Notat
Bedre dialog mellom offentlig kontroll og næringslivet
•
•
•

Arbeidet mot arbeidsmarkedskriminalitet må styrkes
Permitteringsregelverket må endres hvis konjunkturene endres
Offentlige kontrollorganer må gjennomføre veiledning og tilsyn på arbeidsplassene

Arbeidet for et seriøst arbeidsliv må fortsette. Oppslutningen om velferdsstaten og
konkurransevilkårene for de seriøse bedriftene må sikres. Det er positivt at regjeringen øker
bevilgningene med 20 millioner til Sentrene mot arbeidsmarkedskriminalitet. BNL mener
arbeidet må intensiveres og bli bredere. Bevilgningene må brukes til å styrke sentrenes målrettede
arbeid mot kriminelle i næringslivet og skape tettere koordinering, spesielt mellom politiet og de
andre etatene.
Økt kapasitet og mulighet for blant annet bedre informasjonsdeling i det tverretatlige samarbeidet
er en viktig forutsetning for at etatene skal kunne oppnå enda bedre resultater i kampen mot de
kriminelle aktørene. 20 millioner ekstra er et lite, men viktig tiltak for at det skal bli enklere å
være seriøs og vanskeligere å være useriøs.
BNL er kritisk til at antallet uker en arbeidstaker kan være permittert foreslås redusert fra 49 til
26 uker. Permitteringsregelverket må være forutsigbart. Når regjeringen nå foreslår å redusere
antallet uker fordi det går godt i norsk næringsliv, må de være beredt til å endre reglene igjen for
hele eller deler av næringslivet hvis markedet forandrer seg.
BNL er bekymret for om Arbeidstilsynet og Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har tilstrekkelig
budsjett for å gjennomføre tilsyn ute på byggeplassene. Tilsyn i feltet er svært viktig for å avdekke
brudd lover og regler. I tillegg spiller de en viktig rolle i rådgivning og veiledning for bedriftene
som blir bedre av fysiske tilsyn.
Byggherrene har også et ansvar for å drive tilsyn, men offentlige myndigheter har større
fullmakter. I følge Staten Vegvesen ble det funnet avvik fra bestemmelsene om betaling eller
arbeidstid hos halvparten av bedriftene de kontrollerte. Næringen har betydelige utfordringer,
men trenger også hjelp fra offentlige tilsyn.

Byggenæringens Landsforening (BNL) er en nærings- og arbeidsgiverpolitisk organisasjon for bedrifter i byggenæringen. BNL er
en paraplyorganisasjon for 15 bransjer som har over 4100 medlemsbedrifter som sysselsetter mer enn 74 000 ansatte. BNL ble
etablert i 1997 og er en landsforening i NHO. BNL organiserer industri- og eiendomsbedrifter, samt utøvende håndverksbedrifter og
entreprenørbedrifter.
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