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Bakgrunn

• 2000 registrerte bemanningsforetak hos Arbeidstilsynet

• Innleie i byggenæringen 8 %/ 18 000 årsverk i 2019 (SSB)

• Noe nedgang under pandemien, som knyttes til innreiserestriksjoner

• Tall fra bemanningsbransjen: 35 % av ansatte i 2018, ned til 23 % i 2021

• Fagforeninger anslår innleieandel på byggeplasser til 35 % i Oslo

• Også mye innleie fra bemanningsforetak innen helse og omsorg og 
transport. 
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Mange som snakker høyt

• Bakgrunnen er to proposisjoner, prop. 131 L (2021-2022) og prop. 14 L 
(2022-2023)

• Vi har fått ett lovvedtak, Lovvedtak 27 (fra prop 131), som endrer 
arbeidsmiljøloven §§ 14-12 om innleie (og 14-13 og 18-6 som gir 
Arbeidstilsynet utvidede fullmakter). Lovvedtaket trer i kraft fra 1. april. 

• Det arbeides med en forskrift om innleie

• Men mange mener mye og høyt

• Derfor stor usikkerhet. Det er fornuftig å innrette seg etter det som er 
vedtatt og det som er varslet
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Lovteksten om innleie

• § 14-12 første ledd skal lyde: 
(1) Innleie av arbeidstaker fra virksomhet som har til formål å drive utleie, er tillatt i samme 
utstrekning som det kan avtales midlertidig ansettelse etter § 14-9 andre ledd bokstav b til e

• 14-12 fjerde ledd skal lyde: (4) Arbeidstaker som har vært sammenhengende innleid etter denne 
paragraf i mer enn tre år, har rett til fast ansettelse hos innleier slik at reglene om oppsigelse av 
arbeidsforhold kommer til anvendelse. Ved beregningen skal det ikke gjøres fradrag for arbeidstakers 
fravær.

• § 14-12 nytt femte ledd skal lyde: 
(5) Ved vurderingen av om en oppdragsavtale mellom to virksomheter innebærer innleie, skal det 
særlig legges vekt på om oppdragsgiver har ledelsen av arbeidet og ansvar for resultatet. Andre 
relevante forhold er blant annet om det i hovedsak skal leveres arbeidskraft, om arbeidet skjer i nær 
tilknytning til oppdragsgivers virksomhet, om arbeidet dekker et vedvarende arbeidskraftbehov hos 
oppdragsgiver og om arbeidet skjer innenfor oppdragsgivers kjerne- eller hovedaktivitet.
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Forskrift om forbud for innleie i byggebransjen

• § 4. Innleie fra bemanningsforetak til bygningsarbeid på byggeplasser i 
Oslo, Viken og tidligere Vestfold er ikke tillatt.

• Med bygningsarbeid menes

• 1. oppføring av bygninger,

• 2. innrednings-, utsmykkings-, og installasjonsarbeid,
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Forskrift om forbud for innleie i byggebransjen

• 3. montering og demontering av prefabrikkerte elementer,

• 4. riving, demontering, ombygging og istandsetting,

• 5. sanering og vedlikehold, utenom arbeid som er rutinemessig eller 
mindre omfattende,

• 6. graving, sprenging og annet grunnarbeid i tilknytning byggeplass, og

• 7. annet arbeid som utføres i tilknytning til byggearbeid.

• Med byggeplass menes enhver arbeidsplass hvor det utføres midlertidig 
eller skiftende bygningsarbeid av et visst omfang.
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Hva blir nytt?

1. Adgangen til innleie fra bemanningsforetak "når arbeidet er av 
midlertidig karakter" oppheves

2. Innleie fra bemanningsforetak til bygningsarbeid på byggeplasser i 
Oslo, Viken og tidligere Vestfold vil ikke lengre være tillatt

3. Arbeidstaker som har vært sammenhengende innleid i mer enn tre år, 
har rett til fast ansettelse hos innleier

4. Ny bestemmelse i aml. § 14-12 femte ledd om grensen mellom innleie 
og entreprise

5. Muligheten til å ansette 15 % av arbeidsstokken midlertidig i inntil et 
år, aml. § 14-9 (2) f, er fjernet
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Innleie fra bemanningsforetak for "midlertidig 
karakter" oppheves

• Oppheves kun for innleie fra bemanningsforetak

• Fortsatt adgang til å ansette midlertidig når arbeidet er av midlertidig 
karakter

• Hva anses som "midlertidig karakter"?
• Skjønnsmessig vurdering

• Behovet for arbeidskraft er tidsbegrenset, f.eks. sesongarbeid

• Er arbeidet noe som normalt og løpende utføres? I så fall ikke «midlertidig 
karakter»
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Foreslåtte unntak fra bestemmelsen om forbud mot 
innleie fra bemanningsforetak

• Unntak for tidsbegrenset innleie av helsepersonell for å sikre forsvarlig 
drift av helse- og omsorgstjenesten (Lovedtak 27 L (2022-2023)

• Unntak for rådgivere og konsulenter med spesialkompetanse

• Unntak for landbruksnæringen

• Unntakene vil forskriftsfestes

• Prop. 131 L (2021-2022)
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Nærmere om unntaket om innleid 
spesialkompetanse

• "Faglig ekspertise og spesialkompetanse som det ikke kan forventes at 
virksomheten selv besitter", jf. forarbeidene (Prop.131 L (2021-2022))

• Absolutt krav eller et vurderingsmoment?

• "Klart avgrensede prosjekt":
• Arbeidet må skille seg fra ordinær drift

• Klart at dette ikke skal tolkes for strengt

• Eks: innleie av IT-spesialist
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Totalforbud for innleie i bygg- og anleggssektoren i
Oslo, Viken og Vestfold

• Fortsatt tillat med underentreprenører

• Unntak for bedriften med tariffavtale, mer enn 10 000 ansatte og 
godkjennelse fra fagforening. Rammer altså små og mellomstore 
bedrifter
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Husk allerede er det mange regler om innleie

• Avtale med klubben, aml. § 14-12 (2)
• 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.

• (3) Arbeidsgiver skal minst én gang pr. år drøfte bruken av innleid arbeidskraft 
etter første og andre ledd, herunder praktiseringen av kravet om likebehandling, 
med de tillitsvalgte
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Bemanningsforetak må være registrert

• Innleie kan skje fra bemanningsforetak eller andre driftsselskap som 

• Utenfor de fleste krav til innleie gjelder innleie innenfor konsern som 
fortsatt er mulig
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Forskjell innleie fra bemanningsforetak og 
driftsselskap
• Bemanningsforetak

• Registreringsordning

• Ikke til midlertidig arbeid

• Innleie fra bemanningsforetak skal 
drøftes med tillitsvalgte minst en 
gang i året

• Innleie fra «driftsselskap»

• Aml § 14-13

• Kan brukes til midlertidig arbeid

• Må være innenfor samme område

• Kan ikke være mer enn 50 % av 
utleiers arbeidsstokk

• Drøftinger med tillitsvalgte hos 
utleier

• Skriftlig avtale med tillitsvalgte 
hos innleier
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§ 14-13.Innleie fra virksomhet som ikke har til 
formål å drive utleie
• (1) Innleie fra virksomhet som ikke har til formål å drive utleie, er tillatt når den innleide 

arbeidstaker er fast ansatt hos utleier. For at virksomheten skal sies ikke å ha til formål å 
drive utleie, er det et vilkår at utleie skjer innenfor de samme fagområder som utgjør 
utleierens hovedbeskjeftigelse og at utleieaktiviteten ikke omfatter mer enn 50 prosent 
av de fast ansatte hos utleier. Innleier skal foreta drøftelser med tillitsvalgte som til 
sammen representerer et flertall av den arbeidstakerkategori innleien gjelder, før 
beslutning om innleie foretas.

• (2) For innleie som overstiger 10 prosent av de ansatte hos innleier, likevel ikke færre enn 
tre personer, eller som har en varighet ut over ett år, skal det inngås skriftlig avtale med 
tillitsvalgte som til sammen representerer et flertall av den arbeidstakerkategori innleien
gjelder. Dette gjelder ikke for innleie innenfor samme konsern.

• (3) Etter krav fra tillitsvalgte som representerer den arbeidstakerkategori innleien gjelder, 
skal arbeidsgiver dokumentere at vilkårene for innleie etter første ledd er oppfylt
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Solidaransvar for utleier og innleier

• Både for arbeidstakers lønn, feriepenger osv. 

• Overtidsgodtgjørelse

• Og for arbeidstakers skattetrekk, arbeidsgiveravgift og trygdeavgift

• Utfordringen er gjennomføringen av påseplikten

• Hvordan sammenligne innleides lønn med ansattes lønn?



§ 14-12 b.Opplysningsplikt og innsynsrett ved 
leie av arbeidstaker fra bemanningsforetak
• (1) Ved leie av arbeidstaker skal innleier gi bemanningsforetaket de 

opplysninger som er nødvendige for at bemanningsforetaket skal 
kunne ivareta kravet om likebehandling i § 14-12 a.

• (2) Bemanningsforetaket skal, når arbeidstaker ber om det, gi de 
opplysninger som er nødvendige for at arbeidstaker skal kunne 
vurdere om egne lønns- og arbeidsvilkår oppfyller kravet om 
likebehandling i § 14-12 a.

• (3) Bemanningsforetaket skal, når innleier ber om det, dokumentere 
hvilke lønns- og arbeidsvilkår som er avtalt med arbeidstaker som 
leies ut til innleier.



§ 14-12 b.Opplysningsplikt og innsynsrett ved 
leie av arbeidstaker fra bemanningsforetak
• (4) Innleier skal, når tillitsvalgte hos innleier ber om det, dokumentere 

hvilke lønns- og arbeidsvilkår som er avtalt mellom innleid arbeidstaker og 
dennes arbeidsgiver.

• (5) Plikten til å gi opplysninger etter tredje og fjerde ledd gjelder bare vilkår 
som nevnt i § 14-12 a første ledd. Bemanningsforetak, innleier og 
tillitsvalgte som mottar opplysninger i medhold av bestemmelsen her, har 
taushetsplikt om opplysningene. Opplysningene kan bare benyttes til å 
sikre eller undersøke overholdelse av kravet om likebehandling i § 14-12 a 
eller til å oppfylle plikter etter bestemmelsen her.

• (6) Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om innsynsrett, 
opplysningsplikt og taushetsplikt etter denne paragraf, samt om 
taushetsplikt for innleide arbeidstakere. Departementet kan i forskrift også 
gi regler om eventuell bruk av rådgivere og taushetsplikt for disse



§ 14-12 c. Solidaransvar for innleier

• (1) Virksomheter som leier inn arbeidstaker etter § 14-12, hefter på samme måte 
som en selvskyldnerkausjonist for utbetaling av lønn, feriepenger og eventuell 
annen godtgjøring etter kravet om likebehandling i § 14-12 a, inkludert krav som 
følger av tariffavtale som nevnt i § 14-12 a tredje ledd. Ved solidaransvar etter 
første punktum hefter solidaransvarlig også for feriepenger opptjent i tilknytning 
til kravet.

• (2) Arbeidstaker må fremme skriftlig krav overfor innleievirksomheten senest 
innen tre måneder etter kravets forfallsdato. Solidaransvarlig skal betale kravet 
innen tre uker etter at kravet er kommet frem.

• (3) Solidaransvarlig kan nekte å dekke kravet dersom arbeidstakeren visste at 
forutsetningen for arbeidsoppdraget var at lønn mv. helt eller delvis skal dekkes 
av den solidaransvarlige.

• (4) Solidaransvaret gjelder ikke når det er åpnet konkurs i bemanningsforetaket



Påseplikt

• Forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett (§6)
• Hovedleverandør skal påse at lønns- og arbeidsvilkår hos virksomhetens 

underleverandører er i overensstemmelse med gjeldende 
allmenngjøringsforskrifter.
Bestiller som driver næringsvirksomhet, har en tilsvarende påseplikt overfor 
sine leverandører i tilfeller der det ikke benyttes underleverandører.

• Gjelder alle sider ved arbeidsforholdet – lønn, HMS, arbeidstid, 
arbeidsavtaler



§ 14-12 a.Likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår 
ved utleie fra bemanningsforetak
• (1) Bemanningsforetaket skal sørge for at utleid arbeidstaker minst sikres de vilkår 

som ville kommet til anvendelse dersom arbeidstaker hadde vært ansatt hos 
innleier for å utføre samme arbeid, når det gjelder:

• a. arbeidstidens lengde og plassering,

• b. overtidsarbeid,

• c. varighet og plassering av pauser og hvileperioder,

• d. nattarbeid,

• e. feriefritid, feriepenger, fridager og godtgjøring på slike dager, og

• f. lønn og utgiftsdekning.

• (2) Arbeidstaker som blir leid ut, skal ha samme tilgang til felles goder og 
tjenester hos innleier som virksomhetens egne arbeidstakere, med mindre 
objektive grunner tilsier noe annet.



Likebehandling omfatter også bonuser

• HR 2020 2109-A
• 79) Jeg er enig i at et lønnsbegrep som også omfatter bonusordninger, vil medføre et visst merarbeid for 

utleieselskapene. Fordeling av selskapsbonus foretas imidlertid etter objektive kriterier. Det påligger innleieforetaket å gi 
bemanningsforetaket de opplysninger som er nødvendig for at bemanningsforetaket skal kunne ivareta kravet om 
likebehandling, jf. arbeidsmiljøloven § 14-12 b første ledd. Merarbeidet for bemanningsforetaket kan ikke være tilstrekkelig 
til at den innleide ikke skal ha rett til likebehandling for ytelser som gir vederlag for utført arbeid.

• (80) Situasjonen er heller ikke slik at enhver innleie vil medføre arbeid med å beregne og utbetale bonus. 
Likebehandling er bare aktuelt så langt den innleide ville ha oppfylt vilkårene for bonus om vedkommende hadde vært fast 
ansatt. Under ordningen for Aker BP vil dette innebære et krav om minste ansettelsestid, samt at man står i uoppsagt stilling 
på utbetalingstidspunktet. Ved at bonusvilkårene begrenser hvem som har rett til bonus, vil de administrative byrdene ved at 
likebehandlingsregelen også gjelder for slike ordninger, begrenses tilsvarende.

• (81) De særlige utfordringer som oppstår i tilbudsfasen, antar jeg kan løses ved at det i tilbudet tas forbehold om 
at eventuell plikt til å utbetale bonus i henhold til senere opplysninger fra innleier, vil bli etterberegnet. I denne forbindelse 
vises til hva jeg tidligere har nevnt om innleieforetakets solidarforpliktelse for den innleides krav på lønn og annen 
godtgjøring som følge av likebehandlingsprinsippet, jf. § 14-12 c.

• (82) Gjennomgangen har vist at kjernen i lønnsbegrepet er om ytelsen er et vederlag for arbeid, eventuelt for et 
resultat eller en prestasjon som den ansatte selv har stått for. Også bonusordninger vil være omfattet så lenge det dreier 
seg om vederlag for arbeid. Dette gjelder enten det er tale om individuelle bonusordninger eller ordninger på gruppe- eller 
virksomhetsnivå.

• (83) I hvilken form vederlaget ytes, eller om det er kalt lønn, er ikke avgjørende. Det kreves ikke at vederlaget er 
fastsatt på grunnlag av formelt bindende regler. Også vederlag som er ensidig fastsatt av innleieforetaket, kan være 
omfattet.



Grensen mellom entreprise og arbeidsinnleie

• Endringene for begrensning av innleie skal kun gjelde innleie fra bemanningsforetak

• Innleie mellom entreprenører vil fortsatt være lovlig

• Lovfeste et skille mellom innleie og entreprise
• Arbeidsmarkedsloven § 25 (2):

Med utleie av arbeidstakere menes leie av arbeidstakere fra en arbeidsgiver (utleier) til en oppdragsgiver 

(innleier) der de innleide er underlagt oppdragsgivers ledelse

• Med unntak av byggenæringen i Oslo-området vil det fortsatt være tillatt å leie inn 
fra bemanningsforetak til:
• Arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat)

• Praksisarbeid

• Deltaker i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med arbeids- og velferdsetaten
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Arbeidstaker/oppdragstaker

• Presumsjon for at det er et arbeidstakerforhold med mindre det kan bevises at det er 
et oppdragstakerforhold

• Arbeidsgiver har bevisbyrden for at det foreligger et oppdragstakerforhold

• Det vil spesielt være ledelse av arbeidet og ansvar for resultatet som vil bli vektlagt, 
men også
• om det i hovedsak bare leveres arbeidskraft

• om det skjer i nær tilknytning til oppdragsgivers virksomhet

• om det dekker et vedvarende arbeidskraftbehov hos oppdragsgiver

• om arbeidet er innenfor oppdragsgivers kjerne- eller hovedaktivitet

• Prop 14 L (2022-2023), Lovvedtak 27 (2022-2022) Aml. ny § 14-12 (5)
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Forslag til ny arbeidsmiljølov § 1-8

• 1-8 Arbeidstaker og arbeidsgiver 
(1) Med arbeidstaker menes i denne lov enhver som utfører arbeid for og 
underordnet en annen. Ved avgjørelsen skal det blant annet legges vekt på 
om vedkommende løpende stiller sin personlige arbeidskraft til disposisjon, 
og om vedkommende er underordnet gjennom styring, ledelse og kontroll. 
Det skal legges til grunn at det foreligger et arbeidstakerforhold med 
mindre oppdragsgiver gjør det overveiende sannsynlig at det foreligger et 
selvstendig oppdragsforhold. 
(2) Med arbeidsgiver menes i denne lov enhver som har ansatt en 
arbeidstaker som nevnt i første ledd. Det som i denne lov er bestemt om 
arbeidsgiver, skal gjelde tilsvarende for den som i arbeidsgivers sted leder 
virksomheten.
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Også Høyesterett

• Ot.prp. nr. 70 (1998–1999):
-Entreprise:

-ledelsen av arbeidet er hos entreprenøren og ikke hos oppdragsgiver, antall arbeidstakere som nyttes på oppdraget er uvedkommende for 
oppdragsgiver, det er avtalt en fast pris, oppdraget er klart avgrenset, entreprenøren har et selvstendig ansvar for resultatet, entreprenøren 
nytter egne materialer og verktøy

-Innleie:

-oppdragsgiver har ledelsen av arbeidet, et bestemt antall arbeidstakere er stilt til disposisjon for oppdragsgiver, det er fastsatt en timepris 
eller timeavhengig pris, det er ubestemte eller kun skisserte arbeidsoppgaver, oppdragsgiver beholder ansvaret for det utførte arbeid, og 
oppdragsgivers materialer og verktøy nyttes under oppdraget.

• HR-2018-2371-A (Norwegian): Det «må foretas en helhetsvurdering der 
de sentrale kriteriene er om entreprenøren har et ansvar for ledelsen og 
resultatet av det arbeidet som utføres. De øvrige kriteriene tjener mest 
som sperre mot forsøk på omgåelser»
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Hvilke alternativer har vi til innleie?

• Øke grunnbemanning med flere ansatte
• Heltid eller deltid

• Overtid og/eller gjennomsnittsberegning

• Leie ut egne arbeidstakere til annen produksjonsbedrift

• Midlertidige ansettelser

• Utsetting av oppdrag/entreprise
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Blir viktig med tydelige avtaler

• Ved entreprise må dette fremgå tydelig av avtalen

• Krav om resultatansvar bør fremgå

• Avtalene bør si noe om ledelse

• Det må i større grad gjennomtenkes hvem som f. eks. stiller med verktøy

• NS-avtalene?
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For den som leier ut

• Krav om registrering dersom det er utleie av arbeidskraft

• Viktig at det fremgår av avtalen at det foreligger resultatansvar

• Mulig med utleie av «overskuddsarbeidskraft» for en periode
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Overgangsregel

• Endringene i forskrift om innleie fra bemanningsforetak trer i kraft 1. 
april 2023.

• § 4 om totalforbud for innleie fra bemanningsforetak i Oslo, Viken og 
tidligere Vestfold gis virkning fra 1. juli 2023 for

• a. konkrete innleieavtaler som foreligger på ikrafttredelsestidspunktet, 
og

• b. oppdragskontrakter som er inngått før ikrafttredelsen under 
forutsetning av at innleie kan benyttes i oppdragsgjennomføringen. Det 
samme gjelder hvor bindende tilbud er inngitt før ikrafttredelsen.
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Skatteretten påvirkes av 
innleieregler 



Lønnstaker eller næringsdrivende?

• Problemet 
• En person mottar ikke lønn men fakturerer tjenesten som selvstendig næringsdrivende

• man reduserer AGA 14.1 % i selskap mens høy sats er % 11.1 i stedet for 7,9 % TRAVG

• En person mottar ikke lønn men fakturerer tjenesten fra et aksjeselskap
I Utgangspunktet helt provenynøytralt, 

• En utlending leies ut fra et utenlandsk selskap 

• Folketrygdloven § 1-10
• Et visst omfang
• Ansvar
• Har arbeidstakere i sin tjeneste
• Fast forretningssted
• Risiko
• Egne driftsmidler

33



Grensen er en fortolkning av avtalen og forholdet

• Arbeidsrettslig gjennomskjæring – egentlig ansatt

• Skatterettslig – et spørsmål om tilordning, hva er realiteten

• Er Rt. 1994 s 1064 – Bye dommen i Høyesterett rettshistorie?
• Var Bye ansatt i Aker eller i sitt eget selskap?

• Helhetsvurdering av realitetene i ansettelsesforholdet.

• Her ble Bye ansett ansatt i eget selskap
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Eksempel – lønnstaker eller selvstendig

• Utv. 2007 side 1110 (Mjøs Kirurgene Lege og Spesialistsenter)

• Leger som ble innleid til et privat legesenter ble ansett som selvstendig 
næringsdrivende
• Sentralt i vurderingen var om legene hadde utøvet virksomheten for egen regning 

og risiko, 

• herunder om de hadde risiko for arbeidsresultatet
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Oppdragsgivers ansvar for underleverandør

• Supplerer regler i Forskrift om informasjon og påseplikt og innsynsrett
• Hovedleverandør skal påse at lønns og arbeidsvilkår hos underleverandørene er i 

samsvar med allmenngjøringsforskriftene
• Det vil blant annet si minstelønn

• Ansvar for skatt hos underleverandørs skatteforhold
• Hovedleverandør er solidarisk ansvarlig for skatter 

• Skattebetalingsloven § 4-1 (2) 
• Ansvar for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift.

36



Skattebetalingsloven § 4-1 (2)

• (2) Når arbeidstakere stilles til rådighet for andre, svarer både 
oppdragsgiver og oppdragstaker for at pliktene og ansvaret etter denne 
lov oppfylles. Pliktene og ansvaret påhviler også den som oppgir å være 
arbeidsgiver i saker etter utlendingsloven §§ 23 tredje ledd og 24 annet 
ledd. De ansvarlige kan avtale at en av dem skal utføre pliktene etter 
denne loven. Slik avtale fritar likevel bare for disse pliktene når og så 
langt dette bestemmes av skattekontoret



Kjent problemstilling – utenlandske arbeidstakere –
Arbeidsinnleie eller entreprise

• Forutsetning for norsk skatteplikt for utleier er at de har fast driftssted i 
Norge. Det er ikke krav til at et  bemanningsforetak har fast driftssted i 
Norge – EØS-avtalen

• Forutsetning for utlending i korttidsopphold i Norge 
• Ikke tatt opphold i Norge 

• Mindre enn 183 dager i Norge, obs anlegg

• Ikke lønn fra herværende kilder

• Det må foretas en helhetsvurdering av forholdet.



Spørsmål som ikke har vært oppe i debatten

• Får piloter rett til fast ansettelse i selskapet de flyr for etter tre år?

• Delingsøkonomien er ikke nevnt. 
• Fast ansettelse i Uber o.l. etter tre år?

• Oppdragstaker/arbeidstaker i Uber o.l?
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Hva risikerer man?
Sanksjoner og virkninger av brudd på reglene

Advokatfirmaet Strandenæs AS 40



Mulige virkninger av brudd

• Innleid krever ansettelse

• Arbeidstilsynet ilegger gebyr

• Ansvar for skatt og summarisk fellesoppgjør

• Yrkesskade uten at innleide har forsikring

• Etterfølgende krav om erstatning fra innleide

• Din kunde krever erstatning eller utestenger
• Særlig viktig i forhold til byggherre/hovedentreprenør

• Mulig at selskap som leier inn krever erstatning av utleier
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Konsekvenser av å bryte reglene?

• Arbeidstilsynet får større muligheter for å reagere

• Pålegg

• Bøter

• Straff for ansatte/eiere?

• Rett til fast arbeid for den innleide, se aml. § 14-14

• Søksmål fra fagforeninger, arbeidsmiljøloven § 17-1 (5) (fra 1. juli 2022)
• (5) Fagforening som har medlemmer i en virksomhet som har leid inn 

arbeidstaker fra bemanningsforetak, jf. § 14-12, kan reise søksmål i eget navn om 
lovligheten av slik innleie. I tilknytning til slik sak vil begge parter ha rett til å kreve 
forhandlinger i tråd med reglene i § 17-3.
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Arbeidstilsynet har hatt muligheter for kontroll 
med påseplikten siden 2020
• De har hatt mange kontroller og funnet mange avvik

• Spesielt kravet til drøftinger med tillitsvalgte brytes i mange tilfeller

• Det er uklart for oss hvordan de vil innrette sine kontroller og gebyrer

• Det er et samarbeid mellom Arbeidstilsynet og Skatteetaten
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Hvordan bør du innrette deg?

• Kartlegg dagens innleie 

• Hva er fra bemanningsforetak og hva er fra andre

• Gå gjennom dagens kontrakter med tanke på hva som er avtalt som 
forutsetter innleie fra bemanningsforetak

• Husk det kommende forbudet mot innleie fra bemanningsforetak når det 
inngås nye kontrakter

• Ta det opp med selskaper du leier inn fra i dag

• Se på kontrakten for innleie, eventuelt stramme opp?
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Andre foreslåtte endringer i 
arbeidsmiljøloven
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Arbeidsgiveransvaret i konsern

• Plikten til å tilby annet passende arbeid, aml § 15-7 (2), utvides til å 
gjelde i hele konsernet

• Fortrinnsrett til ny ansettelse ved oppsigelse, aml. § 14-2 (2), utvides til å 
gjelde i hele konsernet

• Plikten til å informere om og drøfte spørsmål av betydning for 
arbeidstakernes arbeidsforhold med arbeidstakernes tillitsvalgte i 
virksomhet med mer enn 50 ansatte, aml. § 8-1, utvides til å gjelde hele 
konsernet

• Prop 14 L (2022-2023)
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Innleid arbeidstakers rett til fast ansettelse

• Innleid arbeidstaker får rett til fast ansettelse i innleievirksomheten etter 
tre år

• Vil gjelde ved all innleie fra bemanningsforetak, også innleie som skjer 
etter avtale med tillitsvalgte

• Retten til fast ansettelse vil inntre når arbeidstaker har vært 
sammenhengende innleid i mer enn tre år, uavhengig av innleiegrunnlag

• Lovvedtak 27 (2022-2022)
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Arbeidsmiljø og vernetjeneste

• Dagens terskel for når det skal opprettes arbeidsmiljøutvalg senkes fra 50 
til 30 ansatte

• De ansatte kan kreves arbeidsmiljøutvalg i virksomheter med 10 tilsette

• Det kreves verneombud i alle virksomheter med minst fem ansatte

• Oppgavene til verneombudet skal også omfatte innleide arbeidstakere og 
selvstendige oppdragstakere som utfører arbeid i nær tilknytning til 
virksomheten

• Prop 14 L (2022-2023)
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Utvidet plikt til drøfting

• Drøftingsplikten utvides til også å omfatte bruk av selvstendige 
oppdragstakere og tjenestekjøp fra andre virksomheter som har noe å si 
for bemanningen

• Drøftingsplikten utvides ved å gjelde når en av partene krever det. I dag 
skal bruken av ansettelser drøftes en gang per år

• Dagens drøftingsplikter samles i kapittel 14 (om bruk av deltid, 
midlertidige ansettelser og innleie) i en bestemmelse

• Prop 14 L (2022-2023)
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Heltidsnorm i arbeidslivet

• Arbeidsgiver skal dokumentere behov for tilsetting i deltidsstillinger, og 
drøfte dette spørsmålet med tillitsvalgte

• Arbeidstilsynet skal ha avgjørelsesmyndighet for å håndheve at 
arbeidsgiver følger dokumentasjons- og drøftingsplikten

• Fortrinnsrett til større stilling skal også gjelde før ny innleie i 
virksomheten

• Deltidsansatte skal ha fortrinnsrett til «ekstravakter og lignende», 

• (Arbeidsmiljøloven § 14-3)
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Godkjenningsordning for bemanningsforetak

• Ordningen som gjelder for bemanningsforetak i dag, er kun en 
registreringsordning som i liten grad innebærer en kvalitativ vurdering av 
virksomhetene

• Regjeringen foreslår at dette endres til en godkjenningsordning med et 
register over godkjente foretak

• Arbeidstilsynet vil få myndighet til å føre tilsyn med 
godkjenningsordningen, treffe enkeltvedtak og hjemmel for 
sanksjonering, bl. a. ved overtredelsesgebyr

• Godkjenningsordningen vil reguleres i forskrift
• Prop. 131 L (2021-2022)

Advokatfirmaet Strandenæs MNA 51



Takk for oss!

www.strandenas.no – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Facebook: Advokatfirmaet Strandenæs AS

LinkedIn: Advokatfirmaet Strandenæs AS

Instagram: advokatfirmaet_strandenas
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