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hvem vi er.
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vi hjelper mennesker 
og virksomheter

å oppnå sitt fulle potensial.
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nye regler i 
arbeidsmiljøloven

og hva de betyr
for din bedrift.
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trepartsforholdet.
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avtale om utleie

kundekontrakt og 
oppdragsbekreftelse

arbeidsavtale
• fast
• midlertidig

kunde
innleier

arbeidstaker
innleid 

arbeidsgiver
bemanningsforetak

arbeidsytelsen tilsyn og ledelse
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nye regler i arbeidsmiljøloven. 

• prop. 73 (2017-2018) – endringer i
arbeidsmiljøloven (fast og midlertidig ansettelse
og innleie fra bemanningsforetak)

• stortinget vedtok skjerpede regler 22. juni 2018 
med virkning fra 1. januar 2019

• styrking av faste ansettelser og innstramning i
adgangen til innleie fra bemanningsbransjen
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hovedendringene i arbeidsmiljøloven.

• ny definisjon av «fast ansettelse»
• endring av arbeidsavtalens angivelse av 

«arbeidstid»
• innsnevret adgang til å avtale innleie uten 

begrensninger
• bemanningsforetaket må dokumentere at innleie er 

lovlig
• innleier har opplysningsplikt til bemanningsforetak

om innleien gjelder et vikariat

endringene får betydning både for 
bemanningsbransjen og for bedriftene
som leier inn arbeidskraft.
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arbeidsgiver  

arbeidstaker.
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ny definisjon av fast ansettelse – aml. §14-9.

• arbeidstaker skal ansettes fast. Med fast ansettelse menes i 
denne lov at ansettelsen er løpende og tidsubegrenset, at 
lovens regler om opphør av arbeidsforholdet gjelder, og at 
arbeidstakeren sikres forutsigbarhet for arbeid i form av 
reelt stillingsomfang, jf. aml. § 14-9.

• krav om at arbeidstaker sikres forutsigbarhet i form av et 
«reelt stillingsomfang»

• nye ansettelsesavtaler i bemanningsbransjen 01.01.2019
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når kan man ansette 
midlertidig – aml. § 14-9.

a) arbeid av midlertidig karakter, eks. 
sesongarbeid, arbeidstopper, 
prosjektarbeid, spesialisert stilling

b) vikariat, eks. ved sykdom, permisjon 
(«vikar for vikaren»)

c) praksisarbeid
d) arbeidsmarkedstiltak
e) idrett
f) generell adgang inntil 12 måneder –

15% av arbeidstakerne i virksomheten
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når kan bemanningsforetak ansette midlertidig § aml. 14-9.

forarbeidene: «bemanningsforetakenes arbeidsform er isolert sett gjerne avgrensede oppdrag i 
tid og mengde men dersom arbeidsoppgavene og kompetansen som kreves er de samme over 
tid, vil det ikke være grunnlag for midlertidig ansettelse»

• ansatt i konkret stilling
• om utleieoppdraget ligger innenfor kjernen av den sedvanlige virksomheten
• stort/mindre bemanningsforetak
• spesialisert/generalist
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hvordan løser bemanningsselskap dette – utfordringer.

• aml. §14-9 - … «arbeidstaker sikres forutsigbarhet i form av et reelt stillingsomfang»

• utleide vil ansettes i en stillingsbrøk 
• krever tettere oppfølgning
• mulige krav på utvidelse av avtalt stilling etter 12 måneder

• aml. 14-6 «dersom arbeidet skal utføres periodevis, skal arbeidsavtalen fastsette eller gi 
grunnlag for å beregne når arbeidet skal utføres»

• arbeidsplan, 14 dagers varsel, aml. § 10-3
• andre alternativer

• lønn – ingen minstelønn (bortsett fra allmenngjort lønn)  - likebehandlingsprinsippet
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forutsigbarhet – mindre fleksibilitet for utleide. 

• arbeid for andre arbeidsgivere krever samtykke
• samtykke kan ikke nektes uten «saklig grunn»

• avtalt arbeidsplan: arbeidstakerens plikt til å arbeide på to ukers varsel

• arbeidsgivers styringsrett: mulig å plassere i andre typer oppdrag
• mulig å avtale geografisk begrensning i styringsretten

• tilby arbeid på kort varsel – men da frivillig

• dersom arbeidstaker ikke kan/møter på to ukers varsel
• permisjon uten lønn
• arbeidstaker sier opp selv
• arbeidstaker «fantegår» – kan være avskjedsgrunn
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hva sier loven om

innleie?
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endring i adgangen til å inngå lokal, tidsbegrenset avtale 
om innleie aml. § 14-12 annet ledd.

(2) I virksomhet som er bundet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett 
etter arbeidstvistloven kan arbeidsgiver og tillitsvalgte som til sammen representerer et 
flertall av den arbeidstakerkategori innleien gjelder, inngå skriftlig avtale om tidsbegrenset 
innleie uten hinder av det som er bestemt i første ledd. Virksomheten og 
bemanningsforetaket skal på forespørsel fra Arbeidstilsynet fremlegge dokumentasjon på 
at innleievirksomheten er bundet av tariffavtale inngått med fagforening med 
innstillingsrett og at det er inngått avtale med de tillitsvalgte som nevnt i første punktum. 

• lokal avtale om innleie kan kun inngås i virksomheter som er 
bundet av tariffavtale med fagforening med innstillingsrett etter 
arbeidstvistloven (fagforening med minst 10 000 medlemmer). 
eks. Fellesforbundet, Industri Energi, Parat, Negotia, Delta

• bemanningsforetaket må kunne fremlegge dokumentasjon om tariffavtale med 
innstillingsrett og avtale med tillitsvalgte. 
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når kan bedrifter leie inn fra bemanningsforetak?

• bedrifter kan leie inn arbeidskraft i samme utstrekning som de kan ansette midlertidig
• gjelder uansett om man har tariffavtale eller ikke

• bedrifter uten midlertidig behov men med tariffavtale med fagforbund som har 
innstillingsrett (dvs. mer enn 10.000 medlemmer) kan inngå lokal avtale om innleie.

• konsekvens – bedrifter med kun lokal avtale («husavtale») kan ikke lenger leie inn når de ikke 
har et midlertidig behov (overgangsordning 6 måneder for eksisterende avtaler).
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rettsvirkninger av brudd 

• hvis kravene til midlertidig ansettelse ikke 
er oppfylt: Krav på fast ansettelse i 
bemanningsforetaket, jfr. aml. 14-11

• hvis vilkårene for innleie ikke er oppfylt: 
Krav på fast ansettelse hos innleier, jfr. 
aml. §14-14
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huskeliste   

& oppsummering.
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huskeliste for bedrifter.

• kan bedriften ansette midlertidig?
• ja - innleie
• nei – bundet av tariffavtale med 

fagforening med innstillingsrett etter    
arbeidstvistloven (fagforening med minst 
10 000 medlemmer)  

• eks. Fellesforbundet, Industri Energi, Parat, 
Negotia, Delta

• dokumentasjonsplikt - innleier og 
bemanningsbyrå

• registrert bemanningsbyrå hos 
Arbeidstilsynet

© Randstad 19



||

oppsummering.

• hr selskap - profesjonell
• endrede rammebetingelser 
• inngangsport til arbeidslivet kan bli 

svekket 
• tilgang på personell – «gjenbruk» -

lengre kontrakter
• økt administrasjon – tettere oppfølgning 
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spørsmål?
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