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EU-kommisjonens grønnbok om arbeidsrett - Høring

Viser til departementets brev av 1.12.2006 vedr. ovennevnte. Vi vil først understreke at vi ikke finner
det naturlig å besvare de delene av høringen som er av ren arbeidsrettslig art. Etter vår oppfatning er
det mer naturlig at dette håndteres av Arbeidstilsynet. Vi har følgende kommentarer til spørsmålene i
grønnboken:

Til spørsmål 1

Vi finner det vanskelig å svare på dette spørsmålet bl.a. fordi det ift Arbeids- og velferdsetatens
ansvarsområder gir relativt begrenset mening å foreta vurderinger av arbeidsretten isolert, uten
samtidig å se spørsmålet i sammenheng med de øvrige politikkområdene i arbeidsmarkedspolitikken,
som dagpengeordning og andre livsoppholdsytelser, informasjonstilrettelegging, rådgivning og
oppfølging av arbeidssøkere og tilbud av aktive arbeidsmarkedstiltak.

Til spørsmål 2

Vi vil her bemerke at mens arbeidsretten er et myndighetsansvar er kollektive avtaler et område hvor
det er arbeidslivets parter selv som bestemmer. Dessuten vil også andre deler av
arbeidsmarkedspolitikken ha betydning både for arbeidslivets fleksibilitet, ansettelsestryggheten og
den sosiale/økonomiske sikkerhet for arbeidsledige. Erfaringen i de nordiske land er at betydelige
endringer av grunnleggende rammebetingelser på disse områdene krever dialog mellom myndigheter
og arbeidslivets parter. Dette berøres i liten utstrekning i grønnboken.

I tillegg til "mer fleksibel arbeidstid" forbindes begrepet "økt fleksibilitet i arbeidslivet" gjerne med en
utvikling hvor virksomhetene i større utstrekning kan benytte ansettelsesforhold som ikke er faste,
og/eller at virksomhetene har enklere adgang til å si opp arbeidstakere. Slik fleksibilitet kan føre til at
arbeidskraften beveger seg raskere fra virksomheter (og/eller regioner) med overskudd på arbeidskraft
til virksomheter (og/eller regioner) med underskudd på arbeidskraft. Dette kan gi høyere produktivitet
og produksjon i bedriftene og høyere inntekt for arbeidstakere og bedrifter samlet sett. Tilpassningen
på arbeidsmarkedet kan fungere bedre slik at en høyere sysselsettingsgrad vil være forenlig med
prispolitiske mål. Under gitte betingelser kan derfor økt fleksibilitet også øke den totale etterspørselen
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etter arbeidskraft, bl.a. fordi arbeidsgivere da også opplever det som mindre risikabelt å ansette nye
medarbeidere. Det kan imidlertid synes vanskelig å oppnå både økt fleksibilitet og økt
ansettelsestrygghet samtidig. Økt fleksibilitet kan til en viss grad gjøre det enklere for utsatte grupper å
få innpass på arbeidsmarkedet. Samtidig vil økt fleksibilitet gjøre det enklere å si opp utsatte
arbeidstakere, med fare for at noen av disse da støtes varig ut av arbeidslivet. Også ut fra et
inntektsfordelingsperspektiv representerer økt fleksibilitet en betydelig utfordring.

Til spørsmål 3

Vi har  ingen kommentarer til dette spørsmålet.

Til s ørsmål 4 o s ørsmål 5

Bestemmelsene om midlertidig ansettelse i den norske arbeidsmiljøloven ble grundig utredet ifm den
nye arbeidsmiljøloven som trådte i kraft 1. januar 2006. Etter siste regjeringsskifte ble det gjort
endringer som begrenset adgangen til å benytte midlertidig ansettelse sammenliknet med det
opprinnelige lovforslaget. Siden det synes vanskelig å oppnå både økt fleksibilitet og økt
ansettelsestrygghet samtidig (jf. kommentaren til spørsmål 2 ovenfor), konstaterer vi at avveiningen
mellom de ulike hensyn først og fremst er en politisk vurdering.

Samtidig ser vi vel en tendens til at en del bedrifter ønsker å prøve ut nye medarbeidere før de ansettes
fast, og at en del bedrifter i den anledning bevisst benytter innleie (try end hire) fra vikarbyråer/
bemanningsselskaper.

Når det gjelder å sikre tilstrekkelig sosial trygghet, er det de politiske myndighetene som bestemmer
hva slags inntekstsikringsordninger vi skal ha, samt nivået på disse. Hva som anses som passende
normer for inntektssikring er således også et politisk spørsmål. Ved vurderingen legges det gjerne vekt
på at inntektssikringsordningene både skal sikre alle et rimelig økonomisk grunnlag til livsopphold, og
samtidig bør gi arbeidsledige tilstrekkelige insentiver til å forsøke å skaffe seg arbeid. De
arbeidslediges reelle/faktiske muligheter til å skaffe seg arbeid påvirkes imidlertid også av
konjunkturelle forhold og ledighetsnivået. Det er derfor ikke unaturlig at vurderingen av hva som
anses som passende, rimelig eller tilstrekkelig når det gjelder inntektssikringsordningene vil kunne
variere over tid og mellom ulike land. Også slike forhold kan gjøre det vanskelig å antyde hvordan en
felles anbefalt modell bør være.

Til spørsmål 6

Innføring av "livslang læring" som prinsipp kan i stor grad synes å være et spørsmål om finansiering
(og til en viss grad et spørsmål om permisjonsordninger). Problemstillingen har vært utredet og
diskutert mellom partene i arbeidslivet og myndighetene tidligere. Ut fra disse drøftelser og
diskusjoner/løsninger i andre land kan ønsket om å kunne tilrettelegge for "livslang læring" være
sterkest i perioder hvor arbeidsledigheten anses å være betydelig. I slike perioder vil innføring av (ev.
delvis) lønnet utdanningspermisjon kunne frigjøre arbeidsplasser som besettes midlertidig med
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arbeidsledige, og den innsparte ledighetstrygden vil seks. da teoretisk kunne brukes til å
(del)finansiere lønn under utdanningspermisjon. I perioder med generell mangel på arbeidskraft kan
mer kompliserte langsiktige betraktninger være nødvendig for å kunne vurdere om det er
hensiktsmessig å tilrettelegge bedre for "livslang læring", f.eks. ved at lønnet utdanningspermisjon
settes i system. Det kan imidlertid argumenteres for at virksomhetene også i slike perioder vil kunne
høste betydelige fordeler dersom enkelte ansatte tar videreutdanning eller blir omskolert. Dette kan
tilsi at også virksomhetene bør kunne bidra økonomisk ift finansieringen dersom det etableres
ordninger for "livslang læring".

Når det gjelder utdanning som arbeidsmarkedstiltak overfor arbeidsledige er dette både et spørsmål
om finansiering, om hva slags insentivvirkninger det vil kunne ha for de arbeidsledige og kanskje
rettferdighetsbetraktninger ift de som benytter den alminnelige studiefinansieringen. I Norge er den
rådende politikk at arbeidsledige (yrkeshemmede er ikke medregnet her) som hovedregel ikke skal få
statsfinansiert utdanning som arbeidsmarkedstiltak, men kun kortvarig yrkesrettet kvalifisering.
Hovedprinsippet hittil har vært at utdanning skal være egenfinansiert. Det er imidlertid rom for
samarbeid mellom arbeidsmarkedsmyndighetene og skoleverket om utdanning for store grupper
arbeidsledige som ikke har fullført videregående utdanning.

Til spørsmål 7

Vi har ingen kommentarer til dette spørsmålet.

Til spørsmål 8

Vi har ingen kommentarer til dette spørsmålet.

Til spørsmål 9

Vi er kjent med at denne problemstillingen for tiden utredes på annet hold i statsforvaltningen som
ledd i arbeidet for å motvirke "sosial dumping" i arbeidslivet. Ut over dette har vi ingen kommentarer
til dette spørsmålet.

Til spørsmål 10

Det finnes noen egne bestemmelser om vikarers rettsstilling /status i arbeidsmiljøloven  jf. § § 1-7, 14-2
og 14-9.

Vi vil også nevne at innleie av arbeidskraft/tjenesteyting på tvers av landegrensene som kjent byr på
spesielle utfordringer ift å sikre de utsendte arbeidstakernes rettigheter i det landet hvor arbeidet
utføres. Som praktisk eksempel kan man vurdere om det innenfor dagens regelverk egentlig finnes
noen nedre grense for hvor lav lønn som lovlig kan gis til arbeidstakere som leies ut fra et vikarbyrå i
et baltisk land til f.eks. en hotell- eller restaurantbedrift i Norge. Deretter bør man kanskje vurdere om
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regelverket er tilfredsstillende. Allmenngjøring av tariffavtaler kan også ha betydning for vikarers
arbeidsmessige forhold/status.

Til spørsmål 11

Vi har ingen kommentarer til dette spørsmålet.

Til spørsmål 12

Når det gjelder grensearbeidere er det fremdeles mange uløste problemer i forbindelse med
arbeidstakere som bor og jobber i forskjellige land. Problemene er knyttet til
lovgivning/forsikringsordninger på områder som arbeidsledighet, sykdomsfravær, permisjoner, skatt,
toll, trygde- og sosiale rettigheter. Så lenge EU/EØS landene har nasjonal lovgivning på disse
områdene, vil den enkelte arbeidstaker kunne oppleve situasjoner som byr på usikkerhet og hvor
sakene må vurderes/løses individuelt av forvaltningen.

Til spørsmål 13

Det er viktig at det gjøres en innsats for å bekjempe "svart arbeid".  Svart arbeid er bl.a. uheldig fordi
det kan fortrenge ordinært arbeid,  være konkurransevridende og utøves ofte under
arbeidsmiljømessige og andre forhold som heller ikke er betryggende for de involverte arbeidstakere.
Arbeids -  og velferdsdirektoratet er også opptatt av at det regelmessig er en sammenheng mellom
"svart arbeid"  og misbruk  av NAVs  inntektssikringsordninger ,  f.eks. dagpenger ,  uføretrygd eller
økonomisk sosialhjelp .  Styrking av samarbeidet mellom ulike myndigheter er en sentral forutsetning
for å bekjempe svart arbeid.

Til spørsmål 14

Siden det er fri bevegelse for personer/arbeidstakere innenfor EU/EØS er det fullt mulig for en person
å bo i ett land, og ev. motta en trygdeytelse der, og samtidig arbeide svart i et annet land. Dette tilsier
at det også er behov for samarbeid mellom myndigheter over landegrensene, for å kunne bekjempe
svart arbeid effektivt.

MØennlig hilsen

;-;t -- L

Tor Saglie
arbeids-`  velferdsdirektør

Erik Oftedal
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