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HØRINGSUTTALELSE—ENDRINGER I BYGGESAKSFORSKRIFTEN—NYE KRAV TIL SENTRALT

GODKJENTE FORETAK M.V.

Bedriftsforbundet støtter arbeidet med å styrke kontrollvirksomheten, forutsatt at regningen for det

ikke sendes rett videre til næringslivet. Hjemlene er på plass. Vi frykter sågar en uforholdsmessig stor

ekstraregning veltes på de mindre bedriftene, hvis gebyrene fortsatt skal være de samme for de små

som for de store entreprenørene i Norge. For de små er kostnaden forholdsmessig mye større.

Ordningen med sentral godkjenning av foretak endrer med forslaget slik vi ser det i betydelig grad

reell funksjon. Fra primært å skulle sikre kvalitet/fagmessighet, til å bli et verktøy for å muliggjøre

ytterligere styrket kontroll med regeletterlevelse, uten store ekstra kostnader på det offentliges

hånd. Slik sett finansieres den ved sparte stillingshjemler ikke bare i byggesaksbehandling, men også

for eksempel Arbeidstilsynet, Skatteetaten osv.

Det er grunn til å anta at forslaget også vil medføre at registeret blir et verktøy for å gjennomføre de

nye kriteriene for sentral godkjenning som krav i konkurransegrunnlag ved anbud, så langt det er

anledning til det i anbudsreglene.

Ordningen vil derfor også spare vesentlige ressurser i innkjøpsavdelingene i stat og kommune. At ny

sentralgodkjenning vil være ressursbesparende, bekreftes både i innledningen i høringen og i avsnitt

4.3. Vi mener derfor at sentral godkjenning nå bør bli gebyrfri.

Også fordi forslaget i stor grad knytter seg til krav som kan verifiseres ved kobling til andre

tilgjengelige registre bør ordningen være gratis. Trendmerkelappen «selvfinansierende» er blitt

nytale for at en stadig økende andel av funksjoner knyttet til helt vanlige forvaltningsoppgaver, særlig

kontroll med etterlevelse av lover og regler snikskattlegges. Regjeringen må forenkle så det monner.

Slik kan viktige nye krav innføres uten stadig nye avgifter og gebyrer. Det handler om å prioritere det

som er viktigst.

Saksbehandling

I påklagede/omtvistede saker som inngår i kravene til den sentrale godkjenningen må rettingsfrister

ikke løpe før saken er rettskraftig avgjort. Særlig viktig er dette for rettssikkerheten i skatte- og

avgiftssaker.

Siden det uansett ikke skal gjøres en realitetsvurdering i klagenemnden bør en slik nemnd ikke bli en

stor og byråkratisk instans.
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