
Arbeidsdepartementet
Pb. 8019 Dep
0030 Oslo

postmottak@ad.dep.no

Høring - vikarbyrådirektivet

Vi viser til deres høringsbrev av 10. september 2010.

Bryggetorget 7, 0250 OSLO
E-post: samfo@samfo.no

Kontoradresse:
Bryggetorget 7

Telefon: 47 47 76 77
Telefax: 22 89 92 30

Deres ref.:

Vår ref.:

Dato:

SAMFO
Arbeidsgiverforening for samvirkeforetak

200900242-/AVDH
3.02/10/AF
10. desember 2010

MOTTATT

13 DES 2010
ARBEIDSDEPARTEMENTEr

SAMFO er arbeidsgiverforening for samvirkeforetak med 222 medlemsbedrifter som
sysselsetter i overkant av 23 000 ansatte. Medlemmene kommer fortrinnsvis fra
forbrukerkooperasjonen (Coop) og boligsamvirket.

SAMFO mener at Arbeidsdepartementets forslag til ny § 14-12a i arbeidsmiljøloven fremstår
som fornuftig. Det er SAMFOs oppfatning at den foreslåtte bestemmelsen medfører at
vikarbyrådirektivet kan anses som implementert i norsk rett. SAMFO legger til grunn at
arbeidstaker som er leid ut fra vikarbyrå skal behandles likt som om vedkommende hadde
blitt midlertidig ansatt i bedriften, uten vikarbyrået som mellomledd. Der det foreligger
grunnlag for forskjellige rettigheter mellom midlertidig og fast ansatte i bedriften, vil det være
de rettigheter midlertidig ansatte for øvrig har, som den som er leiet ut fra vikarbyrå kan gjøre
krav på. Dette er for øvrig slik hmleide, etter de opplysninger SAMFO har, allerede blir
behandlet av våre medlemsbedrifter.

Departementets vurdering av hvilke elementer som skal være gjenstand for likebehandling
etter forslagets § 14-12 a (1) fremstår som fornuftig. SAMFO er enig i departementets
vurdering med hensyn til pensjon, og vil påpeke at de samme argumenter vil gjelde med
hensyn til forsikringer. Det er naturlig at dette er et forhold mellom vikarbyrået og den
utleide.

SAMFO er enig i at det bør være en åpning for at arbeidslivets parter kan avtale unntak fra
bestemmelsen, og har ingen innvendinger til det organisasjonsnivået departementet har valgt å
legge dette på.
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SAMFO gjør avslutningsvis oppmerksom på at det er en feil i forslagets fjerde ledd. Den viser
til et femte ledd som ikke eksisterer. SAMFO foreslår at det gjøres henvisning både til
bestemmelsens første og tredje ledd.
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