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Handlingsplanen mot sosial dumping mai 2006

Tiltak:

• Styrke Arbeidstilsynets sanksjonsmidler

• Øke ressursene til tilsyn

• Ryddigere forhold ved inn- og utleie av 

arbeidskraft og forbedre ordningen med 

allmenngjøring av tariffavtaler

• Motvirke useriøsitet ved etablering av 

enkeltpersonsforetak

Hva har vi gjort….

Status:

Ot.prp. 92

RNB 06 
RNB 07

Ot.prp. 56

Klar-

gjøring i 

RNB 06
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Handlingsplanen mot sosial dumping II

Tiltak:

• Krav om norske lønns- og arbeidsvilkår i 

kommunale anbudsprosesser

• Utvidet byggherreansvar og id-kort i 

byggenæringen

• Gjennomføre tiltak i kystfarten og 

landbruket

• Utvikle statistikk- og analysegrunnlaget

• Regionale verneombud

Hva har vi gjort….

Status:

Forskrift 
på høring 

Tas i bruk 
H-07

Høring 

Fafo mv.

Evaluer-
ing H-07
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Kraftige tiltak i Ot.prp. 56:

• Oppdragsgivers tillitsvalgte skal kunne 
kreve innsynsrett i lønns- og arbeidsvilkår 
hos oppdragstakere 

• Utvidet ansvar for oppdragsgiver for å 
påse at oppdragstakere følger kravene i 
allmenngjøringsforskrifter

• Obligatorisk godkjenningsordning for 
bemanningsbyråer

• Innstramming i reglene for utleie / innleie 
mellom produksjonsbedrifter

Hva gjør vi….
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I ferd 
med å 
lykkes
…?
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Hvor står vi?

• Fortsatt mange arbeidsinnvandrere

• Fortsatt for mange eksempler på sosial 

dumping

• Positive signaler fra Arbeidstilsynet  

– Færre alvorlige brudd

– Nye sanksjoner virker

– Få omgåelser ved enkeltmannsforetak

• Men hva med bransjer som ikke er  
allmenngjort? 

I ferd med å lykkes...?
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I ferd med å lykkes…?

Verftsindustrien

Renholdsbransjen

Hotell- og restaurant

Husholdningssektoren

Arbeidstid

Arbeidsmiljø
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• Kraft i praktisk gjennomføring sentralt 
og lokalt

• Gjennomføre handlingsplanen og 
vurdere ytterligere tiltak

• Arbeidsgiverne må ta større ansvar og 
ta klarere avstand

• Også arbeidstakerne må forsterke 
innsatsen

• Bedre informasjon 
• Uansett langvarig innsats

I ferd med å lykkes…?

Bare hvis: 


