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Høring - Forskrift om informasjons -  og påseplikt og innsynsrett

Det vises til departementets høringsbrev av 6. september 2007 vedrørende forskrift om
informasjons- og påseplikt og innsynsrett. Forslaget er en oppfølging av endringene i
allmenngjøringsloven om påseplikt for oppdragsgivere og innsynsrett for tillitsvalgte som ble
vedtatt 12. juni 2007.

I KS' synspunkter

KS er enig i at det er viktig å arbeide aktivt for å sikre ryddige forhold på arbeidsmarkedet.
Som det fremgikk i høringsuttalelse av 22. mars 2007 var KS derimot ikke enige i de tiltakene
som foreslås ved endring av allmenngjøringsloven. KS vil særlig framheve sin uenighet mot
at tillitsvalgte gis innsyn i lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere tilsatt hos oppdragstaker.
Kontroll av lønns- og arbeidsvilkår er et offentlig ansvar, og dette ansvaret bør prinsipielt ikke
veltes over på arbeidslivets parter. KS er også uenige i at oppdragsgiver skal ha et påseansvar
for at oppdragstakerne følger reglene. Det bør i første omgang være tilstrekkelig å gi
oppdragsgiverne et opplysningsansvar om regelverket. Tilsynsorganene bør derimot styrkes,
slik at de kan kontrollere at arbeidslivet har ordnede forhold hva gjelder lønn og arbeidsvilkår.

KS tar selvsagt til etterretning at allmenngjøringsloven ble endret etter høringsrunden, og
Høringsuttalelsen kommenterer de enkelte spørsmål i samme rekkefølge som de er reist i
høringsnotatet.

II Definisjoner
KS synes definisjonene på en grei måte angir aktørene på området og klargjør hvem som er
pliktsubjekter i forhold til forskriften. KS ønsker imidlertid å bemerke at det bør klargjøres at
en bestiller er et eget juridisk subjekt, og kan ikke bestille av virksomheter som er en del av
samme juridiske enhet, eksempelvis et kommunalt foretak i en kommune.
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III Informasjons -  og påseplikt
KS har ingen kommentarer til informasjonsplikten. Når det gjelder påseplikten, er KS enig i at
det er fornuftig at ansvaret for en påseplikt primært legges på hovedentreprenør, ettersom
hovedentreprenør vil ha en nærmere kjennskap til underleverandørene. Videre er KS enig i at
påseplikten ikke skal inkludere noe form for solidaransvar for lønnsutbetalinger. Det er
fornuftig at plikten ikke detaljregulerer, slik at håndhevelsen av denne ikke innebærer en
unødvendig byråkratisering. KS er også enig i at plikten ikke strekker seg så langt at det
pålegges en varslingsplikt til tilsynsorganene. Dette ville legge uforholdsmessig store byrder
på de private aktørene.

IV Innsynsrett for tillitsvalgte
KS er enig i at en innsynsrett for tillitsvalgte legges til de tillitsvalgte hos hovedentreprenør,
og at det er fornuftig at de tillitsvalgte henvender seg til egen arbeidsgiver for å få utlevert
relevant dokumentasjon.

V Oppsummerende kommentarer
KS er prinsipielt imot at det forskriftsreguleres en påseplikt for oppdragsgivere og at
tillitsvalgte gis innsynsrett for lønns- og arbeidsvilkår. KS mener at dette er kontrolloppgaver
som tilligger det offentlige, og som ikke skal veltes over på de private aktører. Når det likevel
i forskrifts form nedfelles påseplikt og innsynsrett, er forskriften i stor grad klargjørende og
hensiktsmessig.

Med vennlig hilsen

Olav Ulleren Haabet Grindaker
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