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Handlingsplan mot sosial dumping - tiltak for å sikre ryddigere forhold på inn- og
utleiemarkedet og allmenngjøringsordningen  -  Høring

Vi viser til brev av 22. desember 2006 med vedlegg angående ovennevnte.

Saken har vært forelagt Samferdselsdepartementets underliggende etater - Jernbaneverket,
Statens jernbanetilsyn, Statens havarikommisjon for transport, Luftfartstilsynet, Post- og
teletilsynet og Statens vegvesen Vegdirektoratet.

Vedlagt oversendes kopier av uttalelser fra Vegdirektoratet og Jernbaneverket.

Vegdirektoratet  opplyser innledningsvis at etaten allerede har innført bestemmelser om lønns-
og arbeidsvilkår samt informasjonsplikt i sine arbeidskontrakter.

Til forslaget til godkjennings -  og kontrollordning
Statens vegvesen  støtter forslaget om en godkjenningsordning basert på etablerte
registreringsplikter og ser det som naturlig i denne sammenheng at det fremlegges en
bekreftelse på at virksomheten er registrert i Enhets- eller Foretaksregisteret.

Til forslaget om endring i aml. § 14-13 andre ledd
Statens vegvesen  er videre enig i at det er viktig at regelverket forhindrer at det oppstår et
useriøst kortidsarbeidsmarked og antar at forslaget i en viss grad kan bidra til en indirekte
kontroll med hvilke vilkår som tilbys innleide arbeidstakere.

Til forslaget til utvidet oppdragsgiveransvar
Statens vegvesen  oppfatter forslaget som en vesentlig utvidelse av oppdragsgivers ansvar og
mener man overfører tilsynsoppgaver fra offentlige tilsynsorganer som f.eks. Arbeidstilsynet
over på private aktører. Dette antas å kunne medføre uheldig sammenblanding av rollene som
oppdragsgiver og kontrollør. Det antas videre at private oppdragsgivere i liten utstrekning vil
ha kompetanse til å utføre slikt tilsyn.

Postadresse : Kontoradresse : Telefon Plan -  økonomi -  og Saksbehandler:
Postboks  8010 Dep Akersg. 59 22 24 90 90 / 22248111 administrasjonsavdelingen Kjersti Nikolaysen
0030 OSLO Org. nr.: Telefaks: 22 24 81 46

972 417 904 22 24 56 11



Til forslaget om innsynsrett for tillitsvalgte
Både  Statens vegvesen  og  Jernbaneverket  støtter forslaget om innsynsrett for oppdragsgivers
tillitsvalgte i lønns- og arbeidsvilkår hos oppdragstaker og ev. underleverandører.

For de nærmere detaljer viser til de vedlagte uttalelser.

Med hilsen

Ingrid Haugen e.f.

Wrsti Nikolaysen
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