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Høringssvar - Midlertidige ansettelser  

Hovedorganisasjonen Virke viser til høringsbrev og høringsnotat om forslag til endringer i 

reglene om midlertidige ansettelser og inn-/utleie fra bemanningsforetak.  

 

I vurderingen av departementets forslag har Virke lagt avgjørende vekt på følgende 

overordnende kriterier:  

 

 I hvilken grad ivaretar forslaget våre medlemmers krav om mer brukervennlige 

regler? 

 I hvilken grad ivaretar forslaget våre medlemmers krav om nødvendige utvidelser i 

adgangen til å ansette midlertidig? 

 I hvilken grad balanserer forslaget på en hensiktsmessig måte hensyn til virksomhet 

og ansatt 

 I hvilken grad iverksettes det tiltak som hindrer misbruk samtidig som regelverket 

gjør det mindre risikofylt å ansette. 

 

Departementet har etter Virkes vurdering fremmet forslag som gir økt brukervennlighet og 

større fleksibilitet, samtidig som det er foreslått tiltak som demmer opp for de potensielle 

utfordringene en utvidet adgang til midlertidige ansettelser vil kunne medføre. Dette utdypes 

nedenfor, men Virkes synspunkter kan oppsummeres på følgende måte:  

  

 Faste ansettelser skal være hovedregelen i det norske arbeidslivet.  

 Det bør innføres en generell adgang til å ansette midlertidig i 12 måneder 

 Det bør innføres en karanteneperiode på 6 måneder før man på nytt kan ansettes 

etter den generelle regelen 

 Virkningene av regelendringene bør følges nøye og det bør derfor iverksettes et 

forskningsprosjekt som kartlegger situasjonen før og etter regelendringene 

 Ansettelser etter den generelle regelen bør omfattes av fireårsregelen 

 Praksisarbeid bør ikke omfattes av fireårsregelen 

 Fireårsregelen bør ikke reduseres til en tre- eller toårsregel 

 Dagens hovedregel om midlertidige ansettelser bør forenkles og tydeliggjøres 

 Det bør lovfestes en oppsigelsesadgang i avtaleperioden for midlertidige 

arbeidsavtaler 

 Det bør være lik adgang til å leie inn arbeidskraft som det er til å ansette midlertidig 

mailto:info@virke.no
http://www.virke.no/
http://www.regjeringen.no/nb/dep/asd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2014/Horing-om-endringer-i-arbeidsmiljoloven-juni-2014/Horingsbrev.html?id=763959
http://www.regjeringen.no/upload/ASD/Dokumenter/2014/Horing_AMS/Midlertidig_ansettelse_mm.pdf
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1. Overordnete synspunkter på helheten i forslaget om midlertidige ansettelser  

 

1.1 Hovedregelen skal være fast ansettelse 

Faste ansettelser innebærer stabile og forutsigbare rammebetingelser for begge parter i et 

arbeidsforhold. Arbeidsgivere ønsker i utgangspunktet faste ansettelser fordi det sikrer stabil 

arbeidskraft som opparbeider seg verdifull kompetanse over tid, og man slipper å bruke 

ekstra ressurser på å rekruttere og lære opp nyansatte. Arbeidstakere ønsker fast 

ansettelse fordi det sikrer stabile og forutsigbare arbeidsvilkår. 

 

1.2 Behov for midlertidige ansettelser  

Selv om hovedregelen er faste ansettelser er det bred enighet om at det i enkelte tilfeller er 

nødvendig å ansette midlertidig. Et godt eksempel på det er muligheten til å ansette 

midlertidig i vikariater, hvor andelen som er ansatt i vikariater utgjør over 40 prosent av de 

midlertidige ansatte. Dette henger blant annet sammen med at Norge har en lang rekke lov- 

og avtalefestede permisjonsordninger, f.eks. en av verdens lengste foreldrepermisjons-

ordninger, et sterkt stillingsvern for sykemeldte mv. I sum gir dette et ikke ubetydelig behov 

for midlertidige ansettelser.  

 

1.3 Behov for endringer i gjeldende regler om midlertidige ansettelser  

I forbindelse med denne høringsrunden har Virke sendt ut informasjon til medlemmene om 

departementets forslag og bedt om tilbakemeldinger på disse. Nærmest uten unntak gir 

medlemmene uttrykk for at dagens regler må endres, både fordi dagens regler er uklare og 

fordi de gir for liten fleksibilitet. Medlemmene er også positive til departementets konkrete 

forslag.1  

 

1.4 Bruken av midlertidige ansettelser er relativt lite utbredt 

I Norge er bruken av midlertidige ansettelser relativt lite utbredt, både i andel av de 

sysselsatte og sammenlignet med andre land. Hvis vi ser privat og offentlig sektor under ett 

er andelen midlertidig ansatte i Norge 8,3 prosent. Dette er på nivå med andelen i f.eks. 

Danmark (8,5 prosent), men lavere enn OECD-snittet (12 prosent) og f.eks. Sverige og 

Finland (15-16 prosent). Det er også verdt å merke seg at bruken av midlertidige ansettelser 

i Norge er betydelig lavere i privat sektor (6,8 prosent) enn i offentlig sektor (11,4 prosent).  

 

En økt adgang til å ansette midlertidig vil sannsynligvis føre til at det blir flere midlertidig 

ansatte. Dette vil i seg selv ikke være problematisk så lenge det hjelper flere inn i 

arbeidslivet og det skjer en relativt rask overgang fra midlertidig til fast ansettelse. Motsatt vil 

det være problematisk dersom noen blir "sittende fast" i midlertidige stillinger, enten grupper 

av personer eller ansatte innenfor særskilte bransjer. Det vil derfor være viktig å overvåke 

utviklingen og Virke støtter departementets forslag om å gjennomføre et forskningsprosjekt 

som kartlegger situasjonen før og etter regelendringene.     

 

1.5 Et springbrett inn i arbeidslivet og kort vei til faste ansettelser   

Det er flere undersøkelser som tyder på at midlertidige ansettelser kan fungere som et 

springbrett inn i arbeidslivet for grupper som ellers har vanskelig for å få innpass, se f.eks. 

von Simonsen og Engebretsen, Salvanes og Vassengen og OECD Employment Outlook 

2013.   

                                                
1 Et unntak er Norges Handikapforbund som ikke støtter forslaget om en generell adgang til å ansette 

midlertid. De har levert eget høringssvar og Virke viser til dette.  

http://www.fafo.no/pub/rapp/20179/20179.pdf
http://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/oa_201205/engebretsen.pdf
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Videre viser forskningen at veien fra midlertidig til fast ansettelse er kort. Av Fafo-rapport 

430 fremgår det at etter ett kvartal er om lag 1/3 gått over i fast stilling, etter ett år er om lag 

halvparten i fast stilling og etter to år er omtrent 2/3 ansatte i fast jobb. Studien utført av 

Engebretsen, Salvanes og Vassengen viser omtrent det samme; 26 prosent var gått over i 

fast stilling etter ett kvartal, og etter ett år har rundt halvparten gått over i permanent stilling. 

 

1.6 Utfordringer 

Selv om midlertidige ansettelser både fungerer som et springbrett inn i arbeidslivet og det er 

kort vei fra midlertidig til fast ansettelse, er det også negative effekter av en for vid adgang til 

å ansette midlertidig. I OECD Employment Outlook 2013 pekes det på at dersom reglene for 

midlertidige ansettelser liberaliseres, samtidig som man opprettholder et strengt vern av 

faste ansettelser, er det en tendens til at arbeidsgivere søker å erstatte faste ansettelser 

med midlertidige. Norsk forskning som har vurdert den internasjonale forskningen om 

temaet, har kommet med tre hovedkonklusjoner (Econ 2009): 

 

1. Sterkt vern av faste stillinger kan gi økt langtidsledighet og gjøre det vanskeligere 

for ungdom å komme inn på arbeidsmarkedet. 

2. Sterkt vern av faste stillinger kan ha negativ effekt på produktivitetsutviklingen. 

3. Et liberalt reguleringsregime for midlertidige stillinger og innleie av arbeidskraft kan 

bidra til å skape et segment hvor arbeidsgiverne satser lite på 

kompetanseoppbygging. 

 

Virke mener dette er utfordringer som må tas på alvor i vurderingen av departementets 

forslag. Ser man på oppsigelsesvernet for fast ansatte i Norge, så er det på OECD-

gjennomsnittet. Av World Economic Forum sin Global Competitiveness Report 2014-2015 

fremgår det at stillingsvernsreglene er det største hinderet for norsk konkurransekraft. Av de 

144 landene som er vurdert kommer Norge på 132. plass. Den "risikofaktoren" det vises til i 

de to første kulepunktene ovenfor vil derfor være lite aktuell. Videre er det slik at Norge i dag 

har en av de strengeste reguleringene av adgangen til å ansette midlertidig av alle OECD-

land. Selv etter departementets forslag vil Norge ha en relativt streng regulering på dette 

området. Farene ved et liberalt reguleringsregime for midlertidige ansettelser, som det vises 

til i siste kulepunkt ovenfor, vil derfor heller ikke være påtrengende etter departementets 

forslag.   

 

2. Hovedregelen om midlertidige ansettelser bør forenkles og tydeliggjøres 

Dagens regler som gir mulighet til å ansette midlertidig i inntil fire år dersom det foreligger et 

midlertidig behov, skal videreføres, jf. arbeidsmiljøloven § 14-9. Departementet foreslår 

imidlertid å forenkle og tydeliggjøre hovedregelen i dagens regelverk.  

 

Gjeldende hovedregel om midlertidige ansettelser uklar og lite brukervennlig. Etter denne 

bestemmelsen kan man ansette midlertidig «når arbeidets karakter tilsier det og arbeidet 

atskiller seg fra det som ordinært utføres i virksomheten», jf. arbeidsmiljøloven § 14-9 første 

ledd bokstav a. Det er et stort problem at ordlyden ikke gir noen umiddelbar veiledning på 

hvilke typetilfeller man her har ment å omfatte og det knytter seg derfor usikkerhet til 

hvordan bestemmelsen skal forstås. I Ot. prp. nr. 49 (2004-2005)2 uttales følgende:  

 

                                                
2 Ot. prp. nr. 49 (2004-2005), punkt 16.2.3 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/dok/regpubl/otprp/20042005/otprp-nr-49-2004-2005-/13/3.html
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/dok/regpubl/otprp/20042005/otprp-nr-49-2004-2005-/13/3.html
http://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/oa_201205/engebretsen.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/AD/publikasjoner/rapporter/2010/R_2010_econ_stillingsvern.pdf
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/rankings/#indicatorId=EOSQ134
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/dok/regpubl/otprp/20042005/otprp-nr-49-2004-2005-/16/2/3.html?id=396875
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/dok/regpubl/otprp/20042005/otprp-nr-49-2004-2005-/16/2/3.html?id=396875
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«…ordlyden kan fremstå som uklar for brukerne av regelverket. Det kan medføre at i tilfeller 

der det foreligger et reelt behov for kortvarige ansettelser, unnlater virksomhetene å ansette 

fordi de er i tvil om lovligheten. Dette kan også skape unødige tvister om hvorvidt det er 

adgang til midlertidig ansettelse.»3 

 

Denne uklarheten medfører at regelen brukes feil. For det første ansetter virksomhetene 

midlertidig når vilkårene for det ikke er oppfylt. For det andre lar virksomhetene være å 

ansette midlertidige selv om vilkårene for det er oppfylt, i frykt for hvilke konsekvenser det 

kan få dersom man trår feil. Dersom vilkårene for midlertidig ansettelse ikke er oppfylt vil 

den ansatte kunne kreve erstatning og fast stilling, jf. arbeidsmiljøloven § 14-11. Dette vil 

igjen kunne føre til at virksomheten ender opp med for mange fast ansatte. For det tredje, 

og det henger nøye sammen med det som er nevnt ovenfor, virker uklarheten 

konfliktskapende på arbeidsplassen.  

 

Virke støtter derfor departementets forslag om å forenkle og tydeliggjøre hovedregelen. Det 

konkrete lovforslaget – at det kan ansettes midlertidig «når arbeidsoppgavene er av 

tidsbegrenset varighet» – er etter Virkes vurdering en klar forbedring av gjeldende ordlyd.  

 

3. Det bør innføres en generell adgang til å ansette midlertidig i inntil 12 måneder 

 

3.1 Virke støtter forslaget om en generell adgang til å ansette midlertidig inntil 12 mnd 

I tillegg til å videreføre dagens regler hvor det er adgang til å ansette midlertidig i inntil fire år 

hvis det foreligger et midlertidig behov, foreslår departementet å innføre en mulighet til å 

ansette midlertidig i inntil 9 eller 12 måneder selv om det ikke foreligger et midlertidig behov.  

 

Virke støtter forslaget om å innføre en generell, betingelsesløs adgang til å ansette 

midlertidig fordi det vil føre til et mer brukervennlig regelverk, det vil gi økt fleksibilitet og det 

vil fungere som et springbrett inn i arbeidslivet. Dette utdypes nedenfor.  

 

I høringsnotatet stilles det spørsmål om den generelle adgangen bør være tidsbegrenset til 

9 eller 12 måneder. Virke mener perioden bør settes til 12 måneder fordi det er det 

alternativet som best ivaretar hensynet til fleksibilitet og gir arbeidstakere størst mulighet til å 

samle mest mulig relevant arbeidserfaring. Vi minner i denne sammenheng om flere 

undersøkelser viser at om lag halvparten av de midlertidig ansatte går over i fast stilling i 

løpet av nettopp 12 måneder, jf. ovenfor under punkt 1.5.  

 

3.2 Økt brukervennlighet 

Som nevnt ovenfor er dagens lov, som lister opp tilfeller hvor det er adgang til midlertidig 

ansettelse, restriktiv og til dels uklar og vanskelig å forstå. En generell adgang vil gjøre at 

virksomhetene slipper å forholde seg til vanskelige skjønnstema med risiko for omfattende 

konsekvenser dersom de trår feil. Dette vil igjen innebære en forenkling og et mer 

brukervennlig regelverk.  

 

3.3 Økt fleksibilitet – generelt  

For det andre gir dagens regler for liten fleksibilitet. En generell, dog tidsbegrenset, adgang 

vil gi virksomhetene mulighet til å benytte midlertidige ansettelser i situasjoner hvor det ikke 

                                                
3 Tilsvarende i Ot.prp.nr.50 (1993-94) s. 165 hvor det uttales: ”Uttrykket er lite presist og gir derfor liten 

veiledning.” 

http://lovdata.no/lov/2005-06-17-62/%c2%a714-11
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftinn?00000&krono&/lex/otprp/htprp-199394-050.html#map66
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er tillatt etter dagens regelverk, for eksempel i forbindelse med nyetableringer, omstillinger 

og innovasjonsprosjekter. Dette vil igjen legge til rette for nyskapende, effektiv og 

konkurransemessig drift.  

 

3.4 Økt fleksibilitet – usikkerhet knyttet til fremtidig utvikling og oppgavetilfang 

Ved nyetablering av virksomhet vil det ofte være vanskelig for arbeidsgiver å vite hvor 

mange ansatte som faktisk trengs for å igangsette og opprettholde rasjonell drift. I mangel 

av adgang til å ansette midlertidig, løser arbeidsgivere dette ved å trekke veksler på færre 

arbeidstakere, og avventer faste ansettelser til driften har stabilisert seg.  

 

En av Gründerrådets anbefalinger, som la frem sin rapport i juni 2012, var en utvidet 

mulighet for midlertidige ansettelser.4 En generell adgang vil nettopp åpne for at det kan 

ansettes midlertidig i en oppstartsfase.  

 

Det er også behov for økt fleksibilitet i forbindelse med ulike omstillingsfaser. Det vil f.eks. 

ofte være slik at det går noe tid før sysselsettingen følger en konjunkturoppgang. Vil 

etterspørselen fortsatt ta seg opp? Har bedriften tilstrekkelig likviditet fremover? Vil det bli 

lettere å få lån igjen? Og hvordan går det internasjonalt? Denne usikkerheten gjør at mange 

arbeidsgivere holder igjen på ansettelser. Det innebærer at de som har blitt omfattet av 

nedbemanninger og andre som står i ledighetskø eller er på arbeidsmarkedstiltak har tilgang 

på færre stillinger enn hva som ellers kunne vært tilfellet. Det er beklagelig. Det er en stor 

sløsing med menneskelige ressurser. Og den samfunnsøkonomiske gevinsten av å få flere i 

jobb raskere – og dermed større aktivitet og enda flere i jobb – er enorm.  

 

Virke gjennomførte høsten 2009 en medlemsundersøkelse om midlertidige ansettelser. 

Undersøkelsen viste at to av tre virksomheter tror økt adgang til midlertidige ansettelser vil 

gjøre det lettere for virksomheten å utvide arbeidsstokken raskt. Av de som måtte 

nedbemanne under finanskrisen svarte tre av fire at økt adgang til midlertidige ansettelser 

vil føre til at virksomheten lettere vil kunne øke arbeidsstokken. 

 

3.5 Økt fleksibilitet – usikkerhet knyttet til fremtidig finansiering 

Virke representerer mange interesseorganisasjoner og virksomheter i frivillig sektor hvor 

driften er avhengig av årlige offentlige bevilgninger, og mange får sine rammebetingelser 

fastsatt/endret med kort varsel. Ekstern finansiering av drift gir imidlertid ikke grunnlag for 

midlertidig ansettelse etter arbeidsmiljøloven § 14-9. Den manglende adgangen til å ansette 

midlertidig i disse tilfellene gjør at mange virksomheter vegrer seg mot å ta inn flere ansatte 

enn høyst nødvendig, eller endog ansetter fast for så kort etterpå å måtte si opp nyansatte 

ut fra bristende økonomiske forutsetninger. I noen tilfeller er man også henvist til å ansette i 

faste stillinger, vel vitende om at de økonomiske rammebetingelsene vil endre seg om kort 

tid.  

 

3.6 Et springbrett inn i arbeidslivet  

En økt adgang til å ansette midlertidig vil kunne fungere som en inngangsport til arbeidslivet 

for grupper som i dag har problemer med å få innpass. Ved en ansettelse kjøper 

arbeidsgiver i realiteten en tjeneste (arbeidskraft) av arbeidstakeren. Dersom arbeidsgiver er 

                                                
4 Gründerrådet ble nedsatt av Kommunal- og regionaldepartementet og hadde som mandat å gi innspill på 

hva som er de største hindringene for nyetablerte virksomheter eller for folk som ønsker å etablere ny 

virksomhet.  

http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/dok/nouer/2008/nou-2008-17/7.html
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usikker på kvaliteten av den tjenesten som arbeidssøkeren tilbyr, for eksempel på grunn av 

manglende arbeidserfaring, uklare tilretteleggingsbehov, dårlige språkferdigheter mv., 

kjøper man tjenesten av en annen. Det faktum at andelen arbeidsledige blant nyutdannede, 

etniske minoriteter og personer med nedsatt funksjonsevne er langt høyere enn i 

befolkningen for øvrig, tyder på at disse usikkerhetsmomentene ofte er avgjørende i en 

rekrutteringsprosess. Ved en generell, tidsbegrenset adgang til å ansette midlertidig vil 

arbeidsgivers opplevelse av risiko reduseres og dette vil åpne for at personer som normalt 

har problemer med å komme inn på arbeidsmarkedet får en anledning til å vise sin 

kompetanse.    

 

4. Det bør innføres begrensninger i muligheten til å ansette midlertidig med hjemmel i 

den nye generelle adgangen 

Virke støtter departementets forslag om at det må innføres begrensninger mot videre 

midlertidig ansettelse i den generelle adgangen. Dette er nødvendig for å sikre en reelt 

tidsbegrenset generell adgang til å ansette midlertidig, slik at det ikke vil være lovlig med 

gjentatte og sammenhengende midlertidige ansettelser på generelt grunnlag for å utføre 

samme typen arbeidsoppgaver. 

 

Selv om det er lett å slutte seg til en begrensning, er det vanskeligere å ta stilling til hvordan 

en slik begrensning bør utformes. Før vi går over til en nærmere drøftelse av dette vil vi slå 

fast følgende:  

 

 Virke støtter forslaget om at midlertidig ansettelse basert på andre grunnlag i loven, 

f.eks. vikariat, ikke berøres av karanteneperioden 

 Virke legger også til grunn at karanteneperioden ikke slår inn hvis den midlertidig 

ansatte går over i en fast stilling hos samme arbeidsgiver 

 

En skjønnsmessig begrensning, f.eks. at det «ikke umiddelbart» kan inngås ny avtale, vil 

nok være den mest fleksible løsningen, men den vil samtidig være mindre brukervennlig 

fordi man da i hvert enkelt tilfelle må foreta en skjønnsmessig vurdering av om vilkåret er 

oppfylt. Virke mener hensynet til en klar og enkel regel her bør tillegges avgjørende vekt og 

at det derfor bør innføres en klart angitt karanteneperiode. 

 

Av høringsnotatet fremgår det at karantenen inntrer «dersom arbeidsforholdet avsluttes» og 

det vil da «ikke være adgang til å inngå ny avtale om midlertidig ansettelse for utførelse av 

samme oppgaver, verken med samme eller en annen arbeidstaker».  

 

Slik vi leser høringsnotatet er departementets vurderinger og forslag gjennomgående knyttet 

til at arbeidsforholdet avsluttes ved avtaleperiodens slutt og at avtaleperioden er 

sammenfallende med lovens maksimale grense. Slik vil det imidlertid ikke alltid være.  

 

For det første vil den ansatte selv i noen tilfeller slutte i stillingen før den avtalte 

ansettelsesperioden er utløpt, f.eks. etter tre måneder. For det andre vil arbeidsgiver i noen 

tilfeller også se seg nødt til å avslutte ansettelsesforholdet før den avtalte ansettelses-

perioden er utløpt, f.eks. på grunn av mangelfull arbeidsutførelse. For det tredje har man 

tilfeller der ansettelsesforholdet avsluttes ved avtaleperiodens utløp, men hvor 

avtaleperioden er langt kortere enn lovens rammer.  
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I disse tilfellene synes en karanteneperiode på 12 måneder å være unødvendig lang og på 

mange måter undergrave hensynene bak innføringen av en generell adgang til å ansette 

midlertidig; det vil både begrense den økte fleksibiliteten man ønsker å oppnå og det vil 

begrense de ansattes mulighet til å opparbeide seg relevant arbeidserfaring.    

 

På bakgrunn av dette foreslår Virke en karanteneperiode på 6 måneder. Dette er riktignok 

en kortere periode enn det som er antydet i høringsnotatet, men den er etter vår vurdering 

likevel så lang at den både gir et tydelig signal og innebærer en reell begrensning i 

muligheten til å benytte midlertidig arbeidskraft over lengre tid uten en særskilt begrunnelse.   

 

Virkes forslag til lovtekst:   

 

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

 

x) for ansettelse i en periode på inntil 12 måneder. Etter utløpet av perioden kan ny avtale 

om midlertidig ansettelse etter denne bestemmelsen først inngås etter 6 måneder for 

utførelse av samme arbeidsoppgaver.» 

 

I høringsnotatet stiller departementet spørsmål om hvordan karanteneperioden skal 

beregnes hvor det er flere ansatte som utfører «samme arbeidsoppgaver», men hvor de er 

ansatt på ulike tidspunkter. Dette er et svært vanskelig spørsmål. På den ene siden er det 

behov for begrensninger som hindrer misbruk, men på den andre siden er det også viktig at 

reglene blir praktikable og faktisk sikrer den fleksibiliteten de er tiltenkt.  

 

Departementet foreslår en løsning hvor karanteneperioden inntreffer ved utløpet av første 

ansettelse, og inntreffer på samme tidspunkt for alle som er ansatt med hjemmel i den 

generelle adgangen. Virke mener en slik løsning vil kunne medføre at den generelle 

hjemmelen i realiteten blir ubrukelig, f.eks. i en virksomhet med mange avdelinger som i stor 

grad opererer uavhengig av hverandre. I disse tilfellene vil det være bortimot praktisk umulig 

å etterleve denne typen begrensning. For at bestemmelsen skal få den effekten den er 

tiltenkt er det derfor viktig at karanteneperioden ikke inntreffer når ansettelsene er brukt i 

ulike avdelinger e.l. som er klart adskilt fra hverandre, selv om de strengt tatt er en del av 

samme virksomhet.  

 

Det er også avgjørende at begrepet «samme arbeidsoppgave» ikke tolkes unødvendig 

strengt, ellers vil regelen i svært begrenset grad kunne benyttes i virksomheter hvor de 

ansatte i stor grad utfører samme arbeid og der det av ulike årsaker er behov for å bruke 

denne regelen i en oppstartsperiode, for å sikre omstilling eller for å teste ut nye markeder. 

Hvis man ikke tar hensyn til dette vil en ny hjemmel som var tenkt å sikre virksomhetene 

fleksibilitet, få begrenset eller ingen reell verdi.  

 

Departementets forslag vil heller ikke være ideell for den enkelte ansatte. Et av formålene 

med den nye hjemmelen er at den skal kunne fungere som et springbrett inn i arbeidslivet 

for arbeidstakere som f.eks. mangler arbeidserfaring. En løsning hvor karanteneperiodens 

starttidspunkt regnes fra utløpet av første ansettelse vil medføre at personer som er ansatt 

på et senere tidspunkt vil få en langt kortere periode å opparbeide seg arbeidserfaring på før 

karanteneperioden inntrer.  
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På bakgrunn av dette mener Virke at man bør ha en individuell tilnærming ved ansettelser 

etter den generelle hjemmelen, dvs. at det skal være mulig å ansette hver enkelt ansatt i 12 

måneder før karanteneperioden inntrer. Hvordan dette virker i praksis bør kartlegges 

gjennom det varslede forskningsprosjektet om tilknytningsformer i arbeidslivet.    

 

I en diskusjon om begrensninger på bruken av midlertidige ansettelser er det også viktig å 

huske på at det også finnes andre regler, som ikke er nevnt i høringsnotatet, som er tatt inn i 

loven for å begrense bruken av midlertidige ansettelser. Et eksempel på dette er 

drøftingsplikten etter arbeidsmiljøloven § 14-9 første ledd:  

 

«Arbeidsgiver skal minst en gang per år drøfte bruken av midlertidig ansettelse etter 

bestemmelsene i dette ledd med de tillitsvalgte.» 

 

Virke legger til grunn at drøftingsplikten også vil omfatte en generell hjemmel til å ansette 

midlertidig. De årlige drøftingene vil dermed også bidra til å bevisstgjøre og begrense bruk 

av midlertidige ansettelser etter den generelle hjemmelen.    

 

Subsidiært:  

Dersom karanteneperioden settes til ni eller 12 måneder bør bestemmelsen suppleres med 

en "sikkerhetsventil" som hindrer urimelige resultater, jf. eksemplene ovenfor. Lovteksten 

kan da f.eks. utformes på følgende måte:  

 

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

 

x) for ansettelse i en periode på inntil 12 måneder. Etter utløpet av perioden kan ny avtale 

om midlertidig ansettelse etter denne bestemmelsen først inngås etter 9/12 måneder for 

utførelse av samme arbeidsoppgaver med mindre det foreligger saklig grunn til å inngå slik 

avtale på et tidligere tidspunkt".  

 

Hvis man velger en slik løsning må forarbeidene angi hvilke tilfeller en slik saklig grunn er 

ment å omfatte, jf. eksemplene ovenfor.  

 

Atter subsidiært kan man tenke seg en løsning der karanteneperioden settes lik den faktiske 

perioden ansettelsen har vart, f.eks. tre måneders ansettelse gir tre måneders 

karanteneperiode.  

 

5. Overgang fra midlertidig til fast ansettelse  

 

5.1 Fast ansettelse ved utløp av midlertidig ansettelse etter den generelle regelen 

I høringsnotatet foreslås det at en midlertidig ansettelse etter den generelle hjemmelen går 

over til å bli fast dersom arbeidsforholdet løper videre utover den avtalte perioden og det 

ikke er inngått ny avtale om midlertidig ansettelse på annet rettsgrunnlag (typetilfeller som 

nevnt i gjeldende § 14-9).  

 

Virke er i utgangspunktet enig i departementets vurderinger, men er redd for at en så rigid 

regel uten skjønnsutøvelse vil kunne medføre urimelige resultater i tilfeller hvor man ved en 

glipp har gått utover den avtalte perioden uten å avklare videre løp.  
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Virke mener dette kan løses ved at man i forarbeidene presiserer at arbeidsmiljøloven § 14-

11 – Virkninger av ulovlig innleie – også kommer til anvendelse i tilfeller som nevnt ovenfor. 

Alternativt kan dette presiseres gjennom nytt annet punktum i bestemmelsens første ledd:   

 

(1) Dersom det foreligger brudd på bestemmelsene i §§ 14-9 eller 14-10, skal retten etter 

påstand fra arbeidstaker avsi dom for at det foreligger et fast arbeidsforhold eller at 

arbeidsforholdet fortsetter. Det samme gjelder når ansettelsen er hjemlet i [ny bestemmelse] 

og arbeidsforholdet løper videre ut over lovens grense på 12 måneder og det ikke er inngått 

ny avtale om midlertidig ansettelse på annet rettsgrunnlag. I særlige tilfeller kan retten 

likevel, etter påstand fra arbeidsgiver, bestemme at arbeidsforholdet skal opphøre dersom 

den etter en avveining av partenes interesser finner at det vil være åpenbart urimelig at 

arbeidsforholdet fortsetter. 

 

5.2 En generell adgang til å ansette midlertidig bør omfattes av fireårsregelen 

I høringsnotatet stilles det spørsmål om en generell adgang til å ansette midlertidig bør 

omfattes av fireårsregelen i § 14-9 femte ledd.  

 

Da fireårsregelen ble lovfestet i arbeidsmiljøloven var begrunnelsen at den skulle være en 

sikkerhetsventil som hindrer at enkelte arbeidstakere blir gående på midlertidige kontrakter 

”for evig og alltid”. Grensen på fire år ble vurdert til å være en «hensiktsmessig grense for 

hva som er akseptabel maksimal lengde på midlertidig ansettelse og som sikrer tilstrekkelig 

fleksibilitet i de fleste tilfeller», jf. Ot. prp. nr. 49 (2004-2005) pkt 16.4.3.  

 

Virke mener disse vurderingene er gyldige også i dag og at en generell adgang til å ansette 

midlertidig derfor bør omfattes av fireårsregelen. 

 

5.3 Praksisarbeid bør ikke omfattes av fireårsregelen 

I høringsnotatet stilles det spørsmål om midlertidig ansettelser i praksisarbeid i gjeldende § 

14-9 første ledd bokstav c, bør omfattes av fireårsregelen. Virke mener praksisarbeid 

fortsatt bør holdes utenfor fireårsregelen.  

 

5.4 Fireårsregelen bør ikke reduseres i lengde 

I høringsnotatet stilles det også spørsmål om fireårsregelen bør reduseres til tre, eventuelt 

to år. Virke er sterkt imot at fireårsregelen reduseres og mener det kan få alvorlige 

konsekvenser, særlig for mindre virksomheter.   

 

Når vi diskuterer midlertidig ansattes rett til fast stilling må vi skille mellom to typetilfeller. For 

det første har man tilfeller hvor en arbeidstaker blir midlertidig ansatt uten at vilkårene i § 14-

9 er oppfylt, for eksempel i tilfeller hvor det inngås løpende, kortvarige vikariatavtaler for å 

dekke et konstant behov for vikartjeneste innenfor en større virksomhet med noenlunde 

stabil fraværsprosent. I disse tilfellene kan arbeidstakeren kreve fast ansettelse før det har 

gått fire år, jf. f.eks. Rt.1989.1116 (Statfjord-dommen) og Rt.2006.1158 (Ambulanse-

dommen).  

 

Saken stiller seg helt annerledes i tilfeller hvor vilkårene for midlertidig ansettelse er oppfylt 

og arbeidsgiver har et legitimt behov for å ansette midlertidig. Da fireårsregelen ble lovfestet 

i arbeidsmiljøloven for 10 år siden var perioden på fire år et resultat av en hensiktsmessig 

avveiing av hensynet til arbeidstakers behov for sikkerhet og arbeidsgivers behov for 

fleksibilitet. Det samme må etter Virkes vurdering gjelde i dag.  

http://www.regjeringen.no/nb/dep/asd/dok/regpubl/otprp/20042005/otprp-nr-49-2004-2005-/16/4/3.html?id=396883
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Siden bestemmelsen ble vedtatt har den også blitt endret til arbeidstakers fordel ved at det 

ved beregning av ansettelsestid ikke skal gjøres fradrag for arbeidstakers fravær. Dette 

innebærer at det ikke skal gjøres fradrag for foreldrepermisjoner, utdanningspermisjoner, 

permisjoner for å utføre politiske verv, sykdomsperioder mv.  

 

Ved en reduksjon av fireårsregelen vil særlig mindre virksomheter raskt kunne ende opp 

med en overbemanning etter helt legitim bruk av f.eks. vikarer for ansatte i 

foreldrepermisjon. Det vil rett og slett ikke være udekkede arbeidsoppgaver som de ansatte 

kan settes til å utføre. Dersom midlertidig ansattes rett til fast stilling inntrer for raskt vil man 

derfor undergrave virksomhetenes legitime behov for og adgang til midlertidige ansettelser.   

 

Virke mener spørsmålet om endringer i fireårsregelen også må ses i sammenheng med 

hvor lang tid det faktisk tar før man går fra midlertidig til fast ansettelse. Forskningen viser at 

2/3 av de midlertidig ansatte går over i faste stillinger i løpet av to år. Fireårsregelen vil 

derfor i realiteten være et lovfestet sikkerhetsnett for mindretallet som av ulike grunner ikke 

er fast ansatt på et langt tidligere tidspunkt. 

 

For Virke synes det klart at krav om endringer av fireårsregelen som hovedregel ikke er 

begrunnet i at fireårsperioden er for lang, men heller at fireårsregelen brytes. Særlig i 

offentlig sektor ser vi eksempler på at man går midlertidig ansatt langt utover fire år. Da må 

man ta tak i dette misbruket, ikke korte ned en regel som på en god måte balanserer 

hensynene til både virksomheter og ansatte.   

 

6. Det bør lovfestes en oppsigelsesadgang for midlertidige arbeidsavtaler i 

avtaleperioden  

I høringsnotatet fremmes det forslag om å lovfeste at midlertidige arbeidsavtaler kan sies 

opp i avtaleperioden etter lovens oppsigelsesregler. Virke støtter forslaget fordi det avklarer 

en usikker rettstilstand og bidrar til et brukervennlig regelverk.  

 

7. Det bør være like vilkår for innleie av arbeidskraft og midlertidige ansettelser  

Etter gjeldende regler er vilkårene for å leie inn arbeidskraft identiske med vilkårene for å 

ansette midlertidig, jf. arbeidsmiljøloven §§ 14-12 og 14-9.  

 

I høringsnotatet foreslår departementet at den generelle adgangen til å ansette midlertidig 

ikke skal gjelde tilsvarende ved innleie av arbeidskraft, dvs. at det vil bli snevrere rammer for 

innleie enn for midlertidige ansettelser. Den overordnede begrunnelsen for dette skillet er 

«lovgivers utgangspunkt om at fast ansettelse i et topartsforhold mellom arbeidsgiver og 

arbeidstaker skal være det normale», jf. høringsnotatet s. 38.  

 

Virke mener at dagens begrensninger på bruk av innleid arbeidskraft allerede er 

problematiske og i strid med vikarbyrådirektivets artikkel 4. Selv om departementets forslag 

ikke innebærer ytterligere begrensninger på bruk av innleid arbeidskraft, vil forslaget 

åpenbart medføre at det vil bli mindre attraktivt å bruke bemanningsbyråer. Virke mener 

dette er i strid med vikarbyrådirektivets artikkel 2:  

 

«Dette direktiv har til formål at […] anerkende vikarbureauer som arbejdsgivere samtidig 

med, at der tages hensyn til behovet for at etablere passende rammer for anvendelsen af 
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vikararbejde med henblik på at bidrage effektivt til at skabe arbejdspladser og til at udvikle 

fleksible former for arbejde.» (vår understrekning) 

 

I vurderingen av om det fremdeles skal være parallelle regler for innleie og midlertidige 

ansettelser må man også se på begrunnelsene for å innføre en generell, tidsbegrenset 

adgang til å ansette midlertidig. Å fravike dagens parallellitet synes underlig så lenge en av 

begrunnelsene for å innføre en generell adgang til midlertidig ansettelse er å senke 

terskelen for å komme inn i arbeidslivet og samle erfaring.  

 

Bemanningsbyråer sitter på en enestående spisskompetanse; de har inngående kunnskap 

om behovene i arbeidsmarkedet og hos den enkelte arbeidsgiver spesielt. Dette kombinert 

med gode metoder for kartlegging av kandidater gjør at de ofte har bedre forutsetninger for 

å finne riktig kandidat til riktig virksomhet enn det virksomhetene har på egenhånd.  

 

På bakgrunn av dette mener Virke at vilkårene for innleie må endre i tråd med endringer i 

vilkårene for midlertidige ansettelser slik at det fremdeles vil være parallellitet mellom de to 

regelsettene.  
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