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Felles henvendelse fra BNL og Fellesforbundet i forbindelse med lønnsoppgjøret 2016 - 

Seriøst arbeidsliv i byggenæringen -   

Jeg viser til felles henvendelse fra Fellesforbundet og Byggenæringens landsforening i dag.  

I henvendelsen ber dere om at regjeringen så fort som mulig innfører den såkalte "modul 2" i 

den sentrale godkjenningsordningen, og at det innføres en registreringsordning for arbeid på 

eiendom. Begge tiltakene ble foreslått i rapporten som en samlet bygge- og anleggsnæring 

overrakte meg i august 2014. 

Jeg vil gjerne påpeke at arbeidslivkriminalitet er et tema regjeringen tar på alvor, og viser til 

regjeringens strategi på dette området. Strategien inneholder en rekke punkter som er områder 

som er relevante for bygge- og anleggsnæringen, og vi har en god fremdrift på arbeidet. Flere 

tiltak er gjennomført, blant annet innføring av seriøsitetskrav i sentral godkjenning. Denne 

nye ordningen ivaretar etter mitt skjønn seriøsiteten for de 15000 godkjente foretakene godt.  

Når det gjelder de tiltakene Fellesforbundet og Byggenæringens landsforening tar opp i sitt 

brev, så er de som kjent under vurdering i departementet. I tråd med ønsket fra Stortinget, jf. 

Innst. 359 L (2014-2015) er det blant annet bestilt en utredning av egnede virkemidler for å 

vise seriøsitet, der også modul 2 inngår. Utredningen skal etter planen foreligge i uke 15.   
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Vi vil så snart utredningen foreligger begynne å vurdere hvilke virkemidler som etter 

regjeringens mening er best egnet til å fremme seriøsitet i ROT-markedet og blant 

underleverandører på en god og hensiktsmessig måte. Vi vil selvfølgelig også diskutere 

alternativene med bygge- og anleggsnæringen. Der vil selvsagt Byggenæringens 

landsforening og Fellesforbundet være naturlige samtalepartnere.  

 

 

Med hilsen  

 

 
 Jan Tore Sanner 
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Adresseliste 

Byggenæringens landsforening    

Fellesforbundet Postboks 9199 Grønland 0134 OSLO 
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