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Høring – Forslag til endringer i regelverket for inn- og utleie fra 
bemanningsforetak 

Det vises til Arbeids- og inkluderingsdepartementets (AID) brev av 19. januar 2022. Vi beklager at 
vår tilbakemelding kommer litt etter høringsfristens utløp.  
 
På side 62 i høringsnotatet opplyses at dagens regler gjelder på Svalbard (og Jan Mayen) hvilket 
bl.a. innebærer at de foreslåtte endringer og suppleringer i regelverket også vil gjøre det. I tillegg 
ber departementet om innspill dersom det er «særlige forhold» å være oppmerksomme på knyttet til 
bl.a. Svalbard.  
 
Sysselmesteren kan ikke utelukke at slike forhold eller problemstillinger kan tenkes, men vi har 
ikke konkrete eksempler på det her og nå. Arbeidstilsynet som tilsynsmyndighet etter det aktuelle 
lov- og forskriftsverk mv., er også nærmest til å kunne vite eller mene noe om dette. Slik vi forstår 
hjemmelen i LOV-2004-12-10-76 (arbeidsmarkedsloven) § 2 er tanken at det i loven skal finnes en 
mulighet for å kunne gjøre særtilpasninger på Svalbard dersom behov for det skulle oppstå i praksis. 
Hjemmelen er slik sett en sikkerhetsventil, og som ev. kan tas i bruk ved behov. Ansvarlige 
myndigheter må derfor ev. komme tilbake til dette dersom slike behov skulle vise seg i praksis.  
 
På generelt grunnlag kan uansett slås fast at det prinsipielle utgangspunkt må være at denne typen 
regler – og ikke minst når de først er innført på Svalbard – skal gjelde mest mulig likt i alle deler av 
Norge. Vår tilbakemelding må derfor også ses i lys av dette.  
 
 
Med hilsen 
 
 
Sølvi Elvedahl  
assisterende sysselmester Henrik Rotneberg 
 juridisk rådgiver 
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