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Høringssvar  - forskrift  om bemanningsforetak /vikarbyrå

KIM har mottatt til høring fra Arbeids og inkluderingsdepartementet høringssak om en forskrift
om bemanningsforetak/vikarbyrå  hjemlet i arbeidsmarkedloven.  Forskriften innfører en
obligatorisk melde- og registrering av slike foretak som skal drive utleie av arbeidskraft i Norge.

KIM viser til sitt høringssvar av mars 2007 i forbindelse med regjeringens forslag til tiltak for å
sikre ryddigere forhold på inn- og utleiemarkedet.  I dette svaret sa KIM følgende i forbindelse
med departementets forslag om en godkjennings-  og kontrollordning for vikarbyråer:

`KIM støtter at foretak  som driver utleie av  arbeidskraft  til virksomhet  i Norge skal
være godkjent og registrert  i Norge. KIM mener  en slik gokjenningsordning bør være
obligatorisk  og nedfelles i enforskrift  der man også stiller krav til lønnsgaranti .  Man vil
på denne måten motvirke den situasjonen  som ofte  har oppstått de siste årene der
firmaer ikke  utbetaler lønn. "

KIM har ikke den riktige fagkompetansen til å vurdere alle sider ved punktene i departementets
høringsdokument, men mener at departementets forslag til forskrift gir tilsynelatende et ryddig
utgangspunkt for et registerings- og kontrollapparat i forhold til bemanningsforetak og
vikarbyråer som opererer i Norge.

Som KIM har gitt uttrykk for tidligere er dette et av flere tiltak som vil sikre ryddigheten og
seriøsitet på inn- og uleiemarkedet i Norge

Med vennlig hilsen

'1  tQ kixi,,9
Rita Kumar
Utvalgsleder Saksansvarlig:

Steven Meglitsch
Rådgiver

KIM er et regjeringsoppnevnt rådgivende utvalg bestående av leder og 34 medlemmer fra
innvandrerorganisasjoner, forvaltningen og politiske partier. Kontaktutvalgets 17 innvandrerrepresentanter utgjør
Innvandrerforumet. Når Kontaktutvalget avgir høringsuttalelser, er det Innvandrerforumet som uttaler seg.
Representanter for forvaltningen og politiske partier i Kontaktutvalget deltar i diskusjonen i høringssaker men
ikke i realitetsbehandlin av hørin ssvaret
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