


















Vedlegg nr 1 

 

Bedrifter brukt som dokumentasjon i begjæring om allmenngjøring. 

 

 

1. Norsk Sjømat Oppdrett AS. Denne saken dreier seg om ikke likebehandling 

av innleid arbeidskraft, og er allerede regulert i AML XXXX 

 

2. Nils Sperre AS. Denne saken dreier seg om ikke likebehandling av innleid 

arbeidskraft, og er allerede regulert i AML XXXX.  

 

 

3. ABS AS. Her er det svært uklart om hva som faktisk er ulovligheten. Det er 

ikke ulovlig å avtale trekk for husleie hos ansatte, - da det ikke er noen plikt for 

en arbeidsgiver å skaffe en ansatt husvære. 

 

4. Sekkingstad/Norse Production. Disse leverer egne høringsuttalelser. 

 

 

5. Egersund Fisk AS. Redegjort for av FHL. 

 

6. Sunnmøre Seafood AS/ Sunsea AS/Sunsea Seafood AS. Sunnmøre 

Seafood AS er gikk konkurs 10.10.2012 og er derfor ikke noe bevis på 

tilstander i norsk fiskerinæring. Det er for Sunsea/Sunnmøre Seafood fremlagt 

en arbeidskontrakt fra 2011 som kan være i strid med bestemmelsene i AML, 

samt dokumentasjon på at Arbeidstilsynet påpekte brudd på 

arbeidstidsbestemmelsene i 2012. Dette bruddet på AML ble lukket, og viser 

at det ikke trengs allmenngjøring for å håndheve AML sine 

arbeidstidsbestemmelser. Det trengs heller ikke allmenngjøring for å 

håndheve AML sine krav til overtidsgodgjørelse. 

 

 

7. Hofseth AS. Denne saken dreier seg om ikke likebehandling av innleid 

arbeidskraft, og er allerede regulert i AML XXXX.  
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Håndhevingsdirektivet og utsendingsdirektivet - oppfølging

For to år siden foreslo EU-kommisjonen et håndhevingsdirektiv til EUs utsendingsdirektiv.
Direktivforslaget var EU-kommisjonens svar på kritikken fra den europeiske fagbevegelsen sin kritikk av
"Laval-dommene" og på kravet om en revisjon av utsendingsdirektivet. Samtidig fulgte forslaget opp EU-
kommisjonens egen kritikk av medlemslandene for mangelfull gjennomføring av utsendingsdirektivet.

Fellesforbundet har etter dette arbeidet aktivt for å påvirke utformingen av direktivforslaget. Forbundet
har i mange år arbeidet aktivt for at utenlandske arbeidstakere som arbeider i Norge skal ha anstendige
lønns- og arbeidsvilkår. Dette direktivet vil kunne ha mye å si både for hvilke lønns- og arbeidsvilkår de
vil ha krav på, og for våre muligheter til å sørge for at disse kravene blir etterlevd.

Teksten til håndhevingsdirektiv, slik den nå foreligger, vil trolig bli godkjent av EU-parlamentet i nær
framtid. Vi har merket oss at regjeringa mener at direktivet vil gi oss muligheter til å videreutvilde og
videreføre våre ordninger knyttet til utsendte arbeidstakere fra EØS-land. Dette er et syn Fellesforbundet
støtter.

Vi tar til etterretning at det direktivet som trolig vil bli vedtatt er et kompromiss, på godt og også vondt.
Vi vil i dette brevet utdype vårt syn på et par av de utfordringene direktivet kan skape, og som vi håper
regjeringa vil møte aktivt.

Kommisjonen foreslo opprinnelig ei uttømmende liste over hvilke kontrolltiltak medlemslandene kan
iverksette overfor utenlandske utsendingsforetak. Etter forslaget kunne de bare anvende slike
kontrolltiltak som var nevnt i lista, og ingen andre. Disse tiltakene kunne til gjengjeld iverksettes uten
videre, og uten noen form for etterprøving fra kommisjonens side. Forslaget om ei uttømmende liste ble
møtt med sterke reaksjoner, også fra norsk side. I kompromissteksten åpnes det for andre kontrolltiltak
enn de som er nevnt i direktivet, om det skulle oppstå situasjoner der det viser seg at eksisterende
kontrolltiltak ikke er tilstrekkelige. Slike tiltak må dessuten være nødvendige og forholdsmessige. Det
siste betyr at de må være egnet til å oppnå formålet med dem, og de må ikke gå lenger enn det som er
nødvendig for formålet. Dessuten må tiltakene rapporters til EU-kommisjonen, som skal overvåke dem
nøye og vurdere hvorvidt de er forenelige med fellesskapsretten. Her mener vi at regjeringas forarbeid til
framtidige nødvendige ordninger blir svært viktig.

På den andre sida skal det samme kravet til rapportering, overvåking og vurdering ifølge
kompromissteksten også gjelde slike tiltak som uttrykkelig er nevnt i direktivet. Fellesforbundet mener
dette er unødvendig. Krav og kontrolltiltak som har til formål å håndheve ett EU-direktiv
(utsendingsdirektivet) med midler som uttrykkelig er tillatt ved et annet EU-direktiv
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(håndhevingsdirektivet) kan etter vårt syn ikke være gjenstand for noen særskilt vurdering etter
tjenestereglene.

Vi legger til grunn, slik også regjeringa gjør, at denne teksten verken er til hinder for at vi kan beholde de
tiltakene vi har i dag eller for at vi kan innføre nye. Vi har i Norge så langt ført en dynamisk og offensiv
politikk mot sosial dumping, der nye problemer er blitt møtt med nye tiltak. Vi forutsetter at vi i Norge vil
kunne fortsette dette arbeidet uhindret av det nye EU-direktivet.

Utsendingsdirektivet gjelder når et foretak som er etablert i en EØS-stat sender arbeidstakere på
midlertidig oppdrag i en annen medlemstat. Ett er formålene med håndhevingsdirektivet er å innskjerpe
hva det betyr å være "etablert", og hva det betyr at arbeidsoppdraget er "midlertidig". Direktivet
fastlegger et sett med klare kriterier til den bruken. Rene postkasselskaper vil f.eks. etter dette kunne falle
utenfor utsendingsdirektivets virkeområde, ettersom de ikke har noen virksomhet i registeringslandet.
Fellesforbundets har erfaring for at svært mange utenlandske arbeidstakere som arbeider i Norge, arbeider
i denne typen foretak. De vil etter innskjerpingen kunne havne utenfor utsendingsdirektivets virkeområde.
Håndhevingdirektivet etterlater imidlertid uklarhet om hvilke lønns- og arbeidsvilkår som da kommer til
anvendelse. Dette har vært et viktig stridsspørsmål under prosessen fram til at direktivet er blitt til, uten at
kompromissteksten bringer særlig klarhet i dette.

Fellesforbundet mener at om et foretak bare har en postkasse i det landet det angivelig er etablert i, og all
virksomhet foregår i Norge, eller om det driver virksomhet i Norge på ubestemt tid, er det mest
nærliggende å anse det som etablert i Norge. Om arbeidstakerne arbeider i Norge på ubestemt tid og/eller
uten noen avgrensing til noe bestemt oppdrag, er det etter vårt syn mest nærliggende å anse dem som en
del av det norske arbeidsmarkedet. I begge tilfeller vil våre lønns- og arbeidsvilkår gjelde fullt ut. Vi
håper regjeringa også deler dette synet.

I den grad dette ikke vil være tilfelle mener vi det er særdeles viktig at utenlandske arbeidstakere som
faller utenfor utsendingsdirektivet, ikke også faller utenfor den minstebeskyttelsen dette direktivet gir. Vi
merker oss i den forbindelsen at håndhevingsdirektivet oppfordrer medlemsstatene til å sikre at de har
bestemmelser på plass som gir arbeidstakere som ikke er genuint utsendt en tilstrekkelig beskyttelse. Vi
forutsetter at vi med det minst kan gjøre gjeldende de samme krav til lønns- og arbeidsvilkår for slike
arbeidstakere som de som følger av den norske gjennomføringen av utsendingsdirektivet. Dersom dette
ikke er tilfelle, vil det være et sterkt tilbakeslag i vårt arbeid mot sosial dumping. Her er det viktig at
regjeringa følger opp dette når direktivet skal innlemmes i norsk rett.

Fellesforbundet vil gjerne drøfte de spørsmålene vi har tatt opp i dette brevet nærmere med regjeringa. Vi
merker oss at arbeids- og sosialministeren i pressemelding 10. mars i år om håndhevingsdirektivet uttaler
at regjeringa vil "fortsette arbeidet mot sosial dumping med full styrke". Det er vi glade for.

Med vennlig hilsen
Fellesforbundet
\\R

Arve Bakke
5kt ci

Steinar Krogs d

Kopi: Statsråd Vidar Helgesen, Statsministerens kontor



Bilag 1 Oppdragsgivers beskrivelse av Oppdraget

Avtalen punkt 1.1 Avtalens omfang

Innledning og bakgrunn

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler mv. (allmenngjøringsloven) trådte i kraft

samtidig med EOS-avtalen I. januar 1994. Lovens formål er å sikre utenlandske

arbeidstakere lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdige med de vilkår norske

arbeidstakere har, og hindre konkurransevridning til ulempe for det norske

arbeidsmarkedet.

Loven åpner for at en uavhengig nemnd, Tariffnemnda. etter krav fra en

arbeidstaker- eller arbeidsgiverorganisasjon kan fastsette at en landsomfattende

tariffavtale helt eller delvis skal gjelde alle arbeidstakere i ct fag eller et geografisk

område, enten de er organiserte eller ikke og både for norske og utenlandske

arbeidstakere. Det er i hovedsak overenskomstenes minstelønnssatser som er blitt

allmenngjort, men også bl.a. arbeidstidsbestemmelser, kompensasjon for reise, kost

og losji. Allmenngjøring innebærer således at det settes et gulv for hvor lavt

arbeidstakere i den aktuelle bransjen kan lønnes. En allmenngjøring kan ha

betydelige virkninger for den delen av økonomien som i utgangspunktet ikke er

dekket av tariffavtaler. avhengig av hvordan lønningene er her i utgangspunktet og

av tariffavtaledekningen. Om laz halvparten av arbeidstakerne i Norge i privat sektor

er ikke dekket av tariffavtaler. Andelen varierer mellom bransjer og fae.

Allmenngjorte tariffavtaler

Folgende tariffavtaler er allmenngjort gjennom forskrifter fra Tariffnemnda:

'Fariffavtale for 'ordbruks- cie eartnerinærin ene

'Fariffavtale for bv e lasser i Nor e

Verkstedsoverenskomsten for ski s- o verftsindustrien

Tariffavtale for renholdsbedrifter

Gjeldende forskrifter finnes her:

htt : ‘,.‘N ‘‘.reuærinuen.no nb de 'asd kam an er mriffnemnda reeel  erk Torskrifter.

hun l?id=546686

Siden 2007 har det skjedd endrineer i omfanzet av allmenngjoringt. Prosjektet bor

derfor leege hovedvekt på perioden etter 2007.

MeJ s Okning fra I januar 2007 bk Fellestberenskomnen Ibr byggfagaffillennglon for hele landet Med
irkning fra I. desember 2008 Yedlok Tarillnemnda den s allmenngjobng u Verkstalsoserenskomsten i skips-

og serbbindustrien. Fra I. januar 2010 ble jeler as overenskomet for jordhruks- og gartnerimeringene
alImenngjon med bknirM for hele Iander. Tariftemnda besIutter I 2010 ikke %iderehoe forskrifiom

alImenngjoring tarilfmtaler Ibr enkelte petroleumsanleag Pa land ogfoNkrin om allrnenngjoring
mdffa  taler for hyggeplasser i Osloregionen. Med virkning fra I septernher 2011 har lariffnemnda Fattel vedtak

om allmenngtering av (herenskornsten for renholdsbedritien
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Beskrivelse av oppdraget

Dcpartementet ønsker en analyse av hvilke virkninger allmenngjoring av tariffavtaler

har for arbeidsmarkedets virkemåte og for lønnsdannelsen. Herunder hvilken

betydning allmenngjøring har for lonnsutvikling og sysselsetting samt

næringsstruktur (virksomhetstorrelse mv.) i de allmenngjorte områdene. Analysen

skal så langt som mulig belyse om det er ulike virkninger mellom de allmenngjorte

områdene ut fra kjennetegn ved områdene som virksomhetsstorrelse,

konkurranseforhold både på hjemme- og eksportmarkedet og om det er vare- eller

tjenesteproduksjon. Eventuelle forskjel ler mellom allmenngloringsforskriftene

belyses. Dessuten en analyse av om allmenngjoring virker negativt på sysselsetting

av enkelte grupper (f. cks, personer med lav kompetanse).

Videre ønsker departementet en analyse av:

Reduserer allmenngjoring konkurransen i produktmarkedet med økt pris- og

kostnadsstigning som følge?

Den siste tidcn har det også blitt allmenngjort normallonnsavtaler, jf. renhold.

Hvilke virkninger vil dette ha versus allmenngjøring av tariffavtaler med

minstelønnssatser, som har vært det vanlige hittil?

Hva er virkningene av allmenngjøring på arbeidsinnvandringen, inn- og

utstrømning? Er arbeidsinnvandring i hovedsak drevet av etterspørsel etter

arbeidskraft fra arbeidsgivere eller er det slik at allmennajoringen virker til å

øke tilbudet av utenlandsk arbeidskraft innen ailmenngjorte områder?

Vi ønsker også en analyse av konsekvensene av ulike former for

lavlønnskonkurranse der arbeidsinnvandring bl.a. vurderes mot internasjonal

handel, flytting av virksomhet ti I land med lavere lønnskostnader og kjøp av

tjenester fra utstasjonerte arbeidstakere.

Virkningene av allmenngjering skal så langt som mulig belegges med empiri

Opplistingen av fc)rhold vi ønsker belyst, er ikke uttommende og vi imoteser synspunkter fra

leverander.

Det vil være en del av prosjektet å presentere rapporten for Arbeids- og

sosialdepartementet og Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene.

Tidsfrister og rapportering

Rapporten fra prosjektet skal foreligge senest I. oktober 2015. Oppdragstaker skal

oversende oppdragsgiver utkast til rapport senest 15. september 2015. Det gis en

forelopig rapportering innen I. desember 2014.

Dersom framdriften i prosjektet blir forsinket som folge av hendelser som er utenfor

Oppdragstakers kontroll, kan Oppdragsgiver vurdere å forlenge fristen for leveranse.
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Analysen skal munne ut i en rapport skrevet på norsk, og skal i tillegg ha et

sammendrag både på engelsk og norsk. Den økonomiske rammen skal inkludere 50

trykte eksemplarer.

Krav til besvarelse

Leverandørens besvarelse skal minimum inneholde følgende:

En beskrivelse av leverandørens oppdragsforståelse

Med utgangspunkt i oppdragsgivers heskrivelse oppdraget gi en

beskrivelse og begrunnelse for relevante problemstillinger

En beskrivelse og begrunnelse for metodevalg knyttet til de ulike

problemsti II ingene

En beskrivelse og begrunnelse for bruk/valg av datagrunnlag og

behandlingsverktøy

Eventuelle synspunkter/forslag til relevante faktorer for å forklare utviklingen

i sysselsetting, lønn og arbeidsinnvandring i en begrunnet prioritert

rekkefølge

Et forslag til disponering av rapport

Framdrifts- og publiseringsplan

Avtalen punkt 3.2 Bruk av metoder og kvalitetssikring

Virkningene skal så langt som mulig belegges med empiri. Det bør vurderes om det

er behov for å innehente ytterligere informasjon via innformater, survey mv. Det skal

benyttes anerkjente og økonometriske metoder. For øvrig vil dette være en del av

tilbudet. Det skal opplyses om kvalitetssikrer.

Avtalen punkt 3.3 Medvirkning

Arbeids- og sosialdepartementet vil vurdere å opprette en referansegruppc for

prosjektet.
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Bilag 2 Oppdragstakers spesifikasjon av Oppdraget

Avtalen punkt 1.1 Avtalens omfang

Generell informaAjon om hilag 2

Oppdragstaker skal her besvare Oppdragsgivers beskrivelse og krav som følger av

hilag I . I dette bilag inntas Oppdragstakers spesifikasjon av Oppdraget. Alle krav f ra

Oppdragsgivers beskrivelse av Oppdraget besvares. Eventuelle forbehold eller avv k

fra Oppdragsgivers beskrivelse av Oppdraget skal fremgå av bilag 2.

Relevante deler av det som i utgangspunktet er Oppdragtakers spesifikasjon av

Oppdraget skal inntas i de øvrige bilagene. Oppdragets prosjekt- og fremdriftsplan er

en del av Oppdragets spesinkasjon/tilbud, men skal inntas i bilag 3. Ogsa

administrative bestemmelser og prisbestemmelsene er i utgangspunktet en del av

Oppdragsgivers spesifikasjon, men skal inntas i henholdsvis bilag 4 og 5.

Bilag 2 følger pä de neste sidene
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Statsminister Erna Solberg 

Statsministerens kontor 

 

Kopi 

Se liste. 

 

 
Deres ref. Vår ref. Dato: 

  14/1215-1   026/JAST Oslo, 08.04.2014       

 

    

 

Innspill fra LO om sosial dumping og arbeidslivskriminalitet 
 

Til tross for over 20 tiltak og tre handlingsplaner fra den forrige regjeringen har sosial 

dumping fortsatt å spre seg til nye bransjer, blant annet transport og fiskeindustri. Det skyldes 

sterke drivkrefter knyttet til stor arbeidsledighet, lave lønninger og dårlige arbeidsvilkår 

særlig i Øst- og Sør-Europa, samt at de kulturelle og praktiske tersklene for 

arbeidsinnvandring og utstasjonering av arbeidskraft blir lavere over tid. 

 

Den seinere tiden synes trusselbildet å ha blitt enda mer alvorlig, ved at sosial dumping og 

norsk arbeidsliv stadig oftere knyttes til alvorlig økonomisk kriminalitet, skatteunndragelser, 

voldskriminalitet, bakmenn og til dels mer mafialiknende tilstander. Arbeidstilsynet møter på 

sine tilsyn blant annet skatteunndragelse, trygdesvindel, identitetskjøp, ulovlig innvandring 

samt tollsvindel ved import av byggevarer. 

 

Vi kan derfor ikke lenger i arbeidslivssammenheng nøye oss med å sikre og styrke innsatsen 

mot sosial dumping, vi må gi kampen mot alvorlig arbeidslivskriminalitet et særlig løft. 

Arbeidslivskriminalitet som fenomen er delvis overlappende med sosial dumping, og er ofte 

ensbetydende eller henger sammen med økonomisk kriminalitet, men har også sine egne 

særtrekk og utfordringer. LO mener arbeidslivskriminalitet krever forsterket innsats også fra 

departementer og etater, som Økokrim, som ikke har vært mest involvert i handlingsplanene 

mot sosial dumping så langt. Arbeidstilsynet varsler for øvrig at sosial dumping og utnyttelse 

av arbeidskraft blir stadig mer organisert og satt i system. 

 

LO viser også til det bredt sammensatte Holden III-utvalget, som i punkt 14 i sitt sammendrag 

viste til: 

 

"Selv om myndighetene ikke kan styre arbeidsinnvandringen fra EØS-land direkte, bør det 

tilgjengelige handlingsrommet brukes for å bidra til at innvandringen fungerer best mulig. 

Det er nødvendig med ordninger for å motvirke sosial dumping og lavlønnskonkurranse i 

lang tid framover. Allmenngjøringsinstituttet spiller en viktig rolle ved å motvirke svært lave 

lønninger i en del bransjer, men kan også ha problematiske sider. Myndighetene og partene 

bør løpende vurdere om allmenngjøringsordningen fungerer tilfredsstillende. Også gode 

kontrollordninger under Arbeidstilsynet og andre relevante instanser som politiet og 

skatteetaten, og godt samspill mellom instansene, er viktig." (fete typer vår utheving) 
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Det er første gang et slikt bredt sammensatt offentlig utvalg erkjenner at utfordringene med 

sosial dumping og lavlønnskonkurranse er såpass tungtveiende og krever langsiktig innsats.  

 

LO kan ikke se annet enn at en for passiv politikk mot sosial dumping og 

arbeidslivskriminalitet i løpet av få år kan true det organiserte og velregulerte 

arbeidsmarkedet i Norge, som igjen er en grunnpilar i den norske samfunnsmodellen. Vi 

mener dette handler om å sikre framtidas velferd, både fordi grunnlaget for et godt og 

anstendig arbeidsliv undergraves og fordi store summer åpenbart unndras statskassen. 

 

LO skal gjøre sin del av jobben, både sentralt og lokalt. Vi har gått grundig gjennom hvordan 

vårt handlingsprogram for kongressperioden skal følges opp operativt i samarbeid med LOs 

forbund. LO vil blant annet styrke samordningen og innsatsen fra LOs distriktskontor og 

forbund mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet i fylkene.  

 

Vi er i denne sammenheng bekymret for at det er krevende forhold for forbundenes 

tillitsvalgte når utfordringene mange steder er blitt mer omfattende og alvorlige. Dette er en 

av flere grunner til at endringer i lover, forskrifter og avtaler av mer strukturell art, for 

eksempel tiltak som kan begrense komplekse selskapskonstruksjoner og –kjeder, bør gis 

mer oppmerksomhet i det videre arbeidet. Slike tiltak kan både bekjempe useriøsitet direkte, 

og samtidig frigjøre tid og kapasitet til mer målrettet forebygging og innsats fra tillitsvalgte 

ute. 

 

De siste ukene har det igjen blitt avdekket uverdige og ofte kriminelle forhold som har fått 

stor oppmerksomhet. Samlet sett mener vi situasjonen gjør det helt nødvendig med et styrket, 

reelt trepartssamarbeid både når det gjelder sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. 

Seriøse arbeidsgivere og så vel norske arbeidstakere som arbeidsinnvandrere er i samme båt. 

Arbeidsgiverorganisasjonene må etter vårt syn både bidra mer og trekkes tettere inn i dette 

viktige arbeidet enn hittil hvis vi skal ha muligheter til å lykkes på varig basis. De relevante 

departementene må samarbeide bedre. 

 

På denne bakgrunn vil LO i denne omgang spille inn følgende 7 punkter for å skjerpe 

innsatsen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. 

 

1. Etablere en større, felles, strategisk satsing mot arbeidslivskriminalitet. 

Handlingsplanene mot sosial dumping må suppleres med en trepartsinnsats mellom 

myndighetene og partene også mot arbeidslivskriminalitet. Selv om det gjøres mye godt 

arbeid, er satsingen i dag for svak og fragmentert i forhold til de nye utfordringene. De 

relevante etatene må trekkes direkte inn i samarbeidet. Aktuelle temaer for fellesinnsatsen 

er å etablere en felles virkelighetsbeskrivelse, se over kjeden fra oppdagelse til straff, og 

vurdere behov for særskilte endringer i lover og forskrifter, praktisering, håndheving, 

straffenivå, samarbeidet på tvers så vel som på alle nivåer, samt i holdningsarbeidet. Også 

privatmarkedet må være i målsonen for et slikt arbeid. Vi antar satsingen bør ledes fra 

Statsministerens kontor på politisk plan, samtidig som Finansdepartementet, Justis- og 

beredskapsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet må tungt inn. Den nærmere 

formen på denne strategiske satsingen, og forholdet til delvis overlappende områder og 

eksisterende løp og opplegg, må drøftes nærmere. En avklaring bør kunne være mulig å få 

fram i 3. kvartal 2014.  

2. Begrense antall ledd i kontraktskjedene. Dette tiltaket framstår nå som helt nødvendig å 

få kartlagt og iverksatt snarest praktisk mulig. Det bør derfor legges et utrednings- og 

prosessløp slik at endringer kan være vedtatt første halvår 2015. LO kommer nærmere 

tilbake til konkretisering av dette tiltaket. 
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3. Styrke lov og praktisering for å unngå konkursryttere. Det er nødvendig blant annet 

både å sikre bedre ressurser til bobestyrere ved konkurs og forsterke kontroll i fht. 

konkurskarantene. En plan for dette bør kunne utvikles i løpet av 3. kvartal 2014. 

4. Offentlige innkjøp må bli spydspisser for et seriøst arbeids- og næringsliv. I dag kan det 

virke som offentlig sektor gjennom sin innkjøpspraksis, for eksempel ensidig fokus på pris, 

ofte bidrar til å senke heller enn heve standardene i privat sektor. LO ønsker å samarbeide 

med myndighetene og arbeidsgiversiden om et best mulig regelverk og styrket 

innkjøpskompetanse og etterlevelse. Krav til fagkompetanse og bruk av lærlinger er blant de 

viktige spørsmålene i denne forbindelse. Det bør være mulig å bli enige om videre prosess og 

prioriterte satsingsområder også for denne viktige utfordringen i 3. kvartal 2014. 

5. En robust plan for å styrke og samordne offentlige etater. Som ledd i den strategiske 

satsingen må det lages konkret opplegg for bedre og kvalitetssikret samarbeid mellom 

berørte etater og tilsyn landet over. Selv om dette tema var et punkt alt i Handlingsplan 1 

mot sosial dumping i 2006, og situasjonen mange steder er bra, må det nå tas et nytt løft 

som kvalitetssikres. Planen bør derfor skje på bakgrunn av en ekstern kartlegging av 

dagens situasjon. Vi antar planen må kunne ferdigstilles i løpet av første halvår 2015. Det 

er videre viktig å trappe opp budsjettene til berørte offentlige etater og tilsyn som går til 

bekjempelse av sosial dumping og arbeidslivskriminalitet fra og med budsjettet for 2015. 

6. Nødvendig forenkling av allmenngjøringsordningen. Ordningen i dag er for 

byråkratisk og utilgjengelig, og krever ressurser både i det offentlige og i organisasjonene 

som har bedre anvendelse. Samtidig vil en enklere lov svare bedre på formålet til 

ordningen. Vi viser også til formuleringen fra Holden III-utvalget om at "det tilgjengelige 

handlingsrommet brukes for å bidra til at innvandringen kan fungere best mulig." Behovet 

for forenklinger gjelder både nye begjæringer og videreføringer. En ny lov må kunne 

vedtas i vårsesjonen 2015. Dessuten må solidaransvaret i allmenngjøringsordningen etter 

LOs syn gjelde også for byggherrer. Det vises til at Arbeidsdepartementet gjennomførte 

en nasjonal konferanse med allmenngjøringsordningen som hovedsak i september 2012. 

7. Ikke liberalisere midlertidige ansettelser. I denne situasjonen vil en liberalisering av 

midlertidige ansettelser i privat sektor være helt feilslått og i motstrid til intensjonen i 

Holden III. Tvert imot må etterlevelsen av dagens regler gjennomgås og styrkes. Flere 

midlertidige ansettelser er uheldig i seg selv og øker ikke sysselsettingen. Men i tillegg 

bidrar det til sosial dumping og arbeidslivskriminalitet gjennom større gjennomtrekk på 

arbeidsplassene og dårligere reelle muligheter til varsling. Hvis regjeringen til tross for 

den urovekkende utviklingen på viktige deler av arbeidsmarkedet skal gå videre med 

saken, må det sikres en bred, saklig vurdering som går grundig gjennom alle relevante 

problemstillinger, motforestillinger og erfaringer. 

 

LO viser i tillegg til disse punktene ta opp følgende forhold: 

 

 Erfaringskonferanse for bransjeprogram renhold. Det er viktig at bransjeprogrammet 

for renhold, som er pilotbransje, lykkes. Dessuten er det viktig å trekke lærdommer til nye 

treparts bransjeprogrammer, i første omgang de vedtatte programmene for vegtransport og 

uteliv. Konferansen bør finne sted i annet halvår 2014. 

 Bedre analyse og statistikk. Vi vil gi arbeidsgiversiden rett i at det er behov for bedre 

analyser og statistikk når det gjelder sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Både 

drivkrefter, mekanismer og omfang bør kartlegges bedre for å skape et grunnlag for et 

sikrere og mer likt virkelighetsbilde. Vi bør derfor i annet halvår 2014 drøfte sammen 

hvordan det gode arbeidet blant annet i Fafo, Frisch-senteret, Statistisk sentralbyrå og 

Holden III bør videreutvikles. 

 Evaluere likebehandlingsregelen etter vikarbyrådirektivet og innleietiltakspakken. Det 

er nødvendig å ha en evaluering av lovendringene, etterlevelsen av disse og hvordan de 
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virker ferdig i løpet av første halvår 2015, siden det meldes om urovekkende omgåelser i 

form av fiktive entrepriser mv. 

 Medvirkning ved gjennomgangen av Arbeidstilsynet. LO er kjent med at det skal 

gjennomføres en evaluering av Arbeidstilsynet. Vi støtter dette. Selv om Arbeidstilsynet 

har gjort en god jobb de siste årene, er det på tide å evaluere tilsynets organisering og 

tilsynsmetoder etter omorganiseringen i 2004 og i lys av de store, nye utfordringene i 

norsk arbeidsliv etter EU-utvidelsen samme år. Vi vil vise til at det er helt nødvendig at 

partene i arbeidslivet kommer i tilstrekkelig reelt inngrep med evalueringen, og vil ta dette 

opp med Arbeids- og sosialdepartementet som egen sak. 

 LO er urolig for utviklingen i luftfarten. Det handler både om de ansattes lønns- og 

arbeidsvilkår og faren for redusert sikkerhet, samt mulige uheldige smitteeffekter til andre 

næringer. Faste, direkte ansettelser og reelle muligheter til fagorganisering, 

medbestemmelse og tariffavtaler er basis for en framtidsrettet luftfartsnæring. Dette 

området må ha høy prioritet framover, både  hos myndighetene og hos partene i 

arbeidslivet. 

 

LO arbeider i tillegg til forholdene som er framhevet i dette brevet, med ytterligere 

vurderinger og innspill på dette området. 

 

Noen av punktene i dette brevet vil gjenfinnes i Handlingsplan 3 for et anstendig og seriøst 

arbeidsliv og mot sosial dumping fra mai 2013.  LO vil understreke at alle tiltakene fra de tre 

handlingsplanene fra 2005, 2008 og 2013 må følges tett opp slik at de iverksettes og virker 

som forutsatt, med tilstrekkelige evalueringer og årlige rapporter i statsbudsjettet. 

 

Vi ber om et møte for å utdype dette innspillet og drøfte det videre samarbeidet for å sikre et 

fortsatt anstendig og godt norsk arbeids- og næringsliv. 

 

 

Med vennlig hilsen 

LANDSORGANISASJONEN I NORGE 

 

Gerd Kristiansen 
(sign.) 

 

 

Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen signatur. 

 

Kopimottakere: 

Finansminister Siv Jensen 

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen 

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson 

Næringsminister Monica Mæland 

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner 

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen 

Næringslivets Hovedorganisasjon 

LOs forbund 
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