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So li dar an svar:

Hva det er og når det 
gjelder
I den ne ar tik ke len ser vi nær me re på be gre pet «so li dar an svar» og hvor dan nor ske 
myn dig he ter bru ker det te som vir ke mid del for å sik re at nor ske og uten land ske ak tø rer 
et ter le ver lov på lag te for plik tel ser.

Ad vo kat
Cath rine Bjer ke Dal heim
Part ner KPMG Law Ad vo kat-
fir ma DA

Råd gi ver
Tor bjørn Amund sen
Part ner KPMG Law Ad vo kat-
fir ma DA

Artikkelen er forfattet av:

Vi ser også nær me re på hvor dan nor ske 
opp drags gi ve re bør inn ret te seg for å mi ni-
me re den ri si koen so li dar an sva ret inne bæ rer.

Nor ge har de se ne re åre ne blitt sta dig mer 
av hen gig av uten landsk ar beids kraft. Helt 
si den EU-ut vi del sen i 2004, har ar beids-
søken de og tje nes te yte re strøm met til  
Nor ge, og det ble tid lig klart at man ge 
uten land ske ar beids ta ker ne ikke fikk 
«an sten di ge» lønns- og ar beids vil kår  
etter norsk stand ard. Be gre pet «so si al 
dum ping» ble en del av dag lig ta len.

For å be kjem pe so si al dum ping på bran sje-
spe si fik ke om rå der, har nor ske myn dig-
heter i sam ar beid med norsk fag be ve gel se, 
ut ar bei det nytt re gel verk og iverk satt en 
rek ke til tak. Det ny es te re gel ver ket på 
om rå det er inn fø rin gen av EUs Vikar-
byrådirektiv, hjem let i nye be stem mel ser  
i ar beids mil jø lo vens ka pit tel 14.

So li dar an svar er de fi nert som en an svars-
form som inne bæ rer at to el ler fle re ak tø-
rer er an svar li ge for sam me for plik tel se, og 
hvor tred je part kan kre ve at hver og en av 
dem kan hol des an svar lig for at den ne 
for plik tel sen over hol des. So li dar an sva ret  
er imid ler tid ikke noe nytt prin sipp, og vi 
skal kort nev ne de mest ak tuelle for me ne 

for so li dar an svar som opp drags gi ve re kan 
bli stilt over for i Nor ge.

So li dar an svar: rap por te rings plikt for 
uten land ske tje nes te yte re og de res  
ar beids ta ke re
Opp drags gi ver er i med hold av lig nings loven 
§ 6–10 på lagt å inn rap por te re av ta le med 
opp drags ta ker som gjel der ut fø rel se av et 
opp drag i Nor ge til Sen tral skat te kon to ret for 
Uten lands sa ker (SFU). Rapporteringsfor-
pliktelsen gjel der bare opp drags- og ar beids-
ta ke re som er bo satt el ler hjem me hø ren de i 
ut lan det. Til sva rende gjel der også der som det 
er tale om én uten landsk virk som het som gir 
et opp drag til en an nen uten landsk virk som-
het. Opp lys nings plik ten gjel der både opp-
drag og even tuelle un der opp drag og om fat-
ter opp lys nin ger om ho ved opp drags gi ver i 
kontraktkjeden, samt li ge oppdragstakere og 
ar beids ta ke re som dis se oppdragstakerne 
be nyt ter for å ut fø re ar bei det. Opp drags taker 
er an svar lig for å inn rap por te re egne ar beids-
ta ke re til SFU.

Rap por te rings an sva ret er il lust rert i Fi gur 
3 på side 44.

So li dar an svar for tvangs mulkt og ge byr 
ved mang lende rap por te ring
En rapporteringspliktig som ikke har opp-
fylt sin for plik tel se el ler som nek ter å et ter-
kom me på legg om rap por te ring, kan ileg ges 
tvangs mulkt etter lig nings lo vens § 10–6.  
I sli ke til fel ler er det ikke tale om so li dar-
ansvar, et ter som tvangs mulkt ileg ges for  
å frem tvin ge en re ak sjon/rap por te ring fra  
én spe si fikk ak tør. Der imot vil so li dar an svar 
kun ne gjø res gjel den de i for hold til for sin-
kel ses ge by rer som kan ileg ges ved mang-
lende rap por te ring av kon trak ter og ar beids-
ta ke re, jf. lig nings lo ven § 10–8, jf. for skrift 
av 14. juli 1994 nr 725. I nevn te for skrift 
fast set tes for sin kel ses ge by ret til 150 kr pr. 

dag pr. kon trakt, mak si malt kr 75 000 og 
til sva rende 30 kr pr. ar beids ta ker pr. dag pr. 
pro sjekt, mak si malt kr 15 000 (maks ge byr 
ileg ges ved 500 da gers for sin kel se).

Ek sem pel
Sli ke ge by rer kan ut gjø re sto re be løp; i en 
kon kret sak for noen år si den bi stod vi en 
norsk opp drags gi ver som gjen nom tre år 
had de neg li sjert sine rapporteringsforplik-
telser ved bruk av én uten landsk virk som-
het. To talt had de opp drags gi ver i peri oden 
unn latt å inn rap por te re 64 kon trak ter, og 
den uten land ske opp drags ta ke ren had de 
to talt be nyt tet 29 ar beids ta ke re som hel ler 
ikke var blitt rap por tert. Sam let ge byr ble 
be reg net til 10,2 mil lio ner kro ner. Sen tral-
skat te kon to ret valg te imid ler tid ikke  
å frem me krav et ter som ini tia ti vet til  
kor rek sjon og inn rap por te ring kom fra 
opp drags gi ver og opp drags ta ker selv da  
de ble klar over sine for plik tel ser.

So li dar an svar i entrepriseforhold:  
ube tal te skat ter og av gif ter
Der som opp drags gi ver for sett lig el ler grovt 
uakt somt unn la ter å opp fyl le opp lys nings-
plik ten etter lig nings lo vens § 6–10 (se oven-
for), kan skat te kon to ret på leg ge opp drags gi-
ver an svar for oppdragstakerens for fal te, men 
ikke inn be tal te skatt, ar beids gi ver av gift el ler 
for skudds trekk. So li dar an sva ret inn tref fer 
alt så for di opp drags gi ver selv har for sømt sin 
egen opp lys nings plikt. Det te i mot set ning til 
so li dar an svar for skat ter og av gif ter ved 
arbeidsinnleie (se nes te punkt). Det er vi de re 
et vil kår for å gjø re opp drags gi ver solidaran-
svarlig at den mang lende be ta lin gen av ut lig-
net el ler ilig net skatt skyl des at opp lys nin-
ge ne ikke ble gitt i rett tid. Det må med 
and re ord på vi ses en år saks sam men heng. 
Hvis det kan på vi ses at skat ten ikke vil le blitt 
be talt un der noen om sten dig het, vil det ikke 
fore lig ge an svar for opp drags gi ver.
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So li dar an svar for ube tal te skat ter og  
av gif ter ved arbeidsinnleie
Mens opp drags gi ver i et entrepriseforhold 
kun kan gjø res an svar lig for ube tal te  
skat ter og av gif ter der som hun selv har 
for sømt sin opp lys nings plikt, gjel der det et 
ob jek tivt so li dar an svar for ube tal te skat ter 
og av gif ter ved arbeidsinnleie. Det te føl ger 
av skat te be ta lings lo ven § 4–1 (2) som fast-
slår at «Når ar beids ta ke re stil les til rå dig het 
for and re, sva rer både opp drags gi ver og 
opp drags ta ker for at plik te ne og an sva ret 
etter den ne lov opp fyl les.» I klar tekst inne-
bæ rer det te at i et til fel le hvor det er inn-
gått av ta le mel lom en opp drags gi ver (inn-
lei er) og en ut leier om å leie ar beids ta ke re, 
så er inn lei er so li da risk an svar lig for at 
ut leier trek ker og inn be ta ler skatt og 
be reg ner og inn be ta ler ar beids gi ver av gift 
for de ut lei de ar beids ta ker ne. Der som 
ut leier ikke over hol der den ne plik ten, kan 
alt så inn lei er gjø res an svar lig, selv om det 
ek si ste rer en av ta le mel lom par te ne som 
på leg ger ut leier den ne plik ten.

Ut leier kan på nær me re vil kår søke om  
at kem ne ren i hen nes hjem kom mu ne  
inn vil ger hen nes kun der (inn lei ere) fri tak 
for so li dar an svar. Uten land ske sel ska per 
som lei er ut ar beids ta ke re, kan sen de slik 
søk nad til Skattoppkrever Ut land.

«So li dar an svar» for ar beids for hold ved 
arbeidsinnleie
Uten at vi skal gå i de tal jer om det te 
te ma et som er så om fat ten de at det be ret ti-
ger en egen ar tik kel, kan man vel leg ge til 
grunn at det gjel der en form for fel les 
an svar, om enn ikke et de fi nert so li dar an-
svar mel lom inn lei er og ut leier av ar beids-
kraft, hvor inn lei er an tas å ha an sva ret for 
det fy sis ke ar beids mil jø et, her un der sted lig 
HMS-opp læ ring med vi de re, mens ut leier 
er an svar lig for å stil le spe si fik ke og ge ne-
rel le krav om ord ne de for hold på det te 
om rå det, samt i egen skap av å være 
ar beids gi ver føl ge opp den en kelte ar beids-
ta ke ren i for hold til hel se og fra vær, med 
vi de re.

So li dar an svar for lønn og and re godt-
gjø rel ser in nen for all menn gjort ta riff-
om rå de
Lov om All menn gjø ring av ta riff av ta ler1 
åp ner for at der som en av par te ne i en 
lands dek ken de ta riff av ta le frem mer slikt 
krav, skal en stat lig opp nevnt Ta riff nemnd 
vur de re om hele el ler de ler av ved kom-
men de ta riff av ta le skal gjø res til gjen stand 
for så kalt «all menn gjø ring» i for skrifts form. 

1 Lov 4.6.1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler 
mv. (allmenngjøringsloven).

Ta riff nemn da kan tref fe slikt ved tak der som 
det er do ku men tert at uten land ske ar beids-
ta ke re «ut fø rer el ler kan kom me til å ut fø re 
ar beid på vil kår som sam let sett er dår li ge re 
enn det som gjel der etter lands om fat ten de 
ta riff av ta ler for ved kom men de fag el ler 
bran sje, el ler det som el lers er nor malt for 
ved kom men de sted og yrke». Pr. i dag gjel-
der føl gen de allmenngjøringsforskrifter:
 – For skrift om all menn gjø ring av ta riff-

av ta le for byg ge plas ser i Nor ge
 – For skrift om del vis all menn gjø ring av 

In du stri over ens koms ten / VO-de len 
for skips- og verfts in du stri en

 – For skrift om all menn gjø ring av ta riff-
av ta le for jord bruks- og gartneri-
næringene

 – For skrift om all menn gjø ring av ta riff-
av ta le for ren holds be drif ter

Fel les for for skrif tene er at de be stem mer 
at en lands om fat ten de ta riff av ta le helt el ler 
del vis skal gjel de for alle ar beids ta ke re som 
ut fø rer ar beid av den art av ta len om fat ter, 
i en bran sje el ler en del av en bran sje, 
in nen for noen be grens nin ger som føl ger  
av el ler i med hold av ar beids mil jø lo vens 
§ 1–72. I for skrif tene fast set tes det blant 
2 Denne bestemmelsen henviser videre til Forskrift om 

utsendte arbeidstakere (FOR 2005.12.16 nr 1566) som 
gir unntak for blant annet ferielovens bestemmelser ved 
arbeidsoppdrag som ikke faller innenfor bygg og anlegg 
og med varighet under åtte dager.

an net en min ste lønn for nær me re an git te 
ka te go ri er av ar beids ta ke re, samt en kelte 
and re vil kår så som dek ning av hjem rei ser 
samt kost og lo sji un der ar beids opp hol det.

Iht. allmenngjøringslovens § 13 hef ter 
le ve ran dø rer og un der le ve ran dø rer som 
set ter ut ar beid el ler lei er inn ar beids ta-
ke re, på sam me måte som en selv skyld ner-
kau sjo nist, for ut be ta ling av lønn og over-
tids be ta ling etter allmenngjøringsforskrif-
ter, samt for opp tjen te fe rie pen ger til 
ar beids ta ke re an satt hos virk som he te nes 
un der le ve ran dø rer.

 – Ar beids ta ker må frem me skrift lig krav 
over for solidaransvarlig se nest in nen 
tre må ne der etter løn nens (og even tu-
elt feriepengenes) for falls da to.

 – Solidaransvarlig skal be ta le kra vet 
in nen tre uker etter at kra vet er kom-
met frem.

 – Solidaransvarlig skal sna rest mu lig og 
se nest in nen to uker skrift lig vars le 
øv rige an svar li ge le ve ran dø rer og 
un der le ve ran dø rer om kra vet.

In nen for de tre uke ne skal den solidaran-
svarlige alt så av kla re om ved kom men de 
ar beids ta ker har ar bei det på ved kom-
men de pro sjekt og i hvil ke pe rio der, hvor 
mye lønn som skal et ter be ta les, hvil ken 
skatt som skal trek kes, hvor vidt ar beids -

UTEN LANDSK AR BEIDS KRAFT: In nen bygg og an legg bru kes det mye uten landsk 
ar beids kraft.
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take ren er med lem el ler fri tatt for medlemskap i norsk trygd (skal 
det trek kes tryg de av gift og be reg nes og inn be ta les ar beids gi ver av-
gift?) etc. Den solidaransvarlige må også lage en lønns- og trekk-
opp ga ve for dis se ut be ta lin ge ne in nen van lig frist.

So li dar an sva ret for lønn er il lust rert i Fi gur 2.

In for ma sjons- og påseplikt og inn syns rett
I en egen for skrift til Allmenngjørings loven3 på leg ges opp drags gi-
ver en in for ma sjons- og påseplikt i for hold til un der le ve ran dø rer i 
pro sjek tet om kring den nes gjel den de plik ter i hen hold til for skrif-
ter om all menn gjø ring av ta riff av ta ler, mens til lits valgt hos opp-
drags gi ver er gitt en inn syns rett for å kon trol le re at plik te ne over-
hol des.

Vi nev ner for or dens skyld at det også er gitt en for skrift om 
ar beids vil kår i offent lige kon trak ter4 med til sva rende reg ler for 
in for ma sjons- og påseplikt i for hold til gjel den de ta riff av ta ler, 
men her er ikke opp drags gi ver solidaransvarlig med sine un der le-
ve ran dø rer ved brudd på be stem mel se ne.

3 Forskrift 2008.02.22.nr. 0166. 
4 Forskrift 2008.02.08 nr. 0112 om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter gitt i 

medhold av Lov om offentlige anskaffelser LOV-1999–07–16–69.

So li dar an svar for lønn og an nen godt gjø rel se ved  
arbeidsinnleie fra be man nings fore tak
Mens so li dar an sva ret i de to sist nevn te til fel le ne oven for kom-
mer til an ven del se ved en hver form for arbeidsinnleie en ten 
ut leier er pro duk sjons be drift el ler be man nings fore tak, blir det 
fra 1. juli 2013 inn ført et sær skilt so li dar an svar for inn lei er  
i AML §14–12 c) der som ut leier er et be man nings fore tak5. Etter 
den ne be stem mel sen blir inn lei er gjort so li da risk an svar lig med 
ut leier «som en selv skyld ner kau sjo nist» for at ut lei ers ar beids ta ke re 
mot tar kor rekt lønn og øv rige godt gjø rel ser, her un der fe rie pen-
ger. Be stem mel sen må sees i sam men heng med be man nings fore-
ta kets plikt til å sør ge for li ke be hand ling mel lom ar beids ta ker ne 
som lei es ut, og inn lei ers egne ar beids ta ke re etter aml. § 14–12 
a), samt inn lei ers opp lys nings plikt om de sam me for hold jf. aml. 
§ 14–12 b).

Frem gangs må ten for frem ming av krav er iden tisk med den som 
gjel der in nen for all menn gjort ta riff om rå de, jf. av snit tet oven for.

So li dar an svar – hvor dan kon trol le re ri si koen?
I før s te del av den ne ar tik ke len har vi re de gjort for hvil ke for mer 
for so li dar an svar som kan gjø res gjel den de over for opp drags gi ve re 
i Nor ge.

Fel les for dem alle er at so li dar an sva ret gjel der alle ens un der lig-
gen de kontraktmedhjelpere i en kontraktkjede. For opp drags gi ver 
blir det der for vik tig å iverk set te til tak som sik rer kon troll med at 
un der le ve ran dø re ne opp fyl ler sine for plik tel ser.

Gjen nom pro ak tiv ri si ko sty ring kan opp drags gi ver få kon troll 
med alle va ri an te ne av sitt so li dar an svar. Neden for vil vi be skri ve 
en femtrinnsmodell med til tak som kan gi opp drags gi ve re bed re 
kon troll med egen ri si ko.

5 For en grei definisjonsmessig avgrensning mellom «produksjonsbedrift» og «bemannings-
foretak», henviser vi til AML § 14–13.
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Femtrinnsmodellen er il lust rert i Fi gur 3.

1. Inn kjøps- og an buds pro ses sen: Informasjons deling
Ved inn hen ting av an bud ut arbei des nor malt et an buds grunn lag 
som inne hol der for hold av be tyd ning for ut ar bei del se av un der en-
tre pre nø rens til bud. Opp drags gi ve re in nen for et all menn gjort ta riff-
om rå de er lov på lagt in for ma sjons- og påseplikt i for hold til lønns- 
og ar beids vil kår som føl ger av for skrif ter om all menn gjø ring av 
ta riff av ta ler. Opp drags gi ve re i offent lige kon trak ter er på lagt til sva-
rende in for ma sjons- og påseplikt i for hold til all menn gjort ta riff av-
ta le el ler an nen ta riff av ta le. Innleiebedrifter er for plik tet til å gi 
ut lei en de be man nings fore tak opp lys nin ger om alle re le van te for-
hold av be tyd ning for lønns fast set tel se med vi de re.

Ho ved le ve ran dør skal vi de re påse at lønns- og ar beids vil kår hos 
virk som he tens un der le ve ran dø rer er i over ens stem mel se med gjel-
den de allmenngjøringsforskrifter el ler ta riff av ta ler. Det er ikke gitt 
noen ut fyl len de be stem mel ser el ler ret nings lin jer i for hold til hvor-
le des det te skal gjø res i prak sis. Vi an be fa ler at man som et mi ni-
mum inn hen ter en er klæ ring fra un der le ve ran dø ren om at de er 
kjent med be stem mel se ne i den allmenngjorte el ler ak tuelle ta riff av-
ta len og at le ve ran dø ren be kref ter de spe si fik ke punk te ne i den ne 
hva gjel der lønn, be ta ling av over tid, dek ning av rei se- og opp holds-
kost na der, dek ning av ar beids tøy etc. Man kan even tu elt også inn-
hen te en kopi av en ano ny mi sert ar beids av ta le, for å påse at av ta len 
om ta ler de nevn te punk te ne. Un der le ve ran dø ren bør vi de re gjø res 
kjent med de til lits valg tes inn syns rett og avgi en skrift lig er klæ ring 
om at all in for ma sjon og do ku men ta sjon som den tillits valgte har 
ad gang til å et ter spør re, vil bli over le vert så fort det er prak tisk 
mu lig der som slik be gjæ ring om inn syn frem mes.

Uten land ske oppdragstakere vil imid ler tid også ha en rek ke for plik-
tel ser i for hold til skatt, trygd og mer verdi avgift samt en rek ke and-
re ufra vi ke li ge arbeids retts lige be stem mel ser. Ar beids mil jø lo vens 
be stem mel ser om mak si mal ar beids tid og ster ke be grens nin ger i 
for hold til over tid er eks emp ler. Over hol del se av dis se be stem mel-
se ne kan med fø re eks tra om kost nin ger for un der en tre pre nør (UE). 
Ved at UE gjø res kjent med sine for plik tel ser på et tid lig sta di um i 
for hand lin gene, kan UE ta hen syn til tilleggsomkostningene i 
an bu det. Der som uten landsk UE ikke alle rede har etab lert et sam-
ar beid med en norsk råd giver, bør opp drags gi ver vur de re mu lig-

Oppdragsgiver

heten for å re fe re re UE til en råd gi ver som har do ku men tert god 
kom pe tan se i for hold til de ak tuelle pro blem om rå de ne.

2. Pre kva li fi se ring av UE (un der en tre pre nør): Av dek ke use ri øse ak tø rer
En pre kva li fi se ring av en uten landsk UE bør som et mi ni mum 
om fat te inn hen ting av selskapsattest, skattebetalingsattest og 
be kref tel se på merverdiavgiftsregistrering fra UEs hjem land og 
Nor ge, der som tje nes te yter alle rede har re fe ran ser fra an nen virk-
som het her. Dis se at tes te ne er imid ler tid i seg selv ikke til strek ke-
li ge til å vur de re om UE er en se ri øs virk som het et ter som de kun 
do ku men te rer at UE har be talt det som føl ger av hans egen inn-
rap por te ring til myn dig he te ne, og ikke at skatt og av gift er rap-
por tert kor rekt. In ter na sjo na le kre ditt vur de rings sel ska per kan i 
til legg til by løs nin ger som gir opp da tert in for ma sjon om UE samt 
dets regn skap og betalingshistorikk.

3. Pre kva li fi se ring av UEs kontraktmed hjelpere: God kjen nings rett
Nor ske stan dard kon trak ter for un der en tre pri ser gir opp drags gi ver 
god kjen nings rett i for hold til un der en tre pre nørs kontraktsmed-
hjelpere. Opp drags gi ver bør be nyt te seg av den ne mu lig he ten når 
det gjel der UEs valg av sam ar beids part ner i for hold til merverdi-
avgiftsrepresentasjon, rap por te ring av ar beids ta ke re etc. Der som 
re sul ta tet av un der sø kel se ne rundt sam ar beids part ne ren gir grunn 
til det, bør opp drags gi ver stil le som vil kår for inn gå el se av kon-
trakt at UE skif ter sam ar beids part ner.

4. An svar lig gjø ring gjen nom av ta ler: For plik te UE
De av ta le ne som inn gås, må være kla re og en ty di ge, ikke bare når 
det gjel der ar bei dets ut fø rel se, men også i for hold til UEs for plik-
tel ser i for hold til norsk re gel verk for øv rig. De nor ske stan dard av-
ta le ne er ikke til strek ke lig kla re. Ofte er det bare inn tatt ge ne rel le 
hen vis nin ger til «norsk lov». Vi an be fa ler at opp drags gi ver i til legg 
ut ar bei der en egen over sikt over UEs spe si fik ke for plik tel ser med 
kon kre te fris ter for frem leg gel se av do ku men ta sjon for over hol-
del se. Av ta le ne bør ut for mes slik at be stem mel se ne om sik ker hets-
stil lel se/ga ran ti er og dag mulk ter ved for sin kel se etc. også kom mer 
til an ven del se i for hold til mang lende do ku men ta sjon for opp fyl-
lel se av rap por te rings,- lønns- el ler skat te for plik tel ser.

5. Pro sjekt fa sen: Lø pen de dia log og kon troll
Pro se dy rer for lø pen de dia log og kon troll i for hold til at UE opp-
fyl ler sine for plik tel ser bør inn ar bei des i alle rede ek si ste ren de ru ti-
ner i opp drags gi vers in vol ver te av de lin ger/funk sjo ner. Pro sjekt le-
der bør ek sem pel vis av stem me rap por te ring av uten land ske 
ar beids ta ke re mot HMS-lis ter og påse at ar beids ta ker ne har ID- 
kort og/el ler føl ge opp det te som et eget punkt på byg ge- el ler 
pro sjekt mø ter. Regn skaps av de lin gen må påse at alle fak tu ra er fra 
UE er kor rekt at tes tert fra merverdiavgiftsrepresentanten før fak-
tu ra en bok fø res og be tales.

Opp sum me ring: Lang sik tig stra te gi el ler kort sik tig kost nads-
fo kus – ri si ko sty ring
Det kan sy nes som om et kort sik tig kost nads fo kus på prosjektle-
dernivå fort satt lig ger til grunn for be slut nin gen om å kjø pe tje-
nes ter fra uten landsk tje nes te yter. Be slut nin gen bør imid ler tid 
etter vår opp fat ning for ank res på stra te gisk nivå hos opp drags gi-
ver. Opp drags gi ver bør ha kla re ru ti ner for god kjen ning av le ve-
ran dø rer og kon trak ter, og ret nings lin jer for hvor dan an buds pro-
ses sen samt lø pen de kon troll skal gjennom fø res. Ved å sør ge for 
inn ar bei de de og kla re ru ti ner i egen or ga ni sa sjon, vil opp drags -
giver kun ne re du se re ri si ko for øko no mis ke tap el ler om døm me-
tap og bi dra til økt ef fek ti vi tet og ver di skap ning.


