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Sammen mot
svart arbeid

Vestoppland er en rolig plett og det er fort gjort å bli
litt naiv i en slik «Kardemomme by-verden». Men her
som i alle andre norske regioner utføres det mer eller
mindre svart arbeid.
Tidlig i fjor høst kom boka «Svartmaling», skrevet
av journalist og forfatter Einar Haakaas som omhandlet omfattende svart arbeid på sentrale prosjekter for så vel regjeringskvartalet, Skattedirektoratet
og Eidsvollsbygningen. Haakaas mente Norge
framsto som en honningkrukke for dem som ville
utnytte det norske arbeidsmarkedet. Haakaas viste
til kriminelle nettverk som rett og slett truet velferdsstaten fordi de omgikk lovverket.
de seinere åra er det
avdekket omfattende
svart arbeid innen
Denne svarte
byggebransjen,
økonomien
malerbransjen,
undergraver et
restaurantbransjen,
marked for de seriøse.
drosjenæringa,
matvarebransjen
samt bilvask og
bilreparasjon. Og vi
mener det er naivt å
tro at slik skjer alle
andre steder, men ikke her i Vestoppland.
Et forhold er at store pengesummer unndras fra
beskatning og at det blir en egen økonomisk verden
hvor de svarte pengene sirkulerer. Et annet forhold
er vel så ille. Denne svarte økonomien undergraver
et marked for de seriøse. De seriøse er i flertall
foreløpig, men det er for enkelte av dem kun et
tidsspørsmål hvor lenge de kan opprettholde sin
virksomhet. Vokser svart økonomi reduseres
velferdsstaten. Så enkelt, men så vanskelig. Her har
offentlig virksomhet et spesielt ansvar. Årsaken til at
nettverk med svart økonomi kan få jobbe med slike
prosjekter som Haakaas viser til, er at arbeid legges
ut på anbud og offentlig virksomhet velger lavest
mulig pris uten å sjekke, eller har muligheten til å
sjekke seriøsiteten. Årsaken ligger blant annet i at
det er snakk om underleverandører i flere ledd.

"

i 2015 ble det første A-krimsenteret etablert i Oslo.
Her finner vi Skatt øst, Arbeidstilsynet, NAV kontroll,
Tolletaten, Kemneren i Oslo og Oslo politidistrikt. Nå
har vi sju slike sentre. Allerede etter et par år kan de
vise til resultater. I tillegg lover nå justisminister
Per-Willy Amundsen at problemer knyttet til taushetsplikten mellom etater skal ryddes av veien. Det
er bra. Vi håper myndighetene i enda større grad
intensiverer arbeidet mot svart økonomi.
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Tøffe tak kan vente Venstre
det endelige svaret. Da får vi se
om regjeringsprosjektet bærer.

erik H. sønstelie

Ansvarlig redaktør

E

n inkluderingsdugnad
for å få flere i arbeid.
Det blir et av satsingsområdene til regjeringen. Det kom frem da Høyre,
Frp og Venstre oppsummerte
regjeringsforhandlingene på
Jeløya torsdag.

Vel Og bra. Det er viktig at
både funksjonshemmede, enkelte innvandrergrupper og
unge mennesker uten utdannelse kommer bedre inn i arbeidslivet. Men hva med de
andre områdene som skiller
partiene mer? De som avgjør
suksess eller fiasko - og for den
sakens skyld Trine Skei Grande
og Venstres fremtid? Erna Solberg holdt kortene tett til brystene i møtet med pressen torsdag. Først om to-tre uker får vi

men kan hende blir ikke innvandringssaken så vanskelig
som først antatt. Innvandringen har ikke vært lavere siden
1995, det kan gjøre det lettere
for Venstre å bli enige om noe
som gjør at en kan skli inn i regjeringskorridorene. Det er
også andre områder partene
kan bli enige på. Likefullt er og
blir det stor avstand mellom
Frp og Venstre også i landbruks- og kulturpolitikken, for
ikke å snakke om i miljø- og klimapolitikken. Her må partiet
vinne frem. På klima og miljøsiden er det, sett fra miljøbevegelsens side, essensielt at partiet oppnår for eksempel vern av
Lofoten, Versterålen og Senja i
forhold til oljevirksomhet. Ett
annet område er skjerpede klimamål i tråd med Paris-avtalen. Hvis ikke Venstre kan få til
mer enn å hindre en Frp-initert
Tesla-skatt eller så hvert statsbudsjett, kommer partiet til å
lekke velgere så det griner til
MDG og andre partier. For nylig
sto en av landets mest sentrale
og erfarne klimaforskere frem i

VG. Helge Drange ved Universitetet i Bergen slo med troverdighet fast at utslippene av den
viktigste klimagassen CO2 i realiteten har økt med 24 prosent
siden 1990.
mange aV Venstre-velgerne
som var med på Lars Sponheims sosialliberale prosjekt og
som heiet på hans fjellturer
med Jens Stoltenberg har forlatt partiet. De kommer neppe
tilbake. De misliker Frp og Frps
politikk sterkt. Dermed spiller
Trine Skei Grande og Venstre et
høyt spill med resten av velgerpotensialet. For Venstre møter
et Frp som i regjering fremstår
mer selvsikkert, mer krevende
og langt tøffere enn før. Skei
Grande ga nylig uttrykk for at
hun fryktet at Frp kom med så
mange ultimatum at forhandlingene ble for vanskelige. Det
kan man ha forståelse for. For
kravene satt tett. Samtidig tror
nok også mange at holdningen
er et varsel om hva som møter
Venstre på innsiden av en regjering. Uansett små etappeseirer
man får innkassere, det kommer til å gå trått. Det kommer
til å bli tungt.

