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Forslag til forskrift om bemanningsforetak - Høring

Vi viser til brev av 10. oktober 2007.

Nærings- og handelsdepartementet har ikke merknader til forslaget om å innføre en
ordning med melde- og registreringsplikt for alle virksomheter som har til formål å
drive utleie av arbeidstakere (bemanningsforetak). Vi ser det også som positivt at det
opprettes et offentlig register over bemanningsforetak som har oppfylt meldeplikten, da
det gir en tilfredsstillende oversikt over seriøse bemanningsforetak.

At det åpnes opp for at ordningen skal kunne finansiering gjennom gebyrer har vi i
utgangspunktet ikke innvendinger mot. Vi mener imidlertid at det bør settes en øvre
grense for størrelsen på gebyret som tilsvarer Arbeidstilsynets kostnader knyttet til
registreringen.

Når det gjelder kravet til innleievirksomheten, som innebærer at det kun skal være
adgang til å leie inn arbeidstakere fra bemanningsforetak som er registrert i
Arbeidstilsynets register, forutsetter vi at innleievirksomheten kan finne den aktuelle
informasjonen på en enkel måte. Vi mener at et slikt krav kan være med på å sikre
større seriøsitet innenfor denne bransjen, men vi mener samtidig at det ikke bør legge
unødvendige byrder på innleievirksomheten. Kravet bør derfor ikke iverksettes før det
sikres at innleievirksomheten på enkel måte, bl.a. via Internett, kan finne opplysninger
om hvorvidt bemanningsforetaket er registrert i Arbeidstilsynets register.

Vi forutsetter at Arbeids- og inkluderingsdepartementet har foretatt de nødvendige
vurderinger av om forslagene er i tråd med EØS-avtalens regler om fri bevegelse av
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personer og tjenester.

Nærings- og handelsdepartementet er enig i at utleie av sjøfolk unntas fra forskriftens
virkeområde, samtidig som det inntas en forskriftshjemmel i arbeidsmarkedsloven som
gir fullmakt til å fastsette nærmere regler for virksomhet som driver utleie av sjøfolk.
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