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Høring - Endring av yrkestransportlova - lovbrotsgebyr for brot på EØS-

regelverket ved tildeling av tenestekonsesjonskontraktar 
 

Landsorganisasjonen i Norge (LO) viser til deres brev vedrørende ovennevnte høring.  

 

På generelt grunnlag mener LO det er naturlig at offentlig myndigheter kan ilegge gebyr for 

overtredelser av regelverk, som i mange sammenhenger er vanlig og ofte ment å ha en 

preventiv virkning.  

 

Dette aktuelle forslaget innebærer at dersom en oppdragsgiver bryter EØS-retten i forbindelse 

md tildeling av konsesjonskontrakt som gjelder transporttjenester etter yrkestransportloven, 

kan Samferdselsdepartementet ilegge oppdragsgiver et gebyr begrenset oppad til 15 prosent 

av oppdragssummen. Gebyret kan bare ilegges dersom bruddet på regelverket enten er 

konstatert ved dom i norsk domstol, ved dom i EFTA-domstolen eller ved at norske 

myndigheter innrømmer forholdet etter kontakt med ESA.  

 

LO mener at forslaget slik det er foreslått vil forringe vår nasjonale selvbestemmelsesrett og i 

større grad overføres fra Norge til EU gjennom dette. Av erfaring vil det fra tid til annen 

komme situasjoner der nasjonale interesser vil være i konflikt med EUs overordnede mål, og 

da vil det virke begrensende for utvikling av tjenestene at man allerede som utgangspunkt har 

et lovverk som gir adgang til å ilegge store gebyrer dersom EØS-retten ikke følges. LO mener 

dette vil føre til at oppdragsgivere vil følge et "bedre føre var" prinsipp, som totalt sett gir et 

dårligere resultat for den tjenesten som skal settes ut på anbud. Med bakgrunn i dette kan ikke 

LO støtte det fremlagte forslaget.  

 

LO ville imidlertid akseptert forslaget om å gi departementet hjemmel til å ilegge gebyr for 

brudd på EØS-retten, dersom det kun var en norsk rettsavgjørelse som var lagt til grunn for 

departementets myndighet til å ilegge gebyr.  

 

 

Med vennlig hilsen 

LANDSORGANISASJONEN I NORGE 

 

 

Terje O. Olsson 
(sign.) 

 Kenneth Sandmo 
 (sign.) 

 

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