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Høring- Tiltakmotulovliginnleieav arbeidskraft- Søksmålsrettfor fagforeningerog
utvidetkompetanseforArbeidstilsynet

Vi viser til høringen tiltak mot ulovlig innleie av arbeidskraft- søksmålsrett for fagforeninger
og utvidet kompetanse for Arbeidstilsynet med høringsfrist 8.2.2013.

Vi har følgende kommentarer til høringens punkt 3 om utvidet kompetanse for Arbeidstilsynet
ved innleie etter § 14-12 andre ledd.

Petroleumstilsynet (Ptil) legger til grunn at den eventuelle utvidelsen av kompetansen for
Arbeidstilsynet ved innleie etter aml. § 14-12 andre ledd også vil gjelde for Ptil innenfor vårt
myndighetsområde, selv om dette ikke fremgår av høringen.

Ptil oppfatter forslaget dit hen at Ptil kan kreve fremlagt dokumentasjon på at virksomheten er
bundet av tariffavtale og at det er inngått avtale med de tillitsvalgte om tidsbegrenset innleie, i
tilfeller der arbeidsgiver hjemler innleie i aml. § 14-12, 2.1edd. Dette innebærer etter vår
oppfatning at vi skal legge til grunn det rettslige grunnlaget for innleie som arbeidsgiver
påberoper seg. Vi skal således ikke kontrollere om vilkårene i § 14-12, 1.1eddjfr. § 14-9 er
oppfylt.

Videre oppfatter vi forslaget dit hen at vi skal kontrollere at dokumentene eksisterer, og ikke
det nærmere innholdet i dokumentene. Det er imidlertid uklart for oss hvorvidt vi skal
kontrollere at avtalen om innleie etter § 14-12 andre ledd er inngått med de rette tillitsvalgte,
dvs, den fagforeningen som har flertallet av medlemmene innen det aktuelle fagområdet. Vi
risikerer i så fall å bli trukket inn i diskusjoner eller tvister mellom fagforeninger om hvilken
fagforening som organiserer flertallet innenfor det aktuelle fagområdet. Slike diskusjoner og
tvister kan være svært arbeidskrevende og vil øke arbeidsmengden for myndighetene, uten at
dette i stor grad bidrar til å løse problemene rundt ulovlig innleie.

Selv om forslaget skulle forstås dit hen at Atil/Ptil ikke skal kontrollere om virksomhetene har
inngått avtale om innleie med de rette tillitsvalgte, må forslaget ses i sammenheng med
forslaget om søksmålsrett for fagforeninger. Det er etter vår oppfatning ikke usannsynlig at
myndighetene vil bli trukket inn i en evt. strid mellom virksomheten og en eller flere
fagforeninger i en prosess der en fagforening forbereder et søksmål. Dette vil kunne innebære
økt arbeidsmengde for myndighetene i saker som reguleres av privatrettslige reglene, og hvor
vi ikke har sanksjonsmyndighet.
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I høringsforslagets punkt 4 om økonomiske og administrative konsekvenser legges det til
grunn at forslaget vil bety noe økt ressursinnsats for myndighetene. Samtidig forutsettes det at
arbeidet skal gjennomføres innenfor ordinære budsjetter. Det redegjøres imidlertid i liten grad
for på hvilke arbeidsmessige og ressursmessige konsekvenser forslaget kan få for
myndigheten. Etter Ptils vurdering er det stor usikkerhet knyttet til hvilke konsekvenser
forslaget vil få for myndighetene. I tillegg er vi av den oppfatning at forslaget kun i begrenset
grad vil kunne bidra til å løse problemene rundt ulovlig innleie av arbeidstakere.

Med hilsen
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