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Noen ganger må man….



Det har vi gjort…og finner følgende:

• Noen klubber har hatt et aktivt og bevisst forhold til innleie fordi innleie 
har vært en gjentagende del av bedriftens ordinære drift. Der finnes 
protokoller og der finnes avtaler.

• I ganske mange klubber er det ikke et bevisst forhold. 
Og det er flere grunner til det:

• Sjelden – eller ingen innleie
• Innleie – men ikke i «våre» grupper
• Innleie – men bare fra produksjonsbedrifter
• Innleie – men så kort at vi ikke rekker å reagere
• Innleie – men vi vet ikke hvordan vi skal håndtere det



Hva er egentlig problemet med innleie fra 
bemanningsselskap?

Fagbevegelsen sin kraft og berettigelse hviler på 3 stolper:
1. Kontroll over lønnsdannelsen
2. Kontroll over arbeidstiden
3. Kontroll over ansettelsesformene i arbeidslivet.

Bemanningsbransjen utfordrer alle disse stolpene i norsk 
arbeidsliv.



Problemet



I virkeligheten



Motreaksjoner – og seier!



Hvor stor er denne seieren?



Så da har vi vunnet da? 
• Nei – det er NÅ jobben begynner

• «De tillitsvalgte skal ikke først og fremst bli gode på å avtale innleie, 
men de skal bli gode på å øke egenbemanningen i sine bedrifter»

Steinar Krogstad - Fellesforbundet

• «Vårt mål er – at hver eneste klubb avholder ett møte med 
bedriften der de drøfter bemanningen. Kan vi øke antall ansatte? 
Kan vi ta inn fler lærlinger? …..Ett møte»

Bjørn Fornes, EL og IT Forbundet



EL og IT Forbundets kampanje
• Mål: Flere faste ansatte i bedrifter hvor vi har klubb og tillitsvalgte, og 

øke antall lærlinger. Begrense innleie fra bemanningsselskap.
• Gjennomfør minst ett møte med ledelsen

• Dagseminar avholdt 27. nov 2018 om de nye innleiereglene.
Målet og oppgaven ble skissert.

• Produksjon av innleiefolder 
• Produksjon av innleiehefter – oppdaterte
• «Oppdragsbestilling» Distriktene. 
• Oppfølging gjennom 2019



Materiell på hjemmesiden



Oppfølging 2019
• 1. halvår:

• Klubbene oppfordres til å be om (kreve) et møte med ledelsen for å drøfte 
bemanningssituasjonen, og følges opp av fagforening / Distrikt:

• I hvor mange klubber ble spørsmålet om flere fast ansatte/flere lærlinger/mindre innleie 
tatt opp med bedriften før 20. august 2019:

• I hvilke klubber ble det enighet om å øke antall fast ansatte:
• I hvilke klubber ble det enighet om å øke antall lærlinger: 
• I hvilke klubber ble det enighet om å redusere innleie:
• I hvilke klubber ble det enighet om å leie inn fra annen produksjonsbedrift framfor 

bemanningsbyrå:
• I hvilke klubber ble spørsmålet reist, men hvor klubben ikke nådde fram?
• I hvilke klubber ble det skrevet tvisteprotokoll på tema?
• I hvilke klubber var det ingen aktivitet på saken: 



2. halvår
• Etter sommerferien rapporterer Distriktene tilbake, og dette 

sammenfattes i en liten rapport på forbundskontoret.
• Temaet settes på dagsorden på de tre Landstariffkonferansene til 

høsten:
• LOK - Landsoverenskomsten for Elektrofag

Kongsberg, 14. – 17. oktober
• IKT

Bergen, 28. – 30. oktober
• Energi

Bergen, 4. – 6. november



Øvrig oppfølging -

• Følge opp det politiske arbeidet med å få innført kollektiv 
søksmålsrett , enklere regler for å få allmenngjort en tariffavtale og 
forlenge et eksisterende vedtak. Arbeide videre for et forbud mot 
bemanningsbransjen. 
Allianser med andre forbund.

Slå tilbake kreative løsninger fra arbeidsgiversiden / 
bemanningsbransjen. Rapportere til Arbeidstilsynet



Andre forbund satser også sterkt



Dirty tricks
Innleie & bemanningsbransje





Hvordan reagerer bemanningsbransjen?
• Den største utfordringen for bransjen er forbudet mot 0-

timerskontrakter. 
• Vi ser nå enkelte kontrakter på deltidsstillinger nede i 10 % og under.

• Forbundssekretær Jan Henrik har tatt for seg noen eksempler:



Deltidsstillinger – lovlige?
Svaret på det er at det kan være lovlig (fast deltidsarbeid), men mest sannsynlig ikke. 

Når man vurderer arbeidskontrakten og stillingsprosenten, så må man legge til grunn hvor mye 
personen har jobbet i 2018. 
Hvis man i det året har jobbet 95 til 100% stilling, så er det ingen grunn til å godta en lavere 
prosentandel i den nye arbeidskontrakten.

Men hvis man i 2018 har jobbet kun 60%, og den nye arbeidskontrakten også stipulerer dette for 
arbeidet fremover, så er det ikke umiddelbart noe galt med det.
Dersom det skulle vise seg at man i 2019 arbeider over det stillingsprosenten antyder (merarbeid), 
så kan man ta opp kontrakten på nytt og kreve en høyere stillingsprosent.

Teksten i aml § 14-9 (1) lyder:
• Arbeidstaker skal ansettes fast. Med fast ansettelse menes i denne lov at ansettelsen er løpende 

og tidsubegrenset, at lovens regler om opphør av arbeidsforhold gjelder, og at arbeidstaker sikres 
forutsigbarhet for arbeid i form av et reelt stillingsomfang.

Stikkordet her er forutsigbarhet og reelt stillingsomfang! Det er det som er lovkravet. Det er opp 
mot dette kravet i loven at dere må vurdere teksten i de arbeidskontraktene som nå formidles.



Gjennomsnittsberegning deltid
Svaret på det er at vi synes ikke det tilfredsstiller lovens krav til forutsigbarhet.
Aml § 14-6 (j) stiller følgende krav til arbeidsavtalen:
• lengde og plassering av den daglige og ukentlige arbeidstid.
• Dersom arbeidet skal utføres periodevis, skal arbeidsavtalen fastsette eller gi grunnlag for å 

beregne når arbeidet skal utføres.

De arbeidsavtalene vi har sett oppfyller ikke dette kravet, og derfor må vi reagere på slike 
formuleringer. 
Dersom arbeidstaker skal ansettes deltid skal de arbeidsfrie periodene angis i arbeidsavtalen. 
Angivelse av den/de arbeidsfrie periodene gjøres ved å beskrive:
• Redusert ukentlig eller månedlig arbeidstid
• Redusert arbeidstid i forbindelse med ferie/høytidsdager 
• Forhåndsfastsatte arbeidsfrie perioder

Her må vi kreve endringer og jeg legger ved noen brev som kan brukes i denne anledning. 



Flere dirty tricks - ENK

• Vi tror at bare fantasien vil sette grenser. Det er for mye penger i 
dette, og det har vært en trygg havn for de som vil utnytte arbeidsfolk 
– både grådige «normale» arbeidsgivere og kriminelle. 

• Men – vi vil ikke bli veldig overrasket om vi vil se en oppblomstring av 
Enkeltmannsforetak. Mer eller mindre reelle. 

• Vår jobb da blir å avdekke om det er en entreprise – eller om det er et 
fordekt innleieforhold

https://elogit.no/sites/elogit/files/arkiv/elogit_innleie_-_veileder_for_tillitsvalgte_lok.pdf


Finnes gode eksempler



Be om møte
§ 9-3 Drøftelser om bedriftens ordinære drift (Hovedavtalen LO/NHO)
Ledelsen skal drøfte med de tillitsvalgte (arbeidsutvalget):
• spørsmål som vedrører den økonomiske og produksjonsmessige stilling og utvikling,
• forhold som har umiddelbar sammenheng med arbeidsplassen og den daglige drift,
• de alminnelige lønns- og arbeidsforhold ved bedriften.
Drøftelser skal holdes så tidlig som mulig og minst en gang i måneden, hvis det ikke er 
enighet om noe annet, og for øvrig når de tillitsvalgte ber om det.

• AML § 14-9:
Arbeidsgiver skal minst en gang per år drøfte bruken av midlertidig ansettelse etter 
bestemmelsene i dette ledd med de tillitsvalgte, blant annet grunnlaget for og omfanget 
av slike ansettelser, samt konsekvenser for arbeidsmiljøet

Tilsvarende bestemmelser i de andre Hovedavtalene (se forbundets innleiehefter)



Oppsummering

• Vår kampanje handler om at våre organiserte klubber skal gjennomføre 
dette møtet der de drøfter bemanning, og gjøre dette minst årlig. 

• Målet er at flere bedrifter vil velge å oppbemanne evt. ta inn flere lærlinger 
– heller enn å «slåss» med klubben om innleie fra bemanningsbyrå. 

• For vår rolle er også å påse at de som er innleid har gode vilkår – og dette 
må bedriftene bli klar over. Vi vil lage støy.

• Så er det fortsatt brennaktuelt å slåss for bedre vilkår for de som ER i 
bemanningsbransjen, ofte utenlandsk arbeidskraft. Spør om de vil bli 
medlemmer av EL og IT Forbundet!
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