
 
 
 

 
         Hovedkontor:  Kalfarvei 71 -  5022 Bergen                       Regionskontor:  Hamnegata 18 -  5411 Stord                                     Org. nr: 976 797 086 
         Telefon:   55 55 36 60               Telefon:   53 41 41 55  
         Telefaks:  55 55 36 61                                                        Telefaks:  53 41 44 17 
 

                          

              Elektroarbeidernes Fagforening 
               Hordaland, Sogn og Fjordane 

 

                   INVITASJON     
                            KLUBBLEDERKONFERANSE - 1.2013 

          Tirsdag 22. januar 2013 KL 0900 - 1500   
 

  Bergen Kongressenter – Håkonsgt.   BERGEN  
 
Ved nyttår trådde deler av Vikarbyrådirektivets bestemmelser i kraft. Det er likebehandlingsprinsippet som først 
trådde i kraft gjennom likebehandling av lønns og arbeidsvilkår for innleide fra vikar- og bemanningsbyrå og 
faste ansatte i virksomheten. Senere i 2013 trår solidaransvaret også inn tilsvarende i lovverket.            

På siste klubblederkonferanse i 20.november 2012 behandlet vi også Likebehandlingsprinsippet knyttet til 
Vikarbyrådirektivet. Allerede på denne klubblederkonferanse kom det fram en rekke spørsmål og kommentarer 
knyttet til Likebehandlingsprinsippet som viste en rekke problemstillinger som det var behov for å klarere 
ytterligere eller få fram hvorledes vi skal forholde oss til disse. 

I media er det kommet fram en del synspunkt, som ytterligere skaper grunnlag for usikkerhet. I LO og i eget 
forbund er det laget veiledere og i tillegg er det avholdt og skal avholdes tilllitsvalgtkonferanser for å formidle 
kunnskap og veiledning. 

På denne klubblederkonferansen vil hovedtema være knyttet til dette. Vi vil også om tiden tillater dette ta for oss 
hvilke saker vi ser vil påvirke oss i 2013 – og hvorledes vi har tenkt å møte disse.      

     

I tråd med ovennevnte har vi laget følgende saksliste: 

Saksliste: 

 kl 0900  1. Åpning 

kl 0910  2. Vikarbyrådirektivet–Likebehandlingsprinsippet-Solidaransvar-AML 

• Innføring av Vikarbyrådirektivet 

• Likebehandlingsprinsippet – hva innebærer dette? 

• Solidaransvar – hva betyr dette i denne sammenheng? 

• AML etter innføring av Vikarbyrådirektivet  

 

kl 1130   Lunsj 

 

kl 1215  3. …..tema fortsetter  

• Vi skal gå gjennom prinsippene i dette slik at tillitsvalgte blir kjent med 
hvilke forhold som nå trer i kraft. 

• Endringene vil gripe sterkt inn i våre tillitsvalgtes hverdag – og vi er nødt 
til å ha grundig fokus på dette i tiden framover. 

• Innleie kontra bortsetting av arbeid. Vi har vært vant med at innleie fra 
produksjonsbedrifter og bemanningsbyrå har vært regelen. Nå vil det 
med likebehandlingsprinsippet på lønns- arbeidsvilkår skje en dreining til 
bortsetting av arbeid.     

• Solidaransvaret som er knyttet opp til Vikarbyrådirektivet vil medføre at 
innleiebedriften påtar seg et økonomisk ansvar for at den innleide faktisk 
FÅR ivaretatt sine rettferdige lønns- og arbeidsvilkår. Med så mye 



useriøse bemanningsbyrå ute å går – kan dette bli et svært omfattende 
forhold. 

• Med de endringene som nå inntreffer vil det også kunne ha konsekvenser 
for lønnsfastsettelsen for de innleide. Vi må se på aktuelle endringer som 
kan være aktuelle    

  

 

kl 1350  5. Saker som vi ser fagforeningen vi vil jobbe med i 2013 

• Stor aktivitet i bransjen 

• Tillitsvalgtid og bruk av HoA §9 

• T – gebyr ordningen 

• Forberedeleser tariffoppgjøret 2014 

• Mellomoppgjøret 2013 

• Oppfølging verveprosjekt lokalt / 2015 

          

 kl 1430   Klubbenes spørsmål/tema             

• her kan klubbene ta opp egne tema og spørsmål 

Vi vil legge inn litt arbeid i summegrupper underveis – med påfølgende spørsmål og 
kommentarer. 

Vi ber om at alle klubbene er representert på klubblederkonferansen. Dersom ikke klubbleder kan møte 
– er det selvsagt anledning for en annen tillitsvalgt å komme i stedet. Sørg for at klubben din er 
representert på møtet. 

For klubber med nye tillitsvalgte, kan de få møte med 2 deltakere om de ønsker det. 

Vi dekker tapt arbeidsfortjeneste samt reiseutgifter og overnatting om noen trenger dette. Husk 
dokumentasjon på tapt arbeidsfortjeneste. For overnatting eller flybilletter – kontakt Le Hang eller 
Vigdis på kontoret. 

 

            Elektroarbeidernes Fagforening 
Hordaland, Sogn og Fjordane 

    Ove Toska sign    
 
 
Bergen, den 16. januar 2013 


