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Høring - forskrift om innleie fra bemanningsforetak

Det visestil høringsbrevav25.oktober2012medhøringsnotatmedforslagtil forskrift
om innleiefrabemanningsforetak

NorskJournalistlag(NJ)har følgendemerknadertilforslaget:

NJ varmot implementeringavvikarbyrådirektivet.NJ frykterat ett avvikarbyrå-
direktivetsto hovedformål,nemligen anerkjennelseavvikarbyråene,vilføretil økt
brukavvikarer,innleidarbeidskraftog andretypermidlertidigansettelsei norsk
arbeidsliv.NJsmotstander ogsåbegrunneti fryktenfor at arbeidsmiljølovens§§14-9
og 14-12,somfølgeavimplementeringenavdirektivet,vilbliendretogsvekketvedat
det mååpnesfor størreadgangtilbrukavmidlertidigansatte.

Tiltrossfor NJs motstandmotbrukavinnleidarbeidskrafter vi likevelfor at
eventuelleinnleidarbeidskraftskallikebehandlesmedansattei innleiebedriften,dvs,at
de minstskalsikresde lønns-ogarbeidsvilkårdevillefåttdersomde haddeværtansatt
hos innleierfor å utføredet sammearbeidet.

Avdettefølgerogsåatvi enigei at likebehandlingsprinsippetskalgjeldeselvom de
somleiesut er fastansatti vikarbyråene/bemanningsforetakeneog/elleroppebærer
lønnmellomoppdragogselvom deter inngåtttariffavtalei bemanningsforetaket.

NJ støtterdepartementetsforslagom at endringenei arbeidsmiljølovenskalgjøres
gjeldendevedinnleietilvirksomhetsomikkesysselsetterarbeidstakere,dvs,såkalte
enmannsbedrifter.Dersomdissevirksomheteneikkebliromfattetvilde kutmebasere
sinvirksomhetpå ubegrensetbrukavinnleidarbeidskraftog dermedunngådet
nonnalearbeidsgiveransvaret.

Brukavinnleidearbeidstakerei enmannsforetakmåbareværetillatti samme
utstrekningsomforetaketkaninngåavtaleom lovligmidlertidigansettelseetteraml§
14-9førsteledd.Likebehandlingsprinsippeti aml§ 14-12amå ogsågjeldefor disse,
selvom detkanværevanskeligå fastslåhvilkenlønnvedkommendevillefåttved



ansettelsedirekte i enmannsforetaket fordi det ikke er noen ansatte i virksomheten.
Man er da henvist til å foreta en skjønnsmessigog hypotetiskvurdering,blant annet
ved å ta utgangspunkti tariffavtalersom måtte gjeldepå det aktuelleområdet.

NJ støtter også forslagetom at både opplysningspliktenog innsynsretten skalgjelde
ved innleie til enmannsbedrifter.

NJ er imidlertidikke enigi at solidaransvaretfor innleierikke skalgjøresgjeldende
for enmannsbedrifter.Vi kan ikke se at departementet har argumentert tilstrekkeligfor
at solidaransvarsbestemmelsenikke skalgjelde.

Etter vår mening bør arbeidstakeresom leiesut til enmannsbedrifter ha de samme
rettigheter som de som leiesut til virksomheter som sysselsetterarbeidstakere.Dette
vil kunne fristeenmannsbedriftene til å leie arbeidskraftfra useriøsebemannings-
foretak fordi risikoen for å bli holdt ansvarligfor manglendelønnsutbetalingikke
eksistererfor enmannsbedriften.Vi mener at enmannsforetak skalpåleggesdet samme
ansvar som andre fordi det vil redusere markedet for useriøsevikarbyråer.

NJ støtter forslagetom at aml § 14-14om virkningerav ulovliginnleie skalgjeldefor
enmannsbedrifter.Ved eventuellulovliginnleievil enmannsforetaket—på sammemåte
som andre innleiebedrifter- risikereat det avsiesdom for at ulovliginnleid arbeidstaker
har et fast ansettelsesforholdhos innleier.Dette vil skjerpeaktsomheten ved innleie,
slikat innleiebare skjeri sammeomfang som enmannsbedriften lovligkunne ha ansatt
arbeidstakermidlertidig.

NJ er enigi at det bør presiseresat reglenei aml kapittel 17 om tvister i arbeids-
forhold skalgjøresgjeldendeså langt de passer også for enmannsvirksomheter

NJ støtter også forslagetom at aml § 2-2 skalgjøresgjeldendefor
enmannsvirksomhetersom leier inn ansatte fra bemanningsforetak.

NJ er enigmed departementet i at det er behov for nærmerereguleringav
tidspunktet for utleveringav opplysningerfra innleier til bemanningsforetaket.For å
sikreat det utbetaleskorrekt lønn fra første måned, bør opplysningersom nevnt i aml
§ 14-12bførste ledd gis minst 14 dager etter at avtaleom innleieer inngått og helst før
innleieforholdettrer i kraft. En slikfrist vil kunne forhindre tvister i etterkant (etter at
arbeidstakerhar levert sin ytelse)om lønnsnivået er korrekt ellerikke.

NJ er enigi at formåletmed opplysningeneskalvære å sikreellerundersøke om
kravet til likebehandlingblir overholdt.

NJ er generelt skeptiskbåde til taushetspliktog straffesanksjonerknyttet til brudd på
taushetsplikt.Taushetspliktbenyttes i for stor grad i arbeidslivetog ofte i den hensikt å
frata tillitsvalgtemulighet til å konferere med andre tillitsvalgteeller sin organisasjon.

Når det gjelderdenne type lønnsopplysninger,kan NJ ikke se at det er nødvendig med
en lovpålagttaushetspliktog vi kan under ingen omstendigheterse at eventueltbrudd
bør være straffbart for tillitsvalgte.Innleiebedrifteneskalgi opplysningerom hva man
villeha måtte betale dersom den innleidehadde vært/skulle blitt ansatt direkte i
innleiebedriften.Det er vanskeligå se at «offentliggjøring»av slikeopplysningervil
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kunne påføre virksomhetene et økonomisk tap eller på annen måte være skadelig for
virksomheten. Vi har ikke med dette sagt at vi mener at slike opplysninger bør gjøres
offentlig kjent eller eventuelt for en større krets enn nødvendig, men vi mener at det er
vanskelig å se at det representerer et problem dersom det mot formodning skulle skje.

Dersom det likevel skal innføres en lovpålagt taushetsplikt for de tillitsvalgtes, mener
NJ at det må foretas en nærmere avklaring av taushetspliktens rekkevidde og nærmere
innhold.

Etter NJs mening må ikke intern deling av opplysninger med andre talitsvalgte eller sin
organisasjon være omfattet av taushetsplikten.

Eventuell offentliggjøring av generelle, ikke personlige lønnsopplysninger i de enkelte
bedrifter, kan vanskelig hevdes å være svært alvorlig og til skade for innleiebedriftene
og bør heller ikke være omfattet av en lovpålagt taushetsplikt. Normalt vil slike
opplysninger være godt kjent både internt i innleiebedriftene og i bransjen for øvrig.

Med vennlig hilsen
Norsk Journalistlag
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