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Regjeringa må forsvare seriøsitetsmodellene i arbeidslivet mot ESA  

Vedtatt av SVs landsstyre 19. september 2020.  
 

Det er uakseptabelt at EØS-avtalens kontrollorgan ESA vil hindre norske myndigheter i å 

drive en effektiv kamp mot sosial dumping. Regjeringa må avvise ESAs innblanding! 

 

I Norge er kampen mot sosial dumping styrket gjennom det vi kjenner som 

«Telemarksmodellen» og «Oslo-modellen». Dette er krav som er utviklet i et samarbeid 

mellom kommuner, fagbevegelse og arbeidsgivere for å hindre useriøse og kriminelle 

aktører i å utkonkurrere seriøse bedrifter og svekke arbeidstakernes stilling.  

 

En rapport fra «Nasjonalt tverretatlig analyse- og etteretningssenter» (Tilknytta Økokrim) fra 

januar 2020 viser blant annet at kriminelle foretak har fått offentlige byggeoppdrag for 30 

milliarder kroner de siste fire årene. Byggebransjen er en stor arena for sosial dumping, med 

useriøse og kriminelle aktører. Disse konkurrerer på lav lønn og utnyttelse av uorganisert 

arbeidskraft framfor produktivitet og fagkompetanse. Seriøsitetsmodellene har kommet som 

svar på denne situasjonen, i et forsøk på premiere seriøse anbydere gjennom å sette krav til 

fagkompetanse, lærlinger, faste ansettelser, pålegg om skattedokumentasjon, krav om ID-

kort på byggeplasser, krav om språkkunnskaper m.m. Modellene har støtte fra blant annet 

Byggenæringens Landsforening i NHO. For Byggmesterforbundet er reglene viktig for å sikre 

de små bedriftenes mulighet for å konkurrere på oppdrag. 

 

I sommer har EØS-avtalens kontrollorgan ESA varslet sak mot Norge.  ESA stiller 

spørsmålstegn ved om en rekke av kravene som stilles for å kunne levere anbud på 

byggeoppdrag i Norge er i tråd med EU-direktivet om offentlige anskaffelser, med spesielt 

fokus på kravet om at det skal være maksimalt to ledd under hovedleverandør. Regjeringa 

må gi et tilsvar i løpet av høsten. 

 

SV mener at denne saken viser at det haster å få i gang en offentlig utredning av alternativer 

til EØS. Vi kan ikke akseptere at folkestyrets vilje blir overprøvd, særlig i en så viktig sak som 

sosial dumping. Regjeringa har mulighet til å bruke denne saken til å sette foten ned og 

kreve at ESA holder seg unna framforhandlede avtaler med lokal demokratisk legitimitet. 

 

SVs landsstyre vil slå ring om seriøsitetsbestemmelsene. Disse bør snarere styrkes enn 

svekkes. Det er uakseptabelt at ESA blander seg inn i denne saken, og da på de useriøse 

aktørenes side.  Vi krever at regjeringa står opp mot ESA og forsvarer bestemmelsene. 

 

 
 


