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Høring - Forskrift om bemanningsforetak/vikarbyrå 

Vi viser til notat fra AMS fra oktober 2007 vedlagt høringsnotat med forslag til 
forskrift om bemanningsforetak/vikarbyrå og forslag til enkelte lovendringer. 
ARBA er i utgangspunktet positiv til forslagene. Vi har enkelte, i hovedsak 
mindre, merknader til de foreslåtte reglene. 
 
Merknader til forslaget til forskrift  
 
Arbeidstilsynets kompetanse iht. forslagets § 3 siste ledd og § 5 siste ledd 
I forslaget til § 3 siste ledd heter det at ”Arbeidstilsynet kan fastsette nærmere 
bestemmelser om meldeplikten”. Slik vi forstår det, er intensjonen med 
bestemmelsen at Arbeidstilsynet skal kunne fastsette nærmere krav til hva 
meldeplikten i praksis skal bestå i, dvs. hvilke konkrete opplysninger og 
dokumentasjon som skal kreves – innenfor de rammene forskriften trekker opp. 
Vi synes at den foreslåtte formuleringen med fordel kan strammes noe inn, for å 
gjøre det intenderte innholdet klarere. Vi foreslår for eksempel følgende 
formulering ”Arbeidstilsynet kan fastsette nærmere krav til meldeplikten, 
herunder hvilke opplysninger og hva slags dokumentasjon som kan kreves”.  
 
Tilsvarende, med hensyn til forslaget til § 5 siste ledd, mener vi at formuleringen 
med fordel kan strammes noe inn. Vi foreslår for eksempel formuleringen 
”Arbeidstilsynet kan fastsette nærmere krav til registeret, herunder i hvilken form 
opplysningene skal være registrert”. 
 
Omfanget av tilsynsansvaret 
Det fremstår for oss som noe uklart hvor langt Arbeidstilsynets tilsynsansvar 
foreslås å gå. Når det gjelder innleie, sies det konkret i § 9 annet ledd at 
”Arbeidstilsynet fører tilsyn med at innleie av arbeidstaker fra bemanningsforetak 
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skjer i overensstemmelse med første ledd”. I § 7 heter det at ”bemanningsforetak 
plikter å gi de opplysninger og den dokumentasjon som er nødvendig for 
myndighetenes kontroll med at virksomheten drives i samsvar med 
bestemmelsene i denne forskriften”. Ut over dette sier ikke forskriften noe konkret 
om tilsynsansvaret. 
 
I høringsnotatet, under fremstillingen av bemanningsforetakenes meldeplikt, sies 
det innledningsvis at ”innføring av en slik obligatorisk meldeplikt vil gi 
Arbeidstilsynet lettere tilgang til informasjon om bemanningsforetakene, noe som 
vil bedre muligheten for tilsyn og kontroll med bransjen”, se s. 8 i punkt 3.4 første 
avsnitt.  
 
På denne bakgrunn finner vi det noe uklart hva tilsynsansvaret består i, særlig vis 
a vis bemanningsforetakene. Vi ser behov for en noe nærmere 
beskrivelse/konkretisering/klargjøring av dette. 
 
Særlig om forslaget til § 9 siste ledd 
I forslaget til § 9 siste ledd annet punktum sies det at nærmere angitte 
bestemmelser i arbeidsmiljøloven får tilsvarende anvendelse ”ved tilsyn med 
forskriften”. Menes det her tilsyn etter § 9 annet ledd, dvs. tilsyn med at § 9 første 
ledd overholdes? Etter vår mening bør det i så fall i siste ledd stå ”tilsyn etter 
denne bestemmelsen” og ikke ”tilsyn med forskriften”.  
 
Dersom den nevnte formuleringen i § 9 annet ledd derimot skal tas på ordet, bør 
bestemmelsen tas ut av § 9 som ellers bare omhandler innleie fra 
bemanningsforetak, og gis en egnet plassering i en bestemmelse som gjelder tilsyn 
med forskriften generelt.  
 
Forholdet til utlendingsmyndighetene/behandling av saker om oppholds-
/arbeidstillatelser 
I forbindelse med sin behandling av en søknad om en utlendings tillatelse til å 
arbeide i Norge, vil ofte et vilkår være at vedkommende utlending har et konkret 
arbeidstilbud. I denne forbindelse vil det kunne være aktuelt å undersøke at den 
som er oppgitt som arbeidsgiver, er en reell arbeidsgiver, se utlendingsforskriften 
§ 2, første ledd (forskrift av 21. desember 1990 nr. 1028). 
 
Etter de foreslåtte reglene legges det opp til at Arbeidstilsynet skal føre et eget 
register over bemanningsforetak som har oppfylt meldeplikten. Følgen av at 
virksomheter ikke fyller vilkårene for meldeplikten skal være at virksomheten 
ikke blir registrert, og dermed ikke vil kunne operere lovlig i Norge. Vi legger til 
grunn av dersom det søkes om tillatelse til arbeid basert på et konkret 
arbeidstilbud fra en virksomhet som nevnt, som ikke operer lovlig, vil 
utlendingsmyndighetene måtte avslå søknaden.  
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På denne bakgrunn er det viktig at utlendingsmyndighetene lettest mulig vil kunne 
sjekke om bemanningsforetaket er registrert i Arbeidstilsynets register. Det er 
derfor positivt at registeret skal være offentlig. Ved utformingen av registeret er 
det også viktig for utlendingsmyndighetene at det tas hensyn til at opplysningene 
blir lett tilgjengelige, for eksempel ved søk på foretakets organisasjonsnummer. 
Dette blir trolig best sikret ved at Arbeidstilsynet etablerer en kontakt med 
Utlendingsdirektoratet i forbindelse med utarbeidelsen av registeret.   
 
Merknader til forslaget til lovendringer 
 
I arbeidsmarkedsloven § 27 foreslås tatt inn en hjemmel for at det kan gis 
forskriftsbestemmelser om vilkår for innleie av arbeidstakere og for tilsyn med 
innleie. Arbeidsmarkedsloven § 27 gjelder som kjent bare utleie av arbeidstakere.  
 
Vi kan ikke se at det er nærmere redegjort for hvorfor man ønsker å ha denne 
forskriftshjemmelen i arbeidsmarkedsloven og ikke i arbeidsmiljøloven. ARBA 
ønsker en dialog med AMS om dette før avdelingen går videre med forslaget.  
 


