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Høring om forslag til tiltak for å sikre at regler vedr inn- og utleie av 
arbeidskraft etterleves 
 

1. Innledning 

 

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) viser til brev av 12. desember 2011 med tilhørende 

høringsnotat. Dette høringssvaret er avgitt på vegne av NHO og NHOs landsforeninger. 

Norsk Industri slutter seg til høringssvaret, men har besluttet å avgi en særmerknad når det 

gjelder forholdet mellom bemanningsbyrådirektivet og utsendingsdirektivet.  

 

Innledningsvis vil vi påpeke at NHO, i likhet med en lang rekke andre høringsinstanser, avga 

sin høringsuttalelse om implementeringen av bemanningsbyrådirektivet i desember 2010. 

Enkelte av punktene som tas opp i det nye høringsnotatet er omtalt i vårt tidligere 

høringssvar. I tillegg vedlegges et notat som advokat Anders Ryssdal har skrevet på 

anmodning fra NHO, Spekter og Virke. Dette høringssvaret må følgelig ses i sammenheng 

med de to øvrige dokumentene for å få en totaloversikt over NHOs syn. 

 

Etter at vårt forrige høringssvar ble sendt departementet har intet skjedd før nå til tross for at 

implementeringsfristen utløp 5. desember 2011. Vi finner det derfor påfallende at 

høringsinstansene i denne nye høringsrunden ikke har fått en høringsfrist på tre måneder, slik 

vanlig praksis er. 

 

Den siste tidens offentlige debatt og den politiske streiken tidligere i måneden, viser at 

implementeringen av dette direktivet vekker harme i deler av fagbevegelsen. For vår del vil 

vi påpeke at det kan synes underlig ettersom et av hovedhensynene med direktivet er å sikre 

ansatte i bemanningsbyråer bedre vilkår. 

 

 

2. Gjeldende rett og tilstandsbeskrivelse 

 

På bakgrunn av det som er sagt i høringsnotatet, f eks i kap 2.4.2, finner vi det påkrevet å 

understreke at direktivet kun tar for seg utleie av arbeidskraft fra bemanningsbyråer. Øvrige 

deler av bemanningsbyråenes virksomhet, f eks rekruttering, entreprise og outsourcing, er 

ikke omfattet av direktivet. Vi legger til grunn at det kun er innleie/utleie som omfattes av de 

lovendringene som finner sted som følge av implementeringen av direktivet. 

 

Departementet bruker begrepet ”vikarbyrå” i sitt høringsnotat. Som det fremgår av det 

samme notatet er utleie av arbeidskraft bare en del av byråenes virksomhet. I tillegg kan 
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vikarbegrepet gi gale forestillinger om når det kan benyttes innleide. Bransjen selv omtaler 

seg som bemanningsbransjen, ikke vikarbransjen. Derfor er vi av den oppfatning at 

”bemanningsbyrå” er et mer dekkende begrep enn vikarbyrå, og vi benytter det selv om 

departementet bruker et annet begrep. 

 

3. Vurdering og forslag 

 

3.2 Opplysningsplikt 

 

3.2.1 Opplysningsplikt for innleievirksomheten overfor bemanningsbyrået 

 

Da NHO avga sin høringsuttalelse høsten 2010 la vi til grunn at direktivet knesatte to 

hovedprinsipper: Restriksjoner på bemanningsbyråenes virksomhet skulle som den store 

hovedregel fjernes. For det andre skulle det innføres et likebehandlingsprinsipp ved at 

ansatte i bemanningsbyråer skulle likebehandles med de ansatte i innleievirksomheten. Disse 

to prinsippene skulle balansere hverandre. På denne bakgrunn motsatte ikke NHO seg 

innføringen av likebehandlingsprinsippet.  

 

Et slikt prinsipp forutsetter at bemanningsbedriften gis tilgang til tilstrekkelig informasjon 

om innleiebedriftens lønns- og arbeidsvilkår. I tråd med høringsnotatet fra 2010 har vi lagt til 

grunn at ansvaret for dette skulle legges på bemanningsbedrift og innleiebedrift, følgelig at 

det ville være naturlig å regulere tilgangen på informasjon i kontrakt mellom partene. 

Vi registrerer at departementet, på bakgrunn av høringsrunden i 2010, nå foreslår å sikre 

bemanningsbedriftens tilgang på informasjon med hjemmel i ny § 14-12 b (1) i 

arbeidsmiljøloven (aml) som innebærer en informasjonsplikt for innleievirksomheten overfor 

bemanningsbyrået.  NHO støtter dette forutsatt at opplysningsplikten begrenses til 

informasjon som en strengt nødvendig for å kunne etterleve likebehandlingsprinsippet. 

Likeledes må det knyttes en bestemmelse om taushetsplikt til den mottatte informasjonen. 

 

3.2.2 Opplysningsplikt for bemanningsbyrået overfor den bemanningsbyråansatte 

 

Brudd på bestemmelsene om innleie følges i dag opp privatrettslig. I høringsrunden i 2010 

ble det fra departementets side lagt til grunn at dette er i samsvar med kravene i direktivet. 

For at den ansatte i bemanningsforetaket skal kunne vurdere sine rettigheter er 

forutsetningen at hun/han har tilgang på nødvendig informasjon. NHO ser at den ansatte bør 

gis en slik rett.  

Bemanningsbransjen er en viktig inngangsport til arbeidsmarkedet. Mange går fra et 

bemanningsbyrå til fast ansettelse utenfor bemanningsbransjen. Som det er redegjort i vår 

forrige høringsuttalelse, spiller bemanningsbransjen samlet sett en beskjeden rolle i 

arbeidsmarkedet. Imidlertid er det mange som er innom et bemanningsbyrå som utleid 

arbeidstaker i kortere eller lengre tid i løpet av et år. I 2010 dreier det seg om innpå 100 000 

personer som samlet utførte i underkant av 25 000 årsverk. 

NHO mener derfor at en ordning der bemanningsbyråene uoppfordret er forpliktet til å 

distribuere informasjon til alle, uansett ansettelsestid og tilknytning, vil bli uforholdsmessig 

byrdefullt administrativt sett. Vi mener at opplysningsplikten kun skal slå inn når det 

fremsettes krav om det fra den ansatte. I en slik situasjon vil det også være enklere å definere 

hvilken informasjon som er påkrevet. 

NHO går således inn for følgende ordlyd i ny § 14-12b (2) i aml: "Utleievirksomheten skal, 

når arbeidstakeren krever det, gi de opplysninger som er nødvendige for at arbeidstakeren 
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skal kunne vurdere om sine lønns- og arbeidsvilkår er i henhold til kravet om likebehandling 

i § 14-12a." 

 

3.2.3 Opplysningsplikt for bemanningsbyrået overfor innleievirksomheten 

 

I høringsrunden 2010 gav NHO uttrykk for prinsipiell motstand mot at tilsynsfunksjoner 

privatiseres til tillitsvalgte, og gikk derfor mot forslaget om å innføre en innsynsrett for 

tillitsvalgte. Vår argumentasjon er ytterligere utdypet i det vedlagte notatet fra Anders 

Ryssdal.  

 

NHO er imot at det innføres et solidaransvar for innleiebedriften, se vår argumentasjon 

nedenfor og notatet fra Anders Ryssdal. Dersom et solidaransvar likevel skulle bli innført, 

ser vi at en opplysningsplikt vil kunne begrunnes med innleiebedriftens behov for å kunne 

beskytte seg mot økonomisk ansvar. Forutsetningen for innføringen av en slik plikt må være 

at den bare gjelder for opplysninger som er strengt nødvendige for oppnåelse av formålet. 

Likeledes må det knyttes en bestemmelse om taushetsplikt til den mottatte informasjonen.  

 

3.3 Solidaransvar 

 

NHO er sterkt imot å innføre et solidaransvar for innleiebedriften. Vår grunnleggende 

argumentasjon i forhold til EØS-retten er det redegjort for i det vedlagte notatet fra Anders 

Ryssdal. Dessuten er forholdet til direktivets artikkel 4, restriksjonsforbudet, omtalt i vårt 

forrige høringssvar. I tillegg til det som fremkommer disse stedene, er det flere andre 

grunner til vår motstand mot å pålegge innleiebedriften ansvar for lønn og øvrige vederlag 

for de ansatte i bemanningsbyrået: 

 

Solidaransvar er inngripende og konkurransevridende 

 

Det er klart at det vil være svært inngripende å innføre et solidaransvar. Likeledes vil 

innføringen av et slikt ansvar kunne være konkurransevridende. I den forbindelse vises det til 

hva Arbeidsdepartementet selv uttalte om spørsmålet da det var snakk om å innføre 

solidaransvar etter allmenngjøringsloven. I Ot.prp. nr 56 (2006-2007) heter det i pkt 4.6.1: 

Et solidaransvar for oppdragsgivere vil være et svært inngripende tiltak som kan komme til å 

påføre virksomhetene betydelige økonomiske og administrative byrder. Særlig vil en slik 

regel kunne ramme små og mellomstore virksomheter som ofte ikke vil ha den samme 

likviditeten som større virksomheter, eller de samme administrative ressurser til å undersøke 

hvorvidt oppdragstaker er en seriøs virksomhet. Tiltaket vil også kunne ramme små 

virksomheter som opererer som oppdragstakere/underentreprenører, fordi tiltaket trolig vil 

innebære at større, etablerte oppdragstakere med stor kapitalbeholdning blir favorisert i en 

anbudskonkurranse. Innføring av et solidaransvar for forpliktelser etter 

allmenngjøringsloven krever derfor at det foreligger tungtveiende allmenne hensyn og et 

klart dokumentert behov. 

NHO støtter de synspunktene departementet her gir uttrykk for og mener at det ikke 

foreligger tilstrekkelige tungtveiende hensyn til å innføre et solidaransvar. Etter vårt syn vil 

solidaransvar være konkurransevridende ved at små bemanningsbyråer rammes. Som det 

fremgår av det departementet selv gir uttrykk for i ot.prp’en fra 2006-2007 vil de samme 
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hensynene gjøre seg gjeldende for små innleiebedrifter. Endelig vil et solidaransvar kunne 

fungere som en bremse på nyetableringer.  

 

Solidaransvar vil være en ulovlig restriksjon 

 

Innføringen av et slikt ansvar vil etter vårt syn også være en restriksjon på 

bemanningsbyråenes virksomhet. Det er mye som taler for at restriksjonen vil være i strid 

med direktivets artikkel 4. I denne sammenheng vises til vårt høringssvar av 20. desember 

2010 punkt 4.5 om at restriksjoner på bemanningsforetakenes virksomhet må være 

nødvendig for å være lovlig. Videre må eventuelle restriksjoner kunne begrunnes i visse 

allmenne hensyn.   

 

Departementet legger til grunn at formålet med solidaransvaret er å oppfordre innleier til å 

velge seriøse bemanningsforetak. Blant annet på bakgrunn av at innholdet i solidaransvaret 

er uklart, jf. nedenfor, frykter NHO at solidaransvaret i stedet vil medføre at bedrifter vil 

kvie seg for å leie inn arbeidskraft fra bemanningsforetak. En slik konsekvens vil 

sannsynligvis innebære en restriksjon som strider mot direktivet. I tillegg vil det medføre at 

et av direktivets hovedformål – å legge til rette for innleie av arbeidskraft fra 

bemanningsforetak – ikke blir oppfylt.  

 

Ytterligere restriksjoner på bemanningsbransjens virksomhet vil resultere i et mindre 

velfungerende arbeidsmarked. Dersom myndighetene ønsker å legge til rette for at 

innleiebedriftene velger seriøse bemanningsforetak, kan dette gjøres gjennom mindre 

inngripende tiltak, slik som for eksempel bedre tilsyn med at dagens regelverk overholdes og 

en bedre registreringsordning.  

 

Så vidt vi kan se tar høringsnotatet ikke opp problemstillinger rundt solidaransvar og artikkel 

4 i direktivet. Heller ikke er det drøftet om man kan oppnå det samme resultatet ved andre og 

mindre inngripende metoder. Dette er en åpenbar svakhet ved høringsnotatet. 

 

Det er bemanningsbyrået som har arbeidsgiveransvaret 

 

Innføring av solidaransvar vil innebære en pulverisering og underminering av 

arbeidsgiverrollen. Et av hensynene med innføringen av bemanningsbyrådirektivet er som 

nevnt å legge til rette for økt bruk av arbeidskraft fra bemanningsbyråer. Et slikt hensyn blir 

underminert ved innføring av solidaransvar. 

 

Arbeidstakers rettigheter er for uklare til at solidaransvar er praktisk 

 

Så vidt vites er det ikke påvist at ansatte i bemanningsforetak opplever problemer med 

mangelfull eller uteblitt lønn, slik situasjonen har vært i andre bransjer hvor solidaransvar er 

innført. Derfor halter sammenligningen som gjøres med solidaransvar etter 

allmenngjøringsloven.  

 

Vel så viktig er at det ofte vil være svært uklart hva arbeidstakers rettigheter iht 

likebehandlingsprinsippet faktisk vil være. For innleiebedriften, som vil bli pålagt et 

solidaransvar etter departementets forslag, vil det ofte være vanskelig å vite hva man er 

pliktig til å betale. Denne uklarheten vil gjøre det svært vanskelig å håndheve et 

solidaransvar i praksis. I høringsnotatet er det vist til at solidaransvaret er kjent fra 
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allmenngjøringsområdet. Imidlertid er det i allmenngjøringsloven og -forskriftene klart hva 

arbeidstaker har krav på, det følger direkte av den allmenngjorte tariffavtalen. Den aktuelle 

timelønnen følger for eksempel eksplisitt av allmenngjøringsforskriften. Ved innleie fra 

bemanningsbyråer er situasjonen langt mer uklar. Slik vi redegjorde for i vår forrige 

høringsuttalelse er det langt fra enkelt å fastsette hva arbeidstakeren har krav på i 

innleietilfellene. Hvis lønnsbegrepet blir omfattende, i strid med NHOs ønske om et snevert 

begrep, vil det bli ytterligere vanskelig å praktisere et solidaransvar. 

 

Skattebetalingslovens bestemmelser om solidaransvar 

 

Det er også vist til at solidaransvar er kjent fra skattebetalingsloven. Iht. skattebetalingsloven 

§ 4-1 kan skatteoppkreveren etter søknad frita innleier for solidaransvaret. I og med at det 

vises til denne bestemmelsen, kan det være grunn til å spørre om departementet mener at det 

skal være mulig å avtale seg bort fra solidaransvaret også etter arbeidsmiljøloven § 14-12 b?  

 

Ifølge bestemmelsen i skattebetalingsloven § 4-1 b er innleievirksomheten solidarisk 

ansvarlig med bemanningsbyrået for at pliktene etter skattebetalingsloven etterleves, 

herunder at det foretas forskuddstrekk av skatt ved arbeidstakerens lønnsutbetalinger. Som 

departementet selv påpeker, kan imidlertid inn- og utleievirksomheten avtale at bare en av 

dem skal være ansvarlig. Dette vil kunne påberopes overfor skattemyndighetene dersom 

avtalen er mottatt og godkjent av skatteoppkreveren. Det er med andre ord i 

skattebetalingsloven tale om et helt annet og mindre byrdefullt solidaransvar enn det som 

foreslås innført i aml. Ifølge forslag til ny § 14-12 b kan arbeidstakeren, dersom lønn, evt. 

andre vederlag eller feriepenger er misligholdt, fritt velge å gå på innleiebedriften i stedet for 

sin egen arbeidsgiver (bemanningsbyrået).  Ansvaret er objektivt og gjelder uten hensyn til 

skyld. Det er heller ikke foreslått noen mulighet for innleiebedriften til å kunne fri seg fra et 

slikt ansvar.  NHO savner en begrunnelse av hvorfor det er nødvendig med et så inngripende 

virkemiddel når det gjelder lønnsutbetaling, sammenlignet med det som gjelder for 

skatteinnbetalinger. Når det i tillegg lett kan oppstå usikkerhet om forståelsen av "lønn" i 

forslaget til ny § 14-12 a, mener vi at det også av denne grunn er uforsvarlig å innføre et 

solidaransvar slik som foreslått i § 14-12 b. 

 

Krav til dokumentasjon for mangelfull eller uteblitt lønn 

 

Vi legger til grunn at de alminnelige bevisbyrdereglene vil gjelde på dette feltet. Det betyr at 

det er den arbeidstaker som mener han har fått for lite utbetalt som må kunne dokumentere 

sitt krav. Han skal etter forslaget fremme sitt krav overfor innleiebedriften innen en frist på 

tre måneder. Det er imidlertid flere forhold som er uklare.  

 

Hva vil skje hvis arbeidstakeren fremmer et krav innen fristen, men uten at det er 

dokumentert? Videre – hva hvis det er uenighet om hva som er rett lønnsnivå? Hva som er 

riktig avlønning vil i det enkelte tilfellet kunne være komplisert å fastslå – ikke bare skal det 

foretas en objektiv vurdering av hva vedkommende stillingskategori berettiger, men også 

den enkelte arbeidstaker skal vurderes. Hva skjer for eksempel dersom partene er uenige i 

hvordan arbeidstakers kompetanse skal "belønnes"? Skal arbeidstaker da først gå til sivil sak 

for å få fastslått hva som er rett avlønning for så å gjøre solidaransvaret gjeldende?  

 

Uansett svar på disse spørsmålene vil innføringen av et likebehandlingsprinsipp koblet med 

et solidaransvar etter vårt syn være klart prosessdrivende. 
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Pkt 3.4 Innleievirksomhetens ansvar for den innleides arbeidstid  

 

NHO legger til grunn at den foreslåtte endringen i aml  § 2-2 kun er en presisering av 

gjeldende rett. Vi ønsker samtidig å påpeke at begrepsbruken i bestemmelsen ikke er 

treffende for innleie- og oppdragsforhold. Bestemmelsen angir hvilke forpliktelser 

"arbeidsgiver" har. I innleietilfellene vil den som i bestemmelsen betegnes som 

"arbeidsgiver" tvert i mot ikke være den innleides/arbeidstakers "arbeidsgiver", men vil være 

innleier eller oppdragsgiver. Vi ber derfor departementet vurdere en omformulering av 

ordlyden i § 2-2.  

 

Av høringsnotatet fremgår at departementet er innforstått med at bemanningsbyrået rent 

praktisk vil ha vansker med å følge opp arbeidsgiveransvaret med hensyn til arbeidstid, samt 

at innleiebedriften er nærmest til å kontrollere arbeidstiden. Videre at forholdet mellom 

innleier og den innleide likner på et regulært ansettelsesforhold, og at innleiebedriften har 

instruksjonsmyndighet og ansvar for arbeidets utførelse. Vi er enige i disse synspunktene, 

men vil påpeke at departementets syn slik det kommer til uttrykk i brev til KS av 27. 

september 2011 ikke er i samsvar med denne forståelsen. Av brevet fremgår at arbeidsgiver 

(innleier) ikke har noe formelt arbeidsgiveransvar for de innleide, og at § 10-12 nr. 5 derfor 

ikke gjelder for innleide arbeidstakere. Fra vår side påpekes at de samme hensyn gjør seg 

gjeldende for begge regelverk – det er innleier som etablerer de interne 

arbeidstidsordningene. Når innleiebedriften skal sørge for at de innleide arbeidstakerne har 

en arbeidstid i samsvar med aml kap 10, tilsier sammenhengen i regelverket at innleide 

arbeidstakere også bør være bundet av avtale som blir inngått om ordning av den alminnelige 

arbeidstid iht. aml. § 10-12 nr. 5.  

 

NHO støtter at det inntas en bestemmelse i arbeidsmiljøloven som presiserer at også innleier 

skal sørge for at den innleides arbeidstid er i samsvar med bestemmelsen i kap 10 i aml i den 

perioden den innleide arbeider i virksomheten. Forutsetningen er at dette må ses i 

sammenheng med aml § 10-12 nr. 5 slik at innleiers arbeidstidsordning på de vilkår som 

fremgår av bestemmelsen også kan gjøres gjeldende for de innleide arbeidstakerne.  

 

Imidlertid mener vi det kan stilles spørsmål ved om det i lovteksten er tilstrekkelig 

synliggjort at det er snakk om et delt ansvar for innleiebedriften og bemanningsbyrået. Vi ber 

derfor om at departementet vurderer dette spørsmålet nærmere.  

 

 

Pkt. 3.5 Drøftingsplikt ved bruk av innleid arbeidskraft  

 

NHO støtter ikke forslaget om en slik drøftingsplikt. 

Som departementet selv redegjør for, valgte man i 2010 ikke å innføre en drøftingsplikt for 

innleietilfellene idet dette allerede er tatt inn i en rekke tariffavtaler.  Denne situasjonen er 

ikke endret.  

Det foreligger en rekke kanaler i lov og avtaleverk som sikrer en kommunikasjon mellom 

bedrift og de ansatte, og NHO mener dette er tilstrekkelig. I den grad innleie oppfattes som 

et problem, vil det naturligvis kunne tas opp på linje med andre forhold i bedriften. Også der 

bedriften ikke er tariffbundet, kan slike spørsmål tas opp gjennom AMU, verneombud eller 

andre.  En særlig regel om at innleie skal drøftes årlig, bidrar til økt byråkratisering. Det 
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vises videre til at det her innføres en plikt til å drøfte med de tillitsvalgte for bedrifter som 

ofte ikke har et organisert tillitsvalgtapparat. Bestemmelsen blir således uklar og vanskelig å 

forholde seg til for de bedrifter den er ment å omfatte.  

Videre vil NHO peke på det prinsipielt betenkelige i at de ansattes representanter med dette 

gjøres til et slags ”kontrollorgan” for om arbeidsgivers vurderinger er i henhold til lovverket. 

Hertil kommer at det ikke nødvendigvis er enkle vurderinger som ligger bak spørsmålet om 

innleie, og arbeidsgiver har i motsetning til de tillitsvalgte et ansvar for bedriftens økonomi 

og videre drift. I dette ligger at disse må se et helhetsbilde som de tillitsvalgte ofte ikke vil ha 

den samme mulighet for eller umiddelbare interesse i å se.  

Lovforslaget om å drøfte "praktiseringen" av kravet til likebehandling pålegger imidlertid 

innleiebedriften langt videre forpliktelser enn tariffavtalene. Lovforslaget pålegger 

innleiebedriften langt på vei en tilsynsrolle overfor bemanningsbyrået.  

 

Videre er det arbeidsgiver, altså bemanningsbyrået, som skal praktisere 

likebehandlingsprinsippet. Det er lite hensiktsmessig at likebehandlingsprinsippet skal 

drøftes av parter som ikke skal praktisere prinsippet. 

 

Ut fra det som er anført går NHO i mot forslaget til nytt femte ledd i § 14-12.  

 

 

4. Fireårsregelen 

 

4.1 Fireårsregelen  
 

NHO er motstander av den eksisterende fireårsregelen for innleide arbeidstakere. Regelen 

medfører at arbeidstakeren vil kunne gjøre krav på fast ansettelse i to bedrifter, både i 

bemanningsbyrået og i innleiebedriften. Vi kan ikke se at det er gode grunner for en slik 

valgmulighet, og ber om at departementet avklarer rettstilstanden på området. 

 

Når gjelder det som tas opp under dette punktet i departementets høringsnotat, oppfatter 

NHO at det i liten grad henger sammen med resten av høringsnotatet. Vi oppfatter det mer 

som at departementet benytter anledningen til å rette opp en forglemmelse fra en tidligere 

lovendring.  

 

 

Vennlig hilsen 

NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON 

Område Arbeidslivspolitikk 

 

 

Svein Oppegaard 

Direktør  

 

 

 


























