
    
 
 

 

Hvorfor opprettes Fair Play Agder? 

 Fair Play Agder skal bidra til å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet og sikre 

et seriøst arbeidsmarked og like konkurransevilkår på Agder.   

 Fair Play Agder skal jobbe med arbeidsgivere og arbeidstakere på tvers av ulike 

bransjer.  

 Gjennom oppsøkende virksomhet, veiledning og opplæring skal Fair Play Agder bidra 

til å forebygge fremveksten av arbeidslivskriminalitet.   

 Fair Play Agder skal jobbe sammen med private og offentlige aktører for å skape 

engasjement og mobilisere til felles innsats mot arbeidslivskriminalitet. 

 

Fair Play Agder - prosjektlederstilling 

Initiativtagerne har etablert en styringsgruppe1 med mål å etablere Fair Play Agder som en forening 

med en prosjektlederstilling. Målet er å få med bedrifter, arbeidsgiver- og 

arbeidstakerorganisasjoner, håndverkerforeninger, næringsforeninger på Agder samt kommuner og 

Fylkeskommunen som medlemmer i Fair Play Agder og bidragsytere til finansiering av 

prosjektlederstillingen.  

Formålet med prosjektlederstillingen er å skape felles innsats mot arbeidslivskriminalitet på Agder. 

Prosjektleder skal jobbe med arbeidsgivere og arbeidstakere for å sikre seriøsitet i arbeidslivet, med 

spesielt fokus på risikoutsatte bransjer.  

Prosjektleder i Fair Play Agder skal skape engasjement for et seriøst arbeidsliv gjennom opplysnings - 

og oppsøkende arbeid. Prosjektleder skal også ta imot og kvalitetssikre tips og informasjon om brudd 

på lover og regler som gjelder for arbeidslivet, og videreformidle dette til offentlig kontrollmyndighet 

som A-krimsenteret og Arbeidstilsynet.  

                                                           
1 Styringsgruppen består av LO/Fellesforbundet, EBA-Agder, Nelfo, Håndverkerforeningen i Kristiansand, 
Næringsforeningen i Kristiansand, Næringsforeningen i Arendal, Arendal kommune og Kristiansand kommune. 
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Hvordan skal Fair Play Agder organiseres? 

Fair Play Agder skal organiseres som en forening. 

 

Hvem kan bli medlem i Fair Play Agder? 

Alle virksomheter innen offentlig og privat sektor, samt arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner 
på tvers av ulike bransjer på Agder, kan tegne medlemskap i organisasjonen Fair Play Agder. 

 
Din virksomhet kan melde seg på her: (Lenke til medlemsskjema på web-adr kommer) 
 

Hvorfor bør din virksomhet bli medlem i Fair Play Agder? 

 For å bidra til et ryddig og seriøst arbeidsliv 

 Sikre trygge og bærekraftige arbeidsplasser    

 Stå sammen om rettferdige og like konkurransevilkår  

 
 

Hvordan kan din virksomhet bidra til å finansiere Fair Play Agder? 

Finansieringen av Fair Play Agder vil i all hovedsak være basert på bidrag fra medlemmene.  
Utover den årlige kontingenten (4000 kr) kan man inngå særskilte avtaler om støtte, men det er 
ønskelig at man forplikter seg til bidrag for tre år av gangen.  
 
Virksomheter eller organisasjoner som ønsker å bidra økonomisk uten å inngå medlemskap har 
anledning til det. 
 
 

Oppstart? 

Styringsgruppen innkaller virksomhetene som har registrert seg som medlem til konstituerende 

årsmøte.  Målet er å avholde konstituerende møte innen utgangen av april 2020. Forutsetningen er 

at finansieringen er på plass.  

Det skal ikke foretas noen innbetalinger før finansieringen er sikret.   

 


