlig måte. Tilsvarende gjelder for en 

yrkessjåfør som mister kjøreseddel eller hvor det vedtas bruks-

forbud for kjøretøyet hans.  

Økonomiske reaksjoner 

Reaksjoner på lovovertredelser kan innebære betaling, eller at 

penger holdes tilbake.37 Innkrevingstiltak er inkludert ettersom 

disse blir benyttet der lovovertreder ikke frivillig gjør opp for seg.  

Disse reaksjonene kan deles i fire kategorier:  

- Engangsbeløp 

- Tvangsmulkt 

- Tap av ytelse 

- Ulike innkrevingstiltak 

Reaksjonene har det til felles at lovbryter enten må betale et 

beløp til staten, eller at vedkommende ikke får utbetalt en ytelse 

                                           

37 NOU 2003: 15 Fra bot til bedring kapittel 11, s. 169.  

(fra NAV). Innkrevingstiltakene innebærer at verdier kan innkre-

ves, blant annet ved å ta utlegg og arrest i verdier lovbryter eier. 

Engangsbeløp 

Reaksjoner som består i å innbetale engangsbeløp til staten er 

alle administrative sanksjoner. Overtredelsesgebyr er det mest 

vanlige. Beløpet utgjør «straff» for begåtte lovovertredelser. Eta-

tenes administrative sanksjoner som innebærer betaling av eng-

angsbeløp er: 

- Overtredelsesgebyr 

- Tilleggsavgift 

- Tilleggstoll 

- Tilleggsskatt 

- Forenklet forelegg 
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Lovbruddsområde Betegnelse Hjemmelsgrunnlag Etat 

Aa-registeret Gebyr/tvangsmulkt Folketrygdloven § 25-3 første ledd NAV 

A-opplysning Overtredelsesgebyr A-opplysningsloven § 11 Skatteetaten 

Arbeidsmiljø Overtredelsesgebyr                                                                                 Arbeidsmiljøloven § 18-10 Arbeidstilsynet 

Folkeregister Overtredelsesgebyr Folkeregisterloven § 12-1 første ledd a Skatteetaten 

Folkeregister Overtredelsesgebyr Folkeregisterloven § 12-1 første ledd b Skatteetaten 

Folkeregister Overtredelsesgebyr Folkeregisterloven § 12-1 første ledd c Skatteetaten 

Lønns- og arbeidsvilkår Overtredelsesgebyr                                                            Allmenngjøringsloven § 11 andre ledd,  
jf. arbeidsmiljøloven § 18-10 

Arbeidstilsynet 

Lønns- og arbeidsvilkår Overtredelsesgebyr Lov om offentlige anskaffelser § 6 tredje ledd  
jf. arbeidsmiljølovens § 18-10    

Arbeidstilsynet 

Lønns- og arbeidsvilkår Overtredelsesgebyr                                                             Utlendingsloven § 27, andre ledd,  
jf. arbeidsmiljøloven § 18-10 

Arbeidstilsynet 

Skatteunndragelser Overtredelsesgebyr Skatteforvaltningsloven § 14-7 a Skatteetaten 

Skatteunndragelser Overtredelsesgebyr Skatteforvaltningsloven § 14-7 b Skatteetaten 

Skatteunndragelser Overtredelsesgebyr Skatteforvaltningsloven § 14-7 c Skatteetaten 

Skatteunndragelser Tilleggsavgift Dokumentavgiftsloven § 4 Skatteetaten 

Skatteunndragelser Tilleggsskatt- skjerpet Skatteforvaltningsloven § 14-6 Skatteetaten 

Skatteunndragelser Tillegsskatt -ordinær Skatteforvaltningsloven § 14-3 Skatteetaten 

Tollovertredelse Forenklet forelegg for toll-
overtredelser av mindre alvorlig art 

Tolloven. § 16-9 Tolletaten 

Tollovertredelse Overtredelsesgebyr  Tolloven. § 16-15 og tollforskriften § § 16-15-
1 og 16-15-2 

Tolletaten 

Tollovertredelse Overtredelsesgebyr Tolloven § 16-17 (1) bokstav a og b Tolletaten 

Tollovertredelse Overtredelsesgebyr Tolloven § 16-17 (1) bokstav c Tolletaten 

Tollovertredelse Overtredelsesgebyr Tolloven § 16-17 (1) bokstav d Tolletaten 

Tollovertredelse Tilleggstoll (og -merverdiavgift) Tolloven § 16-10 Tolletaten 

 
Tabell 12: Oversikt over reaksjoner som utgjør engangsbeløp fordelt på lovbruddsområde 
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Det følger av tabell 12 at etatene kan ilegge engangsbeløp for 

overtredelser innen følgende lovbruddsområder:  

- Arbeidsmiljø 

- Lønns- og arbeidsvilkår 

- Skatteunndragelse 

- Tollovertredelse 

- Folkeregister 

- A-opplysning og Aa-registeret 

Arbeidsmiljø, lønns- og arbeidsvilkår 

Arbeidstilsynets overtredelsesgebyr etter arbeidsmiljøloven  

§ 18-10 gjelder virksomhet som har overtrådt lovens krav til 

arbeidsmiljø, helse og sikkerhet.  

Allmenngjøringsloven § 11 annet ledd gir Arbeidstilsynet mulig-

het til å ilegge en virksomhet et overtredelsesgebyr ved overtre-

delse av bestemmelser om lønn etter allmenngjøringsforskrifter, 

eller oppdragsgivers påseplikter.  

Også offentlig virksomhet som har overtrådt bestemmelser om 

lønns- og arbeidsvilkår ved offentlige oppdrag kan ilegges over-

tredelsesgebyr, etter lov om offentlige anskaffelser § 6 tredje 

ledd med referanse til arbeidsmiljøloven § 18-10.  

For arbeidsgivers brudd på vilkår om lønns- og arbeidsvilkår, 

som er satt som grunnlag for vedtak om oppholdstillatelse for 

arbeid til arbeidstakere fra land utenfor EØS, kan overtredelses-

gebyr ilegges. Overtredelsesgebyret etter utlendingsloven § 27 

annet ledd, jf. arbeidsmiljøloven § 18-10.  

Arbeidstilsynets overtredelsesgebyr utgjør maks 15 G, og har i 

perioden 2014-2016 hovedsakelig blitt ilagt virksomheter for-

brudd på arbeidsmiljøloven. I noen tilfeller er overtredelsesgeby-

ret ilagt for både brudd på arbeidsmiljøloven og allmenngjørings-

loven. Virksomheten har da fått ett gebyr av en størrelse som 

dekker alle de avdekkede lovbrudd. Disse er registrert ilagt etter 

arbeidsmiljøloven. Etterhvert som Arbeidstilsynet opparbeider 

seg mer erfaring med bruk av overtredelsesgebyr, vil bestem-

melsen brukes mer og tas i bruk på nye områder. 

Skatteunndragelser 

Skatteetaten kan ilegge tredjeparter som ikke oppfyller sine opp-

lysningsplikter etter sktfvl. kapittel 7, og arbeidsgivere som ikke 

har oppfylt plikten til å føre og oppbevare personallister, over-

tredelsesgebyr med en fast sats på 10 R ved første gangs over-

tredelse, og ytterligere 20 R ved gjentakelse innen 12 måne-

der.38 I tillegg kan det ilegges inntil 2 R per person eller foretak 

som det ikke er levert opplysninger om, eller per feil i personal-

listen.  

                                           

38 sktfvl. § 14-7 a og c 

Tabell 13: Bruk av overtredelsesgebyr for brudd på arbeids-

miljøloven  

Paragraf Betegnelse 2014 2015 2016 

Arbeidsmiljøloven § 18-10 Overtredelsesgebyr                                                                                 9 34 93 
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Etter sktfvl. § 14-7 b kan Skatteetaten ilegge overtredelsesgebyr 

til den som ikke medvirker til kontroll etter sktfvl. 10-4. Overtre-

delsesgebyret kan utgjøre inntil 50 R. 

Skatteetatens ordinære tilleggsskatt etter sktfvl. § 14-3 ilegges 

skattepliktige og trekkpliktige i tilfeller der uriktige eller ufull-

stendige opplysninger oppgis, eller det er unnlatt å gi opplys-

ninger som kunne ført til skattebesparelse. Tilleggsskatten utgjør 

inntil 20 prosent av skattemessig fordel som er - eller kunne 

vært - oppnådd. 

Skatteetatens skjerpede tilleggsskatt etter sktfvl. § 14-6 kan 

ilegges skattepliktige og trekkpliktige ved grovere brudd på opp-

lysningsplikt som kan medføre skattemessig fordel. Den skjerpe-

de tilleggsskatten utgjør 20 eller 40 prosent av den skatten som 

er eller kunne vært unndratt, og kommer i tillegg til ordinær til-

leggsskatt etter sktfvl. § 14-3.39  

Sktfvl. § 14-10 er en bestemmelse som gir utsatt iverksettelse 

av vedtak om tilleggsskatt og overtredelsesgebyr til klagefristen 

er ute eller eventuell klage er ferdig behandlet. Dersom skatte-

pliktig ønsker å prøve vedtakets gyldighet for domstolene, skal 

vedtaket etter anmodning ikke iverksettes før etter utløpet av 

søksmålsfristen eller endelig rettsavgjørelse foreligger.  

                                           

39 Antallet som her angis for bruk av ordinær og skjerpet tilleggsskatt gjelder kun 
etterkontrollsaker. Bruk av tilleggsskatt ved brudd på opplysningsplikten som 
avdekkes gjennom rutinemessige kontroller av innleverte oppgaver kommer i 
tillegg. 

Skatteetatens tilleggsavgift etter dokumentavgiftsloven § 4 kan 

ilegges den som gir uriktige eller ufullstendige opplysninger som 

kunne medført unndragelse av avgift og fastsetter også straffan-

svar for medvirkning. Avgiften utmåles individuelt. Tilleggsavgif-

ten utgjør det dobbelte av det pliktige avgiftsbeløpet og det fire-

dobbelte ved gjentakelse. 

 

 

 

Paragraf Betegnelse 2014 2015 2016 

Skatteforvaltningsloven  
§ 14-7 a 

Overtredelsesgebyr Ny 2017 

Skatteforvaltningsloven  

§ 14-7 b 

Overtredelsesgebyr Ny 2017 

Skatteforvaltningsloven  
§ 14-7 c 

Overtredelsesgebyr 811 553 620 

Skatteforvaltningsloven 
§ 14-3 

Tillegsskatt -  
ordinær 

857 731 387 

Skatteforvaltningsloven  
§ 14-6 

Tilleggsskatt -  
skjerpet 

396 311 679 

Dokumentavgiftsloven  
§ 4 

Tilleggsavgift - - - 

 
Tabell 14: Bruk av reaksjoner som utgjør engangsbeløp mot 

skatteunndragelser 
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Tollovertredelser 

Forenklede forelegg etter tolloven (toll.) § 16-9 ilegges til perso-

ner som ulovlig innfører eller forsøker å innføre alkohol, tobakk, 

kjøtt, drivstoff og andre varer. Det kan ilegges inntil 9 500 kro-

ner på stedet per forelegg. Totalt kan foreleggene ilagt på stedet 

ikke overstige 20 000 kroner. 

Overtredelsesgebyr etter toll. § 16-15 og tollforskriften §§ 16-

15-1 og 16-15-2 kan ilegges den som bringer et beløp større enn 

25 000 kroner i norske og utenlandske sedler og mynt uten de-

klarering i forkant. Overtredelsesgebyret utgjør 20 prosent av 

betalingsmiddelets pålydende for brudd på deklarasjonsplikten 

for valuta. 

Toll. § 16-17 bokstav a og b gir Tolletaten muligheten til å ilegge 

overtredelsesgebyr til dem som fører varer og gods inn og ut av 

landet og som har brutt varsling, melde- og fremleggelsesplikt, 

eller plikt til tollbehandling, deklareringsplikt, fortolling mv. 

Overtredelsesgebyret kan utgjøre inntil 75 R. Ved særlig grove 

overtredelser kan det ilegges inntil det dobbelte. 

Overtredelsesgebyr etter toll. § 16-17 bokstav c kan ilegges for 

en opplysningspliktig etter tolloven for manglende medvirkning 

til tollkontroll eller for å hindre adgang til tollager. Overtredel-

sesgebyret kan utgjøre inntil 50 R.   

Tolletaten kan ilegge overtredelsesgebyr etter toll. § 16-17 bok-

stav d overfor den som utsteder uriktige opprinnelsesdokumen-

ter og den som bruker disse ved eksport av varer og som kan 

eller har ført til unndratt toll. Gebyret kan utgjøre inntil 75 R og 

inntil det dobbelte ved særlig grove overtredelser. 

Tolletaten kan ilegge tilleggstoll etter toll. § 16-10 overfor den 

som forsettlig eller uaktsomt overtrer tolloven eller tollforskrif-

ten. Tilleggstoll kan utgjøre opptil 60 % av den unndratte tollen.  

Folkeregister 

Folkeregisteret skal gi en korrekt oversikt over hvilke personer 

som er bosatt i Norge. Folkeregisterloven § 12-1 første ledd a) 

gjelder brudd på levering av opplysningspliktige opplysninger om 

egne forhold og utgjør 15 R. Gebyret utgjør også 15 R etter be-

stemmelsens første ledd b), og gjelder brudd på opplysningsplikt 

for huseier eller utleier av eiendom, posttilbyder, ekomtilbyder, 

Tabell 15: Bruk av reaksjoner som utgjør engangsbeløp mot  

tollovertredelser 

Paragraf Betegnelse 2014 2015 2016 

Tolloven § 16-9 Forenklet forelegg for 
tollovertredelser av 
mindre alvorlig art 

16 821 16 583 17 868 

Tolloven § 16-15 Overtredelsesgebyr  739 765 756 

Tolloven § 16-17 (1) 
bokstav a og b 

Overtredelsesgebyr  Ny 2017 

Tolloven § 16-17 (1) 
bokstav c 

Overtredelsesgebyr  Ny 2017 

Tolloven § 16-17 (1) 
bokstav d 

Overtredelsesgebyr  Ny 2017 

Tolloven § 16-10 Tilleggstoll (og -
merverdiavgift) 

2 357 2 226 1 864 
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nettselskap eller strømleverandør. Ved brudd på vilkåret om ikke 

å levere videre taushetsbelagte opplysninger, kan det etter førs-

te ledd c) ilegges overtredelsesgebyr på 100 R. Første ledd a) og 

b) benyttes for å motivere til levering av pliktige opplysninger, 

mens ledd c) benyttes for å verne om taushetsbelagte opplys-

ninger. 

Bestemmelsene innen lovbruddsområdet folkeregister var ny i 

2017, og tas ikke i bruk før i februar 2018. Det foreligger derfor 

ikke tallmateriale for perioden 2014-2016. 

A-opplysning og Aa-registeret 

Når arbeidsgiver har gitt uriktige opplysninger til Aa-registeret, 

kan NAV ilegge arbeidsgiver gebyr, tvangsmulkt, eller begge 

deler, etter folketrygdloven § 25-3 første ledd. Gebyret utgjør 

0,5 R per overtredelse.  

Skatteetaten har mulighet til å ilegge arbeidsgiver overtredel-

sesgebyr tilsvarende 15 R etter a-opplysningsloven § 11, ved 

kortere forsinkelser i rapporteringen av pliktige opplysninger til 

a-ordningen, herunder manglende opplysninger til Aa-registeret. 

Bestemmelsen trådte i kraft 1. januar 2015.  

Gebyr etter a-opplysningsloven og folketrygdloven har ikke vært 

benyttet i perioden 2014-2016. 

Utmåling 

Formålene med overtredelsesgebyrene er både individual- og 

allmennpreventive. De fleste av overtredelsesgebyrene har indi-

viduell utmåling. Størrelsen på gebyret vil da variere ut fra hvilke 

kriterier som skal legges til grunn for beregningen, blant annet 

lovovertredelsens alvor og omfang. Ved ileggelse av reaksjoner 

med individuell utmåling, bør beløpet kunne settes så høyt at det 

virker avskrekkende, samtidig som reaksjonen ikke skal være 

urimelig tyngende. Ileggelse av reaksjoner med individuell utmå-

ling vil være mer ressurskrevende for etatene enn ileggelse av 

reaksjoner med faste satser.40  

I mindre alvorlige tilfeller samt ved overtredelser med stort om-

fang kan ileggelse av en standardisert fast sats føre til forutsig-

barhet, effektivitet, likebehandling og en følelse av rettferdighet. 

Et sentralt formål med faste satser for mindre alvorlige overtre-

delser er å sørge for lik behandling av tilnærmet like typetilfeller, 

samtidig som faste satser er effektivt ved «masselovbrudd». 

Siden det vil være lovovertredelser av ulikt omfang, systematikk 

og motivasjon, vil sanksjonen påvirke lovovertreder ulikt. Noen 

vil erfare at lovovertredelser er lønnsomt, mens andre vil oppfat-

te at de blir rammet hardt. 

Tvangsmulkt 

Tvangsmulkter er forvaltningstiltak som består av pengebeløp 

som ilegges for å presse lovbryter til å etterleve regelverket. 

Tvangsmulkten er normalt løpende og settes som sum per dag, 

uke eller måned. Tvangsmulkten har til hensikt å stanse pågåen-

de lovovertredelse og bidra til framtidig etterlevelse av regelver-

ket. Den skal settes så høyt at lovovertreder ikke tjener på lov-

                                           

40 Prop 62 L Endringer i forvaltningsloven s 83-84 
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overtredelsen. Hvor høyt pengebeløpet blir, avhenger i stor grad 

av lovovertreders vilje til å innrette seg etter regelverket.  

Det finnes to metoder for fastsetting av tvangsmulkt – løpende 

mulkt eller engangsbeløp. Arbeidstilsynet kan som eneste av de 

samarbeidende etatene, ilegge tvangsmulkt som engangsbeløp. 

Bruk av engangsbeløp blir kun gjort unntaksvis, det vanlige er å 

bruke løpende mulkt i form av sum per dag.  

  

Lovbruddsområde Betegnelse Hjemmelsgrunnlag Etat 

Aa-registeret Gebyr/tvangsmulkt Folketrygdloven § 25-3 første ledd NAV 

A-opplysning Tvangsmulkt A-opplysningsloven § 10 Skatteetaten 

Arbeidsmiljø Tvangsmulkt Arbeidsmiljøloven § 18-7 Arbeidstilsynet 

Lønns- og arbeidsvilkår Tvangsmulkt Allmenngjøringsloven § 11  
andre ledd, jf. arbeidsmiljøloven § 18-7 

Arbeidstilsynet 

Lønns- og arbeidsvilkår Tvangsmulkt Lov om offentlige anskaffelser § 6  
tredje ledd jf. arbeidsmiljøloven § 18-10   

Arbeidstilsynet 

Lønns- og arbeidsvilkår Tvangsmulkt Utlendingsloven § 27 andre ledd,  
jf. arbeidsmiljøloven § 18-7 

Arbeidstilsynet 

Skatteunndragelser Tvangsmulkt Skatteforvaltningsloven § 14-1 Skatteetaten 

Skatteunndragelser Tvangsmulkt Skattebetalingsloven § 5-16 (1),  
jf. § 5-14 

Skatteetaten/  
Skatteoppkrever 

Skatteunndragelser Tvangsmulkt Skattebetalingsloven § 5-16 (2),  
jf. § 5-13a 

Skatteetaten 

Tollovertredelse Tvangsmulkt Tolloven § 16-16 (1)  
første og annet punktum 

Tolletaten 

Tollovertredelse Tvangsmulkt Tolloven § 16-16 (1)  
tredje punktum 

Tolletaten 

 
Tabell 16: Oversikt over etatenes tvangsmulkter 
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Etatene har mulighet til å ilegge tvangsmulkt innen følgende lov-

bruddsområder: A-opplysning, Aa-registeret, arbeidsmiljø, lønns- 

og arbeidsvilkår, skatteunndragelse og tollovertredelse.  

Arbeidsmiljø, lønns- og arbeidsvilkår 

Arbeidstilsynet kan ilegge tvangsmulkt etter arbeidsmiljøloven § 

18-7. Tvangsmulkten skal sikre gjennomføring av pålegg, og kan 

derfor bare brukes i de tilfeller en virksomhet ikke oppfyller de 

pålegg som er gitt innen fristen. Dette gjelder pålegg som er gitt 

for å sikre etterlevelsen av lovens krav til arbeidsmiljø, helse og 

sikkerhet. Mulkten kan ilegges per dag, uke, per måned eller 

som engangsmulkt, og settes så høyt at det ikke blir lønnsomt å 

la være å oppfylle påleggene. Arbeidsmiljøloven har ingen be-

stemmelser om tvangsmulktens størrelse eller øvre grense. Til-

svarende tvangsmulkt kan ilegges med hjemmel i allmenngjø-

ringsloven, utlendingsloven og lov om offentlige anskaffelser. 

 

Skatteunndragelse 

Etter skatteforvaltningsloven § 14-1 kan Skatteetaten ilegge 

tvangsmulkt for to forskjellige forhold. For det første hvor opp-

lysningspliktige ikke har levert forespurte eller pliktige opplys-

ninger innen fastsatt frist, eller det er åpenbare feil ved opplys-

ninger som er gitt. Det kan ved slike overtredelser ilegges en 

daglig løpende mulkt som samlet ikke kan overstige 50 R. For 

det andre kan tvangsmulkt benyttes etter sktfvl. § 14-1 i tilfeller 

ved brudd på pålegg om bokføring og hvor tvangsmulkten kan 

ilegges sammen med pålegget og dets frist. Mulkten er daglig 

løpende, og kan ikke overstige én million kroner totalt.  

Før 1. januar 2017 gjaldt adgangen til å ilegge tvangsmulkt kun 

overfor tredjeparter som ikke etterkom plikten til å gi opplys-

ninger, og i forbindelse med bokføringspålegg.41 Angitt bruk av 

sktfvl. § 14-1 i perioden 2014-2016 gjelder derfor kun disse for-

holdene. 

Skattebetalingsloven § 5-16, jf. § 5-14, gir Skatteetaten mulig-

het til å ilegge tvangsmulkt overfor tredjeparter som ikke oppfyl-

ler sin plikt til å gi opplysninger som skal brukes til arbeidsgiver-

kontroll. Mulkten tilpasses den som ilegges.  

Skatteetaten kan etter skattebetalingsloven § 5-16 annet ledd, 

jf. § 5-13 a), ilegge tvangsmulkt til arbeidsgivere og andre som 

har plikt til å foreta forskuddstrekk, skattetrekk eller utleggs-

trekk dersom pålegg om bokføring ikke etterkommes.  

                                           

41 Tvangsmulkt overfor tredjeparter som ikke etterkom plikten til å gi opplysning-
er var tidligere hjemlet i ligningsloven § 10-6 (1) og mval. § 21-1 (1)  

Paragraf Betegnelse 2014 2015 2016 

Arbeidsmiljøloven § 18-7 Tvangsmulkt                                                             1 093 1 289 1 014 

Allmenngjøringsloven  
§ 11 andre ledd 

Tvangsmulkt                                                             90 103 85 

Lov om offentlige anskaf-
felser § 7 tredje ledd 

Tvangsmulkt                                                             0 1 0 

Utlendingsloven § 27, 
andre ledd 

Tvangsmulkt                                                             1 0 2 

 Tabell 17: Bruk av tvangsmulkt for brudd på bestemmelser 

om arbeidsmiljø, lønns- og arbeidsvilkår 
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Tvangsmulkt etter sktbl. § 5-16 ilegges som daglig løpende 

mulkt. Den har en øvre grense på 10 R per dag, og er begrenset 

opp til én million kroner.  

Tollovertredelser 

Tvangsmulkt etter toll. § 16-16 (1) første og annet punktum er 

rettet mot opplysningspliktige, inkludert tredjepart som ikke et-

terkommer krav om kontrollopplysninger etter tolloven. Hensik-

ten er å bidra til å tvinge frem opplysninger ved kontroll og bidra 

til å avdekke og hindre kriminalitet. Mulkten løper daglig og kan 

ikke overstige 50 R. 

Tvangsmulkt kan ilegges av Tolletaten etter toll. § 16-16 (1) 

tredje punktum i tilfeller der bokføringspliktige med opplysnings-

plikt til tollmyndighetene ikke har etterkommet pålegg om bokfø-

ring ved fristens utløp. Mulkten skal bidra til å tvinge frem økt 

etterlevelse av regelverket om bokføring, og bidra til å avdekke 

og hindre kriminalitet. Normalt ilegges 1 R per dag, men kan ved 

særlige tilfeller være lavere eller høyere, og maksimalt 10 R per 

dag. Samlet kan det ikke ilegges mer enn én million, i maksimalt 

ett år.  

Det er ikke tallmateriale for bruk av tvangsmulkter etter tollo-

ven. Toll. § 16-16 første og annet punktum var ny i 2017 og tall 

for bruken av bestemmelsens tredje punktum er ikke tilgjenge-

lig. 

A-opplysning og Aa-registeret 

NAV har etter folketrygdloven § 25-3 første ledd mulighet til å 

ilegge arbeidsgiver tvangsmulkt dersom det blir gitt uriktige opp-

lysninger om et arbeidsforhold til Aa-registeret. Formålet er å 

sikre at Aa-registeret er mest mulig oppdatert og korrekt. 

Tvangsmulkten kan gis når det er purret om retting av opplys-

ningene og dette ikke er gjort innen fastsatt frist. Tvangsmulkten 

utgjør et 0,5 R for hver overtredelse per dag inntil korrekte opp-

lysninger foreligger. Bestemmelsen har, grunnet uklarheter i 

grenseflaten mot a-opplysningsloven, ikke vært benyttet i 2014- 

2016. NAV har imidlertid tatt bestemmelsen i bruk fra 2017. 

Skatteetaten kan ilegge tvangsmulkt ved brudd på innrapporte-

ringsplikt etter a-opplysningsloven, enten i form av manglende 

opplysninger eller åpenbare feil ved opplysninger som er gitt 

etter a-opplysningsloven § 10. Ved brudd ilegges en daglig lø-

pende mulkt som samlet ikke skal overstige 1 000 R.  

Tabell 18: Bruk av tvangsmulkt mot skatteunndragelser 

Paragraf Betegnelse 2014 2015 2016 

Skatteforvaltningsloven § 14-1  Tvangsmulkt 103 60 92 

Skattebetalingsloven § 5-16  
(1) og (2) 

Tvangsmulkt  14 2 22 

 

Tabell 19: Bruk av tvangmulkt for brudd knyttet til 

a-opplysning og Aa-registeret 

Paragraf Betegnelse 2014 2015 2016 

A-opplysningsloven § 10 Tvangsmulkt  Ny 2016 1 158 

Folketrygdloven § 25-3 
første ledd 

Gebyr/tvangsmulkt 0 0 0 
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Tap av ytelse 

NAV kan utestenge en stønadsmottaker fra dagpenger i en angitt 

periode, dersom vedkommende har gitt uriktige opplysninger om 

forhold som har betydning for retten til dagpenger under ar-

beidsløshet.42 Stønadsmottakeren kan i slike tilfeller utestenges i 

inntil tolv uker første gang, og inntil 26 uker ved gjentagelser i 

løpet av de neste tre årene. Bestemmelsen gjelder kun fysiske 

personer.  

NAV kan også holde tilbake eller stanse en innvilget ytelse som 

stønadsmottaker har rett til etter folketrygdloven § 21-7 (tap av 

rettighet). Bestemmelsen er imidlertid ikke benyttet når det 

gjelder å frata stønadsmottaker en rettighet, da det er usikker-

het knyttet til dens anvendelse. Hjemmelen skal derfor gjen-

nomgås og vurderes før den eventuelt tas i bruk. Bestemmelsen 

gjelder kun fysiske personer.  

 

 

                                           

42 Jf. ftrl. § 4-28. 

Ulike innkrevingstiltak 

Skattemyndighetenes innkrevingstiltak skal sikre at skatte- og 

avgiftskrav blir gjort opp, og at etatens økonomiske reaksjoner 

får en faktisk økonomisk konsekvens. 

Utlegg og arrest er reaksjoner eller virkemidler som skal sørge 

for oppgjør for eksisterende eller sannsynliggjorte skatte- og 

avgiftskrav, ved å sikre skyldners penger eller verdier. Utmåling-

en vil her følge av det utestående eller sannsynliggjorte kravet. 

Begge reaksjonene kan rettes mot arbeidsgiver, daglig leder og 

styreleder.  

Skattemyndighetene (Skatteetaten og skatteoppkrever) har mu-

lighet som særnamsmann til å ta utleggspant og nedlegge ut-

leggstrekk etter skattebetalingsloven § 14-1, for å sikre oppgjør 

for utestående skatte- og avgiftskrav som de har innkrevingsan-

svaret for. Utleggspant kan tas i blant annet kundefordringer, 

bankkonto, kontanter, eiendom og gjenstander mv. 

Skattemyndighetene kan begjære arrest etter tvisteloven kapit-

tel 32 og 33. Arrest innebærer en midlertidig sikring av et sann-

synliggjort krav på skatter og avgifter som ikke er tvangskraftig 

ennå. Arrest kan begjæres når det er grunn til å frykte at ar-

beidsgiveren vil disponere over formuesgoder på en slik måte at 

de er utilgjengelige for beslag når kravet senere fastsettes og 

forfaller til betaling. Tingretten avgjør om arrest skal iverksettes. 

Skattemyndighetene kan gjøre en som kjøper tjenester kontant 

for mer enn 10 000 kroner medansvarlig for inntektsskatt, tryg-

deavgift og merverdiavgift dersom en tjenesteyter har unndratt 

Tabell 20 Bruk av tap av ytelse mot misbruk av trygdeytelser 

Paragraf Betegnelse 2014 2015 2016 

Folketrygdloven § 21-7 Tap av rettighet 0 0 0 

Folketrygdloven § 4-28 Utestenging 7 174 7 126 6 553 
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dette. Etter skattebetalingsloven § 16-50 gjelder dette i tilfeller 

der det ikke er benyttet bank eller andre godkjente betalings-

formidlere. 

I tilfeller hvor det ikke blir gjort opp for manglende forskudds-

trekk, kan skattemyndighetene fremme erstatningskrav mot per-

soner i ledende posisjoner i et foretak.43 Erstatningskrav frem-

mes særlig der trekkansvaret etter skattebetalingsloven § 16-20 

ikke kan påregnes å bli gjort opp fra arbeidsgiver, for eksempel 

fordi virksomheten har opphørt pga. konkurs.  

Skattebetalingsloven § 4-1 omhandler blant annet solidaransvar 

ved arbeidsutleie, et virkemiddel skatteoppkrever kan anvende. 

Bestemmelsen innebærer at både innleier og utleier hefter for 

plikter som følger av arbeidsgiveransvaret. Den andre part må 

dermed innbetale skyldig beløp i ubetalte skatter og avgifter når 

den av dem som etter avtale utøver arbeidsgiveransvaret, ikke 

har oppfylt sine plikter til trekk og innbetaling. 

Skattebetalingsloven § 16-20 første ledd gjelder arbeidsgivers 

ansvar for forskuddstrekk og utleggstrekk. Arbeidsgiver kan bli 

gjort ansvarlig for arbeidstakers skyldige skattebeløp når ar-

beidsgiver har forsømt sine plikter til forskuddstrekk og innbeta-

ling.  

Etter skattebetalingsloven § 16-20 annet ledd kan arbeidsgiver 

bli ansvarlig for beløp som «kunne vært trukket» når arbeidsgi-

                                           

43 Enten etter aksjeloven § 17-1 eller etter det ulovfestede culpaansvaret.  

ver ikke har registrert arbeidstakere i Aa-registeret, eller har gitt 

uriktige eller ufullstendige opplysninger om arbeidstaker og ar-

beidsforholdet. Arbeidsgiver må dekke det beløpet som kunne 

vært trukket som utleggstrekk dersom pliktig registrering og 

rapportering av arbeidsforholdet var blitt gjennomført. 

Ved godskriving av trekk, er den klare hovedregel at skattytere 

som på vanlig måte har fått utbetalt sin lønn med fradrag av 

forskuddstrekk beregnet av arbeidsgiver, skal få godskrevet 

trekket. Det gjelder selv om arbeidsgiver ikke har betalt inn 

trekket til skatteoppkrever, eller har unnlatt å overholde sine 

øvrige plikter etter loven. Der arbeidstaker må antas å ha innfly-

telse på de forhold som fører til trekkmisligholdet, kan skatte-

oppkrever nekte å godskrive forskuddstrekk som arbeidsgiveren 

har innberettet/foretatt, men ikke innbetalt.  

En arbeidsgiver kan også, som følge av vesentlig forsømmelse av 

sine plikter etter skattebetalingsloven, bli pålagt skjerpet beta-

ling for forskuddstrekk. Skjerpet betaling innebærer at arbeids-

giver blir pålagt hyppigere betalingsfrister for forskuddstrekket 

enn det som fremgår etter hovedregelen.44  

Skatteetaten og skatteoppkreveren kan etter konkursloven § 60 

begjære skyldner av skatte- og avgiftskrav konkurs. Konkurs 

kan begjæres i de tilfeller hvor en skyldner er insolvent, og kan 

være et godt hjelpemiddel når skyldner stadig opparbeider seg 

nye restanser eller ubetalte terminer. Ved konkurs mister skyld-

                                           

44 Sktbl. § 10-10 første ledd jf. tredje ledd. 



Mer effektiv sanksjonering – Oversikt, bruk og potensiale  Kapittel 4 Reaksjoner som rammer økonomisk 

NTAES                                                                       Side 62/108 

ner retten til å råde over eiendelene sine og taper dermed mu-

lighetene til å generere inntekter. Konkursbegjæringen behand-

les av tingretten, som avgjør ved kjennelse om konkurs skal åp-

nes eller ikke. Antall konkursbegjæringer som følger av tabell 21, 

er kun begjæringer sendt av Skatteetaten. Tilsvarende tall for 

skatteoppkrever foreligger ikke. 

Andre reaksjoner som rammer økonomisk 

Etatene har også andre reaksjoner som rammer økonomisk. Det-

te er reaksjoner som har annet hovedformål enn å påføre lovbry-

teren en kostnad. De er likevel innrettet slik at de kan ramme 

lovbryter hardt økonomisk, i noen tilfeller hardere enn de øko-

nomiske reaksjonene. Reaksjonene kan være både administrati-

ve sanksjoner og forvaltningstiltak. Eksempler på slike reaksjo-

ner er:  

- Stans eller stegning av hele eller deler av driften 

- Tap av tillatelse/godkjenning/løyve til å drive en nærings-

aktivitet 

- Bortvisning fra stedet, innbringelse, visitasjon 

- Pålegg om å stanse en transaksjon 

- Bruksforbud for kjøretøy, inndragning av registerskilter 

og vognkort, beslag/ arrest av kjøretøy mv 

- Tilbakekall av oppholdstillatelse 

- Bort- og utvisning fra Norge/Schengen-området 

- Karantene etter utlendingsloven  

Dette er reaksjoner som rammer lovbryteren eller dennes virk-

somhet økonomisk, enten i form av tapte inntekter, eller også i 

form av kostnader.  

  

Paragraf Betegnelse 2014 2015 2016 

Skattebetalingsloven  
§ 14-1  

Utlegg (pant) - - - 

Tvisteloven § 32-1 (2),  

jf. kapittel 33 

Arrest - - - 

Aksjeloven § 17-1 ev. 
culpaansvar 

Erstatningsansvar - - - 

Skattebetalingsloven  
§ 4-1 (2) 

Solidaransvar ved 
arbeidsutleie 

- - - 

Skattebetalingsloven 
§ 16-20 første ledd 

Trekkansvar for 
arbeidsgiver 

383 196 512 

Skattebetalingsloven  
§ 16-20 annet ledd 

Trekkansvar for 
arbeidsgiver 

159 229 386 

Skattebetalingsloven  
§ 10-10 (3) 

Skjerpet betaling - - - 

Skattebetalingsloven  
§ 7-1 fjerde ledd  

Godskrivingsnekt 1 225 1 282 1 522 

Skattebetalingsloven  
§ 16-50 

Ansvar for inn-
tektsskatt, tryg-
deavgift og mer-
verdiavgift 

- - - 

Konkursloven §§ 60 Konkurs-
begjæringer 

3 152 3 055 3 565 

 
Tabell 21: Bruk av skattemyndighetenes innkrevingstiltak 
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Lovbruddsområde Betegnelse Hjemmelsgrunnlag Etat 

Forstyrrelser av offentlig 
orden 

Håndhevelse av den offentlige ro og 
orden mv. 

Politloven § 7 Politiet 

  Stenging Serveringsloven § 17 Politiet 

Arbeidsmiljø Inndragning av HMS-Kort Forskrift om HMS kort på bygge og 
anleggsplasser § 8 tredje ledd 

Skatteetaten, politiet 
og Arbeidstilsynet 

  Inndragning av HMS-Kort Forskrift om offentlig godkjenning av 
renholdsvirksomheter og om kjøp av 
renholdstjenester § 11 tredje ledd  

Skatteetaten, politiet 
og Arbeidstilsynet 

  Stans ved overhengende fare Arbeidsmiljøloven § 18-8 andre 
punktum 

Arbeidstilsynet 

  Stans som pressmiddel Arbeidsmiljøloven § 18-8 første 

punktum 

Arbeidstilsynet 

  Tilbakekall av godkjenning Forskrift om offentlig godkjenning av 
renholdsvirksomheter og om kjøp av 
renholdstjenester § 19 

Arbeidstilsynet 

Lønns- og arbeidsvilkår Stans som pressmiddel Lov om offentlige anskaffelser § 6 
tredje ledd jf. arbeidsmiljøloven  
§ 18-10 

Arbeidstilsynet 

  Stans som pressmiddel Allmenngjøringsloven § 11 andre ledd, 
jf. arbeidsmiljøloven § 18-8 første 
punktum 

Arbeidstilsynet 

  Stans som pressmiddel Utlendingsloven § 27, andre ledd, jf. 
arbeidsmiljøloven § 18-8 første 
punktum 

Arbeidstilsynet 

Ulovlig næringsvirksomhet Stenging Alkoholloven § 1-8 a Politiet 

  Tilbakekall av løyve Brukthandellova § 2 Politiet 

  Stenging Serveringsloven § 20 Politiet 

  Tilbakekall av tillatelse Vaktvirksomhetsloven § 7 Politiet 

  Beslag/arrest Yrkestransportlova § 37 e Politiet 

  Tilbakekall Yrkestransportlova § 37 f Politiet 

Misbruk av trygdeytelser Tap av rettighet Folketrygdloven § 25-6 NAV 
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Lovbruddsområde Betegnelse Hjemmelsgrunnlag Etat 

Trafikksikkerhet Bruksforbud Vegtrafikkloven § 36 nr. 1 og 2 Politiet,  
Statens vegvesen 

  Inndragning Vegtrafikkloven § 36 nr. 3 Politiet,  
Statens vegvesen, 
Tolletaten 

  Forvaring Vegtrafikkloven § 36 nr. 6 Politiet 

  Forvaring Vegtrafikkloven § 36 a andre ledd Politiet, Statens 
vegvesen 

  Fjerning og forvaring Vegtrafikkloven § 37 Politiet, Statens 
vegvesen 

Tollovertredelse Tilbaketrekking av tollagerbevilling Tolloven § 4-30 (2) og tollforskriften  

§ 4-30-2 (4) 

Tolletaten 

  Tilbaketrekking og endring av tillatelse Tollforskriften § 3-1-19 Tolletaten 

  Tilbakehold til sikring Tolloven § 16-12 Tolletaten 

  Beslag og pågripelse Tolloven 16-13 Tolletaten 

Hvitvasking Pålegg Hvitvaskingsloven § 19 Politiet v/ ØKOKRIM 

Ulovlig opphold og arbeid Tilbakekall Utlendingsloven §§ 37 og 63 UDI 

  Bortvisning Utlendingsloven §§ 17 og 121 Politiet, UDI 

  Utvisning Utlendingsloven §§ 66, 67, 68 og 122 UDI 

  Karantene - arbeidsgivere og verts-
foreldre for au pairer 

Utlendingsloven § 27 UDI 

 
Tabell 22 Andre reaksjoner som rammer økonomisk 



Mer effektiv sanksjonering – Oversikt, bruk og potensiale  Kapittel 4 Reaksjoner som rammer økonomisk 

NTAES                                                                       Side 65/108 

Lovbruddsområder 

Forstyrrelser av offentlig orden 

Politiet kan etter politiloven § 7 gripe inn for å forebygge eller 

stanse forstyrrelser av den offentlige ro og orden, for å ivareta 

personers og allmennhetens sikkerhet, for å avverge eller stanse 

lovbrudd og gi påbud muntlig på stedet. I tillegg til tiltak for å 

sikre offentlig ro og orden kan politiet bortvise arbeidstakere fra 

arbeidsplassen, og stanse virksomheten. Politiet kan gripe inn 

overfor en virksomhet ved avdekking brudd på andre offentlige 

myndigheters ansvarsområde, jf. § 7 fjerde ledd.  

Politiet kan etter serveringsloven § 17 stenge et serveringssted 

dersom det er nødvendig for å stanse forstyrrelser av offentlig ro 

og orden, ivareta personers eller allmennhetens sikkerhet eller 

for å avverge eller stanse lovbrudd.  

Arbeidsmiljø, lønns- og arbeidsvilkår 

Arbeidstilsynet kan tilbakekalle godkjenning som renholdsvirk-

somhet, og slette virksomheten fra registeret over godkjente 

virksomheter.45 Dette gjelder renholdsvirksomhet som ikke leng-

er oppfyller vilkårene for godkjenning eller ikke følger allmenn-

gjorte lønnsbestemmelser eller krav til arbeidsmiljø, helse og 

sikkerhet. 

                                           

45 Forskrift om offentlig godkjenning av renholds virksomheter og om kjøp av 
renholdstjenester § 19. 

Politiet, Skatteetaten, skatteoppkrever og Arbeidstilsynet kan 

inndra HMS-kort for bygg og anleggsplasser.46 Ugyldige HMS-

kort blir inndratt på stedet, som oftest fra arbeidstaker. Det er 

likevel arbeidsgiver som skal sørge for at arbeidstakerne har 

gyldige HMS-kort. Vedtaket er derfor rettet mot virksomheten. 

De samme etatene kan også inndra ugyldige HMS-kort fra ren-

holdsvirksomheter.47 Normalt vil Arbeidstilsynet samtidig gi virk-

somheten pålegg om å skaffe gyldige HMS-kort, med varsel om 

stans eller tvangsmulkt. Arbeidstilsynet har også hjemmel til å 

ilegge overtredelsesgebyr. Det foreligger ikke tall fra etatene om 

antall inndratte HMS-kort.  

Arbeidstilsynet kan benytte stans som pressmiddel og pålegge 

stans av hele eller deler av virksomheten for å få den til å etter-

komme pålegg innen en fastsatt frist.48 Stans kan benyttes som 

pressmiddel for alle uoppfylte pålegg som er gitt for å sikre ett-

erlevelsen av lovens krav til arbeidsmiljø, helse og sikkerhet. 

Hjemmelen benyttes primært når pålegget bør etterkommes 

raskt. Tilsvarende gjelder for alle uoppfylte pålegg som er gitt for 

å sikre etterlevelsen av allmenngjøringsloven, utlendingsloven og 

lov om offentlige anskaffelser.49 

                                           

46 Forskrift om HMS-kort bygge- og anleggsplasser § 8 tredje ledd. 
47 Forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av 
renholdstjenester § 11 tredje ledd. 
48 Arbeidsmiljøloven § 18-8 første punktum. 
49 Allmenngjøringsloven § 11 andre ledd, jf. arbeidsmiljøloven § 18-8 første 
punktum, Utl. § 27, Lov om offentlige anskaffelser § 6 tredje ledd. 
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Arbeidstilsynet kan dessuten beslutte stans av virksomhet ved 

overhengende fare.50 Aktivitetene kan starte opp igjen når de 

farlige forholdene er utbedret. 

 

                                           

50 Arbeidsmiljøloven § 18-8 andre punktum. 

Ulovlig næringsvirksomhet 

Etter vaktvirksomhetsloven § 7 kan politiet tilbakekalle tillatelse 

til å drive vaktvirksomhet eller egenvakthold. Tillatelsen kan bli 

tilbakekalt når vilkårene blir brutt, eller dersom personer i virk-

somheten og/eller vaktpersonalet gjør seg skyldige i grovt eller 

gjentatte brudd på vilkår eller lovbestemmelser av betydning for 

vaktvirksomhet. 

Etter alkoholloven § 1-8 a kan politiet stenge salgs- og skjenke-

steder som ikke har bevilling, ved forstyrrelse av offentlig ro og 

orden, for å hindre forstyrrelse av offentlig ro og orden eller for å 

avverge eller stanse et lovbrudd. Politiet kan også stenge når et 

serveringssted mangler serveringsbevilling etter serveringsloven 

§ 20. 

For å drive brukthandel, salg av brukte og kasserte ting som 

både omfatter innkjøpssted og salgssted, må vedkommende ha 

et løyve. Politiet kan, ved brudd på tillatelser/godkjenning, tilba-

kekalle løyve fra løyvehaver etter brukthandellova § 2. Formålet 

med loven er å forebygge omsetning av stjålne eller ulovlig mot-

tatte gjenstander.  

Politiet kan også tilbakekalle rett til å drive persontransport mot 

vederlag i tilfeller der yrkessjåføren ikke er edruelig, er upålite-

lig, eller på annen måte må regnes som uskikket til å være fører, 

jf. yrkestransportlova § 37 f. 

Etter yrkestransportlova § 37 e kan politiet beslaglegge kjøre-

seddel i tilfeller der innehaver med skjellig grunn kan mistenkes 

for straffbart forhold som kan medføre tap av kjøreseddel. 

Paragraf Betegnelse 2014 2015 2016 

Arbeidsmiljøloven § 18-8  
andre punktum 

Stans ved over-
hengende fare                                                      

371 540 737 

Arbeidsmiljøloven § 18-8 

første punktum 

Stans som press-

middel                                                            

306 473 603 

Forskrift om offentlig 
godkjenning av renholds-
virksomheter og om kjøp 
av renholdstjenester § 19 

Tilbakekall av 
godkjenning  

242 500 771 

Allmenngjøringsloven  
§ 11 annet ledd 

Stans som press-
middel                                                            

65 92 118 

Utlendingsloven § 27 
andre ledd 

Stans som press-
middel                                                               

5 1 2 

Allmenngjøringsloven  
§ 11 andre ledd 

Stans som press-
middel                                                               

65 92 118 

Lov om offentlige anskaf-
felser § 6 tredje ledd 

Stans som press-
middel                                                             

0 0 0 

 
Tabell 23: Bruk av reaksjoner som rammer økonomisk for brudd 

på bestemmelser om arbeidsmiljø, lønns- og arbeidsvilkår 
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Misbruk av trygdeytelser 

NAV kan frata en behandler eller en tjenesteyter retten til å 

praktisere for trygdens regning.51 Vedkommende kan miste ret-

ten for en periode, i praksis 1-5 år, men den kan også fratas på 

ubestemt tid. Vilkårene er at vedkommende gjør seg skyldig i 

misbruk overfor trygden, ikke oppfyller lovbestemte plikter eller 

gir misvisende opplysninger eller erklæringer som kan føre til 

misbruk av trygdeytelser. 

Trafikksikkerhet  

Der en virksomhet fratas kjøretøy som benyttes til å frakte varer 

eller verktøy, eller brukes som fremkomstmiddel for øvrig, vil 

dette kunne gå ut over virksomhetens inntjeningsmuligheter. 

Politiet og Statens vegvesen kan etter vegtrafikkloven ilegge 

bruksforbud og forvaring.52 Bruksforbudet gjelder forbud mot 

bruk av kjøretøy og tilhenger, med en varighet på inntil ett år, i 

tilfeller der kjøretøyet ikke er i forsvarlig stand. Forvaring kan 

ilegges ved gebyrpliktig overtredelse av bestemmelser om tillatte 

vekter og dimensjoner for kjøretøy og veg. Etter samme be-

                                           

51 Ftrl. § 25-6. 
52 Vtrl. § 36. 

stemmelse kan både politiet, Statens vegvesen og Tolletaten 

inndra registreringsskilt og vognkort når det foreligger vedtak 

om bruksforbud av kjøretøy, når avgifter ikke er betalt eller for-

sikring mangler.  

Videre kan kjøretøy fjernes og tas i forvaring når de er plassert i 

strid med vegtrafikkloven, er til hinder for trafikk, snøbrøyting 

eller veiarbeid, eller parkert på eiendom til skade eller ulempe 

for eier/bruker, eller mot dennes forbud.53 Politiet og Statens 

vegvesen kan selge kjøretøyet dersom det ikke blir hentet i løpet 

av tre måneder. 

Tollovertredelse  

Tolletaten kan trekke tilbake tollagerbevillingen dersom fastsatte 

vilkår ikke overholdes på grunn av brudd på direktekjøringsord-

ning og brudd på lossetillatelser, eller dersom tollagerholder på 

annen måte gjør seg skyldig i misbruk.54,55 I ytterste fall kan 

Tolletaten tilbakekalle tillatelsen permanent, mens advarsel er 

mildeste reaksjonsmåte. Tollagerbevillingen kan også suspende-

res for to eller fire uker. Sanksjonen har oppsettende virkning. 

Det ble trukket tilbake én tollagerbevilling i 2014 og én i 2016. 

Tolletaten kan trekke tilbake og endre tillatelse.56 Dette er blant 

annet aktuelt der det er gitt generell tillatelse til vareførsel på vei 

hvor det ikke er tollsted, eller det mangler generell tillatelse til 

                                           

53 Vtrl. § 37. 
54 Toll. § 4-30. 
55 Toll. § 1-1 bokstav g - Tollager: Godkjent lagringssted for ufortollet vare. 
56 Tollforskriften § 3-1-19. 

Paragraf Betegnelse 2014 2015 2016 

Folketrygdloven § 25-6 Tap av rettighet 3 3 5 

 
Tabell 24: Bruk av reaksjoner som rammer økonomisk mot  

misbruk av trygdeytelser 
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vareførsel utenom åpningstid på vei hvor det er tollsted eller når 

fastsatte vilkår for tillatelse ikke er overholdt. Tillatelse til elek-

tronisk datautveksling/deklarering i TVINN kan endres eller kal-

les tilbake.57 Den mildeste reaksjonen er formell advarsel. Mid-

lertidig tilbaketrekk gjøres av hele eller deler av tillatelsen, og 

deretter midlertidig tilbaketrekk av hele tillatelsen. Den streng-

este reaksjonen er permanent tilbaketrekking av hele tillatelsen. 

Sanksjonen har oppsettende virkning. 

For å sikre inndragningsbeløp og bøter, kan Tolletaten tilbake-

holde transportmiddel og andre verdier som er brukt ved toll-

overtredelser. Tilbakeholdelsen kan skje inntil inndragningsbeløp 

og/eller bot er betalt, om ikke dette skjer kan Tolletaten selge 

verdiene.58 Tolletaten kan også beslaglegge varer det kan bli tale 

om å inndra.59 Tilbakehold til sikring medfører at lovovertreder 

presses til å etterkomme Tolletatens krav, alternativt har tolleta-

ten allerede sikret seg verdiene. Dette gir en umiddelbar økono-

misk konsekvens. 

Hvitvasking 

ØKOKRIM kan pålegge de som er rapporteringspliktig etter hvit-

vaskingsloven å ikke gjennomføre en transaksjon som i forkant 

                                           

57 www.toll.no - TVINN er tolletatens elektroniske system for utveksling av toll-
deklarasjoner. 
58 Toll. § 16-12 
59 Toll. § 16-13 

fremstår som mistenkelig, jf. hvitvaskingsloven § 19.60 Formålet 

er å hindre hvitvasking og annen kriminalitet.  

Ulovlig opphold og arbeid – utlendingsområdet 

Utlendingsforvaltningen har forvaltningstiltak som går ut på ut-

visning og bortvisning fra riket, tilbakekall av oppholdstillatelse, 

samt karantene for arbeidsgivere og vertsfamilier for au-pairer. 

Reaksjonene på utlendingsområdet skal i hovedsak hindre ulovlig 

innvandring og at personer uten lovlig opphold blir værende. I en 

dom i straffesak fra Borgarting lagmannsrett heter det:  

«Ulovlig innvandring er et samfunnsproblem som 

skaper store utfordringer. Den bidrar til å undergrave 

den regulerte innvandringen. Personer som opphol-

der seg ulovlig i landet, vil regelmessig måtte livnære 

seg av kriminalitet eller økonomisk virksomhet som 

ikke oppgis til norske myndigheter.»61 

                                           

60 Rapporteringspliktige følger av hvvl. § 4, og er finansinstitusjoner, banker, 
forsikringsselskaper og en rekke typer foretak knyttet til verdipapir, valutavirk-
somhet, betalinger mv. Plikten gjelder også for statsautoriserte og registrerte 
revisorer, autoriserte regnskapsførere, advokater, eiendomsmeglere mv.    
61 Borgarting lagmannsretts dom 15. mars 2017, LB-2017-9917. 

Paragraf Betegnelse 2014 2015 2016 

Hvitvaskingsloven § 19 Pålegg 23 16 8 

 
Tabell 25 Bruk av pålegg om stans av transaksjon etter hvitvas-

kingsloven 
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Ulovlig opphold og svart arbeid henger nært sammen. Personer 

uten lovlig opphold kan medvirke i arbeidslivskriminalitet, samti-

dig som de blir brukt som inntektskilde av kriminelle aktører. 

Ulovlig opphold og arbeid har både direkte og indirekte virk-

ninger på samfunnets økonomi og arbeidslivets utvikling. Ved 

bruk av reaksjoner som utvisning og bortvisning fra riket bidrar 

utlendingsforvaltningen til å minske tilgangen på billig arbeids-

kraft. Ved utvisning må arbeidsgiver rekruttere ny arbeidskraft, 

og tiden som går med til det reduserer utbyttet. Dersom utvis-

ningen gjelder ledere, eventuelt også eiere av virksomheten, vil 

de økonomiske konsekvensene for aktørene bli større.   

Midlertidig eller permanent tilbakekall av oppholdstillatelse ram-

mer den det gjelder – og eventuelt familien – hardt. Dette er 

personer som har oppholdt seg i landet over tid og som i noen 

tilfeller er involvert i kriminalitet, inkludert arbeidslivskriminali-

tet. I andre tilfeller kan personene være veletablert i det ordinæ-

re arbeidslivet. For personer involvert i kriminalitet vil reaksjo-

nene bidra til å begrense deres muligheter til å fortsette den 

kriminelle aktiviteten og inntjeningen. 

UDIs karantene for arbeidsgivere som har brutt vilkårene for 

oppholdstillatelse til arbeidsinnvandrere fra land utenfor EØS, 

innebærer at arbeidstakerne ikke vil få oppholdstillatelse for å 

arbeide hos arbeidsgiveren de neste to årene. Om arbeidsgiveren 

vil rammes økonomisk av karantenen, vil bero på om arbeidsta-

kere var tiltenkt oppgaver som krever spesialist- eller fagarbei-

derkompetanse, som kan være vanskelig å erstatte, eller om det 

gjaldt arbeidstakere til oppgaver som mange kan utføre på ordi-

nære lønns- og arbeidsvilkår. Karanteneordningen for vertsfami-

lier til au-pair er strengere, og kan gi opp til ti års utestengning 

fra å få oppholdstillatelse for au-pair. Vertsfamilier som har mis-

brukt au-pairordningen og brukt au-pairen mer omfattende som 

hushjelp eller arbeidskraft i egen virksomhet, vil miste mulighet-

ene til å utnytte au-pairer økonomisk. Begge karanteneordning-

ene skal bidra til at personer som får opphold i Norge, ikke blir 

utnyttet av de personene som har hentet dem hit (og som med-

virker til å ordne oppholdstillatelsen). Reaksjonene bidrar til å 

opprettholde arbeidslivsstandarden, og motvirker utnytting av 

personer som inngår i den regulerte innvandringen til Norge.  
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Paragraf Betegnelse 2014 2015 2016 

Utlendingsloven § 121 Bortvisning 60 207 224 

Utlendingsloven § 122 Utvisning 1 398 1 535 1 446 

Utlendingsloven § 17 a Bortvisning 99 288 435 

Utlendingsloven § 17 b Bortvisning 119 287 132 

Utlendingsloven § 17 c Bortvisning 41 49 41 

Utlendingsloven § 17 d Bortvisning 124 272 192 

Utlendingsloven § 17 e Bortvisning 460 778 705 

Utlendingsloven § 17 f Bortvisning 244 274 210 

Utlendingsloven § 17 g Bortvisning 30 54 56 

Utlendingsloven § 17 h Bortvisning 0 0 0 

Utlendingsloven § 17 i Bortvisning 1 1 2 

Utlendingsloven § 17 j Bortvisning 0 0 3 

Utlendingsloven § 17 k Bortvisning 14 13 10 

Utlendingsloven § 17 l Bortvisning 0 1 1 

Utlendingsloven § 27  
5. ledd 

Karantene - 
arbeidsgivere 

1 3 7 

Utlendingsloven § 27 b Karantene - 
vertsforeldre 
for au pairer 

4 13 29 

Utlendingsloven § 37 tilbakekall - - - 

Utlendingsloven § 63 tilbakekall - - 1 758 

 

Paragraf Betegnelse 2014 2015 2016 

Utlendingsloven § 66 1. ledd a Utvisning 1 894 2 816 3 114 

Utlendingsloven § 66 1. ledd b Utvisning 0 7 21 

Utlendingsloven § 66 1. ledd c Utvisning 1 012 913 778 

Utlendingsloven § 66 1. ledd d Utvisning 0 0 1 

Utlendingsloven § 66 1. ledd e Utvisning Unntatt offentlighet 

Utlendingsloven § 66 1. ledd f Utvisning 0 0 0 

Utlendingsloven § 66 2. ledd a Utvisning 667 642 571 

Utlendingsloven § 66 2. ledd b Utvisning 257 423 244 

Utlendingsloven § 67 1. ledd a Utvisning 0 2 2 

Utlendingsloven § 67 1. ledd b Utvisning 23 27 32 

Utlendingsloven § 67 1. ledd c Utvisning 2 1 0 

Utlendingsloven § 67 1. ledd d Utvisning Unntatt offentlighet 

Utlendingsloven § 68 1. ledd a Utvisning 0 2 1 

Utlendingsloven § 68 1. ledd b Utvisning 31 44 64 

Utlendingsloven § 68 1. ledd c Utvisning Unntatt offentlighet 

 

Tabell 26: Bruk av reaksjoner som rammer økonomisk på utlendingsområdet 
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Kapittel 5 Reaksjoner som blir benyttet i 

samarbeidet mot arbeidslivskriminalitet 

En rekke av etatenes reaksjoner blir benyttet i samarbeidet mot 

arbeidslivskriminalitet (a-krimsamarbeidet). Dette gjelder både 

forvaltningstiltak i form av pressmidler, og administrative sank-

sjoner. Arbeidslivskriminalitet er profittmotivert kriminalitet, hvor 

kutt i kostnader til arbeidskraft, slik som lønnsutgifter, utgifter til 

arbeidsmiljø og sikkerhet, arbeidsgiveravgift og skatt, står særlig 

sentralt. Kostnader kan også reduseres ved å la arbeidstakere 

motta godtgjørelser urettmessig gjennom andre kilder, for ek-

sempel gjennom trygdeytelser.  

Arbeidslivskriminaliteten er dynamisk. Aktørene tilpasser seg 

som en respons på krav og reaksjoner fra myndighetene, og fin-

ner nye måter eller områder å utføre kriminaliteten på. Det er 

meget sannsynlig at den kriminelle aktiviteten fortsetter, eller at 

aktører unndrar seg sanksjonering, dersom det går lang tid etter 

en kontroll uten at det blir satt inn reaksjoner mot de avdekkede 

lovbruddene. Det er grunn til å tro at evnen til å forebygge ar-

beidslivskriminalitet i stor grad avhenger av hvor raskt reaksjo-

ner kan iverksettes.  

Reaksjoner som kan iverksettes på stedet blir derfor i stor grad 

benyttet i a-krimsamarbeidet. I tilfeller hvor avdekking og sank-

sjonering av kriminaliteten tar lengre tid, er det ikke uvanlig at 

etatene parallelt foretar gjentatte kontroller med bruk av umid-

delbare reaksjoner. Reaksjoner som krever en viss saksbehand-

lingstid er ofte strengere eller representerer større inngripen i 

den kriminelles økonomi eller virksomhet, og rammer den krimi-

nelle hardere. Et unntak her vil være utvisningssaker som ofte 

kan iverksettes samme dag eller dagen etter, og som er svært 
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inngripende for den enkelte, og som også kan ramme den ulovli-

ge virksomheten hardt.  

Reaksjoner som er benyttet i a-krimsamarbeidet, eller som eta-

tene har angitt å være egnet til bruk i a-krimsamarbeidet, kan 

inndeles som følger:  

- Umiddelbare reaksjoner 

- Reaksjoner som kan iverksettes etter saksbehandlings-

prosess 

- Reaksjoner i utlendingsforvaltningen 

Umiddelbare reaksjoner 

Flere etater har reaksjoner som kan iverksettes umiddelbart. 

Reaksjonene er primært knyttet til lovbrudd som enkelt lar seg 

avdekke på stedet. De fleste umiddelbare reaksjoner er forvalt-

ningstiltak i form av pressmidler, som er ment å stanse pågåen-

de lovbrudd. Pressmidlene har som formål å sikre rask etterle-

velse av lovens krav. Bruken av pressmidler på stedet vil være 

en respons på at det foreligger risiko mot liv, helse, offentlig or-

den og sikkerhet mv., som det er viktig å få stoppet.  

Det finnes også administrative sanksjoner i form av overtredel-

sesgebyr, som kan iverksettes på stedet. Bruk av umiddelbare 

reaksjoner gjør at det avdekkede lovbruddet får raskt en konse-

kvens.  

Tabell 27 viser de umiddelbare reaksjonene som er oppgitt å 

være egnet til bruk i a-krimsamarbeidet, presentert per lov-

bruddsområde. 
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Lovbruddsområde Betegnelse Paragraf Etat 

Arbeidsmiljø Stans ved overhengende fare                                                      Arbeidsmiljøloven § 18-8 Arbeidstilsynet 

  Inndragning av HMS-kort Forskrift om HMS-kort på bygge- og 
anleggsplasser § 8 

Arbeidstilsynet,  
Skatteetaten, Politiet 

  Inndragning av HMS-kort Forskrift om offentlig godkjenning av 
renholdsvirksomheter og om kjøp av 
renholdstjenester § 11     

Arbeidstilsynet,  
Skatteetaten, Politiet 

Skatteunndragelser Overtredelsesgebyr Skatteforvaltningsloven § 14-7 b og c Skatteetaten 

Forstyrrelser av offent-
lig orden 

Håndhevelse av den offentlige ro 
og orden mv. 

Politiloven § 7 Politiet 

  Innbringelse Politiloven § 8 Politiet 

  Stenging av serveringssted Serveringsloven § 17 Politiet 

  Beslag av pass Passloven § 7 Politiet 

Hvitvasking Pålegg om stans av transaksjon Hvitvaskingsloven § 19 Politiet v/ ØKOKRIM 

ID-problematikk Visitasjon av personer Politiloven § 10 Politiet 

Trafikksikkerhet Bruksforbud, forvaring, inndrag-
ning 

Vegtrafikkloven § 36 Politiet,  
Statens vegvesen 

  Fjerning og forvaring Vegtrafikkloven § 37 Politiet,  
Statens vegvesen 

Ulovlig næringsdrift Beslag av kjøreseddel Yrkestransportlova § 37 Politiet 

  Stenging Alkoholloven § 1-8 Politiet 

  Stenging Serveringsloven § 20 Politiet 

 
Tabell 27 Oversikt over etatenes umiddelbare reaksjoner som er aktuelle for  

a-krimsamarbeidet, presentert per lovbruddsområde (utenom utlendingsforvaltningen) 
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Arbeidsmiljø 

En av reaksjonene som kan ilegges på stedet, og som benyttes 

svært aktivt i a-krimsamarbeidet, er Arbeidstilsynets stans av 

hele eller deler av driften i en virksomhet, når det foreligger 

overhengende fare for arbeidstakernes liv og helse.62 Stansingen 

gjelder kun de aktivitetene som er knyttet til faresituasjonen, og 

gjelder inntil virksomheten etterlever lovens krav. Stans er et 

effektivt virkemiddel som rammer økonomien til virksomheten 

og bidrar til at det raskt oppnås kontakt med daglig le-

der/ansvarshavende. 

Alle som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser skal ha 

HMS-kort.63 Tilsvarende skal arbeidstakere som utfører ren-

holdsarbeid ha HMS-kort.64 Arbeidstilsynet, skattemyndighetene 

og politiet kan inndra ugyldige HMS-kort på stedet.65  

HMS-kort er ugyldig dersom virksomhetens godkjenning er tilba-

kekalt, kortets gyldighetsperiode er utløpt, når arbeidsforholdet 

eller virksomheten er opphørt eller dersom kortet, eller bruken 

av kortet, av andre grunner er ugyldig. Manglende registrering i 

registre er en slik grunn. Under en kontroll på byggeplass vil 

manglende eller ugyldige HMS-kort være en sterk indikasjon på 

lovbrudd i form av helt eller delvis svart arbeid og omsetning. 

                                           

62 Aml. § 18-8 andre punktum. 
63 Jf. Forskrift om HMS-kort på bygge- og anleggsplasser § 8 
64 Jf. Forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av 
renholdstjenester § 11     
65 Skatteoppkrever er her omfattet av begrepet "skattemyndighetene" og har 
hjemmel på lik linje med Skatteetaten til å kreve fremlagt, kontrollere og inndra 
HMS-kort 

Inndragning av HMS-kort er en reaksjon som sammen med på-

legg fra Arbeidstilsynet om å skaffe nye kort, benyttes aktivt i a-

krimsamarbeidet.  

Skatteunndragelser 

Skatteetatens overtredelsesgebyr etter sktfvl. § 14-7 b og c, kan 

ilegges på stedet. I a-krimsamarbeidet trekkes særlig frem over-

tredelsesgebyr for brudd på arbeidsgivers plikt etter bokførings-

loven til å føre og oppbevare personallister, som relevant.66 Re-

aksjonen blir benyttet i kontroller av dem som er pliktige til å 

føre personallister, blant annet i bilpleie, i mindre serveringsvirk-

somhet, frisør, skjønnhetspleie og massasje. Klage på ilagt over-

tredelsesgebyr gir utsatt iverksettelse av vedtak.  

Evaluering av ordningen med personallistekontroller viser at det 

ikke er tilstrekkelig å ilegge gebyr alene for å redusere svart ar-

beid.67 Der det er mistanke om svart arbeid, må saken følges 

opp med ytterligere kontroll.  

Forstyrrelser av offentlig ro og orden, trafikksikker-

het mv.  

Politiets reaksjoner er, med noen få unntak, umiddelbare. Unn-

takene gjelder tilbakekall av tillatelse eller løyve, som må for-

                                           

66 Jf. sktfvl. § 14-7 c 
67 Se også Personallisteordningen – motvirker den svart arbeid?, Analysenytt 
02/2017 
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håndsvarsles.68 Politiets forvaltningstiltak strekker seg over en 

rekke lovbruddsområder. Blant aktuelle lovbruddsområder er: 

- Forstyrrelser av offentlig ro og orden 

- ID-problematikk 

- Trafikksikkerhet 

- Ulovlig næringsdrift 

- Hvitvasking 

Politiets mulighet til å gripe inn umiddelbart er en styrke i a-

krimsamarbeidet. Relevante reaksjoner innen bekjempelse av 

arbeidslivskriminalitet er: 

- Politiloven § 7 – håndhevelse av den offentlige ro og or-

den mv.  

- Politiloven § 8 – innbringelse 

- Politiloven § 10 – visitasjon 

- Vegtrafikkloven § 36 – bruksforbud, inndragning av regi-

streringsskilt og vognkort og forvaring av kjøretøy 

- Vegtrafikkloven § 37 – fjerning og forvaring av kjøretøy 

Politiloven § 7 er politiets «generalfullmakt» og er hyppig benyt-

tet i a-krimsamarbeidet. Politiet kan gripe inn for å forebygge 

eller stanse forstyrrelser av den offentlige ro og orden, for å iva-

reta personers og allmennhetens sikkerhet og for å avverge eller 

stanse lovbrudd. Politiet benytter også i samarbeidet adgangen 

til å foreta alminnelig utlendingskontroll etter utlendingsloven  

                                           

68 Gjelder tilbakekall av tillatelse eller løyve etter vaktvirksomhetsloven, yrkes-
transportlova og brukthandellova, samt krav om innlevering av pass etter pass-
loven. I det videre omtales også nevnte unntak. 

§ 21. Politiet kan bortvise personer, stanse virksomheter, visite-

re personer og kjøretøy, anholde personer og ta gjenstander i 

forvaring.  

I tillegg til tiltak for å sikre offentlig ro og orden kan politiet 

bortvise ved pågående lovbrudd. Politiet kan bortvise arbeidsta-

kere fra arbeidsplassen. Politiet kan tilsvarende bortvise/stanse 

en virksomhet ved avdekking av brudd på regelverk på andre 

etaters forvaltningsområder.  

Visitasjon etter politiloven § 10 kan være relevant. Formålet med 

visitasjonen vil være å avklare en persons identitet dersom ved-

kommende nekter å oppgi personalia, eller ved mistanke om at 

oppgitt identitet er falsk identitet. Dersom person ikke oppgir 

navn, fødselsdato, adresse mv. når politiet krever det, eller ved-

kommende treffes på et sted der det antas å være begått en 

forbrytelse umiddelbart forut, kan politiet innbringe vedkom-

mende etter politiloven § 8. Innbringelse kan også iverksettes 

overfor personer som på offentlig sted forstyrrer ro, orden og 

lovlig ferdsel.   

Bruksforbud, inndragning av registreringsskilt og vognkort og 

forvaring av kjøretøy er praktisk i bekjempelse av arbeidslivs-

kriminalitet.69 Dette gjelder i kontroller som retter seg mot 

transportbransjen spesielt, men også i «ordinære» saker innen 

arbeidslivskriminalitet, hvor det er behov for virkemidler mot 

                                           

69 Vtrl. § 36.  
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aktørenes kjøretøy. Det samme gjelder fjerning og forvaring av 

kjøretøy etter vegtrafikkloven § 37.  

Videre er politiets reaksjoner etter følgende hjemler egnet for 

bruk i kontroller innen arbeidslivskriminalitet innenfor særlove-

nes respektive bransjer: 

- Yrkestransportlova § 37 – beslag av kjøreseddel og tilba-

kekall av rett til å drive persontransport70  

- Alkoholloven § 1-8 – stengingsadgang for salgs- og 

skjenkested 

- Serveringsloven § 17 - midlertidig stenging av serve-

ringssted 

- Serveringsloven § 20 - stenging med øyeblikkelig virkning 

av serveringssted som driver uten serveringsbevilling 

- Vaktvirksomhetsloven § 7 - tilbakekall av tillatelse til å 

drive vaktvirksomhet eller egenvakthold71 

- Brukthandellova § 2 – tilbakekall av løyve til å drive 

brukthandel72 

Følgende reaksjoner er av generell interesse i saker innen ar-

beidslivskriminalitet, der behovet skulle oppstå: 

- Hvitvaskingsloven § 19 – pålegg om stans av mistenkelig 

transaksjon 

- Passloven § 7 – krav om innlevering og beslag av pass73 

                                           

70 Ved tilbakekall av rett til persontransport må forhåndsvarsel gis, jf. RPOD-
2017-3 pkt. 2.2.3. 
71 Krav om forhåndsvarsel, jf. fvl. § 16 
72 Ved tilbakekall av løyve må forhåndsvarsel gis, jf. fvl. §16 

Reaksjoner som iverksettes etter saksbehand-

lingsprosess 

De fleste av etatenes reaksjoner krever en viss saksbehandlings-

tid før de kan iverksettes, blant annet må forhåndsvarsel gis og 

vedtak fattes etter saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven. 

Selv om saksbehandlingsreglene blir fulgt, kan prosessen gå re-

lativt raskt. For eksempel benytter Arbeidstilsynet i noen tilfeller 

med alvorlige lovbrudd og stor unndragelsesfare, de muligheter 

som finnes til å forkorte prosessen ved å unnlate forhåndsvars-

ling der vilkårene for dette er oppfylt, korte frister, og varsling, 

allerede ved pålegg om iverksettelse av pressmiddel. I slike til-

feller kan påleggsfrister være noen få dager og eventuelle reak-

sjoner iverksettes i løpet av en til to ukers tid etter tidspunktet 

for tilsynet. En saksbehandlingsprosess kan altså vare alt fra 

noen dager, til flere måneder. 

Videre presenteres reaksjoner som først kan iverksettes etter en 

viss saksbehandlingstid, og som benyttes i a-krimsamarbeidet, 

eller er egnet til bruk i a-krimsamarbeidet. Tabell 28 gir en over-

sikt over disse per lovbruddsområde.74 

  

                                                                                                

73 Ved krav om innlevering av pass må forhåndsvarsel gis, jf. RPOD-2015-2 pkt. 
9.1.1 (tilbakekall) 
74 Merk at tap av rettighet jf. folketrygdloven § 21-7 ikke er i bruk per i dag. 
Bestemmelsen skal gjennomgås og vurderes nærmere i NAV før den eventuelt 
kan benyttes i a-krimsamarbeidet. 
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Lovbruddsområde Betegnelse Paragraf Etat 

Arbeidsmiljø Tvangsmulkt                                                             Arbeidsmiljøloven § 18-7 Arbeidstilsynet 

  Stans som pressmiddel                                                            Arbeidsmiljøloven § 18-8 Arbeidstilsynet 

  Overtredelsesgebyr                                                                                 Arbeidsmiljøloven § 18-10 Arbeidstilsynet 

  Tilbakekall av godkjenning  Forskrift om offentlig godkjenning av renholds-
virksomheter og om kjøp av renholdstjenester § 19 

Arbeidstilsynet 

Lønns- og arbeidsvilkår Tvangsmulkt                                                            Allmenngjøringsloven § 11 Arbeidstilsynet 

  Tvangsmulkt                                                              Utlendingsloven § 27 Arbeidstilsynet 

  Tvangsmulkt                                                             Lov om offentlige anskaffelser § 6 Arbeidstilsynet 

  Stans som pressmiddel                                                               Allmenngjøringsloven § 11 Arbeidstilsynet 

  Stans som pressmiddel                                                          Utlendingsloven § 27 Arbeidstilsynet 

  Stans som pressmiddel                                                             Lov om offentlige anskaffelser § 6 Arbeidstilsynet 

  Overtredelsesgebyr                                                            Allmenngjøringsloven § 11 Arbeidstilsynet 

  Overtredelsesgebyr                                                             Utlendingsloven § 27 Arbeidstilsynet 

  Overtredelsesgebyr                                                            Lov om offentlige anskaffelser § 6 Arbeidstilsynet 

  Karantene - arbeidsgivere Utlendingsloven § 27 UDI 

Misbruk av trygdeytelser Utestenging Folketrygdloven § 4-28 NAV 

  Tap av rettighet Folketrygdloven § 25-6 NAV 

  Tap av rettighet Folketrygdloven § 21-7 NAV 

Aa-register Gebyr/tvangsmulkt Folketrygdloven § 25-3 NAV 

Skatteunndragelser Tillegsskatt -ordinær Skatteforvaltningsloven § 14-3 Skatteetaten 

  Tilleggsskatt- skjerpet Skatteforvaltningsloven § 14-6 Skatteetaten 

  Utlegg (pant) Skattebetalingsloven § 14-1  Skatteoppkrever/ Skatteetaten 

  Arrest Tvisteloven § 32-1 Skatteoppkrever/ Skatteetaten 

  Konkurs Konkursloven §§ 60 følgende Skatteoppkrever/ Skatteetaten 

  Solidaransvar ved arbeidsutleie Skattebetalingsloven § 4-1 Skatteoppkrever 

  Godskrivingsnekt Skattebetalingsloven § 7-1 Skatteoppkrever 

  Skjerpet betaling Skattebetalingsloven § 10-10 Skatteoppkrever 

 Tabell 28 Oversikt over etatenes reaksjoner som iverksettes etter saksbehandlingsprosess og som anses 

aktuelle innen a-krimsamarbeidet, presentert per lovbruddsområde (utenom utlendingsforvaltningen) 
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Arbeidsmiljø, lønns- og arbeidsvilkår 

For lovbrudd innen arbeidsmiljø er særlig reaksjoner etter ar-

beidsmiljøloven relevant. For lovbrudd som gjelder lønns- og 

arbeidsvilkår er reaksjoner etter allmenngjøringsloven, lov om 

offentlige anskaffelser og Arbeidstilsynets reaksjoner etter utlen-

dingsloven, aktuelle. Reaksjoner innen disse to lovbruddsområ-

dene presenteres her under ett.   

Arbeidstilsynet har reaksjoner som skal tvinge virksomhetene til 

å etterkomme pålegg, som stans av virksomheten som press-

middel og tvangsmulkt. Frem til nå har stans av virksomhet vært 

det foretrukne pressmiddelet i a-krimarbeidet, mens tvangsmulkt 

er det normale pressmiddelet overfor de ellers lovlydige virk-

somhetene. Dette har blant annet sammenheng med at tvangs-

mulkt ikke har vært mulig å inndrive overfor virksomheter 

hjemmehørende i andre land.75 Etter hvert har det blitt vanligere 

å benytte tvangsmulkt også i a-krimsamarbeidet. I tillegg til lø-

pende dagmulkt, kan tvangsmulkten løpe per uke, per måned 

eller som engangsmulkt.  

Tall fra Arbeidstilsynet viser at det særlig er tvangsmulkt etter 

arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven som benyttes.76 Til-

svarende benyttes stans som pressmiddel etter arbeidsmiljølo-

ven og allmenngjøringsloven i stor grad.  

                                           

75 Som følge av EUs håndhevingsdirektiv, implementert i norsk rett i 2017, kan 
Arbeidstilsynet i Norge få bistand fra myndighetene i andre EØS-land til å innkre-
ve administrative sanksjoner og tvangsmulkter gitt til utenlandske virksomheter 
76 Se tabell 2, s. 19-21 

Arbeidstilsynet har siden 1. januar 2014 hatt hjemmel til å ilegge 

overtredelsesgebyr på sine forvaltningsområder. Det tar tid å ta i 

bruk nye sanksjoner, og etaten har derfor ikke opparbeidet seg 

erfaringer med bruk av disse i a-krimsamarbeidet. Det er imid-

lertid en tydelig økning i bruk av overtredelsesgebyr etter ar-

beidsmiljøloven i perioden 2014-2016. Flere av gebyrene fra 

2016 omfatter brudd på både arbeidsmiljøloven og allmenngjø-

ringsloven. I slike tilfeller blir det gitt ett overtredelsesgebyr som 

settes så høyt at det dekker begge lovområdene. Disse er regi-

strert som gebyr etter arbeidsmiljøloven.  

Arbeidstilsynets mulighet til å tilbakekalle godkjenning av ren-

holdsvirksomheter for overtredelser som gjelder arbeidsmiljø er 

også relevant. Tallmaterialet fra Arbeidstilsynet viser at be-

stemmelsen ofte benyttes.  

I tillegg til Arbeidstilsynets reaksjoner kommer UDIs mulighet til 

å gi arbeidsgivere karantene når arbeidsgiver bryter bestemmel-

ser i utlendingsloven som skal verne arbeidstakers lønns- og 

arbeidsvilkår.77 

Misbruk av trygdeytelser 

Reaksjoner mot misbruk av trygdeytelser følger av folketrygdlo-

ven. Samtlige av NAVs reaksjoner som tas opp i rapporten anses 

nyttige, eller potensielt nyttige verktøy i a-krimsamarbeidet. Her 

nevnes spesielt utestenging fra dagpenger i en periode med bak-

grunn i at stønadsmottaker har gitt uriktige opplysninger om 

                                           

77 Utlendingsloven § 27. Se mer om karantene for arbeidsgivere etter utl. § 27 
under punktet Utlendingsforvaltningen 
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forhold av betydning for retten til dagpenger, eller har unnlatt å 

gi opplysninger. Stønadsmottakeren kan utestenges fra dag-

penger for en gitt periode dersom vedkommende for eksempel 

arbeider full tid og mottar dagpenger, uten å melde fra til NAV 

om dette.78  

Behandler eller tjenesteyters tap av rett til å praktisere for tryg-

dens regning anses også som et nyttig verktøy i a-

krimsammenheng. Dette gjelder særlig der behandler samarbei-

der med stønadsmottaker om å dokumentere feilaktig grunnlag 

for stønaden.79 

NAV kan etter ftrl. § 21-7 holde tilbake eller stanse en stønad 

overfor stønadsmottaker som bevisst har gitt uriktige opplys-

ninger eller unnlatt å gi opplysninger for retten til stønaden, eller 

uten rimelig grunn unnlatt å etterkomme pålegg etter folketrygd-

loven. Hjemmelen skal gjennomgås og vurderes nærmere i NAV. 

Bestemmelsen har ikke blitt benyttet i perioden 2014-2016, men 

kan være aktuell for a-krimsamarbeidet så fremt den kan tas i 

bruk. Det samme gjelder bruk av gebyr/tvangsmulkt etter folke-

trygdloven § 25-3, hvor arbeidsgiver ilegges gebyr for å ha gitt 

uriktige opplysninger til Aa-registeret. NAV har tatt i bruk sank-

sjonsadgangen fra 2017. 

 

 

                                           

78 Ftrl. § 4-28. 
79 Ftrl. § 25-6.  

Skatteunndragelser 

Av Skatteetatens sanksjonsmidler er særlig ordinær og skjerpet 

tilleggsskatt etter hhv. skatteforvaltningsloven §§ 14-3 og 14-6 

mye benyttet – både generelt og i saker knyttet til arbeidslivs-

kriminalitet. Tilleggsskatt benyttes ved brudd på opplysningsplik-

ten overfor skattemyndighetene. Ileggelse av ordinær tilleggs-

skatt innebærer at den skattepliktige må betale et tilleggsbeløp 

på inntil 20 prosent av den skattemessige fordelen. Ved grovere 

brudd på opplysningsplikten skal skjerpet tilleggsskatt benyttes. 

Den skjerpede tilleggsskatten kommer da i tillegg til ordinær 

tilleggsskatt, og utgjør 20 eller 40 prosent av den skattemessige 

fordelen den skattepliktige har, eller kunne ha oppnådd.  

Skattemyndighetenes tiltak ved innkreving av skatte- og avgifts-

krav er viktige i a-krimsamarbeidet. Her nevnes spesielt mulig-

heten til å sikre krav ved å ta utlegg i formuesgoder som tilhører 

skyldneren.80 I tillegg kan skattemyndighetene begjære arrest 

for å sikre ikke tvangskraftige krav, der det er grunn til å frykte 

at den skattepliktige gjør midlene utilgjengelig for myndighetene 

når kravet senere fastsettes og forfaller til betaling.81 Dersom 

vilkårene for arrest er oppfylt, er det retten som beslutter om 

arrest kan gjennomføres eller ikke.  

Skattemyndighetene kan også begjære debitor konkurs etter 

konkursloven. Debitor mister da råderetten over sine eiendeler 

fra det tidspunkt konkurs åpnes av retten.  

                                           

80 Sktbl. § 14-1. 
81 Tvl. § 32-1, jf. lovens kapittel 33 
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Skatteoppkrevers tiltak etter skattebetalingsloven er også nytti-

ge i a-krimsamarbeidet, herunder 

- Solidaransvar ved arbeidsutleie etter skattebetalingsloven 

§ 4-1 

- Godskrivingsnekt etter skattebetalingsloven § 7-1 

- Skjerpet betaling etter skattebetalingsloven § 10-10 

Utlendingsforvaltningen 

Reaksjoner i utlendingsforvaltningen benyttes ved overtredelser 

av utlendingsloven, som for eksempel ulovlig opphold og arbeid, 

og der hvor personen ikke er ønsket i Norge på grunn av ilagt 

straff og/eller av hensyn til rikets sikkerhet. Ved ulovlig arbeid 

kan vedtak om utvisning fattes uten å gå veien om straff. For 

politi og påtalemyndighet er det derfor i mange tilfeller prosess-

økonomisk lønnsomt å velge forvaltningssporet med utvisning og 

mulig innmelding i SIS, fremfor å straffeforfølge personen, siden 

det straffeprosessuelle sporet som regel tar betydelig lengre 

tid.82  

I de tilfellene der det ikke blir straffesak, kan det vises til at et 

vedtak om utvisning i mange tilfeller vil kunne iverksettes uten 

ugrunnet opphold, som regel samme dag eller dagen etter pågri-

pelse. Dette fordi personene ofte ikke vil ha rett til utsatt iverk-

settelse av uttransport i klageomgangen, og fordi UDI har en 

                                           

82 Etter at Oslo tingrett åpnet opp for pådømmelse "hurtigspor" får man raskere 
pådømmelser, og det er et økende antall saker som berammes der. Det medfører 
færre løslatelser uten avgjorte straffesaker. Det er en sammenheng mellom ut-
visningsgrunnlaget og ilagt straff. 

egen beredskapsvaktordning som også er operativ på kveldstid 

og i helger, og som prioriterer behandlingen av disse sakene. 

Utvisning kan også brukes sammen med andre reaksjoner, for 

eksempel ved ilagt forelegg for tollovertredelser. 

Reaksjoner i utlendingsforvaltningen som anses aktuelle for a-

krimsamarbeidet er blant annet: 

- Utvisning, etter utlendingsloven §§ 66, 67, 68, 122 

- Bortvisning, etter utlendingsloven §§ 17, 121 

- Tilbakekall av midlertidig eller permanent oppholdstillatel-

se, etter utlendingsloven § 63 

- Karantene for arbeidsgivere, etter utlendingsloven § 27 

- Innmelding i Schengen informasjonssystem (SIS), etter 

SIS-loven § 783 

- Alminnelig utlendingskontroll, etter utlendingsloven § 21 

  

                                           

83 Vedtak om innmelding til SIS gjøres samtidig med vedtak om utvisning, og 
hindrer innreise til Schengenområdet for 3 år om gangen med mulighet for for-
nyelse om utvisningsvedtaket fortsatt gjelder. 
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Betegnelse Paragraf Hjemmels-
grunnlag 

Type overtredelser sanksjonen er rettet mot Etat 

Bortvisning Utlendingsloven § 121 utl § 121 Gjelder utlending som ikke oppfyller rett til innreise til Norge. Omfatter EØS-borgere og deres familiemed-
lemmer når forutsetninger for opphold ikke er tilstede. 

UDI 

Utvisning Utlendingsloven § 122 utl § 122 Brukes overfor EØS-borgere eller deres familiemedlemmer når hensyn til offentlig orden/sikkerhet tilsier det. UDI 

tilbakekall Utlendingsloven § 63 utl § 63 Utlendingen har gitt uriktige opplysninger av betydning for oppholdsvedtaket. Alle gitte tillatelser som er 
påvirket av opplysningene vil bli tilbakekalt. 

UDI 

Karantene –  
arbeidsgivere 

Utlendingsloven § 27 utl § 27 5. 
ledd 

Når arbeidgiver bryter bestemmelser i utlendingsloven som skal verne arbeidstakers lønns- og arbeidsvilkår. UDI 

Utvisning Utlendingsloven § 66 utl § 66 
1. ledd a 

Sanksjonen brukes ved overtredelse av utlendingsloven eller at det er gitt vesentlig urikte opplysninger i en 
sak etter utlendingsloven, eller utlendingen antas å ville unndra seg gjennomføring av et vedtak om å forlate 
riket. 

UDI 

  utl § 66 1. 
ledd b 

Ilagt straff eller sonet straff for mindre enn 5 år siden i utlandet og som etter norsk lov kan føre til fengsels-
straff. 

UDI 

  utl § 66 1. 
ledd c 

Utlendingen er ilagt rettskraftig straffedom eller særreaksjon for forhold som kan føre til fengselsstraff eller 
for brudd på straffeloven §§ 323, 326, 334, 339, 362 eller 373.  

UDI 

Utvisning Utlendingsloven § 67 utl § 67 1. 
ledd a 

Utlendingen for mindre enn 5 år siden er illagt straff eller særreaksjon for et forhold som etter norsk lov kan 
føre til fengsel i mer enn ett år. 

UDI 

  utl § 67 1. 
ledd b 

Utlendingen for mindre enn 1 år siden her i riket er illagt straff eller særreaksjon for et forhold som etter 
norsk lov kan føre til fengsel i mer enn ett år. 

UDI 

Utvisning Utlendingsloven § 68 utl § 68 1. 
ledd a 

Utlendingen for mindre enn 5 år siden er illagt straff eller særreaksjon for et forhold som etter norsk lov kan 
føre til fengsel i mer enn to år. 

UDI 

  utl § 68 1. 
ledd b 

Utlendingen for mindre enn 1 år siden er illagt straff eller særreaksjon for et forhold som etter norsk lov kan 
føre til fengsel i mer enn to år. 

UDI 

Bortvisning Utlendingsloven § 17 utl § 17 a Utlending som ikke viser gyldig pass. UDI/politiet 

  utl § 17 b Utlending som mangler visum. UDI/politiet 

  utl § 17 c Når utlendingen er registrert i SIS for å nekte innreise, dvs. utvist fra annet Schengen-land. UDI/politiet 

  utl § 17 d Når utlending mangler nødvendig tillatelse til opphold. UDI/politiet 

  utl § 17 e Når utlendingen ikke kan sannsynliggjøre formålet med oppholdet. UDI/politiet 

  utl § 17 f Når utlendingen ikke har tilstrekkelige midler til opphold i riket. UDI/politiet 

  utl § 17 g Når det fryktes at utlendingen vil begå straffbarhandling som kan føre til fengselsstraff. UDI/politiet 

  utl § 17 h Når utlendingen i utlandet er straffet for et forhold som etter norks lov kan føre til fengselsstraff i fem år. UDI 

  utl § 17 k Gjelder utlending uten oppholdstillatelse som ikke har dekket  uttransporteringskostnader for tidligere ut-
transporter. 

UDI/politiet 
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Bestemmelsene i utlendingsloven som gjelder bortvisning og 

utvisning av EØS-borgere og deres familiemedlemmer, når forut-

setninger for opphold ikke er til stede (bortvisning), eller hensy-

net til offentlig orden og sikkerhet tilsier det (utvisning), er rele-

vant i bekjempelsen av arbeidslivskriminalitet.84 Bortvisning etter 

utl. § 121 kan iverksettes umiddelbart.85  

Relevant er også tilbakekall av midlertidig eller permanent opp-

holdstillatelse overfor utlending som har gitt uriktige opplysning-

er av betydning for vedtaket om opphold, og karantene for ar-

beidsgivere som bryter bestemmelser i utlendingsloven som skal 

verne arbeidstakers lønns- og arbeidsvilkår.86 Karantenen inne-

bærer at det ikke blir innvilget oppholdstillatelser for arbeidsta-

                                           

84 Utl. §§ 121 og 122. 
85 Politiet kan treffe vedtak om bortvisning av EØS-borgere og familiemedlemmer 
ved manglende framvisning av reisedokument, manglende oppholdsrett eller det 
foreligger grunnlag for utvisning. Politiet må reise sak om bortvisning innen syv 
dager etter innreise. Vedtak om bortvisning på senere tidspunkt fattes av UDI.   
86 Utl. § 63 og § 27 femte ledd.  

kere fra land utenfor EØS for å utføre arbeid hos denne arbeids-

giveren. 

UDIs adgang til å utvise utlending etter nærmere angitte be-

stemmelser, er relevant i bekjempelse av arbeidslivskriminalitet. 

Utvisning innebærer at utlendingen gis begrenset eller varig inn-

reiseforbud og må forlate riket og Schengenområdet. Bestem-

melsene tegner et skille mellom utvisning av utlending uten opp-

holdstillatelse, utlending som har midlertidig oppholdstillatelse 

og utlending som har permanent oppholdstillatelse, og følger av 

utlendingsloven §§ 66-68. Utvisning av utlending uten oppholds-

tillatelse kan iverksettes umiddelbart.87 Se tabell 29 for nærmere 

angivelse av for hvilke typer overtredelser utvisning etter utlen-

dingsloven er aktuelt, i samarbeidet mot arbeidslivskriminalitet.  

UDIs adgang til å fatte vedtak om bortvisning av utlending etter 

utlendingsloven § 17 er også aktuell i bekjempelse av arbeids-

livskriminalitet. Vedtak om bortvisning innebærer at utlendingen 

                                           

87 Utl. § 66 

Betegnelse Paragraf Hjemmels-
grunnlag 

Type overtredelser sanksjonen er rettet mot Etat 

Alminnelig utlen-
dingskontroll 

Utlendingsloven § 21 utl § 21 Ulovlig opphold og arbeid, ID-avklaring. Politiet 

Registrering i 
Schengen  
informasjonssys-
tem (SIS) 

Lov om Schengen infor-
masjonssystem (SIS) § 7 

sisi § 7 Gis i forbindelse med et vedtak om utvisning. Nekter tredjelandsborgere innreise og opphold i hele Schengen-
området. 

UDI 

 
Tabell 29: Oversikt over utlendingsforvaltningens reaksjoner som anses aktuelle for bekjempelse av arbeidslivskriminalitet 



Mer effektiv sanksjonering – Oversikt, bruk og potensiale  Kapittel 5 Reaksjoner som blir benyttet i samarbeidet mot arbeidslivskriminalitet 

NTAES                                                                       Side 83/108 

må forlate riket eller blir nektet innreise. Vedtaket er ikke et for-

bud mot fremtidig innreise.88 Bortvisning kan blant annet skje på 

bakgrunn av at utlendingen ikke kan fremvise gyldig pass, 

mangler nødvendig tillatelse til opphold, ikke kan sannsynliggjø-

re formålet med oppholdet, eller ikke har tilstrekkelig midler til 

opphold i riket.89 Se tabell 29 for oversikt over de forhold som 

kan føre til bortvisning, som er aktuelle i samarbeidet mot ar-

beidslivskriminalitet. 

Bortvisning etter utlendingsloven § 17 kan i de fleste tilfeller gjø-

res av politiet, og kan iverksettes umiddelbart. Der hvor det fo-

religger tvil om vilkårene for bortvisning er til stede eller hvor 

det er gått mer enn tre måneder etter innreise eller utløp av lov-

lig opphold, kan UDI treffe vedtak om dette. 

Politiets forvaltningstiltak på utlendingsområdet kan også være 

relevante i bekjempelsen av arbeidslivskriminalitet. Tiltakene kan 

iverksettes umiddelbart for å avklare identitet eller hvis det er 

fare for unndragelse. 

  

                                           

88 Norsk Lovkommentar. Note (65) til utlendingsloven § 17 
89 Utl. § 17 

Etat Paragraf Betegnelse Hva går sanksjonen ut på 

Politiet -  
utlendings-
området 

Utlendings 
loven § 104 

Tvangsmiddel Beslag av  reisedokumenter og 
annet materiale relevant for avkla-
ring av ID og oppholdssted. 

Politiet -  
utlendings-
området 

Utlendings- 
loven § 105 

Tvangsmiddel Pålegg om meldeplikt eller be-
stemt oppholdssted bla.a når ut-
lendingen nekter å oppgi sin iden-
titet, eller det er konkrete holde-
punkter for å anta at utlendingen 
oppgir uriktig identitet. 

Politiet -  
utlendings- 
området 

Utlendings-
loven § 106 

Tvangsmiddel Pågripelse og fengsling etter ut-
lendingsloven, bl.a. dersom utlen-
dingen ikke samarbeider om å 
klarlegge sin identitet, eller det er 
konkrete holdepunkter for å anta 
at utlendingen oppgir uriktig iden-
titet. 

Politiet -  
utlendings-
området 

Utlendings-
loven § 130, 
1. ledd 

Tvangsmiddel Beslag av reisedokumenter, eller 
pålegg om meldeplikt og bestemt 
oppholdssted dersom utlendingen 
utgjør en trussel mot grunnleg-
gende nasjonale interesser og ikke 
har innrettet seg etter vedtak om 
å forlate riket, eller tvangsretur 
ikke lar seg gjennomføre. 

Politiet -  
utlendings-
området 

Utlendings-
loven § 130,  
2. ledd 

Tvangsmiddel Pågripelse og fengsling etter ut-
lendingsloven dersom utlendingen 
utgjør en trussel mot grunnleg-
gende nasjonale interesser, og 
dette er fastslått i et vedtak i ut-
lendingssaken. 

 

Tabell 30: Tvangsmidler inne utlendingsforvaltningen som er 

aktuelle for bekjempelse av arbeidslivskriminalitet 
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Kapittel 6 Andre myndigheters reaksjoner 

I tillegg til de reaksjonene som politiet, Skatteetaten, Arbeidstil-

synet, NAV og Tolletaten forvalter, kan også andre offentlige 

myndigheters reaksjoner benyttes innen a-krimsamarbeidet. 

Aktuelle myndigheter i den forbindelse er blant annet:  

- Mattilsynet 

- Bevillingsmyndigheter i kommunen (Næringsetat) 

- Plan- og bygningsetat eller teknisk etat i kommunen 

- Statens vegvesen 

- Brann- og redningsetaten 

- El-tilsynet 

- Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 

Dette er etater med spesialkompetanse og virkemidler som er 

svært nyttige i bekjempelsen av arbeidslivskriminalitet. Videre 

følger eksempler på hvordan disse deltar i a-krimsamarbeidet. 

Avslutningsvis i kapittelet blir innkrevingsvirkemidlene til Statens 

innkrevingssentral (SI) og NAV innkrevingssentral (NAVI) omtalt.  

Andre etater i a-krimsamarbeidet 

Mattilsynet og bevillingsmyndighetene i kommunene er viktige 

samarbeidspartnere, blant annet ved kontroller i serveringsbran-

sjen. Mattilsynet kan stenge virksomheter når forholdene tilsier 

det, for eksempel ved avdekking av dårlig hygiene eller bruk av 

smuglet kjøtt.90 Ved brudd på bestemmelser i alkoholloven, eller 

dersom vilkårene for bevilling ikke lenger er oppfylt, kan bevil-

                                           

90 “Felles årsrapport 2016 for styrket innsats mot arbeidslivskriminalitet”, s. 9 
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lingsmyndighetene inndra skjenke- og serveringsbevilling. De 

kan også stenge virksomheten dersom bevillinger mangler. Mat-

tilsynet kontrollerer også en rekke andre næringer og kan sette 

inn reaksjoner ved lovbrudd i næringsmiddelindustrien, landbru-

ket og dagligvarehandelen.   

I kontroll av bilverksteder er Statens vegvesen en sentral sam-

arbeidspartner. Vegvesenet har ansvar for godkjenning av, og 

tilsyn med blant annet kjøretøyverksteder, og kan stenge verk-

steder dersom godkjenning mangler.91 Statens vegvesen er også 

en viktig samarbeidspartner for kontrollaktiviteter rettet mot 

transportnæringen. Statens vegvesen kan sette inn reaksjoner 

mot lovbrudd knyttet til blant annet kjøre- og hviletid, kabota-

sje92, forfalskning av dokumentasjon som førerkort/sjåførkort og 

kjøretøyets fysiske tilstand.   

Brannvesenet kan etter risikovurdering kreve tilgang til lokaler 

og boliger. Stenging kan skje som følge av at brannvesenet fin-

ner at virksomheten eller et innkvarteringssted har for dårlig 

brannsikkerhet. Der for eksempel lokaler brukes til bolig uten å 

være godkjent for det, kan plan- og bygningsetaten stanse bru-

ken. Dersom el-tilsynet finner at installasjon av elanlegg er ut-

ført av ufaglærte, eller det er i en tilstand som skaper fare for liv 

og helse, kan el-tilsynet stenge av strømmen til virksomheten.93 

                                           

91 www.vegvesen.no - Godkjenning av verksteder 
92 Utenlandske transportører som leverer gods i Norge har på visse vilkår adgang 
til å utføre tre transportoppdrag internt i Norge i løpet av de neste syv dagene før 
retur til utlandet (lovlig kabotasje).  
93 Alle nettselskaper er, med hjemmel i El-tilsynsloven og Forskrift om det lokale 
elektrisitetstilsyn, pålagt å føre tilsyn med elektriske anlegg innenfor sitt forsy-

Reaksjoner som følge av brannvesenet, plan- og bygningseta-

tens og el-tilsynets kontroller, bidrar ikke bare til å begrense 

kriminalitet, men også til å forebygge brann med dødsfall og 

skader på arbeidstakere.94  

Brannvesen og el-tilsyn er særlige viktige samarbeidspartnere 

ved kontroll av boliger som benyttes til innkvartering av mange 

arbeidstakere. Ved a-krimsenter Hordaland ble det i 2016 gjen-

nomført 34 kontroller av slike boliger sammen med andre myn-

digheter. Disse er omtalt slik i Felles årsrapport 2016 for styrket 

innsats mot arbeidslivskriminalitet: 

Arbeidstilsynet fant avvik på samtlige bosteder, og brannve-

senet avdekket at 80 % av bostedene hadde avvik tilknyttet 

brannsikkerhet. El-tilsynet fant avvik på 70 % av bostedene, 

og på halvparten av disse ble strømmen delvis eller helt kob-

let fra på grunn av akutt fare for liv og helse. Det ble gitt flere 

pålegg om utskiftning av installerte anlegg på grunn av ufor-

svarlig utført installasjon foretatt av ufaglærte. Byggesaks-

avdelinger i ulike kommuner har også avdekket flere boste-

der som ikke er forsvarlig, eller som det ikke er søkt om. 

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) administrerer ordningen 

med sentral godkjenning. Ordningen skal sikre at en virksomhet 

                                                                                                

ningsområde. Det lokale eltilsyn (DLE), ved nettselskapet, er en del av det of-
fentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet og utøver tilsyn etter retningslinjer fra 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Se 
www.elsikkerhetsportalen.no, Det lokale eltilsyn 
94 “Felles årsrapport 2016 for styrket innsats mot arbeidslivskriminalitet”, s. 9 
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har riktig kompetanse, følger regelverkskrav til drift og betaler 

skatter og avgifter. Den sentrale godkjenningen fungerer som en 

prekvalifisering og medfører at virksomheten blant annet ikke 

må søke plan- og bygningsetaten om ansvarsrett for hvert nytt 

prosjekt. Direktoratet for byggkvalitet kan frata en virksomhet 

den sentrale godkjenningen når det blir avdekket at virksomhe-

ten likevel ikke fyller vilkårene. For eksempel hvis virksomheten 

bruker arbeidskraft på ulovlige lønns- og arbeidsvilkår, eller be-

nytter uregistrerte utenlandske virksomheter som underleveran-

dører. Plan- og bygningsetaten i kommunene kan ta ansvarsret-

ten fra virksomheter. En virksomhet uten ansvarsrett vil få pro-

blemer med å få selvstendige oppdrag.95   

Statens innkrevingssentral 

Statens innkrevingssentral (SI) er underlagt Skatteetaten og 

sørger blant annet for innkreving, tvangsinnkreving og regns-

kapsføring på vegne av statlige oppdragsgivere, blant andre Ar-

beidstilsynet, politiet og Tolletaten.96 

Ved forfalte krav kan SI kontrollere om skyldner har en inntekt 

eller ytelse, for så å nedlegge utleggstrekk i dette dersom skyld-

neren har nok til livsopphold til seg selv og sin husstand.97,98 

Dersom arbeidsgiver ikke etterkommer utleggstrekket kan sel-

                                           

95 Fra hjemmesiden til Direktoratet for byggkvalitet, dibk.no Hva er direktoratet 
for byggkvalitet 
96 Oppgaveløsningen til SI og Skatteetatens egen innkrevingsfunksjon er forelø-
pig ikke samordnet. 
97 Innhenter opplysninger med hjemmel i SI-loven § 5. 
98 Kompetanse til å legge ned trekk i lønn/trygd følger av tvangsfullbyrdelseslo-
ven § 2-14 

skapet anmeldes, og selskapet blir selv ansvarlig for beløpet som 

skulle vært trukket. 

Dersom SI finner at skyldneren har andre formuesgoder, eksem-

pelvis innskudd på bankkonto, fast eiendom eller VPS-aksjer, 

kan de ta utleggspant i dette.99 Videre kan SI motregne ethvert 

statlig pengekrav som de krever inn i tilgodebeløp skyldneren 

måtte ha på staten.100 I tilfeller der det er betalingsgaranti fra en 

finansinstitusjon som sikkerhet for betaling, og det ikke betales 

innen forfall, kan SI benytte seg av garantien. 

Dersom skyldneren ikke har eiendeler i Norge kan SI benytte seg 

av relevante internasjonale avtaler og det enkelte lands lovgiv-

ning for å kreve inn i utlandet. SI har avtale med et multinasjo-

nalt inkassobyrå som forestår innkrevingen på vegne av SI, og 

som representerer SI i tvangsinnkrevingsprosesser i utlandet. 

NAV Innkreving 

NAV Innkreving (NAVI) står for innkreving av krav på vegne av 

NAV.101 Bidragsinnkrevingsloven gir NAVI særnamsmannsmyn-

dighet, og mulighet til å kreve inn feilutbetalte ytelser fra NAV, 

samt bidrag og bidragsgjeld i misligholdte saker.102  

                                           

99 Jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 2-14 
100 Motregningsretten er ulovfestet, men det ligger en utvidet motregningsrett 
etter SI-loven § 4. 
101 I statsbudsjettet for 2018 tas det sikte på å få innlemmet NAVI i Skatteetaten 
innen 1. april 2018. www.statsbudsjettet.no NAV Innkreving 
102 www.nav.no om NAV innkreving 
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Dersom krav ikke blir innbetalt frivilling, kan NAVI blant annet 

foreta trekk i lønn. NAVI kan også foreta trekk for uforfalte bi-

dragskrav når det tidligere er misligholdt betaling.103 I tillegg kan 

de i noen tilfeller trekke i nærståendes inntekt hvis skyldneren 

arbeider i deres bedrift og det er grunn til mistanke om at den 

eller de nærstående medvirker til forsømmelse av bidragsplikten.  

NAVI kan videre foreta trekk i ytelser og etterbetalinger fra NAV, 

så også i fremtidige ytelser.104,105  

NAVI kan foreta avregning i forsørgingstillegg fra blant andre 

NAV og Forsvaret.106 NAVI har også mulighet til å motregne skatt 

og merverdiavgift som skyldneren har til gode, og landbrukstil-

legg.107 

NAVI kan avholde utleggsforretning og stifte utleggspant i fast 

eiendom, bankkonto og forfalt arv, skifteoppgjør mv. For å stifte 

utleggspant i løsøre, må begjæring sendes til den lokale nams-

mannen.108 

                                           

103 Jf. bidragsinnkrevingsloven § 11 
104 Hjemmel til å foreta trekk i ytelser og etterbetalinger fra NAV følger av bi-
dragsinnkrevingsloven § 14 andre ledd 
105 Hjemmel til å foreta trekk i fremtidige ytelser følger av folketrygdloven og 
enkelte særlover, eksempelvis kontantstøtteloven § 11 tredje ledd og barne-
trygdloven § 13 tredje ledd 
106 Avregning i barnetillegg i ytelse fra NAV følger av folketrygdloven § 22-3a 
107 Jf. bidragsinnkrevingsloven § 4 
108 Hjemmel til å stifte utleggspant følger av bidragsinnkrevingsloven § 13 jf. 
tvangsfullbyrdelsesloven § 7-9 første ledd 

NAVI kan begjære arrest i en skyldners formuesgode.109 Ved 

arrestbegjæring opptrer NAVI som kreditor og utøver ikke sær-

namsmannsmyndighet. Det samme gjelder ved konkursbegjæ-

ring, og når NAVI melder krav i konkurs- og dødsbo.110  

  

                                           

109 Etter bidragsinnkrevingsloven § 15, jf. tvisteloven kapittel 32 og 33. NAV-
loven § 9, folketrygdloven § 21-11 a niende ledd 
110 Myndighet til å melde krav i konkurs- og dødsbo følger av bidragsinnkrevings-
loven § 31, arbeids- og velferdsforvaltningsloven (NAV-loven) § 9 og folketrygd-
loven § 21-11a niende ledd 
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Kapittel 7 Potensiale 

Med reaksjonens potensiale menes muligheten for at bruk bidrar 

til å bekjempe kriminalitet.   

Et fremtredende trekk ved det tverretatlige samarbeidet er at 

flere etater utfører kontroller sammen. I dette samarbeidet kan 

etatene samordne sanksjonsbruken mot de kriminelle aktørene. 

En reaksjon kan ha større virkning i kombinasjon med andre eta-

ters reaksjoner, enn brukt alene. Eksempelvis kan raske reak-

sjoner i starten kombineres med strenge reaksjoner i en senere 

fase.  

Reaksjonenes potensiale vurderes først enkeltvis, deretter følger 

en beskrivelse av hvordan reaksjoner brukes i kombinasjon med 

andre, på tvers av etatene. 

Egenskaper av betydning for den enkelte reaksjons potensiale 

er: 

- Hvor raskt den kan iverksettes 

- Hvor streng den er 

- Mot hvem den retter seg og for hvilke typer lovbrudd 

- Hvor ressurskrevende den antas å være sammenholdt 

med resultatene som kan oppnås  

Reaksjoner som kan iverksettes umiddelbart innebærer at over-

tredelsen umiddelbart får en konsekvens. Reaksjoner som kan 

ilegges på stedet har derfor et iboende potensiale til å bekjempe 

kriminalitet.  

Hvor streng reaksjonen oppleves, avhenger av hvor hardt den 

rammer lovovertrederen. Ved profittmotivert kriminalitet rammer 

reaksjonen hardt dersom fortjenesten fra lovbrudd blir redusert. 
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Reaksjonens strenghet vurderes å øke proporsjonalt med den 

negative økonomiske konsekvensen reaksjonen har for lovover-

treder.  

Hvem som rammes og hvilke lovbrudd som omfattes, påvirker 

også reaksjonens potensiale. Dette innebærer for eksempel om 

reaksjonen kan vedtas overfor en juridisk eller fysisk person, 

men også om etaten ved bruk av reaksjonen kan ansvarliggjøre 

eller ramme en oppdragsgiver eller medvirker til overtredelsen. I 

gjennomgangen av om etatenes reaksjoner rammer juridiske 

og/eller fysiske personer, er det avdekket et tydelig skille i reak-

sjonsmuligheter mellom etatene.  

Forskjellene henger naturlig sammen med etatenes samfunns-

oppdrag, men viser at etatene i samspill vil dra nytte av de øvri-

ge etaters reaksjoner. Om en reaksjon har stort potensiale in-

nenfor det enkelte lovbruddsområdet eller ikke, henger dermed 

sammen med hvilke andre reaksjonsmuligheter som finnes på 

samme lovbruddsområde.  

Hvor ressurskrevende ileggelse og iverksettelse av en reaksjon 

kan være, sammenholdt med resultatet som oppnås ved reak-

sjonen, er også en faktor som påvirker potensialet i bekjempelse 

av kriminalitet. Å beskrive dette ville ha forutsatt både en vurde-

ring av etatenes saksbehandlingstider og -rutiner, samt vurde-

ringer av hvilken effekt den enkelte reaksjon antas å gi. Å vurde-

re reaksjonenes effekt ligger imidlertid utenfor oppdragets man-

dat. NTAES ser det ikke som hensiktsmessig å gå inn på etate-

nes saksbehandlingstider og -rutiner for dette formålet.  

Den enkelte reaksjons potensiale 

I vurderingen av den enkelte reaksjonens potensiale er det lagt 

vekt på følgende forhold:  

- Hvor raskt reaksjonen kan iverksettes 

- Hvordan reaksjonen rammer lovovertrederen eller dennes 

virksomhet økonomisk («strenghet») 

- Mot hvem reaksjonen retter seg og for hvilke type lov-

brudd 

Hvor raskt reaksjonen kan iverksettes 

Reaksjoner som kan iverksettes på stedet, gjør at lovovertreder 

straks møter konsekvenser av lovbruddet. Rask sanksjonering av 

lovbrudd er et av flere forhold som antas å ha preventiv effekt. 

For etatene er det av stor betydning at det finnes reaksjoner 

som kan settes inn umiddelbart, slik at lovbruddet kan få en 

konsekvens på stedet.  

Tabell 31 gir en oversikt over etatenes reaksjoner som kan 

iverksettes umiddelbart, presentert per lovbruddsområde.  
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Lovbruddsområde Betegnelse Paragraf Etat 

Arbeidsmiljø Stans ved overhengende fare                                                      Arbeidsmiljøloven § 18-8 Arbeidstilsynet 

  Inndragning av HMS-kort Forskrift om HMS-kort på bygge- og 
anleggsplasser § 8 

Arbeidstilsynet, Skatteetaten, 
Politiet 

  Inndragning av HMS-kort Forskrift om offentlig godkjenning av 
renholdsvirksomheter og om kjøp av 
renholdstjenester § 11     

Arbeidstilsynet, Skatteetaten, 
Politiet 

Skatteunndragelser Overtredelsesgebyr Skatteforvaltningsloven § 14-7 b og c Skatteetaten 

Forstyrrelser av  
offentlig orden 

Håndhevelse av den offentlige ro og 
orden mv. 

Politiloven § 7 Politiet 

  Innbringelse Politiloven § 8 Politiet 

 Stenging av serveringssted Serveringsloven § 17 Politiet 

  Beslag av pass Passloven § 7 Politiet 

Hvitvasking Pålegg om stans av transaksjon Hvitvaskingsloven § 19 Politiet v/ ØKOKRIM 

ID-problematikk Visitasjon av personer Politiloven § 10 Politiet 

Trafikksikkerhet Bruksforbud, forvaring, inndragning Vegtrafikkloven § 36 Politiet, Statens vegvesen 

  Fjerning og forvaring Vegtrafikkloven § 37 Politiet, Statens vegvesen 

Ulovlig næringsdrift Beslag av kjøreseddel Yrkestransportlova § 37 Politiet 

  Stenging Alkoholloven § 1-8 Politiet 

  Stenging Serveringsloven § 20 Politiet 

Tollovertredelse Forenklet forelegg for tollovertredel-
ser av mindre alvorlig art 

Tolloven § 16-9 Tolletaten 

  Tilbakehold til sikring  Tolloven § 16-12 Tolletaten 

  Beslag og pågripelse Tolloven § 16-13 Tolletaten 

  Overtredelsesgebyr  Tolloven § 16-17 Tolletaten 

 
Tabell 31: Oversikt over etatenes reaksjoner som kan iverksettes umiddelbart, presentert per  
lovbruddsområde 
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Politiet har mange reaksjoner som kan iverksettes umiddelbart 

og som kan stanse pågående kriminalitet. Av særlig betydning er 

bestemmelsene i politiloven § 7 – politiets generalfullmakt. I 

tillegg til at politiet etter bestemmelsen kan iverksette tiltak for å 

sikre offentlig ro og orden, kan personer bortvises fra et arbeids-

sted fordi kriminalitet pågår, og virksomheten stanses. Politilo-

ven § 7 brukes ofte av politiet under felleskontroller, og omfatter 

også ID-kontroll, visitering av personer og kjøretøy. Om nødven-

dig innbringes personer med uavklart identitet eller ulovlig opp-

hold. Politiets undersøkelser og tiltak på stedet bidrar i mange 

tilfeller som «døråpner» for de andre etatene, slik at de kan 

iverksette grundigere kontroller for avdekking og sanksjonering 

av kriminaliteten. Politiets innbringelse av personer med uklar ID 

eller ulovlig opphold, bidrar til at utlendingsmyndighetene raskt 

kan gjøre avklaringer og fatte vedtak om utvisning eller bortvis-

ning fra riket.  

Både politiet og Arbeidstilsynet har bestemmelser som gjør at de 

umiddelbart kan stanse en virksomhet, og bidrar slik til å stanse 

kriminalitet. Arbeidstilsynets stans ved overhengende fare har 

som formål å redde liv og helse.111 En stans har begrenset rek-

kevidde. Det er bare de aktiviteter som er forbundet med faren 

som kan stanses, og stansen må oppheves når virksomheten har 

rettet de farlige forholdene. Stans ved overhengende fare har 

likevel et potensiale også i bekjempelsen av kriminalitet. For en 

virksomhet og en oppdragsgiver følger det både kostnader og 

                                           

111 Jf. arbeidsmiljøloven § 18-8 andre punktum 

uønsket oppmerksomhet ved en stans, for eksempel i et større 

og prestisjefylt byggeprosjekt.  

Bestemmelser i alkoholloven og serveringsloven gir politiet ad-

gang til å stenge virksomheten.112 Deretter må virksomheten 

eventuelt følges opp med tilbakekall av bevilling eller andre re-

aksjoner. Adgangen til stengning etter serveringsloven § 20 

gjelder mot virksomheter som driver uten serveringsbevilling, og 

skal bidra til at slike serveringssteder blir fjernet fra markedet, 

og at personer som står bak den ulovlige driften vil få problemer 

med å etablere seg på lovlig vis i serveringsbransjen.   

Andre bestemmelser med potensiale for effektiv stans av krimi-

nell virksomhet er å ta kjøretøyene fra de kriminelle. Politiet og 

Statens vegvesen kan umiddelbart ilegge bruksforbud av kjøre-

tøy og tilhenger i tilfeller hvor de ikke er i forsvarlig stand.113 De 

samme etatene samt Tolletaten kan kontrollere kjøretøy som 

står parkert ved bygge- og anleggsplasser eller andre arbeids-

steder, og inndra registreringsskilt og vognkort dersom avgifter 

ikke er betalt eller forsikring mangler.114   

Å stoppe kriminelle pengestrømmer er et sentralt kriminalpolitisk 

mål. Rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven skal varsle 

ØKOKRIM om mistenkelige transaksjoner.115 ØKOKRIM kan i 

særlige tilfeller gi pålegg til den rapporteringspliktige om ikke å 

                                           

112 Jf. alkoholloven § 1-8 og serveringsloven § 17 
113 Jf. vegtrafikkloven § 36 
114 jf. Vegtrafikkloven § 36 og skattebetalingsloven § 14-11 første ledd  
115 Jf. hvitvaskingsloven (hvvl.) § 18.  
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gjennomføre transaksjonen.116 Pålegg om stans av transaksjon 

vil ha umiddelbar effekt, og transaksjonen stanses inntil sakens 

videre oppfølgning er avklart. Det er de rapporteringspliktiges 

meldinger til ØKOKRIM som foranlediger pålegget.  

Tolletaten har flere umiddelbare reaksjoner for å bekjempe im-

port og videresalg av ulovlige varer. Ved ulovlig innførsel av ek-

sempelvis alkohol, tobakk, kjøtt og drivstoff kan det ilegges for-

enklede forelegg.117 Ved større tollovertredelser kan Tolletaten 

beslaglegge varer, holde tilbake transportmiddel som ble benyt-

tet samt midlertidig pågripe lovovertrederen i tilfeller der vilkå-

rene for pågripelse er tilstede etter straffeprosessloven.118 Toll-

etaten kan også ilegge overtredelsesgebyr ved manglende med-

virkning til tollkontroll.119 

Reaksjoner som kan iverksettes på stedet, eksempelvis stans, 

stengning og bortvisning vil som oftest ha begrenset varighet, og 

gjelder i hovedsak lovbrudd som lett lar seg avdekke. Bruk av 

reaksjoner på stedet er viktige for gjennomføring av kontroller, 

men vil alene ikke være tilstrekkelig til å avdekke eller sanksjo-

nere omfattende og alvorlig kriminalitet. Et eksempel på dette er 

skattemyndighetenes overtredelsesgebyr, rettet mot virksomhe-

ter som er pliktige til å føre personallister. Gebyret kan bli ilagt 

på stedet, for feil og mangler i personallisteføringen.120 Feilfø-

                                           

116 Jf. hvvl. § 19 
117 Tolloven (toll.) § 16-9, jf. tollforskriften § 16-9-2 
118 Jf. toll. §§ 16-12 og 16-13 
119 Jf. toll. § 16-17 bokstav c 
120 Sktfvl. § 14-7 c 

ringen skyldes i mange tilfeller svart arbeid. Enkeltstående per-

sonallistekontroller med ilegging av gebyr i størrelsesorden 15 

000-25 000 kroner, vil fortsatt kunne gjøre det lønnsomt med 

svart arbeid dersom risikoen for gjentatt kontroll er lav. Virk-

somhetene bør følges opp med ytterligere kontroller og reaksjo-

ner mot svart arbeid og omsetning.  

Hvordan reaksjonen rammer lovovertrederen eller 

dennes virksomhet økonomisk 

De fleste overtredelser på etatenes forvaltningsområder er moti-

vert av ønsket om økonomisk gevinst. Bruk av økonomiske reak-

sjoner bidrar til at den økonomiske gevinsten blir redusert, og 

bidrar på denne måten til å bekjempe kriminaliteten. Effekten 

blir styrket ved bruk av innkrevingsvirkemidler som tvinger lov-

bryteren til å gjøre opp for seg. Økonomiske reaksjoner kan opp-

summeres som følger:  

- Overtredelsesgebyr (administrativ sanksjon) 

- Tilleggsskatt (administrativ sanksjon) 

- Stans av stønad fra NAV (administrativ sanksjon) 

- Tvangsmulkt (økonomisk pressmiddel) 

- Innkrevingsvirkemidler 

Overtredelsesgebyr kan utmåles med fast sats eller ved individu-

ell utmåling. Ved individuell utmåling vil størrelsen på gebyret 

variere etter grunnlaget for beregning. Særlig når grunnlaget for 

beregning er basert på fordelen ved overtredelsen ser det ut til 

at overtredelsesgebyr bidrar til å redusere det økonomiske ut-

byttet. Eksempler på reaksjoner som utmåles på denne måten er 
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tilleggsskatt, tilleggstoll og overtredelsesgebyr ved brudd på de-

klarasjonsplikten for valuta. 

Arbeidstilsynets overtredelsesgebyr kan ilegges med inntil 15 G, 

og kan medføre et stort pengekrav til en virksomhet som ikke 

overholder regelverket på Arbeidstilsynets forvaltningsområde. 

Ved utmåling skal følgende momenter vurderes:  

- Hvor alvorlig overtredelsen er 

- Grad av skyld 

- Om det foreligger gjentagelse av overtredelse 

- Om virksomheten kunne ha forebygget overtredelsen 

- Om virksomheten har eller kunne ha oppnådd noen fordel 

ved overtredelsen 

- Om overtredelsen ble begått for å fremme virksomhetens 

interesser 

- Om andre reaksjoner blir ilagt virksomheten for overtre-

delsen 

- Virksomhetens økonomiske evne  

- Den preventive effekten 

Også tvangsmulkt kan utmåles med fast sats eller ved individuell 

utmåling. Det skilles mellom tvangsmulkter med og uten øvre 

grense. Tvangsmulkter med individuell utmåling skal tilpasses 

den som mulkten ilegges, men settes så høyt at lovovertrederen 

presses til å etterkomme pålegg – begrenset oppad til en even-

tuell øvre grense. Arbeidsmiljøloven har ingen bestemmelser om 

beregning av- eller øvre grense for tvangsmulktens størrelse. 

Tvangsmulkt etter skattebetalingsloven overfor tredjeparter som 

ikke oppfyller sin plikt til å gi opplysninger som skal brukes til 

arbeidsgiverkontroll, har heller ingen øvre grense. Både Skatte-

etaten og Tolletaten har tvangsmulkter som begrenses oppad til 

én million kroner, eller også 1 000 R. Krav med høye beløp vil 

bidra til å redusere gevinsten ved ikke å etterleve regelverket.  

Innkrevingstiltak 

Bruk av tiltak som tvinger den skyldige til å gjøre opp for seg, er 

avgjørende for å redusere den økonomiske profitten av kriminali-

tet. Skattemyndighetene, SI og NAVI har gode tiltak innenfor 

sine respektive regelverk, for å sikre- og tvangsinnkreve forfalte 

krav, blant annet ved å ta utleggspant i skyldners formuesgoder, 

eller foreta trekk i lønn eller ytelser. Under gitte omstendigheter 

har skattemyndighetene og NAVI også anledning til å begjære 

arrest-, eller foreta trekk for ikke forfalte krav. 

Dersom skyldner har eiendeler i utlandet, kan SI benytte seg av 

relevante internasjonale avtaler og den enkelte lands lovgivning 

for innkrevingen.  

Innen arbeidslivskriminalitet er det en utfordring at skyldner ofte 

er hjemmehørende i et annet EØS-land, og drar til hjemlandet 

før kravet er betalt. På Arbeidstilsynets område ble håndhe-

vingsdirektivet implementert i 2017. Håndhevingsdirektivet gjel-

der i de situasjoner der en tjenesteyter sender egne ansatte til et 

annet EØS-land for å utføre tjenester der, inkludert dersom tje-

nesteyteren er et bemanningsforetak.121 Håndhevingsdirektivet 

legger til rette for grenseoverskridende samarbeid om innkreving 

                                           

121 Håndhevingsdirektivet vedtatt i EU 2015. Direktivet omhandler også grense-
kryssende informasjons- og kontrollsamarbeid mellom arbeidstilsynene i EU. 
Prosessen med implementering i norsk rett ble fullført sommeren 2017.    
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og underretning av administrative økonomiske sanksjoner ilagt 

for lovbrudd på nasjonale regler som gjennomfører håndhe-

vingsdirektivet. For Norges del inkluderer dette inndrivelse av 

tvangsmulkt og overtredelsesgebyr. SI har ansvaret for kontak-

ten mot tilsvarende offentlige innkrevingsorgan i de andre EØS- 

landene. Arbeidstilsynets overtredelsesgebyr og tvangsmulkt vil 

dermed følge virksomheten tilbake til hjemlandet, og med effek-

tiv inndriving der oppnås langt større muligheter for å redusere 

kriminaliteten utført av utenlandske virksomheter i Norge.122  

Det er avgjørende at etatene fullt ut utnytter de mulighetene for 

innkreving som ligger i regelverket. Det å vedta et krav er i seg 

selv ikke nok til å bidra til å bekjempe kriminalitet, dersom 

skyldneren ikke betaler, og derfor ikke opplever reduksjon i den 

økonomiske gevinsten ved utførelsen av kriminalitet. 

Reaksjoner som medfører stans i virksomheten 

På samme måte som reaksjoner som medfører et pengekrav 

eller stans av utbetaling rammer lovovertrederens økonomi, vil 

også reaksjoner som avbryter eller reduserer inntjeningen i en 

næringsvirksomhet, få konsekvenser. Bruk av reaksjoner som 

direkte eller indirekte medfører stans av hele eller deler av drif-

ten til en virksomhet, vil bidra til at den økonomiske gevinsten 

av kriminaliteten reduseres. Her kan nevnes:  

                                           

122 SI har avtale med et multinasjonalt inkassobyrå som forestår innkrevingen på 
vegne av SI, og som representerer SI i tvangsinnkrevingsprosesser i utlandet. 

- Stans av hele eller deler av driften etter arbeidsmiljølo-

ven, allmenngjøringsloven og utlendingsloven123 

- Stenging etter alkoholloven og serveringsloven 

- Tilbakekall/tap av tillatelse eller godkjenning til å drive 

renholdsvirksomhet, tollager, vaktvirksomhet, person-

transport, brukthandel124 

- Beslag av kjøreseddel etter yrkestransportlova 

- Inndragning av registreringsskilt og vognkort, beslag av 

kjøretøy etter vegtrafikkloven, når kjøretøyet brukes i 

næringsvirksomhet 

- Tap av rett for behandler/tjenesteyter til å drive for sta-

tens regning etter folketrygdloven 

- Konkursbegjæring etter konkursloven 

Det er særlig reaksjoner som innebærer at virksomheten må 

stanse driften i en kortere eller lengre periode, som har poten-

siale til å gjøre det mindre gunstig å ikke etterleve regelverket. 

Dette gjelder Arbeidstilsynets stans av hele (eller deler av) drif-

ten for virksomheter som ikke etterkommer Arbeidstilsynets på-

legg, politiets stengingsadgang overfor salgs- og skjenkesteder, 

samt tilbakekall av tillatelse eller godkjenning til å drive ren-

holdsvirksomhet (Arbeidstilsynet), tollager (Tolletaten), vaktvirk-

somhet, persontransport og brukthandel (politiet). Tilsvarende 

vil en behandler eller tjenesteyter som mister retten til å drive 

for statens regning i praksis miste kundegrunnlaget, da pasien-

                                           

123 Stans etter arbeidsmiljøloven er stans på grunn av overhengende fare og 
stans som pressmiddel for oppfylling av pålegg. Stans etter allmenngjøringsloven 
og utlendingsloven vil være stans som pressmiddel.  
124 Tilbakekall av godkjenning av renholdsvirksomhet og tilbaketrekking av tolla-
gerbevilling er administrative sanksjoner. De øvrige reaksjonene som listes her 
er forvaltningstiltak. 
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tene ikke vil få refundert deler av kostnadene som de ville ved å 

gå til en annen behandler/tjenesteyter.  

Hvis tingretten beslutter å åpne konkurs, mister skyldneren ret-

ten til å disponere over boets eiendeler og til å pådra boet for-

pliktelser. Den oppnevnte bostyrer vil da ta over boet og avgjøre 

om driften skal opphøre, eventuelt om deler av aktiviteten skal 

videreføres. Det er ikke lenger foretakets ledelse som har råder-

ett over eiendeler og driftsmidler.  

Reaksjoner som medfører at kjøretøy i næringsvirksomhet ikke 

lenger kan brukes, er begrensende for videre drift, og kan føre til 

tap av inntekter for virksomheten. Bruk av slike reaksjoner, som 

får negative konsekvenser for inntjeningen i en næringsvirksom-

het, vil bidra til å bekjempe kriminalitet, ved å gjøre det kostbart 

å ikke etterleve regelverket.  

Mot hvem reaksjonen retter seg og for hvilke type 

lovbrudd 

Etatenes reaksjoner er utformet med utgangspunkt i den enkelte 

etats formål og forvaltningsområde. Dette kommer til uttrykk i 

hvem etatene har anledning til å reagere overfor. Arbeidstilsy-

nets reaksjoner kan eksempelvis primært rettes mot juridiske 

personer, mens reaksjoner i utlendingsforvaltningen primært kan 

rettes mot fysiske personer. Det samme gjelder for mange av 

politiets reaksjoner. Tolletaten og Skatteetaten kan, og skal, 

ilegge reaksjon overfor den juridiske enheten overtredelsen gjel-

der. Reaksjonen kan ilegges «begge», men det er ikke opp til 

etaten å bestemme hvem reaksjonen skal vedtas overfor.  

De muligheter og begrensninger som ligger i etatenes regelverk 

har betydning for hvordan kriminalitet kan bekjempes innenfor 

de ulike lovbruddsområdene.  

Aktører i arbeidslivskriminalitet 

Spørsmålet om hvem reaksjonen rammer er også et spørsmål 

om man ved bruk av reaksjonen kan ansvarliggjøre eller reagere 

mot en eventuell oppdragsgiver, en medvirker eller en på annen 

måte tredjepart til lovbruddet. Ofte vil det være hensiktsmessig 

å benytte reaksjoner mot flere aktører i samme sak. Det vil være 

ønskelig å ramme ikke bare virksomheten og arbeidere, men 

også andre aktører som deltar i kriminaliteten eller som tjener 

på de ulovlige forholdene i virksomheten.  

Virksomheten 

Den utøvende virksomheten er ansvarlig for produksjonen. Virk-

somheten kan operere med egne arbeidstakere, innleid arbeids-

kraft, eller bruke underleverandører - ofte organisert som en-

keltpersonforetak. I de fleste tilfeller vil leder av denne virksom-

heten være den som driver kriminaliteten. I mange tilfeller skjer 

hele eller deler av aktiviteten svart. Det er en tendens at flere av 

virksomhetene tilsynelatende oppfyller myndighetenes registre-

rings- og rapporteringsplikter, og dermed fremstår med et legalt 

ytre.125 Dette gjør det mer komplisert å avdekke kriminaliteten.  

Den utøvende virksomheten kan være en av flere som opererer 

sammen, og som styres av bakmenn. 

                                           

125 Situasjonsbeskrivelse 2017, Arbeidslivskriminalitet i Norge s 9 
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Oppdragsgivere 

Oppdragsgiver inngår kontrakter med den utøvende virksomhe-

ten. Oppdragsgiver kan delta aktivt i kriminaliteten og i realite-

ten kontrollere virksomheten. Alternativt kan vedkommende pro-

fittere økonomisk på kriminaliteten og unnlate å rette oppmerk-

somhet på forhold som åpenbart er kritikkverdige. I andre tilfel-

ler kan oppdragsgiver bli lurt og være reelt uvitende om de fak-

tiske forholdene. Det kan være ulike nivåer av oppdragsgivere 

som igjen kan stå i ulik posisjon i forhold til ulovligheter i den 

utøvende virksomheten.  

Bakmenn 

Bakmenn eller andre som profitterer på kriminaliteten, kan være 

knyttet til nettverk med flere virksomheter. En bakmann kan 

også ha rolle i den utøvende virksomheten, hos oppdragsgiver, 

eller hos andre medvirkende aktører. Dette er personer som kan 

være i posisjon til å styre den kriminelle aktiviteten og som råder 

over det kriminelle utbyttet.   

Profesjonelle medhjelpere 

Profesjonelle medhjelpere kan medvirke ved å utnytte sin rolle til 

å bistå de kriminelle, for eksempel ved tilsynelatende å imøte-

komme myndighetenes registrerings- og rapporteringskrav. 

Medvirkerne kan være regnskapsførere, revisorer, konsulenter, 

advokater, leger eller offentlig ansatte mv. Profesjonelle med-

hjelpere kan ha ulike grader av involvering i kriminaliteten, fra 

de som deltar aktivt, til de som blir lurt til å tro at deres tjenes-

ter blir benyttet i lovlig aktivitet.  

Arbeidere 

Arbeidere er enten arbeidstakere, innleide eller ansatte, men kan 

også være organisert som enkeltpersonforetak. I arbeidslivskri-

minalitet er billig og fleksibel arbeidskraft en av de viktigste dri-

verne. I de aller fleste tilfeller vil det være utenlandske arbeidere 

som blir utnyttet og som får lønns- og arbeidsforhold langt under 

lovlig standard. I noen tilfeller er arbeiderne aktivt med på kri-

minaliteten, og flere vil være oppmerksom på at arbeidet foregår 

under ulovlige vilkår. De aller fleste av arbeiderne er likevel pri-

mært ute etter å forsørge seg. I enkelte tilfeller er arbeidere ut-

satt for tvangsarbeid og menneskehandel. Gruppen arbeidere 

omfatter derfor også svært sårbare personer og ofre for krimina-

litet.    

For overtredelser innen arbeidsmiljø, lønns- og arbeidsvil-

kår, er det viktig å nå arbeidsgiver og oppdragsgiver 

Reaksjoner på områdene arbeidsmiljø og lønns- og arbeidsvilkår 

er rettet mot juridiske personer. Begrunnelsen er at det er ar-

beidsgiver som har ansvar for at arbeidet skjer i henhold til re-

gelverket. Dette medfører at de ansvarlige personene ikke blir 

rammet av Arbeidstilsynets reaksjoner.     

Oppdragsgiver har et ansvar for å sørge for at arbeidet som er 

satt ut, utføres i samsvar med gjeldende regelverk. Ofte er pri-

sen oppdragsgiver er villig til å betale for arbeidet ikke forenlig 

med bruk av allmenngjort lønn og lovlig arbeidsmiljøstandard. 

Oppdragsgiver er etter allmenngjøringsloven pålagt ansvar for å 

sikre at arbeidet hos leverandører utføres med lovlige lønns- og 

arbeidsvilkår. Arbeidstilsynet kan ilegge oppdragsgiver overtre-
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delsesgebyr for manglende oppfølgning av påsepliktene. I tillegg 

kan Arbeidstilsynet sikre etterlevelse av loven med bruk av 

tvangsmulkt eller med stans av arbeidet.  

En offentlig oppdragsgiver har plikt til å sikre at offentlige opp-

drag blir gjennomført med lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med 

tariffavtale, uavhengig av om arbeidet faller inn under allmenng-

jøringsforskrift eller ikke. Arbeidstilsynet kan bruke tilsvarende 

pressmidler og overtredelsesgebyr for å sikre at den offentlige 

oppdragsgiveren etablerer rutiner som sørger for at pliktene blir 

fulgt opp i kommende oppdrag. Også etter arbeidsmiljøloven og 

byggherreforskriften kan Arbeidstilsynet bruke reaksjoner mot 

byggherre, hovedentreprenør og leverandører som viser mang-

lende vilje til å påse at underleverandører etterlever viktige sik-

kerhetsbestemmelser på bygge- og anleggsplasser. Mulighetene 

til å sette inn reaksjoner mot en oppdragsgiver som enten aktivt 

medvirker til lovbruddene, eller som profiterer på situasjonen, er 

av stor betydning for å kunne forebygge arbeidslivskriminalitet.  

Uansett om oppdragsgiver medvirker til lovbruddene eller ikke, 

vil en oppdragsgiver bli rammet økonomisk av en stans i arbei-

det ilagt oppdragstaker, blant annet ved at det oppstår kostbare 

forsinkelser i bygge- eller anleggsprosjekter. Bruk av reaksjoner 

som indirekte rammer også uskyldige oppdragsgivere, vil derfor 

stimulere til sterkere oppfølgning av leverandørers vilje til å et-

terleve regelverket.  

Reaksjoner mot stønadsmottaker som misbruker ytelser 

fra NAV 

Reaksjoner mot misbruk av trygdeytelser er primært rettet mot 

fysiske personer. Dette henger naturlig sammen med at stø-

nadsmottakere er privatpersoner. Unntaket er muligheten NAV 

har til å frata behandler eller tjenesteyter retten til å praktisere 

for statens regning, som kan gjøres gjeldende både overfor pri-

vatperson og juridisk person.  

Behandler eller tjenesteyter som misbruker sin posisjon i forbin-

delse med trygden, blir også medvirker til «pasientens» misbruk 

av trygdeytelser. Der dette er tilfelle, vil reaksjonen ramme beg-

ge parter, og bidra til at kriminaliteten opphører.  

Skattemyndighetene har en rekke reaksjoner som gjelder 

tredjeparter 

Reaksjoner mot skatteunndragelser kan rettes både mot fysiske 

personer og juridiske personer. Hvem som kan ilegges reaksjo-

nen, avhenger av om overtredelsen gjelder en privatpersons 

økonomi og forhold, eller en juridisk persons økonomi og forhold. 

Det er ikke slik at man kan sanksjonere privatpersoner i virk-

somheten for overtredelser som gjelder virksomheten.  

I skattesaker mot aksjeselskaper med bruk av tilleggsskatt, går 

personer i ledende roller ofte fri fra sanksjonering, selv om det er 

disse som er kilden til unndragelsene og opplysningssvikten. 

Fraværet av reaksjonsmuligheter overfor personer som kan gjø-

res solidarisk ansvarlig for unndratt skatt i et aksjeselskap, ek-

sempelvis i tilfeller hvor selskapet er ilagt skjerpet tilleggsskatt, 
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gjør at politianmeldelser er det eneste tilgjengelige virkemiddel 

mot disse.  

Skattemyndighetene, og særlig skatteoppkrever, har flere tiltak 

som også rammer en tredjepart. Dette gjelder blant annet be-

stemmelsen om solidaransvar ved arbeidsutleie.126 Bestemmel-

sen medfører at både innleier og utleier hefter for plikter som 

følger av arbeidsgiveransvaret. Den andre part må dermed inn-

betale skyldig beløp i ubetalte skatter og avgifter når den av 

dem som etter avtale utøver arbeidsgiveransvaret ikke har opp-

fylt sine plikter til trekk og innbetaling. 

Godskrivingsnekt av forskuddstrekk som arbeidsgiver har innbe-

rettet og eventuelt foretatt men ikke innbetalt, vil ramme ar-

beidstaker fordi vedkommende blir skyldig skatt.127 Bestemmel-

sen benyttes når arbeidstaker ut fra sin tilknytning til arbeidsgi-

ver, visste eller burde visst at forskuddstrekket ikke ble innbe-

talt, eller hadde muligheter til å påvirke arbeidsgivers betaling av 

forskuddstrekket.   

Skattemyndighetene har flere reaksjoner mot brudd på tredje-

parters ulike opplysningsplikter. Blant annet kan overtredelses-

gebyr ilegges tredjepart som ikke oppfyller sin opplysningsplikt, 

og opplysningspliktig som ikke medvirker til kontroll.128 Opplys-

ningsplikt for tredjeparter følger av kapittel 7 i skatteforvalt-

ningsloven, og gjelder blant annet:  

                                           

126 Jf. skattebetalingsloven § 4-1 
127 Godskrivingsnekt følger av skattebetalingsloven § 7-1 
128 Jf. skatteforvaltningsloven § 14-7 a og b 

- Lønnsopplysninger fra arbeidsgiver 

- Opplysninger om finansielle forhold og forsikringer fra fi-

nansinstitusjon 

- Opplysninger om låneforhold fra selskap som har ytt lån 

til personlig skattepliktig  

- Opplysninger om oppdragstaker og arbeidstaker fra næ-

ringsdrivende som gir person bosatt i utlandet eller sel-

skap hjemmehørende i utlandet oppdrag i Norge 

- Aksjonæropplysninger fra aksjeselskaper mv.  

Tvangsmulkt kan ilegges skattepliktige, trekkpliktige, tredjepar-

ter mv. med opplysningsplikt som ikke har levert forespurte eller 

pliktige opplysninger innen fastsatt frist, eller det er åpenbare 

feil ved opplysninger som er gitt.129 Også tredjeparter som ikke 

oppfyller sin plikt til å gi den kommunale skatteoppkrever opp-

lysninger til bruk i arbeidsgiverkontroll, kan ilegges tvangs-

mulkt.130 

Slike tredjeparter kan ha insentiver til å holde tilbake opplys-

ninger, eller til å gi uriktige opplysninger i kraft av å være med-

virker til kriminalitet. Dette gjelder særlig i arbeidstaker-

arbeidsgiver-relasjoner, og aksjonærforhold i aksjeselskap med 

én, eller få og nærstående, aksjonærer. I slike relasjoner er mu-

ligheten for reaksjoner overfor tredjeparter viktig. 

                                           

129 Jf. skatteforvaltningsloven § 14-1 
130 Jf. skattebetalingsloven § 5-16 (1). Opplysningsplikten følger av skattebeta-
lingsloven § 5-14. 
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Tollovertredelser kan omfatte mange ulike roller, Tolleta-

tens reaksjoner favner vidt 

Tolletatens reaksjoner kan ilegges både juridiske og fysiske per-

soner, avhengig av hvem som står for tollovertredelsen. Forenk-

let forelegg kan imidlertid kun ilegges fysisk person.131 Tilbake-

trekking av tollagerbevilling kan kun ilegges juridisk person.132  

Når transportør og/eller speditør benyttes ved import eller eks-

port av varer, er denne å anse som en medvirkende tredjepart, 

vitende eller uvitende, til eventuelle overtredelser av tolloven. 

Derfor vil mange av reaksjonene som kan ilegges lovovertreder i 

forbindelse med grensepassering, varedeklarasjon, eller på an-

nen måte ved import og eksport av varer, være egnet til å ram-

me en medvirker, og på den måten bidra til å begrense krimina-

litet.  

Overtredelsesgebyr kan ilegges den som fører varer og gods inn 

og ut av landet og som bryter sine opplysningsplikter etter tollo-

ven, ikke medvirker til tollkontroll, eller bruker uriktige opprin-

nelsesdokumenter for varer som eksporteres.133 Slikt overtredel-

sesgebyr kan også ilegges den som utstedte den uriktige opprin-

nelsesdokumentasjonen. Tilleggstoll kan ilegges overfor alle 

overtredelser som har, eller kunne ha ført til, unndratt toll, blant 

annet ved brudd på deklarasjonsplikten, feil oppgitte tall på klas-

sifisering, tollverdi etc.134 Tvangsmulkt kan ilegges opplysnings-

                                           

131 Jf. tolloven § 16-9 
132 Jf. tolloven § 4-30 
133 Jf. tolloven § 16-17 
134 Jf. tolloven § 16-10 

pliktige, inkludert tredjepart, som ikke etterkommer krav om 

kontrollopplysninger etter tolloven, samt bokføringspliktige etter 

tolloven som ikke har etterkommet pålegg om bokføring ved 

fristens utløp.135  

Bredden i politiets samfunnsoppdrag gjenspeiler seg i re-

aksjonsmulighetene 

Politiets forvaltningstiltak for å sikre offentlig ro og orden er, 

med noen få unntak, rettet mot fysiske personer. Blant unntake-

ne er politiets stenging av serveringssted når det er nødvendig 

for å stanse forstyrrelser av offentlig ro og orden mv.136 Når 

stenging skjer på bakgrunn av ulovlig næringsdrift som følge av 

manglende tillatelse, eller manglende oppfyllelse av vilkår i gitt 

tillatelse, er det også den juridiske personen som reaksjonen 

ilegges.137 Tilbakekall av tillatelse eller løyve skjer overfor den 

tillatelsen er gitt til; juridisk person hva gjelder tillatelse til å 

drive vaktvirksomhet eller egenvakthold, og fysisk person hva 

gjelder løyve til å drive persontransport.138 Tilbakekall av løyve 

til å drive brukthandel skjer overfor fysisk person, men også ju-

ridisk person som er gitt slikt løyve.139 Løyve for salg av brukte 

og kasserte ting omfatter både innkjøpssted og salgssted og skal 

forebygge omsetning av stjålne eller ulovlig mottatte gjenstan-

der. Ordningen med løyve i seg selv, og muligheten til å tilbake-

kalle slik løyve, vil derfor bidra til å bekjempe kriminalitet.  

                                           

135 Jf. tolloven § 16-16 
136 Jf. serveringsloven § 17 
137 Gjelder stenging etter alkoholloven § 1-8 og serveringsloven § 20 
138 Jf. hhv. vaktvirksomhetsloven § 7 og yrkestransportlova § 37 
139 Jf. brukthandellova § 2 
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Utlendingsforvaltningens reaksjoner begrenser rekrutte-

ringen til arbeidslivskriminalitet 

Utlendingsforvaltningens reaksjoner blir ofte benyttet i sanksjo-

nering av arbeidslivskriminalitet. Dette gjelder utvisning og bort-

visning av personer påtruffet på arbeidsplasser som ikke har 

lovlig opphold i landet eller som er pågrepet for kriminelle hand-

linger. Utlendingsforvaltningens reaksjoner bidrar til å redusere 

omfanget av personer med ulovlig opphold i arbeidslivet. Ulovlig 

opphold er nært forbundet med svart arbeid, da personer uten 

lovlig opphold vil ha få andre inntektsmuligheter. Reaksjonene 

på utlendingsområdet, i form av utvisning og bortvisning, er med 

på å begrense rekrutteringen til arbeidslivskriminalitet. Deres 

arbeidsgivere må skaffe ny arbeidskraft, noe som kan ta tid og 

bidra til å redusere deres utbytte av å drive svart. Utlendingsfor-

valtningens reaksjoner bidrar dermed i stor grad til å bekjempe 

kriminaliteten. 

Reaksjoner i kombinasjon  

Kontrollsamarbeidet gir grunnlag for samordning av videre saks-

oppfølgning og reaksjonsbruk. Med et felles overblikk på krimi-

naliteten vil etatene kunne klarlegge den mest hensiktsmessige 

oppfølgning og sanksjonering, uavhengig av hvilken etat reak-

sjonen tilhører.140   

                                           

140 Til støtte for samordningen er det utarbeidet en egen veileder om informa-
sjonsdeling mellom politi- og kontrolletatene. Se Nasjonal veileder for informa-
sjonsdeling mellom kontrolletatene, politiet og private for å bekjempe kriminali-
tet, ØKOKRIM 2015 

Etatene følger ofte opp kriminelle aktører over en lengre tidspe-

riode. Gjentatte kontroller kan gjennomføres med tilhørende 

bruk av reaksjoner når nye lovbrudd avdekkes. Formålene er å 

innhente mer informasjon om aktørene, men også unngå at det 

går lang tid uten reaksjoner mot pågående kriminalitet. Reaksjo-

ner blir ofte iverksatt på stedet; politiets bortvisning fra stedet, 

ID-kontroll, visitering og innbringelse av personer med usikker 

ID, eller som oppholder seg ulovlig i landet. I tillegg blir ofte Ar-

beidstilsynets reaksjoner som stans ved overhengende fare, 

samt ulike pålegg med varsel om stans eller tvangsmulkt, benyt-

tet.  

Ofte kombinerer de samarbeidende etatene bruk av reaksjoner. 

Samordning av reaksjonsbruk forutsetter at etater så langt som 

mulig, avklarer hvilke lovbrudd som skal følges opp med hvilke 

reaksjoner, samt eventuelle politianmeldelser. Dette for å unngå 

sanksjonering i strid med forbudet mot dobbeltstraff.  

Samordning av reaksjonsbruken og bruk av reaksjoner i kombi-

nasjoner gir et stort potensiale til både å kunne begrense krimi-

nelles muligheter, og til å inndra utbyttet. I saker med arbeids-

livskriminalitet vil etatene ha større nytte av å kombinere reak-

sjoner fra flere etater, enn om hver etat gjennomførte kontroll-

saken på egen hånd. Samordning av reaksjonsbruken mellom 

etatene gir følgende muligheter:   

- Iverksette ulike reaksjoner i forskjellige faser i saker som 

er så komplekse at det tar tid å få avdekket og sanksjo-

nert alvorlig kriminalitet 
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- Bidra til at flere aktører og nivåer av aktører blir sanksjo-

nert 

- Samordnede fellesaksjoner mot kriminelle aktører 

Eksempler fra a-krimsamarbeidet 

Det er innhentet to eksempler fra a-krimsenteret i Oslo, som 

illustrerer hvordan reaksjonsbruken blir kombinert mellom etate-

ne. Disse er her omtalt som «Hyttebygger» og «Uregistrert Øst»  

Eksempel 1 – «Hyttebygger» 

Virksomheten monterte hytter fra store hytteleverandører. Leder 

ble antatt å være stråmann, siden tidligere leder hadde konkurs-

karantene. Virksomheten drev på flere oppdragssteder og det ble 

gjennomført kontroller ulike steder med bortvisninger fra politiet, 

og stansinger av farlig arbeid fra Arbeidstilsynet. Virksomheten 

fikk også en rekke pålegg fra Arbeidstilsynet. På bakgrunn av 

innsamlet informasjon ble det senere gjennomført en samordnet 

aksjon med politi, Skatteetaten, skatteoppkrever og Arbeidstil-

synet mot virksomhet og tidligere leder, som ble antatt å være 

hovedmann. Det ble avdekket manglende HMS-kort, farlig arbeid 

i høyden, bruk av uregistrert arbeidskraft, mangelfull innberet-

ning av lønn og svart avlønning, feilaktig fradragsføring av inn-

gående merverdiavgift, hvitvasking ved bruk av fiktiv fakturering 

og brudd på konkurskarantene.    

Følgende virkemidler ble brukt i saken:  

- Arbeidstilsynet stanset farlig arbeid i høyden  

- Politiet bortviste uregistrerte arbeidstakere 

- Virksomheten hadde gjeld til skattemyndighetene og 

skatteoppkrever tok i forkant av aksjonsdagen arrest i 

verdier og utestående fordringer 

- Arbeidstilsynet vedtok stans fordi pålegg om HMS-kort ik-

ke ble etterkommet 

- Skatteetaten og skatteoppkrever gjennomførte uvarslede 

bokettersyn i virksomheten, som ga grunnlag for etterbe-

regning av skyldig skatt, arbeidsgiveravgift og merverdi-

avgift 

- Både Skatteetaten og skatteoppkrever sikret og krevde 

inn verdier 

- Politiet vurderte etterforskning av antatt hovedmann og 

hvitvasking 

Eksempelet viser at flere kontroller med bruk av umiddelbare 

reaksjoner kan suppleres med mer langsiktig samarbeid for å 

stoppe de kriminelle aktørene og inndra utbyttet deres.  

Etatene kunne brukt enda flere reaksjoner i denne saken. Det er 

imidlertid ikke et mål i seg selv å benytte så mange reaksjoner 

som mulig, men heller vektlegge bruk av reaksjoner som med-

virker til at saken får et godt resultat. I dette eksempelet ble den 

kriminelle aktiviteten stanset og skyldig beløp til skattemyn-

dighetene sikret og inndratt.  

Eksempel 2 – «Uregistrert Øst» 

En utenlandsk virksomhet i byggebransjen (eneboliger) opererte 

i Norge i flere år, uten å være registrert her. Virksomheten ope-

rerte som hovedentreprenør for eiendomsselskaper og private 

utbyggere, og brukte flere virksomheter fast som leverandører 

på ulike byggeplasser. 
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En rekke felleskontroller medførte stansinger grunnet overheng-

ende fare og avdekket arbeidstakere med falsk identitet. På en 

av byggeplassene var forholdene uryddige, og bar preg av liten 

eller ingen styring. Tre ulike virksomheter hadde suksessivt rol-

len som hovedentreprenør, inkludert «Uregistrert Øst». Hoved-

entreprenør kunne ikke gjøre rede for egne ansatte, bosted, hvor 

de befant seg, og om de utførte arbeid i Norge. Etter at prosjek-

tet fikk ny byggherre ble prosjektet stoppet, og den nye bygg-

herren engasjerte konsulent for prosjektgjennomgang.  

Etatene benyttet følgende virkemidler:  

- Stans fra Arbeidstilsynet på grunn av overhengende fare. 

Hele byggeplassen ble først stanset på grunn av mang-

lende sikring mot allmennheten, manglende sikring av 

byggegrop, og stillas som ikke var godkjent for bruk i 

Norge. Senere ble det gjennomført stans av alt arbeid i 

høyden.  

- Stans fra Arbeidstilsynet på grunn av manglende oppfyl-

lelse av pålegg  

- Politiet bortviste arbeidere fra stedet, og stanset virksom-

heten 

- Pågripelser og senere utvisninger av tredjelandsborgere 

uten oppholdstillatelse, ved politiet og UDI 

- Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune trakk ansvars-

retten fra en virksomhet (medhjelper til Uregistrert Øst) 

grunnet manglende byggteknisk kvalitet på arbeidet 

- Byggherre ble ilagt tvangsmulkt fra Arbeidstilsynet  

- En av de medvirkende virksomhetene ble begjært kon-

kurs 

- Bokettersyn og etterberegning av skatt og arbeidsgiver-

avgift hos tidligere og daværende oppdragsgivere til den 

uregistrerte virksomheten. Sikring av verdier og innkre-

ving ble foretatt for flere av disse. 

- Ettersyn hos den uregistrerte virksomheten for innkreving 

og sikring av verdier 

- Anmeldelser til politiet (blant annet for bruk av falske 

identiteter) 

Eksempel 2 viser at sakene kan være uoversiktlige i omfang, at 

det ofte er flere aktører og at rollene er uklare. Etatenes reak-

sjonsbruk rettet seg mot flere oppdragsgivere og byggherrer, i 

tillegg til «Uregistrert Øst» og samarbeidende virksomheter.  

Eksempelet understreker også betydningen av samarbeid med 

Plan- og bygningsetaten. For en virksomhet vil tap av ansvars-

rett kunne medføre store negative konsekvenser, som manglen-

de mulighet til å delta i fremtidige byggeprosjekter.  
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Utfordringer og nye behov 

Etatene har utfordringer knyttet til reaksjonsbruk mot aktører 

innen arbeidslivskriminalitet. Det kan synes enkelt å legge stor 

vekt på lovbrudd og reaksjoner som kan avdekkes og iverksettes 

på stedet. Imidlertid vil mange av reaksjonene som ilegges på 

stedet ha begrenset varighet, og kun deler av lovbruddene som 

er begått, vil bli avdekket. Den preventive effekten avhenger av 

at det i tilstrekkelig mange saker foretas ytterligere avdekking 

og sanksjonering, for eksempel gjennom bokettersyn, sikring av 

verdier og inndriving fra aktører som profitterer på kriminalite-

ten.  

En annen utfordring er hvem som sanksjoneres. Det er viktig at 

aktørene som tjener mest på kriminaliteten er de som rammes 

hardest. Å finne den riktige balansen mellom å reagere mot ar-

beidstakere, og de som står bak kriminaliteten, er derfor sentralt 

for etatene. Det er uheldig om arbeidsgivere som tjener på å 

bruke ulovlig arbeidskraft unngår reaksjoner, mens arbeidsta-

kerne blir bortvist- eller utvist fra riket.  

Utenfor straffesporet er det ingen reaksjoner som kan benyttes 

for å sanksjonere bruk av ulovlig arbeidskraft. UDIs karantene 

for arbeidsgivere retter seg utelukkende mot dem som har ar-

beidstakere fra tredjeland. Disse har fått tilbud om arbeid fra 

arbeidsgiver, som har medvirket til at vedkommende får opp-

holdstillatelse. Det er imidlertid mer vanlig å bruke ulovlig ar-

beidskraft som har kommet til Norge på annen måte, og etatene 

har ingen forvaltningsmessige reaksjonsmuligheter overfor disse 

arbeidsgiverne.  

Etatene har også begrenset tilgang på reaksjoner mot ansvarlige 

personer i aksjeselskaper. Reaksjoner er rettet mot selskapet, og 

de ansvarlige beslutningstakerne blir ikke rammet personlig. 

Problemstillingen kan få økende aktualitet, siden det i a-

krimsamarbeidet er avdekket at aktører som tidligere opererte 

med enkeltpersonforetak, også etablerer aksjeselskaper. 

Misbruk av foretak og konkursregelverket gir kriminelle en mu-

lighet til å unngå innbetaling av krav til det offentlige. Siden krav 

følger foretaket kan de ikke uten videre overføres til personene 

som står bak dette. Både i Norge og Sverige ser man stadig ras-

kere omløpshastighet på kriminelles bruk av foretak.141 Foretak 

kan videre brukes som et kriminelt verktøy i alle sine livsfaser: i 

oppstarten, under den aktive fasen og til og med etter at foreta-

ket er konkurs.142 Selv om foretaket slås konkurs, kan den kri-

minelle aktiviteten fortsette i andre foretak. 

Konkurskriminalitet, konkursgjengangere og bruk av konkurska-

rantene påvirker etatenes resultater i kampen mot arbeidslivs-

kriminalitet. Etatene kan begjære både virksomheter og perso-

ner konkurs. Konkurs og konkurskarantene besluttes imidlertid 

av retten og som reaksjon ligger det utenfor etatenes myndig-

hetsområder. En annen ordning som er sårbar i forbindelse med 

konkurskriminalitet, er den statlige lønnsgarantiordningen. Det 

er avdekket tilfeller med bedrageri av lønnsgarantien som ledd i 

                                           

141 Situasjonsbeskrivelse 2017, Arbeidslivskriminalitet i Norge s. 11 og Myn-
dighetsgemensamme lägesbild om organiserad brottslighet 2018-2019 s. 9 
142 Myndighetsgemensamme lägesbild om organiserad brottslighet 2018-2019 s.9  
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arbeidslivskriminalitet.143 Det er ikke administrative sanksjoner 

eller forvaltningstiltak knyttet til slikt misbruk. 

 

 

  

                                           

143 Situasjonsbeskrivelse 2017, Arbeidslivskriminalitet i Norge s. 12  
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Vedlegg  

Tall for bruk av politiets forvaltningstiltak  

  

Hjemmelsgrunnlag Hva går reaksjonen ut på
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Alkoholloven § 1-8 a Politiets stengingsadgang 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1

Serveringsloven § 17 Midlertidig stenging av 

serveringssted
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Serveringsloven § 20 Politets stenging av 

serveringssted
1 0 0 3 2 6 1 0 0 2 1 2 6 6 0 1 0 1 0 6 14

Brukthandellova § 2 Tilbakekall av tillatelse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vaktvirksomhetsloven § 7 Tilbakekall av tillatelse til 

vaktvirksomhet
0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 7 0 0 7 3 0 0 1 0 2 3 0 9

Vegtrafikkloven § 36 

nr. 1 og 2

Forbud mot bruk av kjøretøy 

eller tilhenger
1 8 1 0 10 2 1 19 4 0 26 3 39 15 0 0 57

Vegtrafikkloven § 36 nr. 3 Inndragning av registrerings-

skilt og vognkort
1 1 1 0 3 25 1 1 0 27 25 38 0 0 63

Vegtrafikkloven § 36 nr. 6 Forvaring og ev. salg av 

kjøretøy
7 1 0 0 8 9 1 1 0 11 4 39 0 0 43

Vegtrafikkloven § 36 a 

andre ledd

Forvaring av kjøretøy ved 

overlasting
0 0 0 0 3 0 0 0 3 4 0 0 0 4

Vegtrafikkloven § 37 Fjerning og forvaring av 

kjøretøy
0 11 0 11 0 18 0 18 0 8 0 8

Yrkestransportlova § 37 f Tilbakekall av rett til person-

transport mot vederlag
2 2 1 1 1 3 10 1 4 1 2 0 19 27 3 10 0 2 2 15 32

Yrkestransportlova § 37 e Beslag av kjøreseddel
1 0 1 0 2 0 0 1 0 1 2 0 0 0 2

Utlendingsloven § 104 

første ledd

Beslag
0 4 0 <20 1 <25 0 4 4 0 <20 1 <29 0 2 4 0 <20 8 <34

Utlendingsloven § 104 

annet ledd

Beslag
0 0 0 150 0 150 0 0 0 100 0 100 0 0 0 50 1 51

Utlendingsloven § 104 

tredje ledd

Beslag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Utlendingsloven § 105 

første ledd bokstav a -f

Pålegg om meldeplikt eller 

bestemt oppholdssted 

(fengslingssurrogat)

0 3 0 150 2 155 0 2 3 1 100 5 111 0 2 3 4 50 5 64

Utlendingsloven § 106 

første ledd bokstav a - g

Pågripelse og fengsling etter 

utlendingsloven 
0 30 0 56 9 95 0 12 40 23 89 20 184 0 6 50 6 61 19 142

2014 2015 2016

Tabell 32: Bruk av politiets forvaltningstiltak 
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Kommentarer 

- Troms pd: inkluderer ikke ev. tilbakekall gjort fra Midtre 

Hålogaland 

- Finnmark pd: for bruk av utl. § 106 1. ledd bokstav a-g 

angis for 2015 12-15, og for 2016 6-8. Det laveste antal-

let er lagt til grunn 

- Møre og Romsdal pd: bruk av utl. §§ 104 og 106 er esti-

mater. Bruk av utl. § 104 1-3 er anslagsvis 4 i snitt per 

år, bruk av utl. § 106 estimert, har steget ca. 10 hvert år. 

- Nordland pd: tilbakekall etter yrkestransportlova § 37 d, 

inkluderer ikke saker fra Midtre Hålogaland 

- Innlandet pd: usikre tall for reaksjoner etter vegtrafikklo-

ven, beslag av kjøreseddel etter yrkestransportlova, be-

slag etter utlendingsloven 

- Oslo pd: tall for utl. § 104 a og b, og § 105 er kun anslag. 

Tall for § 106 er kun fengslinger, og kun bokstav a og b. 

- Sør-Øst og Vest politidistrikt har ikke inngitt tallmateriale 

til rapporten 

Distriktene er av praktiske årsaker, og etter avtale med poli-

tidirektoratet ikke forespurt om bruk av passloven § 7 og po-

litiloven §§ 7 og 10.  

 

 

  



Mer effektiv sanksjonering – Oversikt, bruk og potensiale  Vedlegg 

NTAES                                                                       Side 107/108 

  



Mer effektiv sanksjonering – Oversikt, bruk og potensiale  Vedlegg 

NTAES                                                                       Side 108/108 

 

 

 

 

 

Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter 

c/o ØKOKRIM, Postboks 8193, dep.,  

NO-0034 Oslo 


