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Om såkalt frivillig pendling og utgiftsdekning  

 

Dette brevet er sendt i kopi til Skattedirektoratet v/ Sentralkontoret for folkeregistrering da 

problemstillingene som tas opp også vedrører Skattedirektoratets forvaltningsområde. 

 

Innledning 

Vi viser til Bygg.no/Byggeindustrien sitt intervju med nestleder i Fellesforbundet Steinar Krogstad og 

samme media sitt intervju med Dem av 7. mars 2016. Oppslagene var foranlediget av et utspill fra 

administrerende direktør i Skanska, Ståle Rød, som påpekte det urimelige i at norske bygg- og 

anleggsvirksomheter plikter å dekke reise, kost og losji for ansatte utsendt på anlegg, mens utenlandske 

virksomheter unngår disse kostnadene fordi deres arbeidstakere melder flytting til stedet hvor prosjektet 

er, og dermed må dekke disse kostnadene av egen lomme. 

 

Vi deler Skanskas og Fellesforbundets oppfatning om at situasjonen er i ferd med å bli uholdbar. Slik vi 

forstår praktiseringen (misbruket) av gjeldende regelverk, medfører det sosial dumping av utenlandske 

arbeidstakere, og skaper betydelig konkurranseulempe for seriøse norske og utenlandske virksomheter 

som lojalt etterlever bestemmelsenes ordlyd og intensjon.  

 

Oppsummert oppfatter vi dine kommentarer, og Arbeidstilsynets praksis, dithen at det ikke er så lett å 

rydde opp i dette. Vår hensikt med dette brevet er å vise at det likevel er en god del som både kan, bør og 

må gjøres, og at flere etater må på banen for å få det til. Vi vil vise hvordan eksisterende regelverk og 

praksis gir godt grunnlag for å utarbeide et sett med retningslinjer som i det minste rydder opp i de 

vanligste formene for omgåelser. Slike retningslinjer vil gi Arbeidstilsynet trygghet til å fokusere på 

denne problemstillingen i sine kontroller, og arbeidet med å utferdige dem bør begynne fortest mulig. 

Vi vil også vise hvorfor vi mener at Folkeregisteret samtidig bør instrueres til å iverksette ytterligere 

undersøkelser når utlendinger melder flytting til riket. Disse bør være på lik linje med hva som kreves av 

redegjørelser fra våre hjemlige arbeidstakere. 

 

Sentral problemstilling 

I artikkelen i bygg.no er De gjengitt med følgende sitat: «Utfordringer Arbeidstilsynet ser, er at en 

virksomhet kan lovlig opprette underenheter der hvor arbeid utføres, og ansette vedkommende i disse. 

Arbeidsretten har slått fast at arbeidsgiver på vanlig måte kan legge til rette for sysselsetting i en bransje 
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med varierende arbeidsmengde. Avgjørelsen av hva som regnes som «hjemsted» vil i slike tilfeller ofte 

bero på hva som er avtalt som arbeidsplass i arbeidskontrakten". 

 

Med forbehold om at gjengivelsen er korrekt, mener vi at det må foreligge en misforståelse her. 

Direktoratet er sikkert kjent med at man sjelden vil avtale noe om en arbeidstakers hjemsted i en 

arbeidskontrakt. Man avtaler at arbeidstaker er tilsatt i selskapet, og søker normalt å unngå å spesifikt 

angi hva som skal være arbeidssted. Dette gjøres for at arbeidsgiver skal ha tilstrekkelig fleksibilitet til å 

flytte på arbeidstaker ved f.eks. omorganiseringer eller endringer i ordreinngangen, uten å måtte gå veien 

om en endringsoppsigelse.  

 

Vi er enige i at det sentrale spørsmålet er hvorvidt arbeidstakeren kan sies å være på et "arbeidsoppdrag 

hvor overnatting utenfor hjemmet er nødvendig", alternativt at arbeidstakeren "sendes på et oppdrag 

utenfor sitt hjemsted", jf. forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for byggfag av 27.11.14 nr. 1482 § 6 

første og annet ledd. Er vilkårene oppfylt skal arbeidsgiver dekke kostnader til reise, kost og losji – ellers 

må arbeidstaker dekke slike kostnader selv. 

 

Viktige begreper 

Hjem 

Først: Hva er egentlig "hjemme"? Det er en utfordring at hverken allmenngjøringsforskriftene eller de 

enkelte tariffavtalene inneholder noen definisjon av "hjem" eller "hjemsted". Tariffavtalene er skrevet "av 

nordmenn for nordmenn", og har således tatt visse ting for gitt. Allmenngjøringsforskriftene, på den 

annen side, er skrevet med sikte på utenlandske selskaper/utenlandsk arbeidskraft for å demme opp for 

sosial dumping og sikre likeverdighet i arbeidsmarkedet, og også her har nok Tariffnemnda tatt visse ting 

for gitt.  

 

Språklig sett mener vi at "hjem" er et geografisk sted hvor man har sitt "sentrum for livsinteresser" – altså 

der man har sin bolig (innredet og dekorert med egne møbler og inventar) og sin familie, og i området 

hvor man har sine venner og ellers utøver sine hobbyer og fritidsaktiviteter. Arbeidsgivers registrerte 

forretningsadresse, eller en brakke på en byggeplass hvor man oppholder seg sammen med sine kollegaer 

under midlertidig arbeidsopphold i Norge, er etter vår vurdering ikke et hjem. 

Lignende problemstillinger oppstår også etter andre regler, jf. likebehandlingsreglene for 

bemanningsforetak i aml. § 14-12a og forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 8. 

februar 2008 nr. 112 § 5 tredje ledd annen setning. De sentrale poengene er dermed hvorvidt det 

foreligger et oppdrag, og hvor en arbeidstaker kan sies å ha sitt hjem/hjemsted. 

 

Oppdrag: 

I begrepet "oppdrag" ligger det at det er en aktivitet som i sin natur er av midlertidig, tidsbegrenset (ikke 

permanent) karakter. 

 

Pendler – skatteloven mv 

Skattemessig er pendling regulert i skatteloven § 3-1 femte til niende ledd og FISFIN §§ 3-1-1 til 3-1-7. 

Definisjonen av en pendler er viktig i skatteretten, fordi det er avgjørende for hvorvidt en person har krav 

på særlig fradrag for reise- og oppholdskostnader, eller om skattefri dekning av slike utgifter fra sin 

arbeidsgiver. Dette er ikke et arbeidsrettslig begrep, og skattereglene skal derfor ikke ha konsekvenser for 

de arbeidsrettslige vurderingene. 

 

Hvis vi nå ser på de skatterettslige reglene og avgrenser oss til å se på "utenlandsdspendlere", så er det 

avgjørende momentet hvor vedkommende skatterettslig sett har sitt virkelige hjem. De skatterettslige 

begrepene er "bosatt" og "bolig", se sktl. §§ 2-1, 2-3 og 3-1 og skatteavtaler. Dette virkelige hjemmet er 
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der arbeidstakeren bor sammen med sin familie i hjemlandet. Dersom arbeidstaker er enslig, er det i 

utgangspunktet et krav om at boligen i Norge er "uselvstendig" og at boligen i hjemlandet er "selvstendig" 

for å kunne bli ansett som pendler i skattelovens forstand, noe som jo er en fordel, i og med at 

arbeidstaker da kan fradragsføre pendlerkostnader eller få disse dekket skattefritt av arbeidsgiver. Dersom 

arbeidstakeren bor i en brakkerigg eller i et kollektiv i Norge, må det generelt kunne legges til grunn at 

dette er en uselvstendig bolig, og at arbeidstakerens selvstendige bolig befinner seg i arbeidstakerens 

hjemland.  

 

Spørsmålet skatterettslig er altså om arbeidstakeren skal utføre et arbeid/et oppdrag på et annet sted enn 

der han/hun normalt møter opp for å utføre et arbeid, og om dette andre stedet, hvor oppdraget skal 

utføres, ligger slik til at overnatting utenfor hjemmet blir nødvendig. I skatteretten tar man imidlertid ikke 

stilling til om pendlingen er utløst av arbeidsgivers behov, eller arbeidstakers forhold.  

 

Pendlerbegrepet i forhold til arbeidsretten 

Vi er enige med Direktoratet i at arbeidsgivers plikt til å dekke reise, kost og losji kun oppstår dersom det 

er virksomhetens (arbeidsgivers) behov som gjør at overnatting utenfor hjemmet er nødvendig. Når det så 

henvises til Tariffnemndas uttalelse fra 2006 om at bestemmelsen ikke gjelder dersom arbeidstaker selv 

velger å bo langt fra sitt arbeidssted, så er vi i utgangspunktet også helt enige i at dersom en arbeidstaker 

bosatt i Bergen velger å ta seg arbeid for en arbeidsgiver lokalisert i Oslo, gjør ikke dette at arbeidsgiver 

plikter å dekke reise og opphold med mindre dette er avtalt eller følger av lovgivningen.  

Slik utgiftsdekning kan følge av arbeidsavtale, interne rutiner, tariffavtale eller for eksempel forskrift om 

allmenngjort tariffavtale. Men dette er i så fall forpliktelser som følger av arbeidsrettslige regler som ikke 

har noen relevans for den skatterettslige retten til fradrag- eller skattefri kompensasjon for merutgifter ved 

å bo utenfor hjemmet.  

 

Vi mener på den annen side at det bør være åpenbart at dersom en arbeidstaker bosatt i Bergen tar 

ansettelse hos et selskap med forretningsadresse i Oslo, for så å reise til ulike prosjekter spredt over hele 

landet for å arbeide i avgrensede perioder, ikke kan likestilles med det ovennevnte eksempelet. Vi antar 

også at Direktoratet vil være enig i at adgangen til å inngå tidsbegrensede arbeidskontrakter knyttet opp 

mot spesifikke prosjekter vil være begrenset og ikke kan forsvares ut fra "variasjoner i 

bemanningsbehov"; ikke minst dersom arbeidsgivers hovedaktivitet er nettopp prosjektvirksomhet, og 

hele arbeidsstokken prosjektansettes fra gang til gang på løpende prosjekter. I en slik situasjon mener vi 

det er åpenbart at reise- og overnatting utenfor hjemmet er utløst av arbeidsgivers behov, og at disse 

omkostningene således skal dekkes av arbeidsgiver. 

 

Folkeregisterlovens bestemmelser om flytting og bosted 

Den som skal være i Norge i mer enn seks måneder, skal i utgangspunktet registreres som bosatt i Norge 

jf. folkeregisterloven § 8. Dette gjelder imidlertid ikke dersom personen er i Norge for å arbeide og det 

dokumenteres at vedkommende pendler hjem til bolig i en annen EØS-stat, jf. folkeregisterforskriften § 

4-2. Slik regelverket er utformet, er dette altså en dispensasjon fra hovedregelen; en utenlandsk 

arbeidstaker skal ikke bli registrert bosatt i Norge, dersom slik dokumentasjon kan fremlegges. Det er 

imidlertid opp til den enkelte arbeidstaker å dokumentere at han pendler til en annen bolig i en annen 

EØS-stat, men dette forutsetter at han får kjennskap til reglene eller at folkeregisteret systematisk 

kontrollerer og etterprøver utlendingens bostedsopplysninger. Det kan se ut til at slik etterprøving skjer i 

svært få tilfeller; vi har selv vært involvert i saker hvor et ti-talls utenlandske arbeidstakere kunne 

fremvise bostedsbevis med adresse i en midlertidig brakkerigg, og hvor deres arbeidsgiver brukte dette 

som argument for å ikke dekke reise, kost og losji. 
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Dersom det i registreringsmeldingen kun opplyses til Folkeregisteret om oppholdstid og oppholdsadresse 

i Norge, er det altså stor risiko for at vedkommende uriktig blir registrert som bosatt her. Dermed kan 

arbeidstakere som kommer fra f.eks. Polen hvor vedkommende har sin bolig, ektefelle og barn, venner og 

fritidsinteresser, bli feilaktig registrert bosatt i Norge med brakka, kollektivet eller arbeidsgivers 

forretningsadresse som "hjem" i folkeregisteret. Dersom Arbeidstilsynet ikke selv undersøker 

opplysningene om hjemsted nærmere, videreføres den ukorrekte opplysningen, og misbrukes som 

dokumentasjon for hvorfor arbeidsgiver ikke anser seg pliktig til å dekke reise, diett og overnatting. 

 

Folkeregisterloven skal sikre det offentlige oversikt over hvem som oppholder seg i Norge og hvor. 

Skatteloven skal sikre stat og kommuner inntekter. Vi kan ikke se at disse offentligrettslige lovene har 

noen som helst betydning for den plikten arbeidsgiver har til å dekke reise, kost og losji etter 

arbeidsmiljølovgivningens eller tariffavtalenes regler om utgiftsdekning. Såkalt "frivillig pendling" skulle 

dermed være uten betydning for den arbeidsrettslige vurderingen.  

 

En norsk arbeidstaker bosatt på Gjøvik med sin familie, vil aldri finne på å melde flytting til en 

brakkerigg på Kyrksæterøra fordi han i en periode skal arbeide der på et anlegg. Og skulle han likevel 

finne på å gjøre det, ville den neppe bli godkjent av Folkeregisteret – i det minste ikke uten spørsmål. 

Tilsvarende spørsmål bør også reises til utenlandske arbeidstakere. Her bør man være særlig oppmerksom 

når det oppgitte hjemmet i Norge er f.eks. en brakkerigg, arbeidsgivers forretningsadresse eller et 

kollektiv med andre kollegaer, eller der hvor arbeidstaker har familie som bor i hjemlandet.  

 

Omgåelser 

De reelle forhold som reises av Fellesforbundet og Skanska kan illustreres i to konkrete eksempler: 

 

 En utenlandsk arbeidstaker ansettes av en utenlandsk virksomhet "lokalt på prosjekt" i Norge. 

Den utenlandske arbeidstakeren melder flytting til Norge på foreskreven blankett, og får denne 

godkjent av folkeregisteret. Adressen som oppgis i flyttemeldingen ligger på, eller i umiddelbar 

nærhet av, prosjektet. 

 

 En utenlandsk arbeidstaker ansatt i et norsk bemanningsforetak melder flytting til en adresse i 

samme by som prosjektet vedkommende er utleid til. Adressen viser seg å være 

bemanningsforetakets lokalkontor.  

Når det er utvilsomt at det er snakk om et "oppdrag" slik dette er definert ovenfor, vil en løsning basert på 

at de utenlandske arbeidstakerne melder flytting til stedet hvor prosjektet skal utføres, etter vår vurdering 

være i strid med Høyesteretts uttalelse i STX-dommen 5. mars 2013 avsnitt 145-147. Vi kan heller ikke se 

at Arbeidsrettens avgjørelse i Langseth-saken 9. mars 2015 (som vi antar at De henviser til i artikkelen) 

gir grønt lys for dette, se avsnitt 61 annen setning. Hovedspørsmålet i Langseth-saken var tolkingen av 

begrepet "bedrift" i en konkret bestemmelse i en bestemt tariffavtale, og saken ble avgjort på grunnlag av 

konkret vurdering av faktum. Langseth-dommen kan etter vår vurdering heller ikke gis generell 

anvendelse utenfor sin sak. Arbeidsrettens kompetanse er svært begrenset. Den kan kun behandle tvister 

mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening om forståelsen av tariffavtalen 

mellom dem, jf. arbeidstvistloven § 33 annet ledd jf. § 1 første ledd bokstav i.  

 

Oppsummering 

Vi er enig med Direktoratet i at det kan være vanskelig å sette opp sjablonmessige regler; og at 

spørsmålet om arbeidstakerne skal ha rett på dekning av reise, kost og losji må avgjøres på konkret 

grunnlag. Vi vil likevel hevde at problemstillingen ikke er så kompleks som man kan få inntrykk av, og at 

eksisterende regelverk og praksis gir godt grunnlag for å utarbeide og publisere et sett med retningslinjer 
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som i det minste rydder opp i forhold til de vanligste formene for omgåelser. Slike retningslinjer vil gi 

Arbeidstilsynet og, for den del, lokale tillitsvalgte som utøver sin innsynsrett, trygghet til å fokusere på 

denne problemstillingen i sine kontroller. Vi anmoder om at Direktoratet for Arbeidstilsynet iverksetter 

dette arbeidet. 

 

Folkeregisteret bør instrueres til å få på plass rutiner for å iverksette ytterligere undersøkelser, på lik linje 

med hva man ville gjort overfor en Nordmann (separasjonsdokumenter etc.) før flyttemeldinger fra 

utenlandske arbeidstakere aksepteres. 

 

Det er viktig å få bukt med problemet som nå synes å medføre sosial dumping av utenlandske 

arbeidstakere og betydelig konkurranseulempe for norske og utenlandske virksomheter som faktisk lojalt 

etterlever bestemmelsenes ordlyd og intensjon. Vi deler Skanskas og Fellesforbundets oppfatning om at 

situasjonen for lengst er i ferd med å bli uholdbar, og håper derfor at dette arbeidet kan gis nødvendig 

prioritet. 

 

Dersom det skulle være spørsmål eller kommentarer i sakens anledning, kan undertegnede kontaktes på 

telefon 40 63 90 12, eller e-post torbjorn.amundsen@kpmg.no. Vi stiller gjerne opp i et møte for 

ytterligere dialog og avklaringer, dersom dette er ønskelig. 
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