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Høring - Endringer i byggesaksforskriften - Opprettelse av et 

seriøsitetsregister 
 

Landsorganisasjonen i Norge er positive til tiltak som kan være med å bygge opp under et 

organisert og seriøst arbeidsliv. LO har derfor imøtesett opprettelsen av et seriøsitetsregister i 

tråd med det som er omtalt som "Modul 2" i rapporten "Enkelt å være seriøs" fra bygge- og 

anleggsnæringens ekspertutvalg. LO har tidligere uttalt sin støtte til de forslag som 

ekspertgruppen la frem, og som ble overlevert Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 

august 2014. 

 

Seriøsitetsregisteret har potensial for å kunne bli et slikt virkemiddel, men da må det knyttes 

flere opplysninger til registeret enn det som nå er foreslått.  

 

Departementet er kjent med disse synspunktene og peker i høringsnotatet på at  

flere aktører i bygge- og anleggsnæringen ønsker at registeret også skal inneholde 

opplysninger om foretakenes kvalifikasjoner, noe det ikke legges opp til i forslaget fra 

departementet. Det pekes på en mulig mellomløsning med frivillig registrering av 

dokumenterte kvalifikasjoner, fram til innhenting av kvalifikasjoner fra nasjonalt 

kvalifikasjonsregister er mulig. Departementet ber høringsinstansene gi merknader til om 

registeret ved oppstart skal inneholde en mulighet for foretakene til selv å vise dokumenterte 

kvalifikasjoner. 

 

Til dette vil LO vise til felles uttalelse fra Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening 

av 4. september då, og LO stiller seg i det vesentligste bak de vurderinger og forslag som 

fremkommer der. 

 

I tillegg viser vi til at det for elektroforetak (næringskode 43.210) finnes en egen "Forskrift 

om elektrofag og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr" 

(FEK), om registrering i Elverkvirksomhetsregisteret. Dette må også inngå i listen over de 

registre som knyttes opp til seriøsitetsregisteret. 

 

LO ber derfor Kommunal- og moderniseringsdepartementet ta hensyn til de synspunkter som  
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fremkommer ovenfor og av nevnte uttalelse fra Fellesforbundet og Byggenæringens 

landsforening.  

 

 

Med vennlig hilsen 

LANDSORGANISASJONEN I NORGE 

 

 

Trude Tinnlund 
(sign.) 

 

 Geir Høibråten 
 (sign.) 

 
 

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