
 
 
 
 
 

UTTALELSE 
 
 
VIKAR- OG BEMANNINGSSELSKAPENE  
 
Årsmøtet i Elektroarbeidernes Fagforening er dypt bekymret for 
bemanningsselskapenes inntog i norsk arbeidsliv.  Vi har i mange år hatt kampen 
mot sosial dumping som en av våre fanesaker.  
 
Før 1999 var utleie av arbeidskraft ulovlig etter sysselsettingslovens § 27, men 
det var mulig å søke dispensasjon for utleie mellom produksjonsbedrifter. Når 
tillitsvalgte og ledelse i inn- og utleiebedrift skrev under på søknad fikk vi raskt 
dispensasjon. Dette var en ordning som fungerte godt innenfor ordnete former. 
Da forbudet mot utleie av arbeidskraft ble opphevet i 1999 kom 
bemanningsselskapene fort på banen. I elektrobransjen holdt vi vikarbyråene 
lenge ut av bedriftene våre, men etter det famøse ”julebrevet” (fellesuttalelse om 
innleie) fra 2006, kom vikarbyråene inn i vår bransje for fullt.     
 
Nå er det en ny lovendring som er på trappene, nemlig EU sitt vikardirektiv. 
Dersom det blir implementert i norsk lov tror vi at antallet fast ansatte i bedriftene 
synker og antall ansatte i bemanningsbyrå vil øke. Som ansatt i bemanningsbyrå 
har du ikke faste ansettelser og heller ikke en fast inntekt som du skal leve av. 
Dermed får du ikke lån i banken for å kjøpe en plass å bo.  
 
Vi har i denne vinteren sett et av verdens største bemanningsbyrå Adecco bli tatt 
med buksene nede. Bemanningsbyråene står for lavere lønn, flere timer i arbeid, 
dårlig boforhold og ikke faste ansettelser. Bemanningsbyråene står for sosial 
dumping. 
  
Vi ber regjeringen si nei til å implementere vikardirektivet i norsk lov. Vi trenger å 
styrke lovgivingen med den bemanningsbyråvirksomheten som vi allerede har.  
Vi krever derfor at:  
 

• Fagforeningene må få rett til å gå til kollektivt søksmål etter 
arbeidsmiljøloven. 

• Tillitsvalgte i innleiebedrift må få fullt innsyn i lønns og arbeidsforhold til 
bemanningsbyråene som bedriftene leier inn. 

• Hovedbedrift må bli pålagt solidaransvar ved innleie av bemanningsbyrå.  
 
Vi vil oppfordre EL&IT forbundet og LO til å arrangere er felles aksjonsdag i 
kampen mot vikardirektivet og for faste ansettelser i bedriftene. 
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