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Vikarbyrådirektivet - en undergraving av norsk arbeidsliv.

Vikarbyrådirektivet pålegger EU- og EØS-landene å fjerne alle hindringer for bruk av vikarer og innleid
arbeidskraft som ikke er begrunnet i "allmenne hensyn". i siste instans er det EU-/EFTA-domstolen
som avgjør hvilke begrensninger dette er. Regjeringen legger vekt på i sitt høringsnotat at
vikarbyrådirektivets formål er å sikre beskyttelse av innleide arbeidstagere. Men det kan vi vel klare å
lage et regelverk for i Norge allikevel. Når det kommer fram at definisjonen av hva innleide
arbeidstagere har krav på er uklar og uthulet i direktivet, at det finnes flere unntaksmuligheter, og at
det er uklart hvem som skal sikre at intensjonene etterieves, virker det ikke som en god avtale
hverken for vikarer eller fast ansatte.

Direktivet utfordrer en av grunnpilarene i et anstendig arbeidsliv; retten til fast stilling og
forutsigbare lønns- ogansettelsesvilkår. Vikarbyrådirektivet Jegger til rette for økt bruk av vikarer og
innleie. Bedriftene skal i større grad kunne shoppe "garantert frisk" arbeidskraft akkurat når de
trenger den. Flere korttidskontrakter og mer innleie av arbeidstagere vil undergrave arbeidet for et
inkluderende arbeidsliv og gjøre hverdagen for mange arbeidstagere mer utrygg.

For hvem vil direktivet gi vekst? Uten tvil vil det være vikarbyråene som har hatt en sterk vekst etter
liberaliseringen av lovverket i år 2000. Her er det penger å tjene på at rettigheter i arbeidslivet som
medbestemmelse, tariffavtaler og rettigheter for arbeidstagere til å få tilrettelagt arbeid ved behov,
forsvinner. Fra NHO blir det fremhevet at direktivet innebærer en aksept for "trepartsrelasjoner" i
arbeidslivet. Det betyr at man har tre parter i arbeidsforholdet for den ansatte: Den ansatte selv,
bemanningsbyråetogbedriften som leier inn arbeidstageren. Hvilken rolle skal fagbevegelsen ha
her? Det er interessant å merke seg at både NHO og regjeringen kaller vikarbyrådirektivet for
bemanningsdirektivet. Dette handler om å leie inn vikarer eller ser regjeringen og NHO på dette som
en fremtidig ordning for ansettelser?

Her er det mange utfordringer for regjeringen, fagbevegelsen og for alle arbeidstagere i Norge. Vi
regner med at vår flertallsregjering sikrer et fortsatt anstendig arbeidsliv i Norge ved å si nei til EUs
vikarbyrådirektiv (2008/104E F
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