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FORSKRIFT TIL TJENESTELOVEN - HØRING

I.
LO har mottatt høringsbrev av 27- august om forskrifter til tjenesteloven.

II. Informasjon om norske lønns- og arbeidsvilkår, utk. § 4
Det er LOs oppfatning at det kontaktpunktet som etableres ved tjenesteloven og
som er regulert i forskriftsutkastet § 4, bør informere om norske lønns- og
arbeidsvilkår.

Det kan uten videre slås fast at gjennomføringen av norske regler om lønns- og
arbeidsvilkår ikke er tilfredsstillende, og at dette er et særlig problem i forhold
til utenlandske foretak. Både LOs forbund og Arbeidstilsynet avdekker stadig
til dels meget grove brudd på arbeidsrettslig lovgivning. Det foreligger derfor et
informasjonsbehov som på en rimelig effektiv måte kan ivaretas gjennom
Altinn, j f forskriftsutkastet § 4.

Informasjonen bør omfatte aktuelle  allmenngjoringsvedtak, sentral
arbeidsrettslig lovgivning som arbeidsmiljoloven og ferieloven samt
tariffavtaler.

LO kan bistå med å skaffe aktuelle tariffavtaler til veie (også i elektronisk
form).
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LO antar at tjenesteloven § 27 gir tilstrekkelig hjemmel til å fastsette forskrift
med et innhold som nevnt. Om så ikke skulle være tilfelle, må loven endres.

III. IMI, utk. § 6

Departementet foreslår å fastsette i forskriften at norske myndigheter skal bruke
IMI ved utveksling av informasjon med andre EØS-staters myndigheter. LO
ønsker i denne sammenheng å presisere at dersom IMI skal fungere etter
hensikten, forutsetter det også andre land bruker dette informasjonssystemet
aktivt.Det er særlig viktig at norske myndigheter rar på plass et godt og
effektivt samarbeid med opprinnelseslandene til utstasjonerte arbeidere i Norge.
Vi forutsetter derfor at Norge spiller en aktiv pådriverrolle for å fa dette raskest
mulig på plass. Slik sett er det positivt at Norge allerede har etablert et uformelt
samarbeid på området med myndighetene i de nordiske og baltiske land, samt
Polen.
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