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PRESSEMELDING 

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund – YS er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon. YS har 
22 forbund som dekker hele arbeidslivet. Per 1. juli 2005 har YS 200.237 medlemmer. For mer 
informasjon besøk hjemmesiden: www.ys.no 

31.03.06 

YS om videreføring av overgangsordningene 
Regjeringen har i dag lagt frem en stortingsmelding om overgangsordningene, og 
foreslår en videreføring i inntil 3 år. – Det er bra at stortingsmeldingen er kommet, YS 
har lenge etterlyst den. Jeg registrerer at statsråden peker på mulighet for å fase ut 
overgangsordningene når de ikke trengs. Det støtter jeg, sier YS-leder Randi G. 
Bjørgen. 
 
I stortingsmeldingen som er lagt frem i dag, forslås at overgangsordningene videreføres i 
inntil tre år. YS-lederen tar til orde for rask avskaffelse, men under klare forutsetninger. 
 

- Både på prinsipielt grunnlag og den erfaringen vi har fått, mener jeg det bør være en 
målsetting å få avviklet overgangsordningene snarest. Det forutsetter imidlertid at 
man etablerer en permanent system med vide fullmakter til Arbeidstilsynet og 
Petroleumstilsynet, samt at fagbevegelsen sikres innsyn i tariffavtalene. Det betyr 
blant annet at tilsynene må tilføres tilstrekkelig med ressurser slik at de blir i stand til 
å føre grundig kontroll med at norsk arbeidsregelverk respekteres. Dessuten må de få 
reelle sanksjonsmuligheter, sier YS-leder Randi G. Bjørgen: - Det vi ser er at 
hoveddelen av de som kommer hit er reelle og permanente arbeidssøkere. Det betyr 
at vi kan konsentrere innsatsen vår om tjenestesektoren for å forhindre at enkelte 
arbeidsgivere forsøker å omgå både tariffavtaler og faglige rettigheter. Det er dette vi 
vil til livs, ikke prinsippet om fri bevegelse av arbeidskraft.  

 
YS-lederen poengterer at erfaringene med dagens overgangsordninger, er noe uventet. 
 

- Debatten om sosial dumping som følge av EU-utvidelsen er noe YS tar aktivt del i, 
blant annet sammen med vår europeiske paraplyorganisasjon - EFS. Vi har lenge 
etterlyst behov for å drøfte nasjonalt om overgangsreglene som ble innført 1. mai i 
2004, skal videreføres eller ikke etter 1. mai 2006. Jeg er glad for at vi nå har fått en 
stortingsmelding om saken, sier YS-lederen: - YS har hele tiden støttet prinsippet om 
at det er riktig å tillate arbeidstakere fra andre land å jobbe i Norge, men under klare 
forutsetninger. Det må ikke foregå på en måte som undergraver opparbeidede faglige 
rettigheter, eller fører til alvorlige forstyrrelser i det norske arbeidsmarkedet.  

 
- Det vi ser både i Norge og de gamle EU-landene tyder på at overgangsordningene 

noen steder virker mot sin hensikt, og dessverre bidrar til å utvikle A- og B-lag blant 
arbeidstakerne. Det er en utvikling vi ikke ønsker. Derfor er det viktig å nøye vurdere 
alle konsekvensene av eventuelle ordninger, sier Bjørgen. – Samtidig kan vi slå fast 
er at det er viktig å ha gode kontrollorgan som påser at faglige regler og opparbeide 
rettigheter overholdes. For Norges del betyr det blant annet at både Arbeidstilsynet 
og Petroleumstilsynet på permanent basis må gjennomføre hyppige og grundige 
kontroller for å påse at utenlandsk arbeidskraft ikke blir misbrukt.  

 
Kontaktperson: 
Randi G. Bjørgen, YS-leder, mob: 90837966 


