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Arbeids- og velferdsdirektoratet viser til brev fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet datert den 23.
oktober 2007 vedrørende høring om forslag til forskrift om bemanningsforetak/vikarbyrå.

Hensikten med å innføre en ny obligatorisk melde- og godkjenningsordning for
bemanningsbyråer/vikarbyråer, er å bedre kontrollen og oversikten over aktørene i utleiebransjen.
Arbeids- og velferdsdirektoratet mener at forslaget om å tillegge Arbeidstilsynet et ansvar knyttet til
oppfølging av utleiebransjen, vil gi et fornyet virkemiddel i kampen mot sosial dumping. Det vil være
mulig å dra nytte av de stedlige kontrollaktiviteter som etaten allerede gjennomfører. Koblingen av
registeransvar, kontrollaktiviteter og administrative reaksjonsmuligheter må anses som et mer effektivt
virkemiddel enn det som tidligere ordninger innebar.

Arbeids- og velferdsdirektoratet er i utgangspunktet positive til forslaget. Vi vil likevel komme med
noen merknader knyttet til prinsipielle forhold, og enkelte forslag til mindre justeringer i forskriften.
Vi tror disse endringene vil gjøre den nye løsningen mer slagkraftig og intuitiv ovenfor brukerne.

Forslag om  ny § 10 i forskriften

Arbeids- og velferdsdirektoratet ønsker først å komme med noen merknader til den foreslåtte § 9
Innleie fra bemanningsforetak.  Slik vi ser det omhandler bestemmelsen i realiteten to viktige forhold:
Første ledd setter klare vilkår for lovlig innleie, knyttet til utleiebedriftens registrering jf forslag til § 5
i forskriften. Andre og tredje ledd i § 9, omhandler Arbeidstilsynets fullmakter til å føre tilsyn med
etterlevelse av forskriften, og tilhørende administrative sanksjoner som er nødvendige for å
gjennomføre bestemmelsene.

Arbeids- og velferdsdirektoratet vil foreslå at § 9 splittes opp i to bestemmelser, slik at forslag til
første ledd forblir § 9, mens andre og tredje ledd blir ny § 10 med tittel:  Administrative sanksjoner.
Ved å splitte opp den foreslåtte § 9 på denne måten vil man få en tydelig bestemmelse knyttet til
registreringsplikten og innleiebedriftens plikt til ikke å benytte bemanningsforetak som ikke er
registrert.

Den nye § 10 vil tilsvarende tydeliggjøre Arbeidstilsynets tilsynsansvar og sanksjonsmuligheter knyttet
både til innleiebedriftene o til bemannin sforetakene. Bemanningsforetakenes plikter er i hovedsak

ARBEIDS-  OG VELFERDSDIREKTORATET
........................................................

Postadresse: Postboks 5, St.Olavs plass 11 0130 Oslo

Besøksadresse: CJ Hambros plass 2A1 11 0032 Oslo
Tlf: 21070066 11 Faks: 23352758

Saksbehandler:  Edgar Barsjø

www.nav.no



f

i

definert i forslaget til forskrift §2, §3, §4, §6 og §7, mens innleiebedriftens ansvar fremgår av § 9,
første ledd. Slik som det opprinnelige forslaget til § 9 lyder, kan det se ut som om sanksjons-
mulighetene bare knytter seg til ulovlig innleie, dvs kun innleiebedriften. Det vises i den sammenheng
til ordlyden "tilsyn med forskriften" jf §9 tredje ledd andre setning. Arbeidstilsynets muligheter for å
benytte administrative reaksjoner både ovenfor bemanningsforetak og innleiebedrifter som ikke
overholder forskriftens bestemmelser vil tre tydeligere frem og klargjøres dersom dette flyttes til en
egen paragraf § 10  Administrative sanksjoner.

En slik tydeliggjøring som vi foreslår gjennom å dele opp § 9, vil kunne ha betydning både ovenfor
publikum, typisk den enkelte arbeidstaker, men også for næringslivet som sådan. Med bakgrunn i
tidligere erfaringer, vil Arbeids- og velferdsetaten hevde at de administrative reaksjonsmuligheter som
Arbeidstilsynet har iht § 9 tredje ledd synes å være godt egnet for en rask og effektiv reaksjon ovenfor
useriøse aktører innenfor både utleie- og innleie av arbeidskraft. Det å kunne gi pålegg om tiltak,
tvangsmulkt og stansing, vil normalt være en mer effektiv sanksjon mot en virksomhet enn faren for
en strafferettslig reaksjon. Dette skyldes to forhold: For det første vil disse sanksjonene umiddelbart
merkes i den daglige drift. For det andre vil anmeldelse/begjæring om påtale for brudd på denne type
bestemmelser svært ofte bli henlagt hos politiet/påtalemyndigheten av kapasitetsmessige årsaker.

Forslag om flytting av arbeidsmarkedsloven  §  27 til arbeidsmiljøloven kap 14.

Ved opphevelsen av forbudet mot utleie av arbeidskraft i 1999, ble det etablert to nye regelsett. Ett for
utleie av arbeidskraft og ett for innleie av arbeidskraft. De nye regelsettene bygde på en modell med
klar fordeling av ansvarsområder mellom Arbeidstilsynet og det daværende Aetat. Regler om utleie av
arbeidskraft ble forvaltet av Aetat gjennom sysselsettingsloven § 27 (videreført i arbeidsmarkedsloven
§27), samtidig som nyetablerte re ler om innleie av arbeidskraft i arbeidsmiljøloven kap XI B
(videreført i ny arbeidsmiljølov § 14-12 til § 14-14) ble forvaltet av Arbeidstilsynet.

Forslaget som nå presenteres bryter med denne tankegangen, ved at Arbeidstilsynet far tilsynsansvaret
både med innleie- og utleievirksomhet. Videre foreslås det tatt inn lovendringer i arbeidsmarkedsloven
§ 27 som gjelder innleiebedriften. Ut fra drøftingene i høringsnotatet kan vi likevel ikke se at
forvalteransvaret (tolking, instruksjon, informasjon etc) for arbeidsmarkedsloven § 27, er tenkt
overført til Arbeidstilsynet. Vi stiller spørsmål ved hvor hensiktsmessig en slik løsning er.

Vi ber derfor om at det vurderes om bestemmelsene i arbeidsmarkedsloven § 27 flyttes til
arbeidsmiljøloven i sin helhet, slik at hjemmelsgrunnlaget for det nye virkemidlet i kampen mot sosial
dumping plasseres i den loven som Arbeidstilsynet har det operative hovedansvar for.

Med vennlig hilsen

Arbeids- og velferdsdirektør
Tor Sag


