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SVAR PÅ FULLMÄKTIGEMOTION OM BEKÄMPNING AV GRÅ EKONOMI
STST 15.10.2018 § 332 Beredning och tilläggsuppgifter:
lokalitetsdirektör Börje Boström, tfn 040 580 4131,
borje.bostrom@porvoo.fi
Stadsfullmäktigeledamoten Joonas Dachinger och tolv andra
ledamöter har föreslagit att ”i syfte att stöda skatteförvaltningens,
polisens och människorättsorganisationers bristfälliga resurser
antecknar Borgå stad i samtliga nya byggprojekt med
entreprenörerna rätten att ge fackförbunden övervakningsrätt på
byggarbetsplatserna”.
I Borgå stads byggprojekt krävs det av entreprenörer, oberoende av
om de står i direkt avtalsförhållande till staden eller är
underentreprenörer, utan undantag aktuella verifikat som nämns i
beställaransvarslagen. I ekonomiskt betydelsefulla projekt försöker
man säkerställa entreprenörernas likviditet innan avtalet ingås och i
långa projekt uppföljer man företagens ekonomiska uppgifter.
Stadens krav på iakttagandet av arbetstiden, upprätthållande av en
förteckning över passertillstånd, användningen av
personidentifikationer, upprätthållande av arbetarskyddet och
övervakning av uppföljningen av avtalsvillkoren antecknas i avtalet.
Staden anmäler alla ingångna avtal värda över 15 000 euro till
skattemyndigheten och förutsätter att alla tjänsteleverantörer och
entreprenörer som deltar i projekten gör på samma sätt.
Lokalitetsledningen har i de kommersiella dokumenten som
anknyter till entreprenaderna bestämt om tillgången till stadens
byggarbetsplats som följer:
Passertillstånd
På byggarbetsplatsen måste man ha med sig ett ID-kort som är
försett med bild. Entreprenörerna ser till att egna anställda har
ID-kort med bild som är försedda med uppgifter som krävs.
Personer som rör sig utan kortet ska omedelbart avlägsnas från
byggarbetsplatsen. Innan en arbetsfas påbörjas ska entreprenören
anmäla namnen och födelsetiderna av sina egna och sina
underleverantörers anställda till huvudentreprenören för att
behövliga passertillstånd kan beviljas och introduktion ges.
Huvudentreprenören beviljar passertillstånden till byggarbetsplatsen
och för enligt skattestyrelsens anvisningar en förteckning över
passertillstånden. Uppgifterna om beviljade passertillstånden måste
finnas tillgängliga för byggherren och myndigheterna.
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Huvudentreprenören svarar för beviljande av passertillstånden till
byggarbetsplatsen och att alla som arbetar där har ett
skattenummer.
Byggherren förutsätter att entreprenören ordnar tillgången till
byggarbetsplatsen genom en port som fungerar med elektronisk
identifiering. (Till exempel kortet Valttikortti) Största delen av
byggarbetsplatser har en ingångsport där man måste stämpla sig för
att komma in på byggarbetsplatsen och med vilken man försäkrar att
inga personer utan passertillstånd kommer in på byggarbetsplatsen.
Anmälning av löneuppgifter till skattemyndigheten
I fråga om byggarbetsplatsen är huvudentreprenören skyldig att
anmäla löneuppgifterna till skattemyndigheten när det gäller alla
anställda på byggarbetsplatsen. Detta gäller också
sidoentreprenörernas och byggherrens anställda. Byggherren
anmäler sina egna uppgifter till huvudentreprenören som bifogar
dem till byggarbetsplatsens övriga uppgifter.
Dessutom har staden avtalat med entreprenörerna om följande
praxis för bekämpningen av grå ekonomi:
Entreprenörerna har program där de inte kan ingå avtal med
underentreprenörer vars alla beställaransvarsärenden inte är i
ordning.
Huvudentreprenören kan inte ingå ett avtal med en sådan
underentreprenör som inte uppfyller samma krav på
beställaransvarsärenden som Borgå stad kräver.
Byggherren måste godkänna alla underentreprenörer och
leverantörer innan avtalet ingås. Byggherren har rätt att avvisa en
underentreprenör eller leverantör.
I entreprenadsprogrammet förbjuds sammankopplingen av
entreprenaderna i mer än två entreprenader. En entreprenör kan på
motiverad grund få lov till en längre sammankoppling.
Lokalitetsledningen anser att bekämpningen av grå ekonomi hör till
byggherren, entreprenörer och myndigheter och att nuvarande
praxis i husbyggsobjekten är tillräcklig och välfungerande. Om
fackförbunden har behov att utreda systemet för bekämpning av grå
ekonomi på någon byggarbetsplats, kan det ske i samarbete med
beställaren och det finns ingen anledning att ändra avtalspraxis.
Bilaga:
motion 25.10.2017
Stadsdirektören:
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Stadsstyrelsen ger det som sägs ovan som sitt svar på Joonas
Dachingers m.fl. motion.
Beslut:
Stadsstyrelsen beslutade enhälligt ge det som sägs ovan som sitt
svar på Joonas Dachingers m.fl. motion.
____________

