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Høring - forslag om tilsyn med forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlig 
sektor m.m. 
 
YS har mottatt ovennevnte høring til uttalelse. Saken er sendt alle YS forbund til 
uttalelse.  
 
YS mener det er viktig at vi har fått en forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlig 
sektor. Det er viktig at det offentlige, som en stor utbygger og innkjøper av varer og 
tjenester, er med å bidra til bekjempelse av sosial dumping. Det er like viktig at 
forskriften faktisk etterleves og at det kan iverksettes sanksjoner dersom ikke 
kravene etterleves.  
 
Vi støtter forslaget om at Arbeidstilsynet gis i oppgave å føre tilsyn med, og bruke 
reaksjonsmidler overfor offentlige oppdragsgivere som ikke etterlever sine 
forpliktelser etter forskriften. Vi tror dette vil sikre større grad av etterlevelse av 
bestemmelsene. 
 
YS støtter forslaget om å innføre hjemmel for overtredelsesgebyr i 
arbeidsmiljøloven, almenngjøringsloven, utlendingsloven og i forskrift om lønns- og 
arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Innføring av slik hjemmel vil trolig føre til en mer 
effektiv håndhevelse og respekt for regelverket, og det vil også, som anført i 
høringsnotatet, bidra til konsistens mellom de ulike sammenlignbare i regelverkene. 
Det er imidlertid viktig at hensynet til rettssikkerheten ivaretas på en betryggende 
måte, i form av retningslinjer som regulerer hvorvidt overtredelsesgebyr skal 
ilegges, hvordan utmålingen av gebyrene skjer, samt fastsetting av en øvre grense 
for gebyrene, i tillegg til at forvaltningslovens bestemmelser om enkeltvedtak 
kommer til anvendelse.  
 
Vi støtter videre departementet i at det ikke gis anledning til å rette 
overtredelsesgebyr ved brudd på regelverket mot arbeidstakere, men bare mot 
virksomheten selv, dennes innehaver og eventuelt den som driver virksomheten i 
arbeidsgivers sted. Det er etter YSs syn riktig at overtredelsesgebyr overfor 
virksomheter som bryter regelverket skal kunne ilegges på objektivt grunnlag.  
 
Videre er vi av den oppfatning at det kan være hensiktsmessig å foreta en viss 
differensiering mellom hvilke brudd på regelverket som skal utløse ileggelse av 
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overtredelsesgebyr. Slik vi ser det er imidlertid det viktigste at man sikrer en 
ensartet praksis i forhold til at overtredelser av en viss alvorlighetsgrad anmeldes til 
politiet for ordinær strafforfølgning. Vi støtter derfor forslaget om at det legges 
føringer som nevnt for vurderingen i lovteksten. 
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