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Arbeids-og sosialdepartementet 
postmottak@asd.dep.no 
 

Høring om endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser midlertidig tilsetting 
– uttalelse fra Norsk Filmforbund 
 

1.Oppsummering av Norsk Filmforbunds hovedmerknader til høringsforslaget  
 
1.Norsk Filmforbund støtter departementets generelle vurderinger om at hovedregelen i 
norsk arbeidsliv fortsatt skal være fast ansettelse. 
 
2.Norsk Filmforbund støtter endringen i ordlyden § 14-9 a), da vi anser at ny ordlyd 
snarere er en presisering ift. gjeldende rett. 
 
3.Norsk Filmforbund støtter at 4-års-fristen kan kortes ned som grunnlag for å få krav på 
fast ansettelse, blant annet for å unngå misbruk av regelverket i lengre tid. Det vises for 
eksempel til at Sverige har en 2-års grense for vikarer, og 2-års grense over en 5-års 
periode. NFF foreslår at fristen endres fra 4 år til 2 år.  
 
4.Norsk Filmforbund er imidlertid generelt skeptisk til de fleste andre foreslåtte 
endringene i Arbeidsmiljøloven, og vi frykter at de vil kunne påføre norsk arbeidsliv større 
ulemper enn fordeler;  
 
-Utvidet adgang til midlertidige ansettelser truer arbeidstakers oppsigelsesvern og annen 
trygghet og andre rettigheter i arbeidslivet.  
 
-Departementet synes heller ikke å ha tatt hensyn til de «hull» som finne i lovverket for 
midlertidige ansettelser, som f.eks 4 ukers opptjeningstid for sykepenger etter 
Folketrygdloven eller 1 års opptjeningstid for rett til innskuddspensjon. En øvre 
begrensning på 9 måneders midlertidig ansettelse i loven vil da medføre at arbeidstaker 
ikke får pensjonsopptjening for sitt arbeide, noe som er svært uheldig.  
 
-Utvidet adgang til midlertidige ansettelser vil også gjøre det vanskeligere for arbeidstaker 
å få boliglån. Endringene i loven vil videre også undergrave fagforeningens rolle.  
 
-Norsk Filmforbund støtter ikke forslag til nye regler om maksimal varighet av den 
midlertidige ansettelsen og karantenetid, da dette kan medføre totalomlegging av hele 
film- og tv-bransjen som i utstrakt grad bruker hyppige midlertidige ansettelser på 
prosjektbasis, samt at det er uklart hva en konkret vurdering av «samme 
arbeidsoppgaver» vil bety. 
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-Norsk Filmforbund støtter ikke opphevingen av kollektiv søksmålsrett om innleie av 
arbeidstaker fra bemanningsforetak. Det synes uheldig og meget lite gjennomtenkt å 
foreslå fjernet regler som styrker fagforeningenes kamp for det enkelte medlem (den 
svake part) bare kort tid etter disse reglene ble grundig drøftet og besluttet innført (2013), 
og det vil svekke den enkeltes mulighet for organisert kamp på et område hvor individuell 
kamp er meget vanskelig.  
 
-Unnlatelse av å kommentere de øvrige endringsforslag, representerer ikke nødvendigvis 
en tilslutning til disse 
 

2.Generelle kommentarer til endringene i Arbeidsmiljøloven  
 

Vi som lager film og TV i Norge, og som ikke er ansatt i f.eks NRK eller TV2, er stort sett 
midlertidig ansatte. Det vil si at vi ansettes fra prosjekt til prosjekt, har mange arbeidsgivere i 
løpet av året og at vi kan ha ansettelser fra noen få dager opp til ganske mange måneder. 
Når vi har arbeid, jobber vi svært ofte lange dager og det er ikke uvanlig at vi har dager som 
er både 13 timer og til og med over 16 timer. 
 
Vi lever med andre ord nettopp med meget stor fleksibilitet i forhold til 
arbeidstidsbestemmelsene, og Arbeidsmiljøloven er det eneste vernet vi har. Loven gir 
arbeidstaker godt vern, men gir samtidig arbeidsgiver stor instruksjonsmyndighet. Det betyr 
at det er arbeidsgiver som legger opp arbeidsplanene og bestemmer hvor og når 
arbeidsfolkene skal jobbe, så lenge det er innenfor lovens rammer. 
 

Dersom det er godt samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstakere ved deres tillitsvalgte, 
viser det seg at man alltid finner løsninger som tilfredsstiller arbeidsgivers behov for fleksible 
arbeidstidsbestemmelser. 
 
Slik vi ser det er altså ikke Arbeidsmiljøloven til hinder for å finne gode løsninger, og samtidig 
gir den prosjektarbeiderne vern mot at det er arbeidsgivers press som bestemmer hvor 
lange dagene skal være, når på døgnet opptakene skal finne sted, og hvordan overtiden skal 
betales. 
 
Hvorfor frykter tillitsvalgte og arbeidsfolk angrepene på arbeidsmiljøloven? Er de endringene 
de nå skisserer så farlige? 
 
Vår bransje har allerede lenge levd med fleksible arbeidstidsbestemmelser, og de aller fleste 
som jobber med film- og TV-produksjon er altså «freelancere», og nyter ikke godt av 
arbeidsmiljølovens stillingsvern. Vi vet med andre ord hva en oppmykning av reglene 
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medfører. Likevel har ingen politikere tatt kontakt med oss for å forhøre seg om erfaringene. 
Vi ønsker derfor å dele noen av disse i dette høringssvar.  
 
Filmforbundet har gjennomført årlige lønns- og arbeidsforholdsundersøkelser blant våre 
medlemmer, og resultatene er alarmerende. Vi spør bl.a. medlemmene om de noen gang 
har «gått på en smell» psykisk eller fysisk som følge av overdreven jobbing, og langt over 
halvparten har svart at det har de gjort. Vi spør dem også om de har opplevd at venner og 
familie har uttrykt bekymring over at de jobber for mye. Og enda flere svarer ja på dette. 
 
I en frilansbasert bransje har man verken råd til å være hjemme når man er syk, eller å si nei 
til å jobbe veldig lange dager. Da risikerer man at man ikke får tilbud om jobb neste gang 
produksjonsselskapet skal i gang med en ny produksjon. 
 
Det er kun arbeidsmiljøloven som gir oss vern, og det er kun kunnskapsrike tillitsvalgte og 
verneombud som bidrar til at lovens bestemmelser overholdes. 
 
For hvorfor har vi en arbeidsmiljølov, og hvorfor er vi som representerer arbeidsfolk så 
opptatt av å ta vare på det vernet loven gir oss? 
 
Loven skal primært sikre arbeidsfolk anstendige arbeidsforhold på en måte som ivaretar 
deres helse, miljø og sikkerhet, men den skal også ivareta samfunnets interesser. For når folk 
blir syke av jobben, er det snart fellesskapet som må bære omkostningene fordi folk faller ut 
av arbeidslivet. 
 
En oppmykning av loven som flytter enda mer makt til arbeidsgiverne og som ytterligere 
styrker deres instruksjonsmyndighet er ikke en modernisering, men tvert imot et 
tilbakeskritt. Det vil gjøre arbeidsfolks situasjon mer usikker og øke press og stress på jobben. 
Konsekvensene er at flere kommer til å bli syke av jobben og flere kommer til å falle ut av 
arbeidslivet.  
 

3.Nærmere kommentarer til endringsforslaget 
 

3.1 Generelt  
 
Norsk Filmforbund støtter departementets generelle vurderinger om at hovedregelen i norsk 
arbeidsliv fortsatt skal være fast ansettelse, men at bedrifter kan ha legitime behov for å 
benytte midlertidige ansettelser. Norsk Filmforbund har lang erfaring med midlertidige 
ansettelser i film- og tv-bransjen, da den vesentlige delen av våre medlemmer er midlertidig 
ansatte på prosjektbasis.  
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Vi møter stor frustrasjon fra våre medlemmer vedrørende alle hull og mangler i lovgivningen 
i forhold til de midlertidige ansatte. Regjeringens forslag synes ikke i tilstrekkelig grad å ta 
hensyn til disse hull og mangler når de nå kommer med ønske om å øke adgangen til 
midlertidige ansettelser. 
 
Arbeidsmiljølovens klare hovedregel er at arbeidstaker skal ansettes fast, jf. Aml. § 14-9 (1) 
første punktum, men at arbeidsgiver unntaksvis, i forhold til arbeidets karakter, behov for 
vikariat og i andre lovbestemte tilfeller kan midlertidig ansette en arbeidstaker.  
 
Videre skal arbeidsgiver årlig drøfte bruken av midlertidige ansettelser med de tillitsvalgte. 
Dersom man nå skal innføre rett til midlertidig ansettelse i 9, evt.12 måneder uten vilkår, er 
det en rekke andre lovbestemmelser som i så fall også må tilpasses.  
 
For eksempel er det et hull i OTP-loven, hvor man må ha ett års opptjeningstid for å få 
eierskap til sin pensjon. Dette hullet må i så fall tettes, slik at alle ansatte, også midlertidige, 
får rett til utbetaling av pensjon fra første dag, uansett varighet av ansettelsen.  
 
Et annet eksempel er sykepengeordningen etter Folketrygdloven, hvor det etter § 8-2 første 
ledd er en 4 ukers opptjeningstid. Økt antall midlertidige ansettelser hos flere arbeidsgiver 
vil kunne gjøre denne bestemmelsen til et stort problem for den ansatte. 
 

3.2 Departementets forslag til endring av Aml. § 14-9  
 
I Arbeidsmiljølovens kommentarutgave 2.opplag 2008 v/Jan Fougner og Lars Holo (heretter 
omtalt som (Aml kom.) finnes en omfattende redegjørelse for bakgrunnen for bestemmelsen.  
Det pekes der på 6 vilkår for at midlertidighet etter gjeldende bestemmelser anses å være 
nødvendige.  
 
3.2.1 Nytt vilkår om tidsbegrenset varighet for midlertidig ansettelse 
 
Etter gjeldende rett må for det første arbeidet atskille seg fra det arbeid som ordinært 
utføres. Dette vilkår er vesentlig for at ikke bare ordinært arbeid, men også løpende 
arbeidsoppgaver skal kunne løses ved fast ansettelse. Formålet er å hindre omgåelse av 
lovens stillingsvernbestemmelser. En meget spesiell dom fra Høyesterett side 2001 side 
1413 illustrerer imidlertid at det ikke er noen absolutt betingelse at arbeidet atskiller seg fra 
det virksomheten ordinært bedriver, men da var det altså snakk om Norsk Folkehjelp kunne 
lovlig midlertidig ansette mineryddere i Bosnia selv om dette ikke var en del av Norsk 
Folkehjelps ordinære virksomhet. En del av vurderingen fra Høyesterett som begrunnet 
tillatelse for midlertidige ansettelser til minerydding gikk på at «slikt arbeid generelt, og 
minerydding i særdeleshet, vil kunne påføre arbeidstakeren uvanlig og uforutsigbare 
påkjenninger og mentale belastninger.» 

mailto:post@filmforbundet.no
http://www.filmforbundet.no/


 

ADR. DRONNINGENSGATE 13, 0152 OSLO * TLF. 21 52 33 80 * EPOST: post@filmforbundet.no  * 

www.filmforbundet.no  

 

 

 
Ved å fjerne vilkårene i gjeldende § 14-9 a) om «arbeidets karakter» (som for øvrig ikke er 
markert overstrøket i departementets pkt.10 forslag til lovtekst på side 51 i høringsnotatet)   
og atskillelse fra «det som ordinært utføres i virksomheten», og erstatte disse med «når 
arbeidsoppgavene er av tidsbegrenset varighet», åpnes det for lovlige midlertidige 
ansettelser uavhengig av om det er en spesiell type arbeide som skal utføres, men avhengig 
kun av om arbeidsoppgavene har en midlertidig varighet.  
 
Dette dekker det andre vilkåret etter gjeldende rett; om at arbeidet må være tidsbegrenset. 
Så langt er dette akseptabelt og i overenstemmelse i forhold til behovet i vår film- og tv-
bransje, der arbeidere ansettes på prosjektbasis.  
 
NFF kan således akseptere denne endringen, da den etter vår oppfatning snarere 
representerer en presisering enn en endring i forhold til gjeldende rett.  
 
3.2.2 Varigheten av den midlertidige ansettelsen  
 
Det tredje vilkåret i dag etter bestemmelsen er at det midlertidige behovet ikke må være for 
langvarig. Her sier gjeldende rett bl. a. at det må være en betingelse at arbeidet «ikke   
strekker seg over flere år», og at det normale vil være en «kortere periode», jf. Aml kom. side 
657 2-avsnitt, 2. og 3.setning.   
 
Departementet foreslår i § 14-9 to nye alternativer for begrensninger i midlertidige 
ansettelser. Alternativ 1 og 2 foreslår at det ikke bør være adgang til å ansette midlertidig 
arbeidstaker flere ganger etter hverandre for å utføre samme arbeid utover 9 ev. 12 
måneder.  

En slik regel vil for eksempel kunne innebære at arbeidstaker kan miste opptjeningstid i 
forhold til sykepenger, men også miste pensjonsopptjening fordi man må bytte arbeidsgiver. 
For vår bransje vil det i verste fall kunne medføre en fullstendig omlegging, da man i dag 
hovedsakelig benytter seg av midlertidige ansettelser for samme person flere ganger etter 
hverandre for å utføre i alle fall liknende arbeid - både hos de samme og ulike 
produksjonsselskap. Det blir i så fall viktig å presisere hva som menes med «samme 
arbeidsoppgaver». Det skal etter departementets utkast gjøres etter en «konkret vurdering». 
Det er uklart hvilke konsekvenser en slik vurdering vil kunne få.  

Vi kjenner heller ikke til at slike bestemmelser er foreslått eller inntatt i noen av de andre 
nordiske land.  

Etter NFF sin oppfatning kan disse endringene medføre større ulemper enn fordeler for 
arbeidslivet. NFF støtter ikke forslaget, og mener det bør forkastes. 

 

mailto:post@filmforbundet.no
http://www.filmforbundet.no/


 

ADR. DRONNINGENSGATE 13, 0152 OSLO * TLF. 21 52 33 80 * EPOST: post@filmforbundet.no  * 

www.filmforbundet.no  

 

 

3.2.3 Karantenetid m.m. 

I alternativ 3 og 4 foreslår departementet at det ikke bør være adgang til å erstatte en 
midlertidig ansatt med en annen midlertidig ansatt for å utføre samme arbeid. Karantene for 
forlenget midlertidig ansettelse på dette grunnlaget for bedriften settes til 9 eller 12 mnd.  

Hvis en midlertidig ansatt ikke gjør jobben sin, betyr dette da at arbeidsgiver ikke har noen 
mulighet etter oppsigelse til å ansette en annen arbeidstaker på midlertidig ansettelse for å 
utføre samme arbeid som den første midlertidig ansatte ikke klarte å utføre? I så fall faller 
dette på sin egen urimelighet. Her må som vanlig utvelgelseskriteriene gjelde, jf. ansiennitet, 
sosiale behov m.m. i forhold til usaklig oppsigelse og/eller avskjed, og ingen bånd bør legges 
på arbeidsgiver i forhold til neste ansettelse. Dersom det er snakk om at arbeidsgiver må 
forlenge den første ansettelsen dersom valget er dette eller å ansette en ny på midlertidig 
kontrakt, vil dette også legge urimelige bånd på arbeidsgiver. Det samme vil «straffen» for 
arbeidsgiver ved karantene. Igjen vil et slikt vilkår kunne fordre en fullstendig omlegging av 
vår bransje,  og medføre ytterligere komplikasjoner for arbeidsgiver. Vi kjenner heller ikke til 
at slike bestemmelser er foreslått eller inntatt i noen av de andre nordiske land. NFF anser 
forslaget som uheldig. NFF støtter ikke forslaget, og mener det bør forkastes.  
 
Det fjerde vilkåret etter gjeldende rett er at det ved arbeidets avslutning ikke foreligger 
faktiske faste ansettelsesmuligheter for vedkommende i bedriften, og det femte er at 
midlertidigheten må være nødvendig. Disse vilkårene må etter NFF sin oppfatning 
opprettholdes også etter de nye regler.   
 

3.3 Endringer i fireårsregelen  

 

Erfaring har vist at mange arbeidsgivere spekulerer i midlertidige ansettelse nært under 4 år 
for å ikke bli bundet opp mot plikt til å ansette fast. Vi er positive til at 4-års-fristen kan 
kortes ned som grunnlag for å få krav på fast ansettelse. Det vises også til at Sverige har en 
2-års grense for vikarer, og 2-års grense over en 5-års periode. NFF støtter at 4-års-fristen 
kortes ned, og foreslår nedkorting til 2 år. 

 

3.4 Forslag om at kollektiv søksmålsrett om innleie av arbeidstaker fra 
bemanningsforetak skal oppheves 
 
Det har blant annet vært vist til at mange virksomheter leier inn arbeidstakere fra vikarbyråer 
ulovlig, det vil si uten at vilkårene for midlertidig ansettelse er til stede. Videre har det vært 
påpekt at det for den enkelte innleide er svært vanskelig å reise søksmål med krav om fast 
ansettelse i innleiebedriften. På denne bakgrunn ble det inntatt i Arbeidsmiljøloven en 
uttrykkelig søksmålsadgang for fagforeningene om lovstridig innleie. Behovet har også vært 
nevnt i tilknytning til vilkårene for midlertidig ansettelse og det nye likebehandlingsprinsippet i 
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Arbeidsmiljøloven § 14-12 a. Reglene om midlertidig ansettelse og innleie av arbeidskraft 
håndheves av den enkelte arbeidstaker, og omfattes ikke av Arbeidstilsynets påleggskompetanse. 
 

Det ble i sin tid drøftet behovet for fagforeningers kollektive søksmålsrett på dette området i 
tillegg til det som følger av Tvistelovens regler, herunder adgang til gruppesøksmål, samt 
regelverket i Arbeidstvistloven for søksmål vedrørende gyldighet av tariffavtale. Det synes 
uheldig og meget lite gjennomtenkt å foreslå fjernet regler som styrker fagforeningenes 
kamp for det enkelte medlem (den svake part) bare kort tid etter disse reglene ble grundig 
drøftet og besluttet innført. Reglene om utvidet søksmålskompetanse for fagforeninger 
trådte i kraft 1. januar 2013.  
 
NFF mener at forslaget om opphevelse bør forkastes. 

 
Unnlatelse av å kommentere de øvrige endringsforslag, representerer ikke nødvendigvis en 
tilslutning til disse fra NFF. 
 

Oslo, den 25.09.2014 
 
 
                                             sign.                                                     sign. 
 

Sverre Pedersen                          Bjørn Alexander Brem 
Forbundsleder                             Forbundsadvokat 
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