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Høring - Endringer i arbeidsmiljøloven. Midlertidig ansettelse.

Vi viser til høringsbrev fra Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) om endringer i 
arbeidsmiljøloven (AML) av 25.06.2014, og avgir med dette vår høringsuttalelse på 
midlertidig ansettelse og inn-/utleie fra bemanningsforetak. Våre vurderinger knyttet til de 
andre forslagene kommer innen neste frist 9.10.2014. Vi anser det som sentralt at 
høringsuttalelsene og forslagene til endringer på de ulike områdene vurderes i sammenheng. 

Petroleumstilsynet har valgt å gjøre en mer overordnet vurdering av forslagene til endringer. 
Vi viser til Arbeidstilsynets vurderinger og konklusjoner som er mer detaljerte på hvert av 
forslagene. 

I et mer overordnet perspektiv bærer lovforslagene preg av mål om å gi økt kapasitet i 
arbeidsmarkedet, en bedre utnyttelse av arbeidsstyrken, høyere grad av effektivitet og større 
fleksibilitet både for arbeidsgiver og arbeidstaker. Virkemidler knyttet til tilrettelegging for 
enklere tilgang til midlertidig ansettelser, økte aldersgrenser, økt overtidsbruk, endringer i 
normalarbeidsdagen og - uka og mer søn-/helgedagsarbeid bærer alle preg av dette. 
Petroleumstilsynet er imidlertid av den oppfatning at forslagene samlet sett vil kunne gi større 
grad av kontroll og forutsigbarhet for arbeidsgiver – i disfavør av arbeidstakerne -, med de 
uheldige konsekvenser dette vil kunne ha for den enkeltes jobbtrygghet og helse, arbeidsmiljø 
og sikkerhet. Forslagene innebærer også en utvikling i retning av å individualisere ansvar. 
Arbeidsgiver-arbeidstaker er en asymmetrisk maktrelasjon og denne asymmetrien forsterkes 
når arbeidstakeren er midlertidig ansatt. Ptil er derfor skeptisk til forslag som legger ansvar 
for grensesetting (f.eks når det gjelder omfang av arbeidstid/overtid) på arbeidstakeren. 
Forslagene bærer også preg av en svakere vektlegging av medvirkning fra arbeidstakernes 
organisasjoner, noe som vi mener er uheldig og vil kunne svekke trepartssamarbeidet. 

Petroleumstilsynet merker seg videre at høringsnotatene er kommet fram uten 
partssammensatt utvalgsarbeid og bryter dermed med prinsippet om partssamarbeid i 
prosesser knyttet til regelverksutvikling. Sammen med korte høringsfrister gir dette ikke 
optimal mulighet til å ha innflytelse i viktige prosesser som har stor betydning for dem 
partene representerer. 

Forslaget til endringer
Forslaget til endringer i arbeidsmiljølovens regler om midlertidig ansettelse og inn-/utleie fra 
bemanningsforetak omfatter: 
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 Gjennom en ny regel som gir en generell adgang til midlertidig ansettelse foreslås en 
utvidelse av adgangen til midlertidig ansettelse sammenlignet med i dag. Samtidig 
foreslås det at den generelle adgangen skal være begrenset til ni eller tolv måneder, og 
at det ikke skal være adgang til videre midlertidig ansettelse på samme grunnlag. 
Endringene får ikke betydning for adgangen til innleie fra bemanningsbyrå. Disse 
videreføres slik de er i dag.

 At kollektiv søksmålsrett om innleie av arbeidstaker fra bemanningsforetak oppheves 
 At det innføres en adgang til gjennom tariffavtale å gjøre unntak fra 

likebehandlingsprinsippet ved innleie 

Petroleumstilsynet har følgende kommentarer til forslagene:

Utvidet adgang til midlertidige ansettelser
STAMI publiserte i 2014 en enkel internasjonal litteraturgjennomgang og 
kunnskapsoppsummering om midlertidig ansettelsesforhold og helse 
(http://www.stami.no/midlertidig-ansettelsesformer-og-helse-en-kunnskapsoversikt). Det 
vises til denne kunnskapsoppsummeringen i høringsforslaget. I rapportens oppsummering 
påpekes det følgende:

 Det er vanskelig å studere effekten av midlertidig ansettelser isolert fra andre aspekter 
av arbeidslivet, og dermed vanskelig å uttale seg sikkert om effekten av midlertidige 
ansettelser på arbeidshelse i norsk arbeidsliv. Midlertidig ansatte ser imidlertid ut til å 
ha høyere forekomst av psykiske plager på tvers av studier fra ulike land, men
nasjonale forskjeller ser ut til å ha betydning.  Studier fra henholdsvis Sverige og 
Finland har funnet henholdsvis en vesentlig økt risiko for selvrapporterte psykiske 
plager og en økt risiko for bruk av reseptbelagt medisin mot depresjon. Det er 
indikasjoner på at sammenhengen mellom midlertidig ansettelser og psykisk helse er 
knyttet til graden av stabilitet og forutsigbarhet i ansettelsesforholdet og dermed vil 
kunne påvirkes av lovverk og regulering i ulike land og også mellom ulike sektorer.  
Videre rapporteres en klar overvekt av studier om en forhøyet risiko for arbeidsskader 
blant midlertidig ansatte. Resultatene ser ut til å være rimelig konsistente på tvers av 
ulike nasjonal kontekster, men påvirkes av hvilke populasjoner man har studert. 

Ptil ser det som rimelig å legge til grunn at midlertidig ansettelser kan øke faren for 
helseskade og personskade/ulykker også i en norsk kontekst. Vi er klar over at det skilles 
mellom midlertidig ansatte og innleide ansatte. Vi mener likevel at Ptils observasjoner fra 
tilsyn med innleide arbeidstakere er overførbare til gruppen midlertidig ansatte. Gjennom 
tilsyn har det kommet fram at innleide arbeidstakere følges dårligere opp enn fast ansatte. 
Risikoforholdene for denne gruppen er ofte ikke kartlagt og de får i mindre grad opplæring i 
den risiko de utsettes for i arbeidet enn de fast ansatte. Vi har også sett at innleide 
arbeidstakere er mer tilbakeholdne med å melde fra om uheldige forhold eller hendelser.  I 
følge Arbeidstilsynet viser flere internasjonale undersøkelser at arbeidstakere i midlertidig 
arbeid ikke melder skader fordi de frykter å miste det neste oppdraget eller ikke har kjennskap 
til sine erstatningsrettigheter. 

Midlertid ansatte er også ofte unge arbeidstakere. Dette er en arbeidstakergruppe som ønsker 
å arbeide mye. Ptil er enige med Arbeidstilsynet i at kombinasjonen av unge arbeidstakere, 
usikre ansettelsesforhold og lang arbeidstid, vil kunne gi et risikobilde som ikke er 
tilstrekkelig utredet i forslaget. 
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Konklusjon
Petroleumstilsynet mener det kan stilles spørsmål ved om en økning av adgangen til midlertid 
ansettelse vil redusere antallet faste stillinger, heller enn å øke den samlede sysselsettingen. Vi 
ser en fare for at faste stillinger erstattes av midlertidige og vil være bestemt av svingninger i 
arbeidsmarkedet.  Dette er, slik vi ser det, en uheldig utvikling.

Petroleumstilsynet mener at økt tilgang til midlertidige ansettelser potensielt vil kunne øke 
arbeidsgivers fleksibilitet på bekostning av arbeidstakernes helse, sikkerhet og jobbtrygghet. I 
tillegg kan kombinasjonen av utvidelse av arbeidstid og flere midlertidig ansatte være 
uheldig, ettersom vi vet at det kan være vanskelig for midlertidig ansatte å sette grenser for 
hvor mye de vil og kan jobbe. 

Kollektiv søksmålsrett om innleie av arbeidstaker
Petroleumstilsynet mener at adgangen til kollektiv søksmålsrett bør videreføres. Våre 
tilsynserfaringer med innleide arbeidstakere viser at disse i mindre grad gir beskjed om 
uheldige forhold og/eller hendelser og at de opplever større jobbutrygghet. Det er mange 
utenlandske arbeidstakere i denne gruppen, og de er ofte uorganiserte. Disse forholdene tilsier 
at terskelen kan være høy for innleide arbeidstakere for selv å melde fra om tilfeller der 
innleie ikke er i tråd med regelverket. Kollektiv søksmålsrett for fagforeninger i 
innleiebedriften vil, slik vi ser det, kunne forebygge - og stoppe ulovlig innleie.

Adgang til gjennom tariffavtale å gjøre unntak fra likebehandlingsprinsippet ved innleie 
Petroleumstilsynet har ingen kommentarer til dette.

Med hilsen

Finn Carlsen e.f.
Fagdirektør

Ole Andreas Bull
juridisk rådgiver

Dette brevet er godkjent elektronisk i Petroleumstilsynet og har derfor ingen signatur


