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Høringssvar - Unntak fra bestemmelsene om likebehandling ved utleie fra 
bemanningsforetak 
 
Det vises til departementets høringsbrev av 25. juni angående unntak fra 
bestemmelsene om likebehandling ved utleie fra bemanningsforetak i arbeids-
miljøloven.  
 
NHO har avgitt en helhetlig høringsuttalelse på departementets høringsbrev om 
endringer i arbeidsmiljøloven, deriblant det tema som er nevnt ovenfor. Norsk 
Industri støtter de forslag og begrunnelser som fremkommer i NHOs hørings-
uttalelse. Enkelte forhold er av særlig stor betydning for våre medlemmer og vi 
vil derfor fremheve disse, og i tillegg ta opp behovet for noen viktige tiltak som i 
denne omgang ikke er tatt opp av NHO.  
 
Norsk Industri er den største landsforeningen i NHO som organiserer ca 2 550 
bedrifter med ca 130 000 ansatte spredt over hele Norge.  
 
Industribedriftene har om lag 30 000 årsverk innleid til vare- og tjeneste-
produksjon, mesteparten av dette hos Norsk Industris medlemmer. Aktiviteten 
omfatter både tradisjonelt innleie av tjenester som kantine, vakthold og regn-
skap men i økende grad av aktivitet med utenlandsk arbeidskraft, særlig fra 
Polen. I tillegg er "utlån" av arbeidskraft og innleie mellom industribedrifter noe 
vi ser mer og mer av. Behovet for innleid arbeidskraft varierer betydelig fra 
måned til måned og fra oppdrag til oppdrag.  
 
Markedet er fleksibelt, og våre medlemsbedrifter kan leie inn flere tusen ansatte 
fra Polen for noen måneder for å løse et oppdrag.  
 
 
Hvorfor det er viktig at Norge innenfor direktivets rammer, ser på andre 
måter å ordne lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i bemanningsbedrifter 
 
Våre medlemmer er bl.a. store leverandørbedrifter som konkurrerer om til dels 
svært store prosjekter som gjennomføres på relativt kort tid. Dette særlig 
innenfor maritim bransje og leverandører til olje- og gassvirksomheten. Mange 
av disse prosjektene vil, gjennomføres ved utstrakt bruk av innleide arbeids-
takere. Dette fordi mange leverandørbedrifter mangler ressurser og kapasitet til 
selv å innhente den type arbeidskraft.  
 
Som ledd i tilbudsarbeidet må leverandørbedriften bl.a. beregne bemannings-
kostnadene knyttet til gjennomføringen av prosjektet. Dette vil bl.a. måtte 
bygge på tilbud fra bemanningsbedrifter.  
 



 2 

Bemanningsbedriftenes administrative kostnader, presisjon og evne til å 
overholde tidsfrister i forbindelse med tilbud er helt avhengig av forutsigbarhet 
knyttet til lønn- og arbeidsvilkår for de utleide arbeidstakerne. Det er ikke 
overraskende at dagens regler både skaper store praktiske problemer og er 
kostnadsdrivende. 
 
Med bakgrunn i dagens likebehandlingsregler vil bemanningsbedriften, som har 
lønnsansvaret for sine ansatte utleide arbeidstakere, også måtte legge til grunn 
at det kan være usikkerhet knyttet til hva som vil være riktig avlønning og 
eventuell kostnadsdekning. Dette er ofte også kostnadsdrivende. 
 
Norsk Industri ser svært alvorlig på at norske bedrifters tap av konkurransekraft 
delvis henger sammen med måten Vikarbyrådirektivet er implementert på i 
norsk rett. Det er derfor vi er så opptatt av at også Norge må innføre 
unntaksbestemmelser. 
 
 
Hvilke ordninger, innenfor Vikarbyrådirektivets rammer, er det 
hensiktsmessig å ha i Norge? 
 
Norsk Industri anser det som riktig at det er de lønns- og arbeidsvilkår som er 
fremforhandlet mellom parter i det bransjeområdet som innleiebedriften tilhører, 
som skal legges til grunn for de innleide.  
 
Unntak betyr at lønnsnivået for de utleide arbeidstakerne vil kunne avvike fra 
nivået i den enkelte innleiebedrift. Vi legger imidlertid til grunn at den utleide 
arbeidstager vil være sikret et forsvarlig lønnsnivå som følge av bemannings-
foretakets tariffavtale. 
 
Vi viser bl.a. til at det er inntatt klargjørende omfangsbestemmelser i de fleste 
operatøravtaler, der det fremgår at avtalen kan gjøres gjeldende som bindende 
tariffavtale i bemanningsbedrifter som driver innenfor avtalens/bransjens 
område. De fleste slike avtaler har bestemmelser om minstelønn og lokale 
forhandlinger.  
 
Norsk Industri mener at de regler i Vikarbyrådirektivet som innebærer forutsig-
barhet på et tidlig stadium i en kontraktsprosess, og som gir best mulig konkur-
ranseevne, må anvendes i norsk rett. Men slik at de utleide arbeidstakeres 
generelle behov for beskyttelse blir ivaretatt, slik det forutsettes i direktivet.  
 
 
Norsk Industri legger vekt på følgende forslag:  
 
• At de lokale parter i bemanningsbedrifter igjen kan fastsette lønns- og 

arbeidsvilkår. Dette når det i bemanningsbedriften er bindende tariffavtale 
der part på arbeidstakersiden er fagforening med innstillingsrett, og slik at 
dette omfatter alle i bemanningsbedriften som arbeider innenfor den aktuelle 
tariffavtales virkeområde. 

 
Ved anvendelse av den unntaksadgang som fremgår av Vikarbyrådirektivets 
artikkel 5, punkt 3 vil partene få tilbake sin tariffautonomi, som forelå før 1. 
januar 2013. Og de lokale parter, innenfor eksempelvis Industrioverens-
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komstens område, vil kunne avtale lønns- og arbeidsvilkår på grunnlag av 
denne.  

 
Norsk Industri er enig med NHO i at slik lovregulering, som ikke legger til 
grunn at unntak fra likebehandlingsreglene må avtales mellom sentrale 
parter, er i samsvar med Vikarbyrådirektivet. Vi viser også til at vi ikke er 
kjent med at EU-kommisjonen i sine rapporter, eller på annen måte har gitt 
uttrykk for at direktivet ikke gir adgang til slik implementering. Flere land har 
gjort nettopp dette. Videre viser vi til at ovennevnte også følge direkte av 
direktivets ordlyd i artikkel 5, punkt 3.  

 
Norsk Industri antar at slik regulering mest hensiktsmessig kan gjøres ved at 
det inntas en ny bestemmelse i aml § 14-12 a. 

 
• Norsk Industri viser til at Vikarbyrådirektivet også synes å åpne for unntak 

fra likebehandlingsreglene når slik tariffavtale, som er nevnt ovenfor, er 
allmenngjort. 

 
Problemstillingen bygger på den forutsetning at det er etablert unntak i 
samsvar med første strekpunkt, og må sees i sammenheng med dette. 

 
Vi viser til at dette kan synes å fremgå forutsetningsvis av Vikarbyrå-
direktivets artikkel 5, punkt 4. Videre viser vi til at noen av hensynene bak 
allmenngjøringsreglene også ligger til grunn for Vikarbyrådirektivet. Og vi 
antar derfor at de vikaransatte vil kunne anses å ha tilstrekkelig vern når de 
vesentligste lønns- og arbeidsvilkår følger av allmenngjorte 
tariffbestemmelser.  

 
Ovenstående må sees i sammenheng med den omfattende øvrige norske 
vernelovgivning for arbeidstakere, som ivaretar utleide arbeidstakeres 
generelle behov for beskyttelse.  

 
Flere av våre konkurrentland har sørget for unntak fra vikarbyrådirektivet i 
sin nasjonale lovgivning.  

 
Med bakgrunn i ovenstående ønsker Norsk Industri å avklare om den norske 
allmenngjøringsmodellen kan gi grunnlag for unntak fra likebehandlings-
prinsippet.  

 
• Norsk Industri viser videre til at flere land har implementert regler om unntak 

fra likebehandling når arbeidstaker er fast ansatt i bemanningsforetaket og 
har lønn mellom oppdrag. 

 
Hjemmelsgrunnlaget fremgår klart i Vikarbyrådirektivets artikkel 5, punkt 2. 
Slike unntak er implementert på ulike måter i noen land, bl.a. i Sverige. Vi 
viser til EU-kommisjonens rapport av 21. mars 2014, og som bl.a. omtaler 
dette. Det fremgår av nevnte rapport at enkelte land har lovgivning om 
minstelønn mens andre ikke har det. Videre fremgår det av kommisjonens 
rapport at enkelte land har regler om halv lønn mellom oppdrag.  

 
Norsk Industri ønsker å avklare om det er hensiktsmessig også å innføre 
dette unntaket i Norge. 
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Likebehandlingsreglene og tariffregulering 
 
Norsk Industri viser til at vi ved vårens tariffoppgjør forsøkte å få Fellesforbundet 
med på en henvendelse til myndighetene om endringer i samsvar med det som 
fremgår ovenfor, med unntak av det som fremgår av tredje strekpunkt. Vi fikk 
da erfare at forhandlinger omkring dette var svært vanskelig.  
 
Helt fra 2004 har vi hatt regler om innleie i våre tariffavtaler. I 2012 ble det tatt 
inn bestemmelser som utelukkende hadde til hensikt å bidra til å lette gjennom-
føringen av lovkravene som trådte i kraft fra 1. januar 2013. Disse tariffbestem-
melsene trådte i kraft fra samme tidspunkt.  
 
Tariffbestemmelsene presiserer bl.a. innleiebedriftens oppgaver overfor utleie-
bedriften som har ansvaret for å oppfylle lovens krav om likebehandling. Reglene 
avklarer også de tillitsvalgte sin rolle i forhold til Hovedavtalen. Partenes forut-
setning var at man ikke skulle ha noen særskilt tariffregulering av likebehand-
lingsreglene, men legge til grunn det som fastsettes av lovgiver. Slik at unntak 
som følger direkte av lov eller forskrift også må legges til grunn mellom partene. 
Dette fremgår av tariffavtalens henvisning til loven "… i samsvar med aml § 14-
12a," (Industrioverenskomsten fellesdelen bilag 8). 
 
Det er vår oppfatning at en ordning der tariffpartene må være enige om 
eventuelle vilkår for unntak vil være en konfliktskapende og kontraproduktiv 
løsning.  
 
Tariffpartenes forhandlingsarena er tarifforhandlingene annet hvert år. 
Eventuelle behov for tilpasninger av tariffavtalene kan best gjennomføres der. 
 
Innenfor våre områder er det per i dag i stor grad et godt samarbeid mellom de 
lokale parter knyttet til bruken av innleide arbeidstakere. Lokale tvister går per i 
dag ofte på om likebehandlingsreglene kommer til anvendelse. Dette er tvister 
som våre forslag ovenfor i stor grad vil kunne forebygge.  
 
Norge trenger lovregulering av unntak for å unngå kostnadskrevende prosesser, 
og det er svært viktig at regjeringen bidrar til å få dette på plass raskt.  
 
Norsk Industri stiller seg selvfølgelig til disposisjon for å utdype eller klargjøre 
våre synspunkter som nevnt ovenfor, i den videre prosessen. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Norsk Industri 

 
Stein Lier-Hansen 
Norsk Industri 


