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Høring - Forslag om opphevelse av omstillingsloven
Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling.
Sammendrag av saken:
Det vises til vedlagte brev fra Det Kongelige Nærings- og Fiskeridepartement datert 6. februar 2019. Som
ledd i regjeringens forenklingspolitikk er det sendt ut en åpen høring med forslag om å oppheve
omstillingsloven. Oversikt over høringsinstanser står oppført i brevet. Svarfristen er 6. mai 2019.

Rådmannens innstilling:
Halden kommune slutter seg til Nærings- og fiskeridepartementets forslag om å oppheve
omstillingsloven.
Saksutredning:
Bakgrunn
I det vedlagte høringsnotatet skriver departementet følgende:
Nærings- og fiskeridepartementet fremmer i høringsnotatet forslag om opphevelse av lov av 6. juni 2008
om meldeplikt ved nedlegging av næringsverksemd (omstillingslova).
Forslaget inngår som ledd i regjeringens forenklingspolitikk, der det arbeides med å redusere
næringslivets kostnader blant annet gjennom fjerning av lover og forskrifter som pålegger næringslivet
unødvendige administrative byrder.
Omstillingsloven gjelder for all næringsvirksomhet med 30 ansatte eller flere som vurderer nedleggelser.
Formålet med innføringen var å lovfeste en meldeplikt til fylkeskommunen for nedleggingstruede
bedrifter. Dette skulle fremme omstilling og dialog mellom virksomheter og ulike myndighetsorganer.
Målet var å synliggjøre mulige alternativer til nedleggelse og å redusere de negative konsekvensene for de
ansatte og det enkelte lokalsamfunn. På grunnlag av meldingen skal fylkeskommunen sammen med eiere,
ledelse, de ansatte, kommunen, Innovasjon Norge, Arbeids- og velferdsetaten og eventuelt andre innkalle

til et drøftingsmøte for å vurdere tiltak for videre drift eller andre alternativer til nedleggelse. En eventuell
endelig beslutning om nedleggelse kan ikke treffes før denne prosessen er gjennomført.
Forhold til andre lover og avtaler mellom parter i næringslivet
Arbeidsmiljøloven §15-2 stiller krav til innholdet i meldingen mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte.
Kravene ligner eller omhandler noe av det samme som egenmeldingen i omstillingsloven.
Hovedavtalen mellom LO og NHO §9-5 regulerer drøftelser mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte om
selskapsrettslige forhold. Bestemmelsen pålegger virksomhetens ledelse å gå i drøftelser med
virksomhetens tillitsvalgte om mulig videre drift.
Kostnader og gevinster i forbindelse med meldepliktordningen
I Ot.prp. nr 27 (2007-2008) fremgår det at det var stor usikkerhet knyttet til beregning av kostnadene i
forbindelse med meldepliktordningen. Det ble vist til at det var grunn til å tro at fylkeskommunene ville
behandle meldingene ulikt. Det fremgår at de samfunnsøkonomiske gevinstene av å innføre
meldepliktordningen primært var knyttet til at det ble større åpenhet i omstillingsprosesser.
Departementets vurdering av omstillingsloven
Nærings- og fiskeridepartementet mener at bestemmelsene i omstillingsloven i liten grad bidrar til
oppnåelse av næringspolitiske mål, og kan ikke se at loven er avgjørende for å hindre nedleggelse av
bedrifter. Opphevelse av loven vil etter departementets vurdering ikke svekke arbeidstakerrettigheter.
Hensikten med loven var ikke å gjøre inngrep i eiers/foretakets styringsrett. Det er bedriftseierne som ut
fra forretningsmessige vurderinger må beslutte om en bedrift bør nedlegges eller drives videre. Prosessene
etter omstillingsloven kan innebære at den interne prosessen stopper opp i og med at bedriften i inntil 30
dager er avskåret fra å kunne gå videre og effektuere en beslutning om nedleggelse. På den måten kan
loven virke mot sin hensikt.
Etter departementets vurdering er hensynene bak omstillingsloven ivaretatt i annet lovverk og i den
generelle næringspolitikken.

Vurderingskriterier
Følgende kriterier anses som vesentlige for vurdering av saken:
Økonomiske forhold
Personalspørsmål
Betydning for næringsutvikling
Betydning for eiendomsforhold
Forhold som gjelder barn og unge
Forhold som gjelder universell utforming
Forhold som gjelder samfunnssikkerhet/beredskap

Juridiske forhold
Organisasjonsspørsmål
Betydning for miljøet
IKT og innovasjon
Forhold som gjelder eldre
Forhold som gjelder folkehelsen
Annet:

Generelt om de valgte kriteriene:

Løsningsalternativer:
1. Halden kommune samtykker i en nedleggelse av omstillingsloven
Nærings- og fiskeridepartementet mener at bestemmelsene i omstillingsloven i liten grad bidrar til
oppnåelse av næringspolitiske mål, og kan ikke se at loven er avgjørende for å hindre nedleggelse av
bedrifter. Opphevelse av loven vil etter departementets vurdering ikke svekke arbeidstakerrettigheter.
Hensikten med loven var ikke å gjøre inngrep i eiers/foretakets styringsrett. Det er bedriftseierne som

ut fra forretningsmessige vurderinger må beslutte om en bedrift bør nedlegges eller drives videre.
Prosessene etter omstillingsloven kan innebære at den interne prosessen stopper opp i og med at
bedriften i inntil 30 dager er avskåret fra å kunne gå videre og effektuere en beslutning om
nedleggelse. På den måten kan loven virke mot sin hensikt.
Etter departementets vurdering er hensynene bak omstillingsloven ivaretatt i annet lovverk og i den
generelle næringspolitikken.

2. Halden kommune ønsker å opprettholde omstillingsloven
Dersom det kan påvises at omstillingsloven dekker et reelt behov som ikke omfattes av annet lovverk,
bør omstillingsloven opprettholdes.

Konklusjon
Rådmann er ikke kjent med at omstillingsloven har forhindret nedleggelse av bedrifter, og formålet med
omstillingsloven dekkes av annet lovverk. Rådmann stiller seg bak departementets vurdering og har ingen
motforestillinger mot av omstillingsloven oppheves.
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