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H6rings uttalelse:

I Flybransjen er det tekniske vedlikeholdet lagt ut pe anbud ut over landegrensene. Man er
ikke "lonnsledene" iforhold til innleiemarkedet ibransjen, og kompetansekravet er
"standardisert" i EASA.
Alt litt tyngre vedlikehold kan lett eksporteres til andre lavkostland ved 6 fly flyet dit. Dette er
vel var st6rste trussel, og at hoveddelen av arbeidet flyttes til natt (helsebelastning).

2.1.6
Garanti.for lonnsforpliktelser bor finnes i form av at innleier evt. betaler pengene direkte til den
enkelte (man onskerjo ogsa innsyn i lonnsforholdene). De bor ogsa v€re registrert hos
arbeidstilsynet og skatteetaten.

2.2.3
AML: Innleid arbeidskraft og utleier fra andre land ma ha en godkjent person som kjenner
Norges lover/ AML o.s.v., som igjen er ansvarlig for a informere om disse lovene til sine
"ansatte".
Utenlandsk arbeidskraft bor ogsa registreres hos arbeidstilsynet.

3.2.4
Det at innleier star ansvarlig for lonn til innleid arbejdskraft vil sikrestille at seiose aklorer fir
riktige konkurransevilker.
Har man samtidig et register kan man ogsa hindre at flere bruker feil firmaer.
Det enkleste erjo om man alltid betalte direkte til arbeidstager det han/ hun skal ha og
overskytende til arbeidsgiver i utlandet.
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3.3.2
Alle fagforeninger som berores av innleie, ma fe samme innsynsrett.
Vi stotter Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet og Arbeidstakerorganisasjonenes svar pa
evaluerings€pporten.
Arbeidstakerorganisasjonene kan melde fra til rette myndigheter ved mistanke/ bevis for
misligholdelse.
Innsyn:
For a hindre sosial dumping, me man ogsa sikre innsynsrett til den kontraktfestede laveste
oppnaelige netto lonn for arbeidstakerne. (slik at ikke kost og los.ii spiser opp lonna)

3.3.7
Vi stotter forslaget til Departementet (S8 nytt femte og sjette ledd), og papeker at det ikke vil
v€re noe stort merarbeid for utleiebedriften a fremlegge sine lonns og arbeidsvilker i
forbindelse med et oppdrag.
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