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NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon - vil på generell basis påpeke at det er viktig og bra
at det innføres tiltak som kan virke mot sosial dumping. NITO er også av den oppfatning at behovet for
ytterligere regulering av og tilsyn med inn- og utleiemarkedet for arbeidskraft må vurderes løpende.
Reguleringen av inn- og utleiemarkedet for arbeidskraft må i denne sammenheng virke sammen med
håndhevelsen av arbeidsmiljølovens regel om at midlertidig ansettelse kun er tillatt i de tilfeller loven er
ment å åpne for.

Når det gjelder endringsforslagene spesielt, så støtter NITO kravene som foreslås innført i forskriften.
NITO er videre av den oppfatning at det også bør vurderes å innføre en slik godkjenningsordning også
overfor de produksjonsbedriftene som i sin drift har mange likhetstrekk med bemanningsforetak.

De forhold som berøres av meldeplikten i forslagets § 3 jf § 6 gjelder sentrale forhold, men kunne etter
NITOs syn med fordel omfattet flere forhold. For eksempel slik at foretaket også måtte avgi erklæring
og dokumentere at de ikke har utestående lønn eller andre økonomiske forpliktelser overfor sine
ansatte, samt å redegjøre for eventuelle andre forhold som er relevante for å kunne vurdere foretakets
seriøsitet.

Til forslagets bestemmelse om opplysningsplikt - forslagets § 7 - stiller NITO spørsmål om denne er
vidt nok formulert slik at den effektivt kan bidra til å nå målet om å oppnå et robust kontroll- og
sanksjonssystem overfor sosial dumping. NITO mener Arbeidstilsynet må ha nødvendige hjemler til å
kreve innsyn i de underliggende lønnsutbetalinger og andre forhold slik at målet nås.
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