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HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVENS REGLER OM 

MIDLERTIDIG ANSETTELSE OG INN-/UTLEIE FRA BEMANNINGSFORETAK 

 

Vi viser til Deres høringsbrev av 25. juni 2014. I denne høringsuttalelsen kommenteres kun 

forslagene knyttet til midlertidig ansettelse. Bemerkninger til de øvrige forslag sendes innen 

9. oktober i tråd med informasjon om utsatt frist. 

 

SAMFO er Norges femte største arbeidsgiverforening med over 200 medlemsbedrifter. 

Medlemmene kommer fortrinnsvis fra forbrukerkooperasjonen (Coop) og boligsamvirket.  

 

SAMFO har kun medlemmer innenfor privat virksomhet, og kan derfor ikke uttale seg om 

behovet for midlertidige ansettelser i offentlig sektor. SAMFO kan imidlertid ikke se at det er 

noe som generelt taler for at det bør være strengere adgang i en sektor enn i en annen. 

 

Forenkling av gjeldende hovedregel om midlertidig ansettelse samt retten til oppsigelse 

av midlertidige ansatte 

SAMFO er positiv til de forslag som departementet fremmer med hensyn til å klargjøre og 

forenkle dagens regler, både hva gjelder § 14-9, første ledd bokstav a, samt reglene om 

oppsigelse av midlertidig ansatte. Det er en fordel at lovebetsemmelene i størst mulig grad 

gjenspeiler realitetene. Det er ikke tilfelle i dag. Det er en pedagogisk øvelse å forklare hva 

som ligger i dagens formulering av § 14-9, førsteledd, bokstav a. SAMFO er videre av den 

oppfatning at uttalelser i forarbeider og senere rettspraksis sammenholdt gir et uklart bilde av 

muligheten til å si opp midlertidig ansatte. SAMFO støtter derfor de forslagene til formulering 

som fremkommer i høringsnotatet knyttet til dette.  

 

Generell adgang til midlertidig ansettelse 

SAMFO støtter departementets syn på at fast ansettelse skal være hovedregelen i norsk 

arbeidsliv, uavhengig av sektor. Det er imidlertid riktig slik det beskrives i høringsnotatet, at 

bedriftene har et større legitimt behov for midlertidig ansettelse enn det som er tillatt i 

henhold til gjeldende arbeidsmiljølov § 14-9. Behovet knytter seg f.eks. til situasjoner der det 

er usikkert i hvilken grad arbeidskraftsbehovet vil være varig. Typisk vil dette være ved 

nyetablering av virksomhet eller ytelser, ved utprøving av markedsmuligheter, samt i 

forbindelse med mer omfattende interne omorganiseringer hvor det er lite ønskelig å ansette 

noen fast i en stilling man vet ikke skal bestå på sikt. Forslaget til en generell adgang til 

midlertidig ansettelse avhjelper dette behovet. 

 

Det er videre viktig å se reglene om midlertidig ansettelse i sammenheng med den beskyttelse 

lovverket gir fast ansatte hva gjelder oppsigelsesvern, samt arbeidstakeres rett til permisjoner 

og tilrettelagt arbeidstid. De rettigheter som er gitt fast ansatte bidrar til at behovet for 
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midlertidig ansettelser øker. Forslaget til en regel om mulighet for midlertidig ansettelse uten 

vilkår imøtekommer i noen grad dette behovet. SAMFO er derfor positiv til regjeringens 

forslag om å innføre en generell adgang for midlertidig ansettelse. 

 

Behovet for begrensninger i generell adgang til midlertidig ansettelse 

SAMFO vil peke på at både den ulovfestede læren knyttet til bruk av midlertidig ansettelse 

ved varig arbeidskraftsbehov (Statfjord-dommen, Rt. 1989 s. 1116), samt fireårsregelen 

(dersom man lar denne omfatte ansettelser på generelt grunnlag), er egnet til å begrense 

misbruk av en generell adgang til midlertidig ansettelse. SAMFO er derfor usikker på behovet 

for en ytre begrensning av avtalenes varighet. Dersom man likevel skal gå for en slik løsning 

anser SAMFO at varigheten bør settes til minst tolv måneder. Dette burde være tilstrekkelig 

for å gi den ansatte den ønskede tid til å oppbygge en viss erfaring og kompetanse, samtidig 

som det gir arbeidsgiver tid til å vurdere bedriftens videre behov og mulighet for fast 

ansettelse. 

 

Karantenetid 

Fastsettelse av en karantenetid kan være egnet for å forhindre misbruk av midlertidig 

ansettelser etter den nye bestemmelsen. SAMFO er enig med departementet hva gjelder 

vurdering av den usikkerhet en skjønnsmessig fastsatt karantenetid vil medføre. Det er ikke 

usannsynlig at en slik skjønnsmessig regel vil utløse rettstvister som kunne vært unngått med 

en mer klar og entydig regel. På denne bakgrunn støtter SAMFO forslaget om at 

karantenetiden settes til et gitt antall måneder. Dette gir en mer brukervennlig regel. SAMFO 

synes imidlertid at begge de forslag som fremkommer av høringsnotatet (9 og 12 måneder) 

fremstår som for lange. I hvertfall dersom det midlertidige arbeidsforholdet er kort. 

 

SAMFO stiller seg spørrende til om departementets i sitt forslag (Ny § 14-9 bokstav x, 

alternativ 3 og 4) har ment at karantenetiden skal være lik uavhengig av hvor langt det 

opprinnelige midlertidige arbeidsforholdet var. Dersom en arbeidsgiver med hjemmel i den 

nye generelle regelen inngår en avtale om midlertidig tilsetting for tre måneder, virker det lite 

hensiktsmessig at dette skal utløse en 9 eller 12 måneders karantene for senere bruk av 

midlertidig arbeid. En slik regel vil kanskje ha som virkning at flere midlertidige 

arbeidsavtaler blir inngått for et tidsrom som tilsvarer lovens maksimale lengde. Dette kan 

igjen være hensiktsmessig ut fra formålet om at personer med vanskeligheter for å komme inn 

på arbeidsmarkedet skal få en mulighet til å bygge seg opp kompetanse. Men dette vil også 

kunne ha som virkning at bedrifter som er usikker på oppdragsmengde og/eller sin lønnsevne 

og som derfor velger å ansette for kortere perioder, får urimelig lang karantenetid.  

 

Et eksempel vil belyse dette:  

Virksomhet X starter opp med et nytt kundebehandlingssystem men er usikker på om 

dette vil medføre behov for en ekstra stilling på sikt. De velger derfor å ansette Anne i 

12 måneders midlertidig stilling for å prøve ut hvor mye merarbeid det egentlig 

medfører. Ved utløpet av 12 måneder får bedriften 12 mnd. karantene for midlertidig 

ansettelse i dette arbeidet, men kan eventuelt ansette Anne fast. Hvis de avvikler 

arbeidsforholdet uten tilbud om fast stilling vil Anne uansett kunne sette på sin CV at 

hun har 12 måneders sammenhengende arbeidserfaring fra virksomhet X. 

 

Virksomhet Y starter også opp med et nytt kundebehandlingssystem, og er usikre på 

om det gir grunnlag for en ekstra stilling på sikt. Virksomheten har anstrengt økonomi 

og er usikker på lønnsevnen på kort og lang sikt. De tør derfor kun å tilby Kari en 6 

måneders midlertidig stilling. Etter 6 måneder er det fortsatt uklart om kundesystemet 



 

 

3 

medfører behov for en ekstra stilling på sikt. Lønnsevnen viser seg imidlertid å være 

tilstede. Virksomhet Y får likevel 12 måneders karantene før de kan tilby Kari 

ytterligere 6 måneders midlertidig ansettelse. Siden virksomhet Y er usikker på 

behovet for en ansatt i fast stilling velger de å avvikle Karis arbeidsforhold uten tilbud 

om fast stilling. Kari går dermed glipp av muligheten til nye 6 måneders ansettelse, og 

får dermed kun 6 måneders sammenhengende arbeidserfaring i virksomhet Y.  

  

Dette vil eventuelt virke direkte imot hensikten med bestemmelsen. SAMFO ser at en 

mulighet er at arbeidsgiver gis rett til å utvide kortere midlertidige ansettelsesforhold i inntil 

12 måneder før karantene utløses.  

 

SAMFO ser for seg at bestemmelsen for eksempel kunne utformes slik: 

 

§ 14-9 første ledd ny bokstav x: 

Arbeidstaker skal ansettes fast. Avtale om midlertid ansettelse kan likevel inngås: 

X) for ansettelse inntil tolv måneder. Avtale om midlertidig ansettelse etter denne 

bestemmelsen kan fornyes slik at samlet avtaleperiode utgjør maksimalt tolv måneder. 

Ut over dette kan ny avtale om midlertidig ansettelse etter denne bestemmelsen først 

inngås etter tolv måneder for utførelse av samme arbeidsoppgaver.  

 

Alternativt er det en mulighet at karantenen settes til samme varighet som det midlertidige 

arbeidsforholdets varighet. SAMFO tror at det siste kan være hensiktsmessig dersom formålet 

er å få vanskeligstilte inn på arbeidsmarkedet. Dette ville innebære at virksomhet Y i 

eksempelet over kun ville få 6 mnd. karantenetid før de eventuelt kunne tilby Kari ny 

midlertidig stilling. 

 

Mellom de to alternativene som er framsatt i høringsnotatet mener SAMFO at 9 måneders 

karantene er tilstrekkelig for å oppnå hensikten. 12 måneder karantene fremstår som 

unødvendig lang tid. 

 

Forslagets ordlyd skiller ikke på tilfeller der en ansatt etter endt midlertidig ansettelse får 

tilbud om fast ansettelse og tilfeller der den midlertidig ansatte ikke får slikt tilbud. SAMFO 

mener regelen bør være at karantene kun inntreffer i de tilfeller der den midlertidig ansatte 

ikke får tilbud om fast stilling.  

 

Forslaget skiller heller ikke på tilfeller der arbeidsforholdet avsluttes etter arbeidsgivers ønske 

og tilfeller der ansettelsesforholdet avsluttes etter den ansattes eget ønske (f.eks. underveis i 

avtalt ansettelsesperiode). SAMFO anser at den siste typen tilfelle ikke bør utløse noen 

karantenetid for arbeidsgiver og ber departementet presisere dette. 

 

SAMFO mener at forslaget om at karantenetiden skal inntre ved første ansettelses utløp der 

flere midlertidig ansatte jobber med samme type oppgaver, fremstår som uklart og vanskelig å 

håndtere i praksis. SAMFO mener at problemstillingen må utredes nærmere og støtter ikke 

forslaget på det nåværende tidspunkt.  

 

SAMFOs medlemmer består i stor grad av virksomheter innenfor Coop-systemet. Hvert 

samvirkelag kan ha flere butikker spredd over et større område. SAMFO tolker det slik at alt 

butikkarbeid antagelig vil være å anse som likeartede oppgaver, selv om det skjer i 

forskjellige butikker plassert geografisk i noen avstand fra hverandre, så lenge det skjer 

innenfor samme juridiske enhet. Den foreslåtte regelen vil da medføre at en Coop-butikk på 
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Rygge kan få karantenetid på midlertid ansettelse fordi man allerede har brukt midlertidig 

ansettelse i en Coop-butikk i Oslo, siden begge butikkene drives av samme samvirkelag og 

ansettelsesforholdet er knyttet til samvirkelaget, ikke til den enkelte butikk. Tilsvarende vil en 

Coop-butikk på Grefsen i Oslo være avskåret fra å benytte midlertidig ansettelse etter den nye 

bestemmelsen dersom en Coop-butikk på Grønland allerede har benyttet seg av denne 

muligheten og karantene er inntrådt. Dette fremstår som lite heldig og hensiktsmessig. En slik 

regel bør derfor eventuelt suppleres med en geografisk avgrensing eller en avgrensning der 

hver butikk kan anses som en adskilt driftsenhet i forhold til karantenebestemmelsene, selv 

om de tilhører en og samme juridiske enhet.  

 

Endringer i fireårsregelen 

SAMFO mener at fireårsregelen i aml. § 14-9, femte ledd, bør omfatte det nye generelle 

grunnlaget for midlertidig ansettelse. Dette gir en logisk regel som antas å ha god effekt mot 

misbruk. Det er imidlertid ikke logisk å la fireårsregelen omfatte øvrige alternativer i loven, 

slik som § 14-9, første ledd, bokstav c om praksis. Dette vil kunne medføre negativ effekt for 

de elever mv. som ønsker slik praksisplass hos tidligere arbeidsgiver, men som vil få avslag 

på dette fordi arbeidsgiver er redd for å komme inn under fireårsregelen. Tilsvarende vil det 

medføre større skepsis blant arbeidsgiverne knyttet til å delta i arbeidsmarkedstiltak som er 

ønsket av NAV, dersom det oppstår fare for at den som er på tiltak etter en gitt tid kan kreve 

fast ansettelse. 

 

Dagens fireårsregel har vært gjenstand for en del klargjøringer i rettspraksis, og fremstår i dag 

som en relativt klar regel som både ansatte og arbeidsgiver kjenner til og forholder seg til. 

Videre er det slik at vikariater, f.eks. knyttet til lang tids sykdom, ikke helt sjelden strekker 

seg over flere år. Det er viktig at man ikke gjør endringer som medfører at man må bytte vikar 

under et lengre sykdomsfravær for å unngå at vikaren skal bli fast ansatt. SAMFO støtter 

derfor ikke forslagene til innstramming av denne regelen til henholdsvis to eller tre år. 

Sammenholdt med den ulovfestede regelen om at midlertidig ansatte uansett ikke skal 

benyttes til å dekke et varig arbeidskraftbehov, synes bestemmelsen å gi et tilstrekkelig vern 

mot misbruk. 

 

SAMFO kan ikke se at det er opplyst i høringsnotatet hvordan man skal beregne 

fireårsperioden dersom en ansatt har flere etterfølgende midlertidige ansettelsesforhold etter 

den nye generelle regelen, som kun er avbrutt av lovpålagt karantenetid. Er tanken at 

karantenetiden skal medføre brudd på fireårsperioden? Hvis den ikke skal medføre brudd på 

fireårsperioden, skal da karantenetiden komme til fradrag ved beregningen av 

sammenhengende ansettelsestid eller ikke? Etter SAMFOs oppfatning bør karantenetid 

medføre brudd på fireårsperioden, dog slik at fireårsperioden løper dersom den ansatte i 

karantenetiden blir ansatt midlertidig i samme virksomhet, f.eks. i et vikariat.  

 

 

Utleie fra bemanningsforetak 

For SAMFO fremstår det som lite logisk å lage strengere regler for innleie fra 

bemanningsforetak enn for midlertidig ansettelse for øvrig.  

 

Et eksempel kan belyse dette: 

En virksomhet utlyser en midlertidig stilling med utgangspunkt i den nye generelle 

adgangen. Ingen søkere melder seg. Virksomheten kan imidlertid ikke leie inn en 

arbeidstaker i den utlyste stillingen siden innleie ikke kan benyttes for denne typen 

midlertidig ansettelse.  
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Dette fremstår som ulogisk og lite hensiktsmessig. Vikarbyrådirektivets krav til 

likebehandling kan også være til hinder for at det settes strengere regler for innleie enn for 

midlertidig ansettelse. SAMFO mener derfor at det bør være parallellitet mellom rett til å 

benytte midlertidig arbeidskraft og rett til å benytte innleie. 

 

Unntak fra bestemmelsene om likebehandling ved utleie fra bemanningsforetak 

SAMFO organiserer ikke bemanningsforetak og vil dermed ikke bli direkte berørt av 

endringen som er foreslått. På generelt grunnlag anser SAMFO det som positivt at det åpnes 

for at man kan tariffavtale unntak fra likebehandlingsreglene. Denne adgangene bør legges til 

et nivå som kan sikre at det generelle vernet blir respektert. SAMFO støtter forslaget om at 

denne adgangen legges til fagforeninger som har innstillingsrett etter arbeidstvistloven.  

 

Søksmålsrett for fagforeninger om ulovlig innleie 

SAMFO viser til vår høringsuttalelse av 3. februar 2013 vedrørende innføringen av 

søksmålsretten for fagforeninger. SAMFO fastholder synspunktene som fremkommer i 

høringsuttalelsen. Reglene om søksmålsrett for fagforeninger om ulovlig innleie bryter med 

grunnleggende prinsipper i vårt rettssystem og forrykker balansen mellom partene i 

arbeidslivet. SAMFO støtter departementets forslag om å oppheve reglen. 

 

Oppsummering: 

SAMFO  

 støtter forslaget til forenkling av Aml. § 14-9, første ledd a.  

 støtter forslaget om å lovfeste adgangen til å si opp midlertidige ansettelsesavtaler før 

fastsatt opphørsdato.  

 støtter forslaget om å innføre en generell adgang til midlertidig ansettelse 

 ønsker minst mulig begrensninger i denne generelle adgangen til midlertidig 

ansettelse, både med hensyn til varighet og eventuell karantene.  

 mener at det bør være anledning til å forlenge kortere midlertidige ansettelser innenfor 

den fastsatte maksgrensen. 

 mener at fireårsreglen bør omfatte midlertidige ansettelser etter den nye 

bestemmelsen. Dog slik at fullført karantene uten at den ansatte får annet midlertidig 

arbeide (f.eks. vikariat) vil avbryte fireårsperioden. 

 mener at fireårsperioden bør bestå uavkortet. 

 mener at retten til innleie bør være parallell med retten til å benytte midlertidig 

ansettelse. 

 støtter forslaget om at likebehandlingsprinsippet kan fravikes ved tariffavtale. 

 støtter forslaget om å oppheve søksmålsretten for fagforeninger. 

 

Med vennlig hilsen 

SAMFO 

 
Torgeir Kroken  

Direktør 

         
        Astrid Flesland 

        Kontorsjef/advokat 


