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Høringsuttalelse - Høring om endringer i arbeidsmiljøloven mv.
Vi viser til departementets høringsbrev 06.06.2019 om forslag til endringer i
arbeidsmiljøloven om styrket håndheving av innleie- og likebehandlingsreglene, og en
endring i arbeidsmarkedsloven.
Finans Norge har følgende bemerkninger:
Arbeidsmiljøloven
Ulovlig innleie og brudd på reglene om likebehandling skader arbeids- og næringslivet og vrir
konkurransen i favør av useriøse aktører. Finans Norge støtter viktigheten av at reglene
følges og mener det ligger aktverdige hensyn bak forslaget.
Ifølge høringsnotatet er det likevel slik at utfordringene med å sikre etterlevelse av
innleiereglene primært ligger innenfor bygg og industri og ikke i arbeidslivet generelt. Finans
Norge mener at forslaget om å tillegge Arbeidstilsynet en håndhevingskompetanse forrykker
det etablerte skillet mellom offentligrettslige og privatrettslige regler drastisk. Det er verken
et hensiktsmessig eller proporsjonalt tiltak for å løse utfordringene, og andre tiltak bør heller
iverksettes.
Prinsipielt er det utfordrende at det grunnleggende skillet mellom de offentligrettslige og
privatrettslige reglene i arbeidsmiljøloven svekkes i forslaget. At Arbeidstilsynet skal ha tilsyn
med eksempelvis om hvorvidt vilkårene for innleie er oppfylt, gjør at tilsynet gis i oppgave å
vurdere til dels skjønnsmessige kriterier. Et tilsyn er ikke i tilstrekkelig grad egnet til å belyse
faktum og gi nødvendig grunnlag for de vurderinger som må foretas i lys av aml. § 14-9
andre ledd. De samme hensyn gjør seg gjeldende ved vurderingen om det foreligger brudd
på reglene om likebehandling. Av hensyn til forsvarlighet bør slike vurderinger skje gjennom
domstolsbehandling som i dag. For å kunne sikre seg denne forsvarligheten i det foreslåtte

systemet, er det rimelig å anta at tilsynsobjektene vil ønske å prøve vedtakene for retten.
Dette vil i seg selv virke prosessdrivende.
Rettede informasjonstiltak m.m. mot byggenæringen og andre utsatte næringer fremstår
som mer hensiktsmessige og virkningsfulle tiltak og vil ikke gripe inn i det etablerte skillet
mellom offentligrettslige og privatrettslige regler.
Vi støtter departementets syn på at en eventuell økt kompetanse til Arbeidstilsynet fortsatt
bør avgrenses mot rettsspørsmål knyttet til partenes innbyrdes kontraktsforhold.
Kontrollkompetansen bør i minst mulig grad berøre de privatrettslige forhold.
Arbeidsmarkedsloven
Finans Norge støtter forslaget om å oppheve arbeidsmarkedsloven § 27 første ledd nr. 2.
Vårt inntrykk er at bestemmelsen virker overflødig. Bestemmelsen fremstår som lite kjent,
og problemstillingen den ble opprettet for å motvirke synes ikke å være særlig aktuell.
Eventuelle spørsmål vedrørende høringsuttalelsen kan rettes til advokatfullmektig Pål
Viksmoen, Finans Norge (pal.viksmoen@finansnorge.no)
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