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BEKLAGER IMPLEMENTERING AV VIKARBYRÅDIREKTIVET
Årsmøtet i Elektroarbeidernes Fagforening beklager at Arbeiderpartiet på tross av sterke
advarsler fra et samlet LO, likevel bestemmer seg for, ved hjelp av de borgerlige partiene og
implementere Vikarbyrådirektivet i norsk lov.
LO sekretariatet har på vegne av LOs forbund enstemmig bedt Regjeringen om ikke å implementere
Vikardirektivet. Dette er også fulgt opp med tilsvarende vedtak i arbeidstakerorganisasjonene Unio og
YS. Det er således KUN Akademikerne av de store arbeidstakerorganisasjonene som IKKE har gått mot
implementering av EU-direktivet.
Forsvarerne av direktivet fremholder viktigheten av å sikre vikarer og midlertidige ansatte like vilkår som
fast ansatte. Dette er forhold som vi som motstandere av direktivet også fullt ut støtter. Vi mener
Regjeringen kan vedta dette likestillingsprinsippet uavhengig av implementeringen av direktivet. Videre
mener vi at Arbeidsmiljøloven trenger ytterlig styrking for bedre vern mot midlertidige ansettelser samt
rettigheter overfor useriøse arbeidsgivere. Elektroarbeidernes Fagforening anser retten til faste
ansettelser som selve grunnpilaren i den norske arbeidslivsmodellen. Faste ansettelser gir fagbevegelsen
styrke og kollektiv makt til å kjempe fram gode lønns- og arbeidsbetingelser for den enkelte arbeidstaker.
Vi er vel kjent med at NHO, Virke, Specter m.fl samt den politiske høyreside vil presse på for og svekke
arbeidstakernes vern mot midlertidige ansettelser. Gjennom et eventuelt vedtak om implementering av
direktivet, ser de en åpning for å stevne en rekke forbund EU/EFTA domstolene. Dette gjelder også
Landsoverenskomsten for Elektrofagene, som har begrensninger for bruk av midlertidige ansettelser i
sine tariffavtaler. NHO m flere har også varslet det samme mot Regjeringens tiltakspakke. Dermed er det
ikke det norske lovverket som legger premisser for dommen – MEN EU/EFTA domstolen basert på EUs
frie flyt samt likestillingsprinsippet mellom vikarer /midlertidige og fast ansatte. Erfaringene fra EU/EFTA
domstolen gir liten grunn til optimisme på norske arbeidstakeres vegne.
Når hovedmålet med direktivet er å legge til rette for flere vikarer og økt arbeidsinnleie fra
bemanningsbyrå, forundrer det oss i fagbevegelsen at Arbeiderpartiet gir sin sterke støtte til
implementering av direktivet. Dette særlig på bakgrunn av Regjeringens nylig engasjement for
fremforhandling av ny IA avtale, Arbeidslivsmeldingen og signaler om at Stortingsvalget i 2013 skal være
et arbeidslivsvalg. Ved å implementere Vikarbyrådirektivet opplever Årsmøtet at Regjeringen ved
Arbeiderpartiet fort snubler i egne planer for videreutviklingen av et inkluderende og godt arbeidsliv.
Slik saken nå står i har Arbeiderpartiet måtte søke støtte på høyresiden for å få flertall i Stortinget
for implementering av direktivet. En slik støtte vil bli vanskelig å forklare til våre medlemmer når
Arbeiderpartiet i Stortingsvalget 2013 vil bruke Høyre som motstander i ”Arbeidslivsvalget” /
Stortingsvalget 2013.
Årsmøtet i Elektroarbeidernes Fagforening legger ikke skjul på sin skuffelse over Arbeiderpartiets
ståsted i denne viktige saken for et godt og inkluderende arbeidsliv.

