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Høring om endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser midlertidig tilsetting - uttalelse 
fra Norsk Skuespillerforbund

Norsk Skuespillerforbund har merknader til høringsnotatet.  Unnlatelse av å kommentere 
punkter betyr  ikke nødvendigvis  tilslutning til forslagene.

1. Anvendelse av hjemmelen i arbeidsmiljøloven § 14-9 nr 3, tariffavtale om 
midlertidig tilsetting ved teatre.

Norsk Skuespillerforbund har med hjemmel i arbeidsmiljøloven § 14-9 nr 3 inngått avtaler 
med de 
største teatrene om stykkontrakter, annen midlertidig tilsetting og åremål. For at teatrene skal 
kunne benytte disse mulighetene må de forplikte seg til et minste antall fast tilsatte. Dette for 
å unngå at antallet fast tilsatte synker til et uakseptabelt nivå. Både kunstnerisk og av hensyn 
til arbeidsmiljøet vil det være bra med en kjerne av fast tilsatte og på åremål.

Norsk teater- og orkesterforening, Musikernes fellesorganisasjon og Norsk 
Skuespillerforbund tok initiativ overfor Arbeidsdepartementet i sin tid til å få endret det 
forhold at fire-årsregelen skulle gjelde der det var inngått tariffavtale om midletidig tilsetting. 
Slik endring ble senere vedtatt.

Norsk Skuespillerforbund oppfatter ovennevnte system som velfungerende. Vi kan ikke  se  
behov for å etablere den ordning departementet nå legger opp til.
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2. Generelt om foreslått utvidet adgang til midlertidig tilsetting.

Ved å foreta flere midlertidige tilsettinger av en arbeidstaker på ulike rettsgrunnlag svekkes 
det vernet som ligger i dagens lovgivning. I realiteten vil det fremstå som forlenget prøvetid 
uten vern mot oppsigelse. Et annet forhold er at vikariater på 9 måneder kan innebære at 
arbeidstaker ikke omfattes av innskuddspensjonsordning. Dette siden arbeidsforholdet må 
vare i 12 måneder for å sikre dette.

3. Grensen mellom oppdragstaker og arbeidstaker.

Norsk Skuespillerforbund har i flere saker erfart at skuespillere gis tilknytning som 
oppdragstaker der de etter forbundets oppfatning rettmessig skal være arbeidstaker. Det er 
myndigheter og domstoler som definerer forholdet. Valget har stor betydning arbeidsrettslig 
og i forhold til sosiale rettigheter. Forbundet vilkomme tilbake til dette i egen henvendelse til 
departementet.

                                  

                                                        For Norsk Skuespillerforbund

Knut Alfsen                                                                                          Eirik Djønne
nestleder                                                                                               generalsekretær

      

 

Med vennlig hilsen 
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