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Bemanningspolitikk og innleie av arbeidstakere og utsetting av arbeid m.m. 

 

Partene er enige om at det er viktig å arbeide for at bransjen skal være attraktiv og 

seriøs, og at innleide arbeidstakere og arbeidstakere ansatt hos underleverandører 

har ordnede lønns- og arbeidsvilkår. Partene er opptatt av å hindre ”sosial 

dumping” og at de utfordringene et internasjonalt marked og fri bevegelighet på 

arbeidsmarkedet og tjenestemarkedet medfører, behandles på en god måte, og i 

tråd med norsk lov- og avtaleverk og internasjonalt regelverk. 

 

 1.       Innleie av arbeidstakere 

Så tidlig som mulig, og før bedriften inngår avtale om å leie inn arbeidstakere i 

henhold til gjeldende regler i arbeidsmiljøloven kap. 14 (se §§ 14-12 og 14-13) 

skal omfang og behov drøftes med de tillitsvalgte, jfr. Hovedavtalen § 9-3 – 9-6. 

 

 1.2     Avtale om arbeidsleie mellom produksjonsbedrifter 

Organisasjonene anbefaler at bedriftene avtaler retningslinjer om arbeidsleie 

bedriftene imellom for å møte produksjonsmessige svingninger og motvirke 

oppsigelser og permitteringer. Det forutsettes at arbeidsleien er i samsvar med 

arbeidsmiljøloven § 14-13 samt øvrige lover og avtaler.  Slike avtaler opprettes i 

forståelse med tillitsvalgte. 

 

Ved slik innleie skal bedriften på anmodning fra de tillitsvalgte dokumentere 

lønns- og arbeidsvilkår som er gjeldende hos virksomheten når innleide 

arbeidstakere skal arbeide innen overenskomsten virkeområde, jf § 1. 

 

 1.3  Ansatte i bemanningsforetak/vikarbyrå skal, så lenge innleieforholdet varer, ha           

samme lønns- og arbeidsvilkår som gjelder i innleiebedriften i samsvar med AML 

§ 14-12 a, (forslag i Prop 74L). 

 

Bestemmelsen innebærer at pensjon ikke omfattes av likebehandlingsprinsippet.  

Dersom bemanningsforetaket/vikarbyrået ikke er bundet av overenskomst mellom 

NFO og en arbeidsgiversammenslutning gjelder ikke Fellesbilagene. 

 

Innleiebedriften plikter å gi bemanningsforetaket/vikarbyrået de nødvendige 

opplysningene for at vilkåret om likebehandling som følger av pkt. 1.3 kan 

oppfylles, samt å forplikte bemanningsforetaket/vikarbyrået til dette vilkåret. 

På anmodning fra de tillitsvalgte skal bedriften dokumentere lønns- og 

arbeidsvilkår som er gjeldende hos bemanningsforetaket/vikarbyrået når innleide 

arbeidstakere skal arbeide innen overenskomstens virkeområde. 

 

Hovedavtalen kap 6 gjelder også i forhold til innleide med følgende unntak:  

Dersom utleiebedriften er bundet av Hovedavtalen mellom NFO og NHO, er 

tvister om den utleides lønns- og arbeidsforhold et forhold mellom partene i 

utleiebedriften.  Tillitsvalgte og bedriftsrepresentant fra innleier kan på 

forespørsel bistå i forhandlingene med informasjon om avtalene i innleiebedriften. 

Dersom utleiebedriften ikke er bundet av Hovedavtalen mellom NFO og NHO, 

kan tillitsvalgte i innleiebedriften ta opp med innleier påstander om mislighold av 

likebehandlingsprinsippet i pkt 1.3 slik at innleier kan få avklart og eventuelt rettet 

opp i forholdet. 

Innleide arbeidstakere skal presenteres for tillitsvalgte i innleiebedriften.  Partene 
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lokalt skal ved drøfting av innleie også drøfte ressurser til tillitsvalgtsarbeid, jfr 

HA § 6-6. 

 

Merknad: 

 

Punkt 1.3  iverksettes på samme tidspunkt som lovens endringer trer i kraft,  jfr 

Prop 74L (2011-2012) 

 

 

 2.       Utsetting av arbeid og entrepriselignende ordninger 

Så tidlig som mulig, og før bedriften inngår avtale med underleverandør om 

utsetting av arbeid skal behov og omfang drøftes med de tillitsvalgte, jfr. 

Hovedavtalen § 9-3 – 9-6. 

 

Bedriften har ansvar for å påse at underleverandør bedriften inngår avtale med har 

arbeidsavtale med sine ansatte i hht forskrift om utsendte arbeidstakere (2005-12-

16-1566 § 2).  Dersom underleverandør som bedriften har inngått avtale med 

benytter seg av underleverandør må denne/disse underleverandører påta seg 

tilsvarende forpliktelse overfor sine ansatte.  

 

Bedriften skal på anmodning fra de tillitsvalgte dokumentere lønns- og 

arbeidsvilkår som er gjeldende hos underleverandør når underleverandørs ansatte 

arbeider innen overenskomstens virkeområde, jf § 1. 

 

Ved bedrifter som jevnlig benytter underleverandører oppfordres de lokale parter 

til å utarbeide egne rutiner til bruk i slike sammenhenger. 

 

 3.       Personvern og taushetsplikt 

Det er en forutsetning at de lønns- og arbeidsvilkår som bedriften blir bedt om å 

dokumentere er tilstrekkelig anonymisert og ikke strider mot lov.  Virksomhetens 

behov, eksempelvis konkurransemessige forhold, kan tilsi at informasjon ikke bør 

gis videre.  I slike tilfeller kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle 

rådgivere taushetsplikt.  Taushetsplikten gjelder også etter utløpet av 

vedkommendes mandatperiode.  Det er ingen taushetsplikt i forhold til å gi 

informasjon videre til relevant offentlig myndighet. 

 

4.      Bo- og oppholdsforhold for arbeidstakere ansatt hos underleverandører som  

 utfører oppdrag i Norge  

Bedriften skal på anmodning fra tillitsvalgte informere de tillitsvalgte om hvordan 

det er tilrettelagt for at argeidstakere ansatt hos underleverandører som midlertidig 

utfører arbeid i bedriften har bo- og oppholdsforhold i samsvar med den standard 

som normalt brukes på oppdragsstedet.   

 

 5.       Bruk av vikarer 

Vikarer, jfr. Arbeidsmiljøloven § 14-9 nr. 1 b) erstatter navngitte personer for et 

bestemt arbeid eller tidsrom. 

 

 6.      Andre forhold 

I bedrifter som har, eller står i fare for å gå til oppsigelser og permitteringer vises 

det i denne sammenheng spesielt til regler om permittering og oppsigelse i 
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Hovedavtalen kap. VIII, Hovedavtalen § 10 – 4 og arbeidsmiljøloven kapittel 15. 

 
 

 7. Ansatte i vikarbyråer 

Bestemmelsene i dette bilaget regulerer forhold i bemanningsforetak/vikarbyrå 

som er omfattet av denne overenskomst jfr § 1.4. 

 

1. Denne overenskomst kan gjøres gjeldende som tariffavtale i bemannings-

foretak/vikarbyrå som har ansatte som blir leid ut, og som utfører arbeid 

under denne overenskomstens virkeområde jfr § 1.4. 

2. Arbeidstakere skal ha en skriftlig arbeidsavtale i samsvar med 

bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. 

3. Det skal for alle oppdrag utstedes en skriftlig oppdragsavtale  inneholdende 

alle relevante opplysninger om oppdragets art, innhold og varighet. 

4. Oppsigelse og avskjed gjelder i samsvar med arbeidsmiljølovens 

bestemmelser. 

5. Dersom arbeidstaker tilbys ansettelse i innleiebedriften, kan han/hun fratre 

etter oppsigelse når oppsigelsestiden utløper, med mindre partene blir enige 

om noe annet.  I oppsigelsestiden har arbeidstaker rett til å fortsette arbeidet 

i innleiebedriften dersom oppdraget består. 

6. Ved utleie til bedrift som er bundet av denne overenskomsten, gjelder 

lønns- og arbeidsvilkårene i innleiebedriften, jfr bilaget pkt 1.3. 

7. Ved utleie til bedrift som ikke er bundet av denne overenskomst, gjelder 

lønns- og arbeidsvilkårene som er avtalt i utleiebedrift så lenge disse ikke 

er i strid med kravet om likebehandling i arbeidsmiljøloven. 

8. Lønnsplikten løper i henhold til den ansattes arbeidsavtale.  Ved 

permittering eller opphør av arbeidsforholdet gjelder arbeidsmiljøloven og 

Hovedavtalen. 

 

Protokolltilførsel: 
 

1. Partene legger til grunn at LO sier opp Bemanningsavtalen mellom LO og 

NHO. 

 

2. Partene er i tariffperioden enige om å praktisere H 3-7 (2) andre ledd på 

samme måte som den har vært praktisert i forhold til nåværende 

Bemanningsavtale. 
 

Dersom man ikke blir enige om å fortsette denne praktiseringen gjelder H 3-7 

(2) andre ledd på vanlig måte fra tariffrevisjonen 2014. 

 
 


