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Fellesforbundet avdeling 650 krever at Regjeringen benytter seg av reservasjonsretten mot 

vikarbyrådirektivet! 

 

Vi ser ikke at direktivet sikrer ansatte i vikarbyråer anstendige lønns og arbeidsvilkår. Vi henviser 

i den forbindelse til at det kan gjøres unntak etter artikkel 5 nr. 2 der den innleide har lønn 

mellom oppdrag, det man gjerne omtaler som garantilønn. Direktivet sier ikke noe om hvor stor 

en slik garantilønn må være. I slike tilfeller kan medlemsstatene bestemme at 

likebehandlingsprinsippet kan fravikes, dvs. lønn under oppdrag! 

Dette vil etter vår mening bety at hvis et utenlandsk utleiefirma betaler 2 euro i timen som 

ventelønn så har de også lov til å lønne de ansatte  langt under Norsk lønnsnivå ved oppdrag i 

Norge! 

 

Vi mener at direktivet bare vil medføre en likestilling av utleie av arbeidskraft og faste 

ansettelser. Mens vi trenger tiltak mot den økte bruk av utleie, vil direktivet fremme utleie. Dette 

undergraver arbeidsfellesskap med fast ansettelse i den bedrift du jobber og der du kan forhandle 

med den bedrift som avgjør lønns og arbeidsvilkår. I neste omgang vil det gi mindre mulighet for 

kompetanseøkning og inntak av lærlinger. Norge er et høykostland som har en konkurransefordel 

på høy kompetanse, effektivitet og yrkesstolthet! Dette vil forsvinne ved implementering av 

vikarbyrådirektivet.  

I neste omgang vil arbeidsgivere gripe fatt i den delen av direktivet som sier at restriksjoner må 

fjernes. Vi mener det er all grunn til å frykte at dagens bestemmelser i arbeidsmiljølov og 

tariffavtaler vil oppfattes av EU og EFTA-domstolen som slike restriksjoner. 

Det er nok å nevne Laval un Partneri-dommen, Rüffert v. Niedersachsen-dommen og 

Luxemburg-dommen for å se at eu-domstolene ikke tar hensyn til arbeidstageres rettigheter. 

 

Vi vil også påpeke det faktum at alle tiltakene Regjeringen har foreslått i sitt høringsnotat kan 

gjennomføres i Norge uten at vi behøver å implementere direktivet. 

 

Hamar den 30. januar 2012 

Med Vennlig Hilsen 

 

Peder-Arne Farberg. 

Styreleder Fellesforbundet avd.650 
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http://www.bygningsarbeider.no/sites/bygningsarbeider.no/files/Rüffert%20v%20Niedersachsen%20%20Notat%20til%20Oslofjordkonferansen.doc
http://www.bygningsarbeider.no/sites/bygningsarbeider.no/files/Kommisjonen%20mot%20Luxemburg_%20Notat_.doc

