
 

Høringsuttalelse om endringer i arbeidsmiljøloven 
REGJERINGEN FORESLÅR Å RASERE ARBEIDSTAKERNES RETTIGHETER 

Arbeids- og sosialdepartementet sendte 25.juni 2014 ut på høring forslag til endringer i 

arbeidsmiljøloven. Innholdet innebærer en kraftig forskyvning av makt og innflytelse fra 

arbeidstaker- til arbeidsgiversida. Blant hovedtrekkene i endringsforslaget er: 

 Kraftig utvidet adgang til midlertidige tilsettinger. Med det risikerer vi at det oppstår 

en permanent gruppe løsarbeidere. Disse vil ha store problemer med å etablere seg 

med egen bolig og familie. 

 Kollektiv søksmålsrett om innleie av arbeidstaker fra bemanningsforetak oppheves. 

 Det skal kunne gis unntak fra likebehandlingsprinsippet ved innleie av arbeidstaker fra 

bemanningsforetak, slik at innleide arbeidstakere skal kunne gis ulik (lavere) lønn enn 

fast tilsatte. 

Dette er bestemmelser som åpner for økt sosial dumping. De vil føre til ytterligere svekking 

av konkurransesituasjonen for virksomheter som ønsker å drive seriøst, og å samarbeide med 

organiserte arbeidstakere. 

Videre ønsker regjeringen: 

 Å utvide grensene for overtid og for adgangen til å inngå avtaler om 

gjennomsnittsberegning av arbeidstida. 

 Å gi Arbeidstilsynet kraftig økt adgang til å dispensere fra arbeidstidsbestemmelsene, 

uten å måtte ta hensyn til fagbevegelsen. 

Dette er forslag som er direkte rettet inn på å svekke arbeidstakernes organisasjoner, til fordel 

for arbeidsgiverne. 

Som en hver annen lov er arbeidsmiljøloven et produkt av sin tid. Det er naturlig at den vil 

trenge revisjon og justeringer. Men den er ment som en lov til vern av arbeidstakerne. Dette 

må stå fast. Det er forstemmende å registrere at representanter for det vi har tatt for seriøse 

arbeidsgiverorganisasjoner ønsker endringene velkommen. Disse endringene vil svekke den 

seriøse delen av arbeidslivet, men arbeidsgiverne velger her tydeligvis å sette ideologiske 

interesser først. 

Forslaget til endringer i arbeidsmiljøloven vil også bidra til en nedbygging av den norske 

modellen. Den norske modellen er basert på en likestilling og et jevnstilt samarbeid mellom 

alle parter i arbeidslivet, arbeidstakerne, arbeidsgiverne og staten. Forslaget strider videre mot 

grunntanken i Arbeiderpartiet om å utligne forskjeller. Det vil derimot skape større forskjeller 

i samfunnet. I tillegg vil iverksetting av endringene i loven være distriktsfiendtlig. 


