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HØRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM TVANGSMULKT OG
LOVBROTSGEBYR I MEDHALD AV LOV OM MELDEPLIKT VED
NEDLEGGING AV NÆRINGSVERKSEMD

LO har mottatt på høring forslag til ovennevnte forskrift som er avgitt under forutsetning av
at omstillingsloven blir vedtatt i Stortinget i løpet av vårsesjonen.

LO er fornøyd med at man i omstillingsloven blant annet vil innføre en obligatorisk
meldeplikt til Fylkeskommunen ved planer om nedlegging og at det skal innkalles til
drøftinger mellom bedriften, ansatte, det offentlige og mulige investorer. Det er også bra at
man for å sikre at loven blir etterlevd er tatt inn regler om sanksjoner i form av tvangsmulkt
og gebyrer.

LO er videre enig i at det skal ilegges tvangsmulkt og lovbruddsgebyr når det forekommer
alvorlige brudd på de pliktene virksomhetene har ihht. omstillingsloven. Målet med slike
sanksjoner må være å sikre proporsjonalitet og balanse mellom hensynet til å oppnå formålet
med loven og kostnadene som mulkt og gebyr påfører virksomhetene.

Departementets forslag bidrar etter LOs syn ikke til dette. Ved å ta utgangspunkt i
grunnbeløpet i folketrygden øker risikoen for uproporsjonale kostnader for både små og store
virksomheter. Forsalget tar ikke på noen måte hensyn til virksomhetenes lønnskostnader eller
omsetning. '/ G i løpende tvangsmulkt kan være svært kostbart for noen virksomheter mens
et maksimalt beløp på 5 G kan være for "smuler" å regne for andre.

LO mener størrelsen på tvangsmulkt og gebyrer må være av en slik størrelsesorden at man
unngår at virksomheter spekulerer i å bryte pliktene de har ihht. loven. Samtidig må
kostnadene være proporsjonale i forhold til formålet med loven.
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På denne bakgrunn foreslår LO  at man ved beregningen av størrelsen av tvangsmulkt og
lovbruddsgebyr  i stedet tar utgangspunkt i en prosentvis andel av lønnskostnaden eller
omsetningen ,  eller en kombinasjon av disse.

Med vennlig hilsen
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