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HØRING—FORSLAGTIL FORSKRIFTOM INNLEIE FRA BEMANNINGSFORETAK

Juridisk rådgivning for kvinner, JURK, viser til høringsbrev av 25.10.12 vedrørende forslag til
forskrift om innleie fra bemanningsforetak. Vi takker for tilliten som høringsinstans.

JURK er et uavhengig rettshjelpstiltak som skal bidra til at alle kvinner er bevisste sin rettstilling
og at likestilling praktiseres. JURK drives av kvinnelige jusstudenter og yter tilpasset selvhjelp
for kvinner med et udekket rettshjelpsbehov gjennom rettighetsinformasjon, rettspåvirkning og
bistand i konkrete saker, vi uttaler oss da på bakgrunn av de erfaringer vi blant annet har gjort i
vår saksbehandling.

Generelle merknader

JURK stiller seg positive til departementets vurderinger og forslag om at reglene om innleie fra
bemanningsforetak også skal gjelde for virksomheter som ikke sysselsetter arbeidstakere. JURK
ser det som positivt at enkeltpersonsforetak ikke skal kunne basere sine tjenester på ubegrenset
bruk av innleid arbeidskraft, og på det viset unngå tradisjonelt arbeidsgiveransvar. Det er også
viktig at det for arbeidstaker i mindre grad vil ha betydning hvilken virksomhet vedkommende er
utleid til.

Departementet foreslår imidlertid at ny § 14-12c om solidaransvar for innleievirksomhet ikke skal
gjøres gjeldende hvor innleier er et enkeltpersonsforetak. Dette begrunnes hovedsakelig i at
enkeltpersonsforetak er mer sårbare enn større virksomheter.

JURK anser det som viktig at solidansvaret etter ny § 14-12c, også må gjelde i de tilfeller hvor
innleier er et enkeltpersonsforetak. JURK kan ikke se at de argumenter som gjør seg gjeldende for
å innføre solidaransvar for virksomhet som sysselsetter arbeidstakere, ikke skal gjelde for
enkeltpersonsforetak.

Solidansvaret er et viktig middel for å sikre arbeidstaker lønn, eventuelle andre vederlag og
feriepenger etter likebehandlingsprinsippet. Solidaransvaret vil være en sikkerhet for
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arbeidstaker, som er den svakeste part i tre-partsavtalen. Samtidig vil det for innleier være et
sterkt incitament til å velge seriøse aktører i bemanningsbransjen. Innleier har også i større grad
mulighet til å øve press på bemanningsbyrået ved å holde tilbake betalingen. Videre vil
solidaransvaret sikre at innleier oppfyller sine forpliktelser etter gjeldende regler. Solidaransvaret
for innleier vil uansett begrenses av at fristen for å fremme krav overfor innleievirksomheten er
satt til tre måneder.

JURK anser innleier og bemanningsbyrået, som de nærmeste til å bære ansvaret for brudd på
reglene, fremfor arbeidstaker.
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