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Til Arbeids- og sosialkomiteen, 18. januar 2018 

Høringsnotat: Fire forslag om innleie fra bemanningsbyråer  
 

Gjelder Dokument 8:58 S (2017-2018), Dokument 8:59 S (2017-2018), Dokument 8:65 S 

(2017-2018) og Dokument 8:94 L (2017-2018). 

EL og IT Forbundet er et LO-forbund for ansatte innenfor IKT, energi og el-installasjon. Vi 

ønsker et generelt forbud mot innleie av arbeidskraft fra bemanningsselskaper. 

I forbindelse med den politiske streiken for forbud mot innleie som fagforeninger i Oslo-

området gjennomførte den 15. november 2017, gjorde vi et kjapt jobbsøk på Finn.no: 132 av 

178 utlyste elektrikerstillinger i bygg- og anleggsbransjen i Oslo var i bemanningsselskaper!  

Frislippet av vikar- eller bemanningsbyråene i 2000 var ment for å erstatte fast ansatte ved 

sykdom og permisjoner. Lovendringene har imidlertid viste seg å få helt andre og mer 

alvorlige konsekvenser.  

Bemanningsbyråene er nå den største arbeidsgiveren på enkelte bygg- og anleggsplasser. Vi 

ser økt bruk av ansettelsesformer som ikke gir forutsigbarhet for arbeid, og dermed 

lønnsinntekt. Aller verst er det i bransjer med stort innslag av innleide arbeidstakere og i 

bransjer der organisasjonsgraden er lav. Vi er bekymret for konsekvensene dette har for 

fagkompetanse, sikkerhet og rekrutteringene til yrkesfagene.  

EL og IT Forbundet ønsker et generelt forbud mot innleie av arbeidskraft fra 

bemanningsselskaper, slik at kun reelt vikarbehov eller utleie mellom produksjonsbedrifter 

tillates. Behov for varierende mengde arbeidsfolk på en byggeplass , eller et anleggssted, er 

ikke noe som oppstod i 2000. I perioden før år 2000 ble noen av de største industrianleggene 

i Norge bygget. De store plattformprosjektene i Nordsjøen, industrianleggene på Mongstad, 

Kårstø, Kollsnes og Tjeldbergodden samt bygginga av ny flyplass på Gardermoen, er 

eksempel på slike anlegg. Bemanningsbransjen hadde ingen sentral plass på disse anleggene. 

Vi ønsker et regelverk som sikrer at Norge bygges av folk med fast jobb, samt at bedriftene 

driver fagopplæring innen alle fag slik at ikke noen håndverksfag kommer i fare for å dø ut.  

I tillegg ser vi et akutt behov for å innføre et forbud i Oslofjord-området. Representanter for 

Fellesforbundet og EL og IT Forbundet i Oslo kartla våren 2017 bruken av innleie på 

byggeplassene i hovedstadsområdet. Det aller viktigste funnet i rapporten var et 

ekstremt omfang av innleie fra bemanningsbyråer. Undersøkelse, som ble foretatt på 59 

byggeplasser i Oslo og Akershus, viste at nesten fire av ti arbeidstakere på byggeplassene var 

innleide.  

Vi mener derfor at Stortinget skal be regjeringen om å ta i bruk dagens lovverk som åpner for 

et forbud i et geografisk området, samtidig som den starter lovarbeidet med et generelt 

forbud. 
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Ta kontakt om dere har spørsmål 

 

Robert Kippe 

Kommunikasjonssjef i EL og IT Forbundet 

95 12 90 78 / robert.kippe@elogit.no 
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