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Høring  -  forskrift om bemanningsforetak /vikarbyrå

YS viser til brev av 10.10.2007, forskrift om bemanningsforetak/vikarbyrå. Vi er enig i
at det er behov for å føre bedre kontroll med virksomheter som driver utleie av
arbeidskraft. Vi mener at det foreslåtte regelverk kunne og burde stilt vesentlig
strengere krav til utleiebedriftene, men ser at innføring av forskriften medfører et
fremskritt.

Den viktigste positive effekten av forskriften vil etter vårt syn være at man får en
oversikt over hvilke virksomheter som opererer innen bransjen. Den vil således
skape et mer oversiktlig marked.

Slik vi leser forskriften skal det imidlertid svært lite til for å kunne registrere et
bemanningsforetak. Det stilles kun krav om at bemanningsforetaket stiller en
økonomisk garanti på kr 100 000,- eller er registrert som aksjeselskap. Dette er ikke
et høyt beløp og tilsvarer en månedslønn for 3-4 vikarer. Vi kan vanskelig se at dette
gir nevneverdig sikkerhet for at bemanningsselskaper kan gjøre opp for seg i forhold
til egne ansette eller andre.

Det stilles ikke krav til innehaverens vandel, ikke til at vedkommende har kjennskap
til norsk arbeidsmiljølovgivning og det er ikke hjemmel for å slette foretaket fra
registeret om det bryter norsk lov. Kun dersom man unnlater å etterleve meldeplikten
i forskriftens § 3 kan det slettes fra registeret.

YS mener at forskriften kan og bør strammes opp på disse punktene. Forskriften er
ikke noe godt redskap for å stoppe uverdige forhold for vikarer som arbeider i
bemanningsforetak. Slik forskriften er utformet er det ikke hjemmel for å nekte et
vikarbyrå å fortsette sin virksomhet i Norge selv om det kan dokumenteres at de ikke
følger norsk lovgivning.
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Utenlandske bemanningsforetak skal etter § 3, første ledd ha en norsk representant
og skal opplyse om navn og adresse til vedkommende. For YS synes det noe uklart
hvilken funksjon representanten skal ha. For at hensikten skal oppnås må det være
slik at vikaren kan forholde seg til vedkommende representant i forhold til klager og
evt. søksmål. Vi antar at dette også er meningen med bestemmelsen i § 3, men
anser at dette kan gjøres klarere.

YS mener at forskriften er et skritt i riktig retning, men anser at regelverket kan og
bør strammes inn ytterligere med tanke på å stoppe uverdige forhold i arbeidslivet.
Vikarer som utnyttes får ikke bedre vilkår av at deres useriøse arbeidsgiver har
registrert seg i henhold til forskriften.
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