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Bakteppe

• Arbeidsmobilitet er lovlig og det er et faktum – som kontrolletat forholder vi oss til det

• Mange utenlandske virksomheter og arbeidstakere
• Ofte sviktende kunnskap om norsk regelverk, plikter og rettigheter
• Aktivitet i flere land kan skape usikkerhet om hvilke regler som gjelder her
• Grenseoverskridende aktivitet gir mulighet for å utnytte hull i regelverk og fravær av kontroll
• Ofte uklart hvilken tilknytningsform arbeiderne har (utsendt, ansatt her,utenlandske

bemanningsbyråer, enkeltmannsforetak, tredjeland …)
• Språk er en utfordring
• Skriftlig dokumentasjon kan være vanskelig å forholde seg til/kontrollere
• Brudd på allmenngjøring, sikkerhet, arbeidstid, boforhold
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Nettverkene stopper ikke ved grensa



Hva gjør vi

• Vi utveksler informasjon gjennom EUs datasystem «IMI»
• Vi har inngått bilaterale avtaler med Bulgaria, Estland, Litauen, Polen og Romania
• Vi inngår avtale også med Litauen over nyttår
• Vi etablerer prosjekter med disse landene delvis finansiert av EØS-midler

• Vi har deltatt i, og viderefører et EU-finansiert prosjekt sammen med de Nordiske 
landene og Latvia og Estland

• Vi deltar i den Europeiske plattformen mot svart arbeid
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Samarbeid om 
tilsyn

Informasjonstiltak
Utveksling av 
inspektører

Dele god praksis Trepartsfokus



Nytteverdi av bilateralt samarbeid
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Tilsyn/kontroll
• Kontaktpersoner i de landene vi har avtaler med bistår oss
• Tilgang til mer informasjon enn vi klarer å fremskaffe selv her hjemme
• Mulighet for kontradiksjon av opplysninger
• Samtidige/parallelle tilsyn gir et bedre helhetsbilde
• Mulige smutthull kan fjernes, virkemidler i begge land tas i bruk
• Språkkompetanse

Veiledning
• Kan skreddersy informasjonstiltak til ulike land/bransjer/grupper/språk

Kunnskap
• Utveksling av god praksis (kunnskap om arbeidstakerne, tilsynsmetodikk, 

utvikling av regelverket …)



Utfordrende å informere cross border
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Nasjonale 
informasjonssider 

til utsendte

Informasjon 
utfordrende pga
• Treffsikkerhet

• Språk
• Kvalitet på info

• Mange ulike kilder
• Ulike kanaler



Utfordrende å samarbeide cross border
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Member State Responses indicating presence 

of BA or MoU

Responses indicating absence of 

BA or MoU

Respondents who do not know

Austria 2

Belgium 2

Bulgaria 3

Cyprus 1

Croatia 1

Czech Republic 2 1

Denmark 1

Estonia 1 1

Finland 2 3

France 3

Germany 1

Greece 1

Hungary 1 1

Ireland 1

Italy 1

Latvia 1

Lithuania 1

Malta 1

Portugal 1 1 1

Romania 1

Slovakia 1

Slovenia 1

Spain 1 1

Sweden 1

UK 1

Total Member States 18 5 9

Total responses 27 5 13

Samarbeidsavtaler 
mellom land innen 

EU

Samarbeid 
utfordrende pga

• Politisk holdning
• Lovverk
• Økonomi
• Språk

• Nytteverdi



ELA oppgaver/funksjon
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Tre hovedoppgaver
• Veiledningstiltak og kunnskapsbygging
• Bistand/koordinering av tilsyn («support» og «concerting» inspections)
• Megling  

• 140 ansatte; 1-2 «liaisoner» fra hvert land og teknisk/administrativ stab
• Fag-arbeidsgrupper (bransjer, ulik tematikk, kompetansebygging …)
• Skal ivareta en del ordninger i EU, men ikke «alle» som grenser til arbeidsmarkedet
• Oversettertjeneste

Diskusjon som pågår, bl.a
• Er det behov for ELA
• Hvor forpliktende skal samarbeid vær 
• Juridiske hindre for samarbeid



ELA nytte for oss
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Hva kan ELA bety for Arbeidstilsynet
• Tilgang på kunnskap (statistikk, trender, best practice)
• Antakeligvis bedre muligheter for å nå ut med vår informasjon
• Mulighet for å samarbeide med flere land enn vi har avtaler med i dag
• Nettverksbygging, tett kontakt med kollegaer fra andre land
• Mulighet for å delta i kartlegging og tilsyn med forgreininger i flere land
• Bistand til oversettelse av dokumentasjon
• Vi kan bli forespurt om å delta i saker som har utspring i andre land



Samarbeid
nasjonalt og 
internasjonalt 
gir merverdi

Parallell work
by authorities at 

national level

Cooperation 
between authorities

cross border

Cooperation 
between authorities

at national level



Arbeids- og tjenestemobilitet er et faktum –
vi trenger alle gode tiltak som kan bidra til bedre 

veiledning og kontroll

Takk for oppmerksomheten!
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