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HØRING—Forskriftominnleiefrabemanningsforetak

Innledning

Vi viser til Arbeidsdepartementets høringsbrev datert 25. oktober 2012 med forslag til
forskrift om innleie fra bemanningsforetak.

Vi viser også til høring avgitt av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med tilsluttede
landsforeninger. NHO Mat og Landbruk støtter NHOs høringsuttalelse hva gjelder fristen for
opplysninger fra innleiebedriften, tillitsvalgtes innsynsrett og straffesanksjonert taushetsplikt.

Når det gjelder forslaget om i forskrift å åpne for at enkelte av arbeidsmiljølovens
innleieregler skal gjøres gjeldende for enmannsbedrifter, ønsker NHO Mat og Landbruk
unntak for innleie av avløsere og landbruksvikarer til bonden. Av den grunn avgis egen
høringsuttalelse på vegne av NHO Mat og Landbruk.

Kommentarertil høringsnotatetspunkt2 - Innleiefrabemanningsforetaktil
enmannsbedrifter

Avløserordningen er en del av velferdsordningene i landbruket. Avløserlagene er
samvirkeforetak som leier ut avløsere og landbruksvikarer til bønder, som igjen er medlem i
avløserlaget. Bonden er ofte enmannsbedrift, og avløserlagene er registrert hos
Arbeidstilsynet som bemanningsforetak i Norge.

Avløserordningen er regulert i bl.a. FOR 2006-11-08 nr 1227: Forskrift om tilskot til
avløysing. Landbruksforetak kan søke om tilskudd til avløsning ved blant annet
ferieavvikling, sykdom, svangerskap/fødsel/adopsjon, følge av sykt barn til behandling,
dødsfall i nær familie Tilskuddet skal dekke utgifter til lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift
og avgiftspliktig kjøregodtgjørelse til avløseren.

Avløserne og landbruksvikarene er ansatt i avløserlaget. Avløserlaget har ansvar for lønn og
personalbehandling. Medlemmene i avløserlaget leier inn de ansatte, og vil således omfattes
av de aktuelle bestemmelsene i arbeidsmiljøloven dersom de gjøres gjeldende for
enmannsbedrift.

NHO Mat og Landbruk er av den oppfatning at bondens bruk av avløsere og
landbruksvikarer bør unntas når det foreslås en forskrift som gjør enkelte av
arbeidsmiljølovens innleiebestemmelser gjeldende for enmannsbedrifter. Mao. bør innleie til
bonden ikke omfattes av den foreslåtte forskriften hva gjelder innleiebestemmelsene.
Avløserne og landbruksvikarenejobber innen et allmenngjort område, jfr. FOR 2010-09-20
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nr 1739:Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og gartnerinceringene.
Hensynet om å verne de innleide lønnsmessig er i så måte ivaretatt. Videre vil 4 års regelen
være vanskelig å praktisere da avløserne rullerer mellom flere gårder/bønder. Avløsere og
landbruksvikarer er sikret anstendige arbeidsforhold hos avløserlagene.

NHO Mat og Landbruk er dog positive til i forskriftsform å synliggjøre bondens medansvar
hva gjelder avløsernes og landbruksvikarenes arbeidstid, jfr. henvisningen til aml. paragraf
2-2.
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NHO Mat og Landbruk
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