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Deres ref.

Statsbudsjettet 2016 for Arbeids- og sosialdepartementet
NITO er Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer. Våre 77 000 medlemmer arbeider i
alle sektorer av det norske samfunnet. NITO er opptatt av at alle arbeidstakere i Norge har forsvarlige
og gode vilkår i tråd med lov og avtaleverk.
For å sikre dette er det viktig med godt fungerende tilsynsorganer. Arbeidstilsynet skal rette sin
hovedinnsats mot de virksomheter som har de største utfordringer med å opprettholde et fullt forsvarlig
arbeidsmiljø. Dette har ført til at tilsynet de senere årene i sterkere grad har rettet seg mot useriøse
virksomheter og arbeidsmiljøkriminalitet. Arbeidstilsynet har siden 2006 gjennomført om lag 20 000
tilsyn for å bekjempe sosial dumping i norsk arbeidsliv. Innsatsen mot sosial dumping og det useriøse
arbeidslivet må økes ytterligere i årene som kommer. Etaten har gjennom flere år hatt en vekst i
tildelingen av ressurser til denne innsatsen. Dette er etter NITOs oppfatning en riktig og nødvendig
prioritering.
Vi ser imidlertid også at det mer seriøse arbeidslivet har behov for tilsyn, kontroll, samt veiledning og et
synlig Arbeidstilsyn. Det er derfor viktig med en fortsatt økning av bevilgningene til Arbeidstilsynet
utover antatt lønns- og prisvekst i statsbudsjettet for 2016.
Arbeidstilsynet har de siste årene brukt ressurser på å utvikle interne IKT-systemer med sikte på å
frigjøre ressurser til utadrettet arbeid. NITO mener dette arbeidet bør fortsette. I tillegg ser NITO
muligheter for at også eksterne kan ha nytte av en ytterligere satsing i tråd med
digitaliseringsrundskrivet. Som eksempel viser vi til at Arbeidstilsynets byggesaksbehandling bør
utvikles i tettere samarbeid med tilsvarende behandling i kommunene. Etter NITOs mening bør det
arbeides for at Arbeidstilsynets elektroniske løsning for byggesaksbehandling blir kompatibel med
tilsvarende systemer i kommunene. Det vil gi bedre kvalitet og effektivitet internt, samt gi en forenkling
for byggesaksøkere. Dette vil også medføre en kvalitetssikring i forhold til at det skal foreligge
samtykke fra Arbeidstilsynet før det gis igangsettingstillatelse. En slik gjennomgang og forenkling av
byggesaksbehandlingen må skje i samarbeid med KS og deres satsing KommIT.
NITO mener derfor at det i statsbudsjettet for 2016 bør tas høyde for en ytterligere styrking av
Arbeidstilsynet i form av økte bevilgninger til en styrket satsing mot arbeidsmiljøkriminalitet og utvikling
av IKT-verktøy.

Med vennlig hilsen

Trond Markussen
President

Steinar Sørlie
Generalsekretær

NITO | Lakkegata 3 | Postboks 9100 Grønland | 0133 Oslo | 22 05 35 00 | epost@nito.no
Bank 1600 42 58294 | Organisasjonsnummer 856 331 482

