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Høringssvar Fors1agtil endringer 1plan- og bygningsloven Sentral
godkjenning av foretak

NorskeMunnestres Landsforening,heretterNML,vil med dette kommemed en høringsuttalelsei
forbindelsemed departementets«høringav lovforslagom endringeriplan- og bygningsloven—
Endringeri reglene om sentralgodkjenning»med departementetsreferanse 15/1644.

NML
NMLer en organisasjonformurmestresomdrivervirksomhetinnen murerfaget.NML er med i
fellesskapetByggenæringensLandsforening,heretterBNL, og NHO. Vi har glennomvår
deltakelsei BNL deltattpå sidelinjeni det arbeidet somBNL med andre aktører i byggenæringen
har utført i forbindelsemed,rapporten«enkeltå være seriøs».NML stiller seg bak alle punkter i
rapportensom levert av en samlet byggenæring,men forutsetterat rapportengjennomføresi sin
helhet med et forsterket 1. finjetilsynom ordningenmed ny sentralgodkjenningskal oppnå den
ønskedeeffekt.

Rapporten«enkelt å vtereseriøs»
Det er gledeligat departementethar tatt initiativtil det samarbeidetsom er avstedkommeti den
«bestilling»som ble sendt i brevs form 6. mai til BNL i fjor fra statssekretærPer Willy Trudvang
Arnundsen,og det er helt klart vårt syn at dette er en meget god samarbeidsmåtesom vi også håper
og tror vi også vil få glede av i fremtideni andre sakersom det vil være naturligå samarbeideom.

Rapportenfra byggenæringenkan oppsummeresi følgendehovedpunkter:

Ny sentral godkjenaingsordningmed seriøsitetskrav
Utvidet ID-kortordning,nå titulertav departementetsomHMS-kott,med opplysningerom
kvalifikasjoner
Ny registreringsordningfor arbeidpå eiendom
Automatisk informasjonsinnhentingfra offentligeregistre
Forsterkettilsyn og kontroll
Forenklingerog avbyråkratisering
Gevinster / fordeler til de somslutter opp om den frivilligeordningen

Ny sentral godkjenningsordningmed seriesitetskrav
I byggenæringensforslag så lå det inne 4 moduler forgodkjenningmen høringsforslagethar kun
modul 1 og 4 inne. Departementetsforslagsier at modul 2 og 3 skal utredesvidere. Vi er redd for
dette fører til at modul 2 og 3 blir utredet inn i evigheten,og vi kan ikke få understreketnok at
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disse også må med inn i godkjenningsordningen om den skal oppnå den ønskede effekt. Det er for
at ordningen skal henge sammen viktig at dette utredningsarbeidet gjennomføres i løpet av kort tid
slik at også modul 2 og 3 er klare til å vedtas 1.januar 2016.

1nnføringen av modul 2 vil antas å ha god virkning i privatmarkedet hvor det er store problemer
med svart arbeid. Vi vil også påpeke at det er få eller ingen av de tiltak som Regjeringen har
foreslått i sine tiltakslister mot arbeidskriminalitet som er tiltak som retter seg mot nettopp dette
markedet. Vi trenger derfor de tiltakene som her er foreslått.

UtvidetID-kortordning,nå titulertav departementetsom BMS-kort, med opplysningerom
kvalifikasjoner
I folliold til at det legges opp til at man kan erklære sin kompetanse så er det av største viktighet at
kvalifikasjonskravene blir knyttet til de enkelte HMS —kortene snarest mulig samt at disse
opplysningene knyttes opp mot et sentralt kvalifikasjonsregister. Det påpekes at det finnes enkle
løsninger tilgjengelig for dette allerede i dag blant annet i Danmatk. Dette sammen med et godt og
målrettet I. linjetilsyn vil sterkt bidra til å sikre kvalifikasjoner i tiltak og i virksomhetene.

Ny registreringsordningfor arbeidpå eiendom
Vi finner ingenting i departementets forslag om registmingsordning for arbeid på eiendom. Dette
må på plass spesielt med tanke på å komme til livs arbeidslivskriminalitet som svart arbeid i ROT-
markedet. Det vil ved en slik ordning skape større transparens og gjøre det vanskeligere å unndra
inntekter fra beskatning. Videre vil en slik ordning også hjelpe boligeiere og byggherrer med å ha
oversikt over tiltak som er utført på eiendommen, og dette kan igjen på en enkel måte være til
hjelp ved f. eks. utarbeidelse av boligsalgsrapporter ved eventuelt salg.

Vi henstiller departementet meget sterkt om å utrede og innføre denne registreringsordningen.

Videre vil vi også foreslå fysiske skilt på eiendommen ved tiltak lik den ordning de har i
Frankrike. Skiltingen omfatter en godt synlig oversikt over hvilket arbeid som utføres og hvem
som utfører arbeidet med kontaktpunkter. Dette vil føre til økt transparens og gjøre det
vanskeligere for den useriøse delene av næringen til å operere skjult.

Automatiskinformasjonsinnhentingfra offentligeregistre
forhold til automatisk innhenting av informasjon så bes det om at departementet snarest

iverksetter dette. Dette er tiltak som vil medføre betydelige forenklinger for de offentlige
myndigheter og brukerne og vil spare ressurser for begge parter så snart et system for dette er
etablert.

Forsterkettilsyn og kontroll
Departementets høringsforslag viser til Regjeringens handlingsplan mot arbeidskriminalitet med
blant annet mer samordning av tilsyn mellom de ulike etatene. Videre vises det til til at DiBK
sentralt har fått mer ressurser fra 2015 for tilsyn med sentralt godldente bedrifter.

Dette finner vi positivt, men vil understreke at ingen av disse tiltakene er svar på de utfordringene
som må løses. Det er allerede en generell forståelse av at det ikke er tilstrekkelig tilsyn med dagens
regelverk. Når så lokal godkjenningsordning fases ut ved årsskiftet og både norske og utenlandske
aktører vil kunne operere i markedet mederklært kompetanse, burde det være opplagt at det må
etableres et tilsyns-/ kontrollregime som reelt vil sikre at det er kompetanse i foretakene, og ikke
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minst ute i tiltakene.Et skjerpettilsyn i henholdtil ekspertutvalgetsforslager helt avgjørendefor å
sikreoppslutningom ordningen,oppfyllevilkårenefor Modul 2 og de lettelsersomny sentral
godkjenningsordningvil kunne gi bl.a. i form av oppfyllelseav påsepliktog rett til å gi
brukstillatelse.

I den forbindelseer det aktuelt å vise til kommunikasjonenmellomESA og departementetnår
ESA varslet at de krevde lokal godkjenningsordningavskaffet.Her fremførteESA forslagsom er
innenforEØS-avtalenog som ville bidra til å sikrebyggkvalitet:

Knyttekvalifikasjonskravenetil ansvarligepersoner
Kontrollunderveis i prosjektene
Kontrollved ferdigstillelse

Det vil føretil en katastrofe for den seriøsedelen av næringenhvis myndigheteneimøtekommer
krav fra ESA om å fjerne lokale forhåndsgodkjenning,erstatterdette med en frivilligsentral
godkjenningsordning,uten samtidigå etablererobustetiltak for å kontrollereforetakeneog de
ansatte i næringen.Det vil være et frislipp for den useriøsedelen av næringen,og bli siste spikeren
i kisten for den seriøse delenav næringen.

Tilsyn og kontroll er fundamentetfor alle forslagenei rapporten«enkeltå være seriøs».Tilsyn og
kontrollmå styrkesbetydelig fra dagensnivå. At dette må ytterligerestyrkes ser vi ved at
problemenei næringen er stadigøkende til tross for dagensnivå på tilsyn og kontroll.

Oppsummering
Når det gjelderdepartementetsforslag så er det mye positivt, men vi aner at forslageter vagt flere
stederi forholdtil byggenæringensrapportog på enkelteav hovedpunkteneer det kommentert
positivtuten at vi finnernoe realitetereller forpliktelserannet enn at det skalutredesvidere.Dette
er vi redd for ikke vil holde vann i forholdtil målene for den nye sentral godkjenningensom
hovedsakgår ut på:

Sikrebyggkvalitet - og derigjennomliv og helse, god økonomifor byggherreog utøvende
Bekjempearbeidslivskriminalitet—for å kommetil livs de meget samfunnsskadelige
virkningeneav svart økonomisamt annen groverekriminalitet,sikre seriøsitetog like
rammevilkåri byggenæringen,ivaretayrkesfageneog fagkompetanseni byggenæringen

Bakgrunnenfor at departementetsforslag ikke vil få den effekt vi ønskerer at de ikke
imøtekommerhele rapporten«enkelt å være seriøs».Rapportensforutsetningerer at alle
forslagenemå med for å få en mest mulig effektivverktøykassefor å kommeutfordringenei
næringeni møte. Det vil derfor være av den størstemulige betydningat alle tiltakenesom er
foreslåtti rapporten «enkeltå være seriøs»blir iverksatt i sin helhet slik de er foreslått.

Departementetoppfordrestil å frigjøre ressursertil å behandleny sentral godkjenningmed alle de
foreslåttetiltak fra en samletnæring snarest.Arbeidetmå også gjøres bredt og i et stort tempo som
gjør at vi kan få på plass en så helhetlig løsningsommulig den 1.januar 2016.Hvis ikke er vi redd
for at en hel næring vil utarmes og flere yrkesfagvil gå over i den antikvariskeavdelingenog til
slutt ikke lengrevære representert i Norge med fagfolksom er utdannether.

Det anmodesom at man i det endelige forslagetpositivt vil bekrefte innføringav Modul 2 i
næringensforslag. Videre registreringspliktog ett robust kontroll-og tilsynsorgani retning av
næringensforslag til 1. linjetilsyn.
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Det er også behov for ficiiidriftfor å gjøreelementeri ny sentral godkjenningattraktivt, som f.eks
ved å angi tidspunkt for når ansvarligforetak selvkan gi brukstillatelseog når påsepliktopphører
forutsattat alle foretak i tiltaket er tilsluttetny sentralgodkjenning.Det er særligviktig at de
forenldingstiltaksom ligger i næringensforslagblir iverksatt for at ordningenskal bli attraktivfor
næringensaktører.

Uten en helhetligsammenheng,tilstrekkeligtilsyn og incentiver/fordelerfor sentraltgodkjente
foretakvil ikke sentralgodkjenningsordningbli det virkemiddelsommå til for å bli en solid
tillitsfullordningsom vil få de ønskedeeffekter.Dennye sentralegodkjenningsordninguten et
solid 1. linjetilsyn,uten en helhetliggjennomføringav næringensforslagog uten godeincentiver
vil raskt av næringensaktørerbli oppfattetsomen kostnad,ulempeog væreuten den positive
effektensom er ønskelig.

NorskeMurmestresLandsforeningfinnerdet vanskeligå anbefaleen ordningoverfor sine
medlemmersom ikke inneholderalle tiltakenesomer foreslåtti rapporten«enkeltå være seriøs».

Med vennlighilsen
NORS TRES LANDSFOREN1NG

.1 GunnarMadsen/s/
' 'strerendedirektør/ advokat
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