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HØRING  - HANDLINGSPLANEN MOT SOSIAL DUMPING - TILTAK FOR Å
SIKRE RYDDIGERE FORHOLD  PÅ INN- OG UTLEIEMARKEDET OG FOR Å
EFFEKTIVISERE ALLMENNGJØRINGSLOVEN

Det vises til Justisdepartementets brev av 26. januar 2007 med brev og høringsnotat datert
22. desember 2006 fra Arbeids- og inlduderingsdepartementet. Høringsfristen er 22. mars
d.å.

Riksadvokaten har med interesse merket seg forslagene om endringer i arbeidsmiljølovens
bestemmelser om ut- og innleie av arbeidskraft, regler om godkjennings- og kontrollordning
for vikarbyråer og endringer i lov om allmenngjøring av tariffavtaler.

Sosial dumping er utvilsomt et alvorlig samfunnsproblem, samtidig som rettsstridige
arbeidsvilkår og annen utnyttelse i arbeidslivet kan ramme den enkelte hardt. Det er derfor
grunn til å ønske velkommen de endringer av sivilrettslig art som nå er foreslått, forutsatt at
de vil kunne få de tilsiktede virkninger. De avveininger av de kryssende interesser som ligger
til grunn for forslagene er det ikke naturlig for riksadvokaten å gå nærmere inn på, ut over å
påpeke at en innskjerping av bestemmelsene i arbeidsmiljøloven og annen straffesanksjonert
lovgivning vil få betydning for hvilke tilfeller av sosial dumping som vil kunne være
straffbare. At enkelte former for sosial dumping skal anses som alvorlig (økonomisk og
annen) kriminalitet, er blant annet reflektert i riksadvokatens prioriteringsrundskriv for
politiet. Det er samtidig vårt syn at sosial dumping som fenomen først og fremst bør søkes
løst gjennom sivilrettslige virkemidler og ikke gjennom strafferettsapparatet. Dette kan by på
utfordringer for forvaltningens valg av saker som politianmeldes, og for utformingen av
anmeldelsesinstrukser for kontrollorganene. Dette er spørsmål som riksadvokaten antar at
det vil bli mulig å komme nærmere tilbake til i forbindelse med den pågående dialog mellom
politiet, påtalemyndigheten, Arbeidstilsynet og andre berørte forvaltningsorganer om
arbeidsinnvandring og sosial dumping.
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Ut over dette  gir høringssaken ikke foranledning til nærmere merknader herfra.
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