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Vi viser til Nærings- og handelsdepartementets brev av 8. desember 2006 vedlagt
høringsnotat med forslag til tiltak ved bedriftsnedlegging.
Følgende forslag fremmes:
•

Melde liktsordnin til m di hetene. NHD foreslår en lovfestet plikt for
bedrifter over en viss størrelse til å melde fra til fylkeskommunen senest 30
dager før en eventuell nedlegging kan gjennomføres. Avviklingen trenger ikke
gjelde hele foretaket for å være omfattet av meldeplikten, og det er tilstrekkelig
at planene kun omfatter en del av et foretak. Plikten inntreffer ikke dersom
nedleggelsen er begrunnet i konkurs, tvangsakkord og lignende.
Nedbemanninger vil ikke være omfattet av meldeplikten med mindre det i
realiteten er en nedlegging av virksomheten.

•

Drøftin s likten i hovedavtalen mellom NHO o LO lovfestes. For å legge til
rette for at de ansatte kan overta nedleggingstruede bedrifter vil NHD lovfeste
en plikt for bedriftseiere å gå inn i drøftelser med de ansatte med sikte på
overtakelse av virksomheten som planlegges nedlagt. Forslaget tilsvarer
rettigheter som allerede finnes i hovedavtalen mellom LO og NHO.

NHD foreslår ikke å endre konkurranseloven, men viser til at hensynet til å hindre
nedlegging av lønnsom virksomhet kan være et selvstendig hensyn der Kongen i
statsråd vurderer å tillate atferd i strid med konkurranseloven.
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Ny ervervslov og plikt til salg av bedriften til reelle interessenter ved nedlegging, er
vurdert som ikke forenelige med EØS-avtalen. Enkelte andre tiltak, f.eks. større ansvar
for arbeidsgiver for arbeidstakernes sosiale belastning ved nedleggelse, er vurdert men
ikke funnet hensiktsmessig.
Finansde artementet s vurderin er
Endringer i næringsstrukturen er en naturlig og nødvendig del av
omstillingsprosessene i næringslivet. Hvert år forsvinner det mange arbeidsplasser
gjennom nedbemanning og nedleggelser, samtidig som det kommer til nye
arbeidsplasser gjennom nyetableringer og ekspansjon av eksisterende bedrifter. Slike
omstillinger i økonomien bidrar til å utnytte knappe ressurser som kapital og
arbeidskraft mer effektivt og virker positivt for å bevare en høy og stabil sysselsetting
over tid. Undersøkelser viser at mange som mister jobben i industrien er tilbake i jobb
innen ett år. Det må være et mål at arbeidskraften over tid er sysselsatt i de
virksomhetene som har god avlønningsevne, både til kapital og arbeidskraft.
Betydningen av god omstillingsevne for høy verdiskaping beskrives også i
høringsnotatet fra NHD. FIN har merket seg at NHD skriver at forslaget ikke
innebærer endringer i den grunnleggende og etablerte rollefordelingen der det er
bedriftens styrende organer sitt ansvar å fatte beslutning om nedlegging, og at det vil
være uansvarlig av bedriftens styre og ledelse å ikke være i forkant og iverksette
omstilling når man ser det er nødvendig.
Reguleringer som tar sikte på å motvirke eller bremse naturlige omstillings- og
effektiviseringsprosesser vil, som det fremgår av omtalen av økonomiske og
administrative konsekvenser, øke risikoen og kostnadene for potensielle investorer og
dermed kunne virke som et hinder for nye etableringer. Omfanget av tiltak må i denne
sammenheng derfor vurderes nøye ut fra en samlet vurdering av nytte og kostnader. I
denne sammenhengen må også hensynet til å unngå unødig administra tive byrder for
næringslivet ivaretas.
I høringsnotatet punkt 5.5 vises det til at man ved fastsetting av tidspunkt for
innsending av melding bl.a. må ta høyde for de rapporteringsforpliktelser utstedere av
børsnoterte finansielle instrumenter etter omstendighetene kan være underlagt etter
børs- og verdipapirlovgivningen. Det uttales videre at det "vil kunne være en motsetning
mellom slike regler, og kravet om at meldingen skal sendes så tidlig som mulig. Den nye
meldepliktsordningen er ikke ment å endre de krav som påligger foretak etter denne typen
av bestemmelser.". Finansdepartementet ber om at dette klargjøres ytterligere. For
øvrig viser Finansdepartementet til brev fra Kredittilsynet av 14. desember 2006 som tar
opp enkelte forhold knyttet til punkt 5.4 og 5.5 i høringsnotatet.
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Utover dette legger vi opp til å komme med mer konkrete merknader i den videre
prosessen knyttet til en eventuell odelstingsproposisjon.
Med hilsen

Marianne Hansen e.f.
avdelingsdirektør
Ståle Øverland
underdirektør
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