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Høring - Forskrift om bemanningsforetak/vikarbyrå 

NHO har i høringen til Ot. prp. nr. 56 (2006-2007) støttet at det innføres obligatoriske god-
kjennings- og kontrollordninger for bemanningsforetak. NHO er opptatt av å sikre at både 
norske og utenlandske bedrifter opptrer seriøst og at arbeidsmarkedet er velfungerende. 
Regelverket og omfanget av reguleringer må imidlertid ikke bli slik at bedrifter som følger 
gjeldende lover og regler pådrar seg store konkurranseulemper.  

At det reelt eksisterer uønskede tilstander blant utleieselskaper er forutsetningen for at NHO 
støttet dette forslaget i Ot. prp. nr. 56. NHO er bekymret for at forslagene bare er basert på 
mistanker om at en del av økningen i utleiemarkedet foregår i den uregistrerte og useriøse 
delen av bransjen og i den svarte delen av økonomien. Mistanken bør dokumenteres og kunne 
knyttes til den aktuelle arbeidsmarkedssituasjon før de foreslåtte tiltak settes i verk.   

Det bør også være slik at omfanget av de tiltak som foreslås relateres til alvoret av de 
uønskede tilstandene. Det bør dokumenteres at disse endringene vil være samfunnsøkonomisk 
lønnsomme.  

Virkeområdet må avgrenses til bemanningsforetak 

I forslaget til forskrift avgrenses virkeområdet til bemanningsforetak. Etter NHOs syn er dette 
en riktig avgrensing. For NHO har det alltid vært et klart skille mellom produksjonsbedrifter 
og bemanningsbedrifter når det gjelder utleie. Dette har resultert i at blant annet innleiereglene 
er ulikt konstruert avhengig av hvem det leies inn fra. Etter NHOs syn er det svært viktig at 
dette skillet opprettholdes både når det gjelder innleie- og utleieregler. NHO kan ikke under 
noen omstendigheter støtte forslag om at forskriften utvides til å gjelde også for 
produksjonsbedrifter som tidvis leier ut.  

Støtter omfanget av registrerings- og meldeplikten  

Utleiebedriftene er ordinære bedrifter og i utgangspunktet bør det derfor ikke være andre 
ordninger for dem enn for andre bedrifter. Men om mistanke om uregistrerte bedrifter og noen 
useriøse aktører i bransjen er begrunnet, støtter NHO forslaget til hva denne plikten skal 
omfatte. Dette vil sikre samsvar mellom tiltakene og størrelsen på problemet.  
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God tilgjengelighet må sikres  

Det blir med dette forslaget forbudt å leie inn fra bemanningsbedrifter som ikke er registrert. 
NHO ser betyningen av at dersom det skal være en registreringsordning bør dette innebære at 
innleie bare er tillatt fra de bemanningsbedrifter som inngår i registeret.  

Arbeidstilsynet skal drifte det foreslåtte registeret siden de har ansvaret for å føre tilsyn mot 
sosial dumping. NHO kan støtte dette. Det forutsettes at registeret gjøres lett tilgjengelig, og at 
den informasjonen som ligger der er etterrettelig. Arbeidstilsynet må ha en rask og effektiv 
saksbehandling, ellers vil seriøse bedrifter risikere at de driver ulovlig og at mulighetene for 
hurtig tilpasning reduseres.  

Arbeidstilsynet skal kunne følge opp overtredelser med sine ordinære virkemidler, det vil si 
pålegg, varsel om tvangsmulkt og/eller stansing. Konsekvensen av ulovlig innleie er ifølge 
arbeidsmiljøloven at den innleide kan kreve seg fast ansatt i innleiebedriften. Dette henger 
sammen med konsekvensen av ulovlig midlertidig tilsetting. NHO legger til grunn at 
departementets forslag ikke kan forstås dit hen at de innleide vil kunne anses som fast ansatte 
dersom en bedrift leier inn fra en uregistrert bemanningsbedrift.  

Det kortsiktige arbeidsmarkedet er viktig  

NHO vil minne om at regelverket ble endret 1. juli 2000 til at utleie av arbeidskraft skal være 
tillatt. For at arbeidsmarkedet skal være velfungerende er det svært viktig at regelverket ikke 
er slik at det umuliggjør kortsiktig fleksibilitet. Den uvanlig lange høykonjunkturen norsk 
økonomi har erfart de siste årene hadde neppe vært mulig uten at det kortsiktige arbeids-
markedet funksjonerte så godt som det har gjort.  

Etter NHOs syn burde det norske lovverket vært tilpasset slik at Norge kunne ratifiserte ILO-
konvensjon nr. 181.  
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