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Høringssvar til Arbeidsdepartementets tilleggshøring 

 

Østfold Nei til EU viser til brev av 12.12.2011 fra Arbeidsdepartementet om tilleggshøring til 

departementets høringsbrev av 10.9.2010, og avgir med dette vårt høringssvar. 

 

Tiltakspakka 

 

På bakgrunn av høringsrunden i 2010 har regjeringen sett det som nødvendig å legge frem en 

tiltakspakke. Østfold Nei til EU ser positivt på alle tiltak som kan styrke innsatsen mot sosial 

dumping.  

 

Vikarbyrådirektivet 

 

Vikarbyrådirektivet har to hovedformål, å sikre likebehandling av vikarer samt at restriksjoner for 

bruk av vikarer skal fjernes, dog med visse unntak. 

Arbeidsmiljølovens paragraf 14.12 er en restriksjon på bruk av vikarer, og en opprettholdelse av 

denne paragrafen vil derfor mest sannsynlig innebære en ulovlig restriksjon i forhold til artikkel 4 i 

direktivet. Østfold Nei til EU vil også peke på at vi har tariffavtaler som i praksis vil kunne hindre 

innleie. Dette kan derfor også være en ulovlig restriksjon. 

 

Utviklinga i Norge 

 

Gjennom mange år har vi sett et økende antall bemanningsselskap, antall sysselsatte vikarer og 

omsetning i bransjen. Det er en utvikling som ikke er ønskelig. 

Regjeringen har lagt til grunn at norske bestemmelser vil stå seg. Noen garantier for det har ikke 

regjeringen gitt, og kan heller ikke gi det. Det vil være EU-/EFTA- domstolen som i fremtiden vil 

avgjøre det. 
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Konklusjon 

 

Tiltak mot sosial dumping kan gjennomføres i Norge uten å implementere EUs vikarbyrådirektiv. 

Ettersom det er veldig usikkert om norske bestemmelser kan overleve en implementering av 

direktivet, anbefaler Østfold Nei til EU at regjeringen bruker reservasjonsretten, som er nedfelt i 

EØS avtalen, mot vikarbyrådirektivet. Det vil gi det beste grunnlaget for et arbeidsliv i Norge basert 

på faste ansettelser. 
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