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Høring - Lovforslag om endringer i plan- og bygningsloven - Endringer i 

reglene om sentral godkjenning 
 

Høringsuttalelsen oversendes med forbehold om endelig godkjennelse i LOs sekretariat  

11. mai d.å. 

 

Landsorganisasjonen i Norge (LO) viser til departementets brev datert 27. mars d.å. vedr. 

ovennevnte høring.  

 

LO er positiv til tiltak som kan bidra til økt seriøsitet i byggebransjen. Kampen mot 

arbeidslivskriminalitet krever tiltak som adresserer utfordringene bransjen har for økt 

seriøsitet, med de fordeler det medfører for kjøper, bygger og samfunnet for øvrig.   

 

For LO er det viktig at avviklingen av lokal godkjenning følges opp med tilstrekkelig 

kompenserende tiltak for å ivaret kravene til kvalitet i plan- og bygningsloven. Ny sentral 

godkjenning med seriøsitetskrav er et virkemiddel som kan bidra til dette. Det utsendte 

lovforslaget om endringer i reglene om sentral godkjenning inneholder gode intensjoner, men 

fraværet av forpliktelser gjør tiltaket dårlig egnet til å bidra til mer seriøsitet og mindre 

kriminalitet. 

 

Regjeringen lanserte i januar 2015 en strategi mot arbeidslivskriminalitet. Strategiens sentrale 

mål er at det skal bli lettere å finne fram til de seriøse aktørene og vanskeligere for de useriøse 

aktørene å tilby sine tjenester, slik strategien tar til orde for:  

 

"Regjeringen vil styrke innsatsen for ryddige og seriøse arbeidsforhold og vil bekjempe 

kriminalitet i arbeidslivet." 

 

LO mener regjeringen må følge opp sin egen strategi mot arbeidslivskriminalitet med tiltak 

som gjør det lettere å være seriøs og vanskeligere å være useriøs. Det vil bidra til økt kvalitet,  
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kompetanse og produktivitet i næringen. Regjeringens forslag har ikke form av å være et slikt 

bidrag.   

 

LO henviser videre til bransjen og Fellesforbundets høringsuttalelse om lovforslaget.  

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

LANDSORGANISASJONEN I NORGE 

 

 

Hans-Christian Gabrielsen  
(sign.) 

 

 Grethe Fossli 
 (sign.) 

 

 

 

Saksbehandler: Sindre Kvil 
 

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