
HØRINGSBREV - EU`s Vikarbyrådirektiv, vedtatt 24.1.2012. 

 

EØS avtalen pålegger norske myndigheter å implementere EU-direktiver, dersom norske 

myndigheter ikke varsler og benytter EØS avtalens reservasjonsrett – vetorett. 

 

LO i Larvik og Lardal avholdt 24.1.2012 representantskapsmøte som vil peke på noen 

sentrale forhold i saken om Vikarbyrådirektivet : 

 

EU s Vikarbyrådirektiv er todelt. Del en krever at diskriminerende bestemmelser som hindrer 

Vikarbyråer og leiefirmaer - skal fjernes, både i lov – avtaleverket, dvs viktige bestemmelser i 

Arbeidsmiljøloven og i de fleste overenskomstene. 

 

Vi er opptatt av at dagens bestemmelser i lov og avtaleverket minst må beholdes og faktisk 

forsterkes - dersom det skal bli mulig å forhindre økende sosial dumping i framtiden.  

 

Utviklingen med økt bruk av vikarbyråer fører til at mange får bare korttidsansettelser og at 

ordinær fast ansettelse blir alvorlig utfordret. Dette vil negativt påvirke mulighetene til 

fagopplæring, medvirkning på arbeidsplassene og svekke norsk produktivitet og kvalitet.  

Fast ansettelser er en fordel for bedriftene og er en viktig del i den norske modellen. 

 

Vi glemmer ikke ”Adeccoskandalen” og mange andre saker der utleie av arbeidskraft er 

hovedårsak til sosial dumping og endog det vi vil kalle menneskehandel. 

Det er uakseptabelt at EU via EØS avtalen kan gjøre det som i dag er ulovlig - til lovlige 

tilstander i norsk arbeidsliv. 

 

Del to av direktivet krever tiltak for at vikarer og innleid arbeidskraft likebehandles med de 

fast ansatte.  

Dette er vi faktisk for, men vi mener dette både kan og må innføres - uten å innføre 

vikarbyrådirektivet som en del av norsk lov. Vi tror ikke det er mulig å opprettholde de norske 

begrensningene i lov og avtaleverket, enn si å styrke disse, dersom det foreslåtte direktivet 

blir en del av norsk lov. 

 

Det er regjeringen og stortingsflertallet som avgjør saken. Arbeiderpartiets stortingsgruppe vil 

innføre direktivet, SV og de fleste forbund er i mot og ønsker veto mot direktivet. 

Fagforbundet, Fellesforbundet, El & IT Forbundet, N. Arbeidsmannsforbund og N. 

Transportarbeiderforbund og Skolenes landsforbund, Fellesorganisasjonen, krever også veto ! 

Disse forbundene utgjør sammen klart hovedtyngden av medlemmene i LO !  

 

Vi viser også til den store politiske streiken som ble avholdt 18.1.2012 og markeringer som 

ble gjennomført i Tønsberg ( utenfor V. AP sitt kontor) og på torget i Larvik og Sandefjord. 

 

Vi krever at regjeringen setter faglige rettigheter høyere – enn at EFTA eller EU domstolen 

skal bestemme lovene i norsk arbeidsliv - Dette har vi valgt norske politikere til å gjøre !  

Fagbevegelsen gikk til politisk streik med parolen;  

Ja til faste ansettelser – veto mot vikarbyrådirektivet.  

Styret og Representantskapsmøtet i LO i Larvik og Lardal støtter dette kravet, 100 prosent ! 

 

LO i Larvik og Lardal krever dermed Norsk veto mot Vikarbyrådirektivet ! 

 

Raymond Marthinsen, leder                     Torbjørn Hem, sekr. 



 

 


