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Avdeling 57 

- Nord-Rogaland 
                                                                                                      Haugesund 17.01.13  

 

 

Uttalelse 
 

Høring om tiltak mot ulovlig innleie av arbeidskraft – 

søksmålsrett for fagforeninger og utvidet kompetanse for 

Arbeidstilsynet 
 

Fellesforbundet avdeling 57 Nord-Rogaland støtter forslaget om at en 

fagforening som har medlemmer i en virksomhet som leier inn arbeidstakere 

fra bemanningsforetak, skal kunne reise søksmål om lovligheten av sånn 

innleie. Vi støtter departementets vurdering av at det ikke kan være bare opp 

til den innleide arbeidstakeren å sørge for at innleiereglene etterleves.  

Avd. 57 mener likevel at en kollektiv søksmålsrett ikke må begrense seg til 

det. Det vil da bare være bedrifter med organiserte arbeidstakere som 

risikerer å få et søksmål retta mot seg. Ulovlig innleie er ikke er noe mindre 

problem i bedrifter uten organiserte arbeidstakere. Det er dessuten ikke 

mindre belastende for arbeidstakere som er ulovlig innleid, å gå til sak når 

det ikke er organiserte arbeidstakere i innleiebedriften. Vi foreslår derfor at 

en i tillegg endrer AML § 14-14 som følger: 

 

Dersom det foreligger brudd på bestemmelsene i § 14-12 skal retten                                   

etter påstand fra den innleide arbeidstakeren eller vedkommendes 

fagforening avsi dom for at den innleide har et fast arbeidsforhold 

hos innleier. 

 

Fellesforbundet avd. 57 – Nord Rogaland Mener videre at departementet 

også må gjøre retten til kollektive søksmål gjeldende ved brudd på 

bestemmelsene i § 14-9.  Arbeidstaker som er ulovlig midlertidig ansatt bør 

ha samme vern som ulovlig innleid arbeidstager.  Vi mener derfor at § 14-

11, første ledd, må styrkes i tråd med foreslåtte endring i § 14-14. 

 

Fellesforbundet avd. 57 Nord-Rogaland støtter forslaget om å utvide 

kompetanse for Arbeidstilsynet ved innleie etter Arbeidsmiljølovens § 14-12 

andre ledd. Vi forutsetter at det betyr at innleievirksomheten pålegges å 

avslutte innleieforholdet om den ikke kan dokumentere tariffavtale eller 

skriftlig avtale med de tillitsvalgte. 
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