Interpellasjon til Bodø bystyres møte 26.mars 2015
Bodø kommunes ansvar for et seriøst arbeidsliv
Ordfører. I skriftlig spørsmål til ordfører i bystyremøte 12.februar avviste ordfører å ta
initiativ til at bystyret skulle få en sak som redegjør for en tiltakspakke for et seriøst arbeidsliv
og mot sosial dumping med utgangspunkt i Skiensmodellen. Ordføreren svarte følgende til
bystyret:
«Ordføreren har full tillit til at Bodø kommune inngår avtaler etter gjeldende lover og
regelverk. Det er ingen indikasjoner på det motsatte. På nåværende tidspunkt vil det ikke
være behov eller riktig å innføre en tiltakspakke som Skiensmodellen all den tid dette allerede
i dag er gjennomregulerte områder med tanke på lovgivning, forskrifter, reglement, etiske
retningslinjer m.m. Ordføreren vil derfor ikke ta initiativ til at det kommer en politisk sak med
dette som tema.»
Situasjonen i det norske arbeidsmarkedet er bekymringsfull når det gjelder sosial dumping og
svart økonomi. Sosial dumping er med på å undergrave de fellesskapsverdier vårt samfunn er
bygget på, og sosial dumping undergraver også de mange seriøse og dyktige bedriftene i
næringslivet. I Arbeiderpartiet mener vi at Bodø kommune aktivt må være med på å bekjempe
denne utviklingen, og vi mener også at vi må ta et ansvar i Bodø kommune.
Bodø kommune står foran en rekke større byggeprosjekter og har også vedtatt å sette ut
viktige kommunale oppgaver på anbud. I Arbeiderpartiet er vi opptatte av at disse oppgavene
gjennomføres i tråd med de forventninger og krav som stilles for et seriøst arbedisliv, og vi
mener at Bodø kommune må gå foran i dette arbeidet. Vi vil at kommunen gjennom sine
innkjøpsordninger og utbyggingsavtaler aktivt bekjemper sosial dumping. Dette er viktig for å
unngå at arbeidere fra andre land utnyttes og for å sikre at de seriøse firmaene ikke taper i
konkurransen på grunn av sosial dumping.
Bodø kommune og de foretak og selskap som eies av kommunen er samlet en
stor arbeidsgiver med ansvar for mange ansatte. Kommunen er også en stor kunde
og byggherre, og involverer mange ansatte gjennom innkjøp og utbyggingsavtaler. Offentlige
kjøp av varer og tjenester skal være en investering i lokalbefolkning, næringsliv og
infrastruktur. Noe annet er kortsiktig pengebruk. Hverken folk eller bransjer tjener på
at anbudsvinnere reduserer kvalitet eller overser rekruttering. Vi må slutte å handle med
dem som trekker ressurser ut av felleskapet, og bruke felleskapets penger på
fremtidens arbeidsplasser. Det gjør vi ved å sette krav til oss selv.
Med bakgrunn i ordførers svar i bystyret 12. februar har jeg følgende spørsmål:





Har Bodø kommune et godt system for oppfølging av leverandører og eventuelle
underleverandører i pågående prosjekter?
Hvem er ansvarlig for å følge opp regelverket med hensyn til sosial dumping og
likebehandlingsprinsipp?
Hvilke krav stiller vi i forhold til dette temaet i anbud?
Stiller Bodø kommune krav om at bedriftene har lærliger i prosjektene, eventuelt
hvilke krav?

Forslag til vedtak:
Det fremmes en sak for bystyret som omhandler forebygging og tiltak mot sosial dumping og
for et seriøst arbeidsliv i Bodø kommune.
Ida Pinnerød, Gruppeleder Bodø Arbeiderparti

