
 

  

VIKARBYRÅDIREKTIVET –  
En seier for fagbevegelsen? 

NOTAT NR. 3/2012  



not a t  nr  3 -2 0 1 2  2 

 

INNHOLDSFORTEGNELSE 
SAMMENDRAG	   3	  
EN	  SEIER	  FOR	  FAGBEVEGELSEN?	   4	  
Konsekvensene	  av	  direktivet	   4	  

«DIREKTIVET	  ER	  EN	  SEIER	  FOR	  FAGBEVEGELSEN»	   6	  
«Det	  svenske	  unntaket»	   6	  
Tolv	  ukers	  kvalifikasjonsperiode	   7	  
Andre	  smutthull	  i	  Storbritannia	   8	  
Fagbevegelsens	  svar	   9	  

«DIREKTIVET	  VIL	  FØRE	  TIL	  EN	  NEDGANG	  I	  BRUKEN	  AV	  VIKARER»	   10	  
«BESTEMMELSENE	  I	  ARBEIDSMILJØLOVEN	  VIL	  STÅ	  SEG»	   12	  
Vikarbyråmarkedenes	  utviklingsstadier	   13	  
Fjerning	  av	  restriksjoner	  mot	  vikarbruk	   14	  
Ekspertgruppens	  rapport	   15	  

OPPSUMMERING	   17	  
Noter	   18	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kr. Augusts gt 11, Tullinløkka • post@manifestanalyse.no • www.manifestanalyse.no 
 

Notatet er utarbeidet av utreder Mari Eifring ved Manifest Analyse. 
 
Finansiert av LO i Stavanger. 



Vik a r b y r å dir ek t iv et  –  en seier  for  fa gb ev egelsen? 3 

 
 

SAMMENDRAG 
 
I den norske debatten som har gått om vikarbyrådirektivet har det av direkti-
vets tilhengere blitt hevdet at: 

 Direktivet er en seier for fagbevegelsen 
 Direktivet vil føre til nedgang i bruken av vikarer 
 Norge ikke må endre på arbeidsmiljølovens begrensinger for innleie 

 
Dette notatet ser nærmere på grunnlaget for disse påstandene ved å se på 
utviklingen i Storbritannia, og på vikarbyråbransjens eget syn på vikarbyrådi-
rektivet. 
 
I Storbritannia har direktivet blitt innført med så mange smutthull at det er 
lett for arbeidsgivere og vikarbyråer å omgå prinsippet om å gi vikarer like 
lønnsvilkår som fast ansatte.  
 
Bruken av vikarer har ikke gått ned, tvert imot viser undersøkelser at det i 
januar 2012 var en økning i vikarbruk på 13 prosent sammenlignet med året 
før. 89 prosent av arbeidsgiverne oppgir at de enten vil beholde sin vikarbruk 
på dagens nivå eller øke den. 
 
Britisk fagbevegelse er bekymret for at direktivet har gjort situasjonen verre 
for vikarene, og institusjonalisert lave lønner og minimumsvilkår. 
 
Vikarbyråbransjens interesseorganisasjoner uttaler i egne rapporter og uttalel-
ser at de anser vikarbyrådirektivet som viktig for å kunne åpne arbeidsmarke-
det for mer vikarbruk. 
 
Det finnes ingen garantier for om Norge vil få beholde restriksjonene mot 
vikarbruk som ligger i dagens arbeidsmiljølov. I EUs egne dokumenter er det 
imidlertid klart at man mener direktivet vil bidra til fjerningen av restriksjo-
ner mot vikarbruk fordi forbedringer i vikarenes arbeidsforhold vil gjøre dem 
mer og mer overflødige. 
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EN SEIER FOR FAGBEVEGELSEN?  
 
«Innføring av vikarbyrådirektivet er en stor seier for europeisk fagbevegelse, 
og en klar forbedring også av det norske regelverket», uttalte Arbeiderpartiets 
arbeidspolitiske talskvinne Anette Trettebergstuen i januar 2012.1 Samtidig 
gikk en samlet, nærmest enstemmig norsk fagbevegelse sterkt ut mot direkti-
vet og krevde at regjeringen skulle ta i bruk reservasjonsretten som vi har 
gjennom EØS-avtalen. I mars 2012 vedtok likevel regjeringen i statsråd, mot 
SV og SPs stemmer, å innlede prosessen med å innføre direktiv 2008/104/EF, 
bedre kjent som EUs vikarbyrådirektiv, i Norge. Nå som prosessen er igang-
satt, hva kan man vente seg?  
 

KONSEKVENSENE AV DIREKTIVET 
Kjernen i den norske debatten har vært hva som faktisk blir konsekvensene 
av å vedta vikarbyrådirektivet. Her har uenighetene mellom motstanderne og 
tilhengerne av direktivet vært store. Etter hvert som EU-landene kommer i 
mål med implementeringen av direktivet vil det bli mulig å se hva de faktisk 
konsekvensene blir i andre land. Fortsatt er det tidlig å si sikkert hvilke for-
andringer direktivet vil bety for europeisk og norsk arbeidsliv.  
 
Det som er sikkert er at ulike interesser har stått bak dette direktivet, både 
arbeidsgiverorganisasjoner, fagbevegelse, og andre interesseorganisasjoner, i 
tillegg til EU-organene. De ulike interessene har ulike oppfatninger av hvor-
dan direktivet skal tolkes. Dersom det oppstår uenigheter om tolkningen av 
direktivet er det EU-domstolen som er det endelige organet en slik uenighet 
vil gå til. EU-domstolens tolkning vil danne presedens i EU-systemet for 
hvordan slike uklarheter skal tolkes.  
 
Det er ikke kjent at noen slik rettssak er på trappene nå. Derfor må man fore-
løpig se på eksempler og tendenser som kan fortelle oss noe om hva som er 
sannsynlig å vente seg. Funnene i dette notatet peker i retning av at direkti-
vets tilhengere har vært optimistiske i sin forståelse av hva slags direktiv vi-
karbyrådirektivet er, og hvilke følger innføringen av dette vil få.  
 
I dette notatet ses det nærmere på grunnlaget for tre av påstandene som har 
blitt brukt som en del av argumentasjonen for å innføre direktivet i Norge: 
 

 Påstanden om at dette direktivet er en seier for fagbevegelsen. 
 Påstanden om at direktivet vil føre til en nedgang i bruken av vikarer.2  
 Påstanden om at den norske arbeidsmiljøloven ikke trenger å måtte 

endres på som følge av direktivet.  
 
Storbritannia er et av landene i EU som har kommet lengst i implenteringen 
av vikarbyrådirektivet. De innførte direktivet 1. oktober 2011, og har nå levd 
med det et halvt år. Det er derfor interessant å se til britene for å undersøke 
hva de foreløpige konsekvensene av vikarbyrådirektivet er. Det er imidlertid 
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viktig å merke seg at Storbritannia har implementert direktivet med noen 
unntak. Disse unntakene har det ikke vært snakk om å innføre i Norge, og 
derfor vil noen av utslagene direktivet har gitt i Storbritannia i utgangspunk-
tet ikke være overførbare til Norge. Generelt bør det også understrekes at det 
britiske arbeidsmarkedet på mange måter er ulikt det norske, med en mye 
svakere fagbevegelse og en utstrakt bruk av vikarer. På tross av disse forbehol-
dene er det likevel interessant å se hvordan direktivet så langt har fungert i 
praksis  i Storbritannia.3 
 
 
FAKTABOKS OM VIKARBYRÅDIREKTIVET: 
 
- EUs vikarbyrådirektiv (EU Directive 2008/104/EC on temporary agency 
work) ble vedtatt i 2008 og trådte i kraft 5. desember 2008.  
-  EUs medlemsstater hadde frist til 5. desember 2011 til å implementere di-
rektivet i sitt eget lovverk. Mange land har overtrådt fristen og har fortsatt 
ikke implementert direktivet.  
 
Direktivet har to hovedmål:  
- Å sikre vern av vikarer og å forbedre kvaliteten på vikararbeid ved å sikre at 
prinsippet om likebehandling anvendes på vikarer. Dette innebærer at vikarer 
skal ha rett på lik lønn som faste ansatte. 
- Ta hensyn til behovet for å opprette egnede rammer for bruk av vikararbeid 
med sikte på å bidra effektivt til å skape arbeidsplasser og til å utvikle fleksible 
arbeidsformer. 
 
Kilde: Direktivteksten4 og Eurofound.5  
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«DIREKTIVET ER EN SEIER FOR FAGBEVEGELSEN» 
Arbeidslivet i Norge og de andre nordiske landene har tradisjonelt vært kjen-
netegnet av en sterk fagbevegelse og relativt ordnede forhold. Dette har 
ikke vært fasiten i resten av Europa, der fagbevegelsen i mange land har stått 
mye svakere, og man gjennom flere tiår har sett en nedgang i organisasjons-
graden.6 I et differensiert arbeidsmarked som det europeiske vil det derfor i 
mange land være behov for lovverk som i disse landene vil bety et framskritt, 
men som for andre land kan bety det motsatte. 
 
I Storbritannia peker den britiske fagbevegelsen på at før vikarbyrådirektivet 
fantes det så godt som ingen rettigheter for vikarene på tross av en svært ut-
strakt vikarbruk. Derfor ville en hver lovfestet beskyttelse av vikarer bety en 
framgang. I og med at Storbritannia allerede har et fullstendig liberalisert 
marked for vikarbyråene ville direktivet heller ikke innebære noen videre 
liberalisering. Den britiske fagbevegelsens utgangspunkt er dermed funda-
mentalt annerledes enn for den norske fagbevegelsen. 
 
Likebehandlingsprinsippet som ligger i vikarbyrådirektivets artikkel 5 går ut 
på at vikarer som er innleid fra vikarbyrå skal ha samme lønn og en del av de 
samme rettighetene som de fast ansatte i innleiebedriften. I utgangspunktet 
skal dette prinsippet gjelde fra dag 1, men direktivet åpner for unntak fra 
dette. Å sikre vikarer lik lønn som fast ansatte er et viktig prinsipp som med 
rette kan sies å være noe fagbevegelsen i Europa har kjempet for og som de 
har ønsket velkommen. I vikarbyrådirektivet er det imidlertid mange smutt-
hull i knyttet til dette prinsippet. Det gjør at det i mange tilfeller vil være fullt 
mulig å omgå det i praksis. 
 

«DET SVENSKE UNNTAKET» 
Blant disse smutthullene er artikkel 5.2 som sier at medlemsstatene kan (et-
ter samråd med partene i arbeidslivet) fastsette at likebehandlingsprinsippet 
kan fravikes når vikarer som er fast ansatte hos vikarbyrået fortsetter å motta 
lønn i tiden mellom to oppdrag. Opphavet til at det har blitt kalt ”det svenske 
unntaket” stammer fra den svenske regjeringens insistering på å ta det inn i 
direktivet. Dette unntaket er noe landene som implementerer direktivet selv 
velger om de ønsker å ta inn eller ikke. Det er ikke noe som tyder på at det er 
aktuelt for Norge å ta det i bruk. I Storbritannia derimot ser fagbevegelsen 
med bekymring på at det i flere bransjer ser ut som at dette unntaket er på 
vei til å bli mer en regel enn et unntak.  
 
Flere vikarbyråer har begynt å ansette fast i stor stil, nettopp for at innleiebe-
driftene skal slippe betale vikarene lik lønn. Slik kan innleiebedriftene fort-
sette å leie inn vikarer i stedet for å ansette fast, og vikarbyråene kan fortset-
te å tjene penger på å leie ut arbeidskraft.  
 
Et eksempel på noen som har benyttet seg av dette unntaket er Staffline, et 
Nottinghambasert vikarbyrå som forsyner DHL med vikarer.  Allerede i sep-
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tember 2011 planla de å flytte hundrevis av vikarer som jobbet på Jaguar Land 
Rover-fabrikken over på faste kontrakter for å unngå likebehandlingsprinsip-
pet. Andre steder planlegger Staffline å flytte rundt 8000 av sine 25 000 mid-
lertidig ansatte over på permanente kontrakter.7  
 
Supermarkedkjeden Tesco bekreftet i oktober at mange av vikarbyråene sel-
skapet bruker over hele Storbritannia har tatt i bruk dette unntaket. Mainline 
– et av byråene Tesco benytter seg av, skal ha sendt ut et brev til sine sjåfører 
der de ble bedt om å signere en permanent kontrakt som innebar å gi avkall 
på rettighetene som vikarbyrådirektivet skulle gi dem. I brevet kunne man 
lese følgende melding fra Mainline: Vi har vært i diskusjon med våre klienter 
og det er klart at flertallet ønsker at vi skal benytte oss av et tillatt unntak i 
lovgivningen”. 8 
 
For at det skal være mulig å frata vikarene retten til lik lønn som de fast ansat-
te i innleiebedriften, må vikarene signere en kontrakt som gir dem fast an-
settelse i vikarbyrået med lønn mellom oppdrag før oppdraget starter. Det 
viser seg imidlertid at tilbudet om å skrive under denne kontrakten ofte er et 
tilbud man ikke kan si nei til. Citizens Advicement Bureau, en organisasjon 
som tilbyr gratis juridisk rådgivning, forteller om vikarer som nekter å signere 
denne kontrakten og som deretter ikke blir gitt mer arbeid.9 Adecco-vikarer 
som jobber på en Bentley-fabrikk forteller at de har blitt beordret om å signe-
re toårskontrakter som gir dem fast ansettelse i Adecco, men som også inne-
bærer at de vil fortsette med en timelønn som ligger tre pund under de faste 
ansattes timelønn. Alternativet deres var å miste jobben.10 
 
Det viser seg at i Storbritannia er ikke det å være fast ansatt i et vikarbyrå og 
få lønn mellom oppdrag noen god kompensasjon for å si fra seg retten til li-
kebehandling. For det første er lønnsnivået mellom oppdragene satt til å 
være 50 prosent av det vikaren tjente på forrige oppdrag, eventuelt nasjonal 
minstelønn dersom dette beløpet er under det nivået. Nasjonal minstelønn i 
Storbritannia er i skrivende stund 6,08 pund.11  
 
For det andre ser det ikke ut til å være vanskelig for britiske vikarbyråer å fin-
ne løsninger så de slipper å utbetale lønn mellom oppdrag. Noen timers ar-
beid i uka i god avstand fra der vikaren bor kan være nok til at retten på lønn 
mellom oppdrag ikke gjelder den uka. Dersom vikaren sier nei til et slikt opp-
drag mister han eller hun også retten på lønn mellom oppdrag og står dermed 
uten arbeid og uten lønn. Mye tyder på at det er såpass enkelt for vikarbyråe-
ne å omgå store ekstrakostnader knyttet til å gi vikarene lønn mellom opp-
drag, at de i mange tilfeller foretrekker å ansette vikarene fast  framfor å mis-
te oppdrag fra innleiebedrifter som er motvillige til å betale lik lønn for vika-
rene.12 
 

TOLV UKERS KVALIFIKASJONSPERIODE 
En annen uthuling av likebehandlingsprinsippet er å finne i artikkel 5.4. Her 
står det at medlemsstater som ikke følger allmenngjøringsprinsippet kan inn-



not a t  nr  3 -2 0 1 2  8 

føre ordninger med hensyn til de grunnleggende arbeids- og ansettelsesvilkår 
som avviker fra likebehandlingsprinsippet, som for eksempel en frist for når 
prinsippet om likebehandling skal slå inn. For Norge som har allmenngjø-
ringsloven vil ikke dette unntaket være tilgjengelig. Men Storbritannia har 
med hjemmel i dette innført en kvalifikasjonsperiode på tolv uker før likebe-
handlingsprinsippet setter inn. Det er altså først etter å ha jobbet i en inn-
leiebedrift i tolv uker at vikarer har rett på samme lønn og noen av de samme 
vilkårene som de fast ansatte i bedriften.  
 
Ikke bare er dette er oppmykning av likebehandlingsprinsippet, det åpner 
også for nye smutthull. I en undersøkelse fra oktober 2011 svarte en tredjedel 
av mellomstore og store britiske bedrifter at de vurderte å unngå økte kostna-
der gjennom å avslutte vikarers kontrakter før den tolv uker lange kvalifika-
sjonstiden hadde gått ut.13 I en annen undersøkelse oppga de spurte arbeids-
giverne at 18 prosent av vikarene de leier inn har kortere oppdrag enn tolv 
uker og oppnår dermed ikke rettighetene vikarbyrådirektivet gir.14 Dette er 
med andre ord ikke en uvanlig praksis.  
 
Nylig kom det fram at også den konservative regjeringen benytter seg av det-
te i sin arbeidsgiverpraksis. I et lekket dokument fra HR-avdelingen til den 
britiske regjeringens kabinettkontor kommer det fram at HR-avdelingen fo-
reslår at departementene legger opp til en standard praksis på å kun engasje-
re vikarer for elleve uker for å slippe unna lik lønn til vikarene.15  
 
En annen måte å omgå likebehandlingsprinsippet på er å gi vikarene en ny 
arbeidsrolle på samme arbeidsplass før det har gått tolv uker. Da stilles nemlig 
klokken tilbake, og en ny tolv ukers kvalifikasjonsperiode begynner. I veiled-
ningen fra det britiske handelsdepartementet står det at det må være en 
substansiell forskjell i arbeidsrollene, men dersom dette ikke overholdes er 
det vikaren selv som må protestere og ta saken til arbeidsretten dersom det 
blir nødvendig.16 
 

ANDRE SMUTTHULL I STORBRITANNIA 
Andre måter britiske arbeidsgivere kan unngå å måtte følge opp intensjonen 
om bedre forhold for vikarene på kan være å gjøre som Premier Foods, Stor-
britannias største matvareprodusent. De skal ha etablert nye startlønnsnivåer 
for nye fast ansatte som ligger under nivået til det ferdig opplærte personalet. 
Dermed kan selskapet bruke dette nye lave lønnsnivået som sammenlig-
ningsgrunnlag når de skal gi vikarene samme lønn som fast ansatte med sam-
me rolle og på den måten spare store summer. Denne metoden skal være ut-
bredt i matvare-, produksjons- og logistikkindustrien.17 
 
Vikarbyrådirektivet gjelder ikke for selvstendig næringsdrivende selv om de 
får oppdrag gjennom et vikarbyrå. Dermed er det også en mulighet å opprette 
kontrakter for vikarer gjør dem til ”selvstendig næringsdrivende” selv om de i 
realiteten ikke er det. Den britiske bygningsbransjen er allerede full av såkal-
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te selvstendig næringsdrivende som med disse kontraktene også går glipp av 
mange andre rettigheter og goder.18 
 
En siste mulighet er så klart å ikke ha noen faste ansatte, men kun basere seg 
på innleid arbeidskraft. I en slik situasjon vil det ikke være noen faste ansatte 
å likebehandle vikarene med, og dermed vil det være fritt fram for å gi alle 
ansatte minstelønn.19 
 

FAGBEVEGELSENS SVAR 
Storbritannias største fagforbund, Unite, raser mot uthulingen av likebehand-
lingsprinsippet som har pågått etter innføringen av vikarbyrådirektivet. De 
har uttalt at de ikke vil stå stille og se på at deres medlemmer nå blir forbigått 
på grunn av smutthull i direktivet. Unite har blant annet tatt opp kampen 
mot BMW som de mener utnytter seg av disse smutthullene.20  
 
Trades Union Congress (TUC), som tilsvarer det britiske LO, er sjokkerte 
over den høye bruken av smutthull i innføringen av direktivet. Generalsekre-
tær i TUC, Brendan Barber, har uttalt at det er svært beklagelig at selskaper 
benytter seg av gråsoner i de britiske reguleringene for å komme seg rundt 
de nye rettighetene til vikarbyråansatte. TUC jobber for tiden med å kartleg-
ge overtrampene som finner sted og bygger opp en base med dokumentasjon 
på dette. Det er foreløpig uklart hvordan de konkret vil ta saken videre. Bar-
ber har imidlertid uttalt at de vil utfordre regjeringen på å rette opp i dette og 
sørge for at intensjonen som ligger i EU-lovgivningen blir fulgt opp.21 
 
Leder for Unite Food, Drink and Tobacco, Jennie Formby uttaler at den nye 
utviklingen har skapt noe som antagelig kommer til å bli et permanent skille i 
arbeidsmarkedet. Hun  forteller at flere selskaper leier inn vikarer med en 
klausul som binder vikarene til å kun jobbe for ett vikarbyrå uavhengig av 
hvor få timer med arbeid de får. Dette gjør at vikarene ikke kvalifiserer til 
dagpenger siden de ikke er tilgjengelige for arbeid, noe som er et krav for å 
kunne heve dagpenger i Storbritannia.22 
 
I den grad vikarbyrådirektivet har vært en seier for fagbevegelsen i Storbri-
tannia ser det nå ut til at det kan bli en seier med en bismak. Rekken av 
smutthull gjør det vanskelig å følge opp at likebehandlingsprinsippet blir fulgt 
opp i praksis. På noen områder ser det faktisk ut til forholdene for vikarene 
har blitt forverret. Jennie Formby oppsummerer den foreløpige utviklingen i 
arbeidsmarkedet etter implementeringen av direktivet slik:  «Det ironiske er 
at den reguleringen av vikarbyråene som vi alle trodde skulle forbedre vilkå-
rene for vikarene, har i virkeligheten institusjonalisert lave lønner og mini-
mumsvilkår.»  
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«DIREKTIVET VIL FØRE TIL EN NEDGANG I BRUKEN AV VIKARER» 
Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm har uttalt at hun mener vikarbyrådirektivet 
vil føre til en nedgang i bruken av vikarbyråer fordi det vil bli dyrere for be-
driftene når vikarene får rett på høyere lønn enn det de har i dag.23   
 
Dette synes imidlertid ikke å vært effekten av å ha implementert direktivet i 
Storbritannia så langt. The Recruitment and Employment Confederation 
(REC) som er en interesseorganisasjon for rekrutteringsindustrien gir jevnlig 
ut rapporter med prognoser for arbeidsmarkedet. I mars 2012 viste en slik 
rapport at et overveldende flertall av arbeidsgivere planlegger å enten opp-
rettholde eller å øke sin bruk av vikarer både på kort og lang sikt. Tallene 
indikerer en potensiell nettoøkning i vikarbruken.  
 

 
KILDE: Recruitment	  and	  Employment	  Confederation.	  
 
I løpet av de tre neste månedene planlegger 84 prosent av arbeidsgivere å 
opprettholde eller øke sin bruk av innleid arbeidskraft. Av disse er det 31 pro-
sent som sier eksplisitt at de planlegger en økning. Bare 15 prosent oppgir at 
de planlegger noen form for reduksjon.  
 
På lang sikt ser bildet relativt likt ut med 89 prosent av arbeidsgiverne som 
planlegger å opprettholde eller øke sin vikarbruk.24 
 
En undersøkelse utført av Adecco i februar viser det samme. Her svarer over 
tre fjerdedeler (78 prosent) av de spurte arbeidsgiverne at vikarbyrådirektivet 
ikke har endret deres planer om bruk av vikarer.25  
 
En rapport fra De Poel viser at det i januar 2012 var en generell økning i bru-
ken av vikarer på 13 prosent sammenlignet med året før.26 Økningen er spe-
sielt tydelig i industrien der økningen i antall arbeidstimer utført av vikarer 
var på 35 prosent i januar sammenlignet med i fjor, og hele 48 prosent i feb-
ruar sammenlignet med året før.27  

31 % 

53 % 

15 % 

FIGUR 1: Planlagt vikarbruk    

Økt	  bruk	   Uendret	   Redusert	  bruk	  
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KILDE: De	  Poel. 
 
Årsaken til disse høye tallene er at det har vært en oppsving i industrien, og 
arbeidskraften som har blitt brukt til å etterkomme det har kommet fra vikar-
byråene. Denne situasjonen ligner på den man har sett i den norske bygge-
bransjen. En rapport fra De Facto fra høsten 2011 viser at i byggebransjen i 
Oslo og Akershus-området ble all aktivitetsvekst etter nedgangsperioden i 
kjølvannet av finanskrisen dekket opp ved hjelp av vikarbruk og utsetting til 
underleverandører.28 
 
Som neste kapittel vil vise har vikarbyråsektoren de siste årene hatt en eksp-
losjonsartet utvikling, spesielt i Europa. Det er så langt ingenting som tyder 
på at vikarbyrådirektivet vil legge noen demper for denne utviklingen. Erfa-
ringene fra Storbritannia tyder tvert imot på at det er det motsatte som vil bli 
svaret. Det er i beste fall en misforståelse å tro at vikarbyrådirektivet er et di-
rektiv som har kommet for å begrense bruken av vikarer.  
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FIGUR 2: Endring vikarbruk 2011-2012  
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«BESTEMMELSENE I ARBEIDSMILJØLOVEN VIL STÅ SEG» 
Et sentralt begrep å knytte opp til vikarbyrådirektivet er «flexicurity» (satt 
sammen av «flexibility» og «security»). I følge EU betyr dette på den ene si-
den å tilby de ansatte et visst nivå av sikkerhet. På den andre siden går det 
også ut på å anerkjenne at virksomheter trenger en tilstrekkelig grad av flek-
sibilitet i sine arbeidskontrakter for å øke sin evne til tilpasning i økonomiske 
forhold under endring.29 Flexicurity er et avgjørende element  den europeis-
ke sysselsettingsstrategien og spiller en nøkkelrolle i å skulle modernisere 
arbeidsmarkedene.30 Vikarbyrådirektivet kan sees på som et ledd i å strategien 
for å få sikre at medlemsstatene i EU (og EØS) tar inn en større grad av flexi-
curity i sine lovverk.  
 
De to hovedprinsippene i direktivet understreker nettopp dette. På den ene 
siden skal man sikre vern av vikarer gjennom likebehandlingsprinsippet (ar-
tikkel 5), på den andre siden skal man gjennomgå og fjerne alle restriksjoner 
på vikarbruk som ikke kan begrunnes i allmenne hensyn (artikkel 4). I den 
norske debatten rundt vikarbyrådirektivet har tilhengerne av å innføre direk-
tivet lagt mye vekt på den delen av direktivet som handler om å sikre vilkåre-
ne for vikarene. Mindre vekt har blitt lagt på den andre siden av direktivet, 
det som handler om å åpne opp for mer vikarbruk. Det sentrale spørsmålet 
som har blitt stilt fra fagbevegelsen har vært om §14.9, §14.12 og §14.13 i 
Arbeidsmiljøloven som handler om midlertidige ansettelser og vern mot vi-
karbruk vil stå seg dersom Norge innfører vikarbyrådirektivet.31 
 
I Norge var det inntil 2000 et forbud mot utleie av arbeidskraft. Allerede før 
dette forbudet ble opphevet var det vekst i utleie av arbeidskraft, og særlig fra 
og med 2004 og utover har vikarbruken i Norge hatt en voldsom vekst. Etter 
en nedgang fra 2008 som fulgte av finanskrisen, er nå bransjen på vei opp 
igjen. I 2011 omsatte vikarbyråene i Norge for 13 milliarder kroner og opp-
levde nesten 10 prosent vekst fra 2010 til 2011.32 
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0	  

5000	  

10000	  

15000	  

20000	  

25000	  

30000	  

35000	  

40000	  

45000	  

50000	  

1999	   2000	   2001	   2002	   2003	   2004	   2005	   2006	   2007	   2008	   2009	   2010	  

FIGUR 3: Antall sysselsatte i vikarbransjen 1999-2010 



Vik a r b y r å dir ek t iv et  –  en seier  for  fa gb ev egelsen? 13 

 
På tross av stor vekst i Norge er vi fortsatt under det europeiske gjennomsnit-
tet for vikarbruk som ligger på 1,7 prosent av total sysselsetting.34 Over hele 
verden, og spesielt i Europa har det vært en enorm utvidelse av vikarbyråsek-
toren de siste årene. I følge Ciett var det i 2001 2,8 millioner mennesker som 
jobbet gjennom vikarbyråer i EU, mens det i 2007 hadde økt til over sju milli-
oner.  
 

 
KILDE: De	  Facto	  (2010).	  
 

VIKARBYRÅMARKEDENES UTVIKLINGSSTADIER 
Ciett, den internasjonale konføderasjonen av private bemanningsbyråer, ga 
høsten 2011 ut en rapport ved navn «Adapting to Change». I følge denne 
rapporten er riktig grad av regulering av vikarbyråsektoren nødvendig for at 
denne sektoren kan nå sitt «fulle potensial». Her finner man igjen tanke-
gangen om flexicurity – gjennom å sikre et minimum av rettigheter rettfer-
diggjør man mer fleksibilitet. Ciett sier at gjennombruddsgraden av vikarbyrå-
arbeid er høyest i «velfungerende arbeidsmarkeder som Storbritannia og Ne-
derland».35 
 
Ciett viser i en egen modell hvordan vikarbyråmarkeder ofte går gjennom 
ulike stadier av utvikling, på veien mot å bli slike «velfungerende arbeidsmar-
keder». 
 
Vikarbyråmarkedenes utviklingsstadier:36 
 
Juridisk gråsone  Juridisk anerkjennelse  Sosialt tolerert  Normativt 
akseptert  Sosialt akseptert  Full anerkjennelse 
 
I denne modellen skisserer Ciett opp hvordan markedene for vikararbeid be-
gynner i den juridiske gråsonen der denne nye formen for arbeidsforhold blir 
møtt med motstand og avvisning. Videre til å bli akseptert av fagbevegelse 
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såfremt det er et regulert marked, og til slutt ender det opp med full aner-
kjennelse der vikararbeid er en ønsket form for arbeid.  
 
Vikarbyråindustrien er altså fullstendig klar over at aksept rundt vikarbruk er 
noe som må innarbeides over tid, og en utvikling som går over flere stadier. 
Denne utviklingen har som vi har sett gått i stadig raskere tempo de siste 
årene. 
 

FJERNING AV RESTRIKSJONER MOT VIKARBRUK 
I et slikt perspektiv er det uheldig å bagatellisere betydningen av artikkel 4 i 
vikarbyrådirektivet – der man finner prinsippet om at forbud og restriksjoner 
mot vikarbruk må revurderes og fjernes med mindre det er særskilte årsaker til 
å beholde dem.  
 
Arbeiderpartiets Anette Trettebergstuen og Knut Storberget skrev i et inn-
legg i januar 2012 at begrensingene på innleie som ligger i Arbeidsmiljøloven 
helt klart kan beholdes. Dette begrunner de med at «Direktivet slår klart fast 
at faste ansettelser skal være hovedregelen i det europeiske arbeidslivet. Di-
rektivet gir derfor landene adgang til å både begrense men også til og med 
noe så radikalt som å forby innleie av arbeidskraft.»37 
 
I tiden framover vil spørsmålet stå om hvordan vikarbyrådirektivet skal tolkes 
og forstås. Det er ingen tvil om begrensingene på innleie som ligger i den 
norske arbeidsmiljøloven vil kunne bli utfordret, dette har NHO allerede vars-
let at de vil gjøre. I følge vikarbyråbransjens egne interesseorganisasjoner er 
prioriteten for vikarbyråindustrien i Europa nå å bruke vikarbyrådirektivet som 
en brekkstang for å fjerne barrierer mot vikarbruk som fortsatt eksisterer i 
mange land.38  
 
Staffing Industry Analysts, en rådgivningsorganisasjon med nesten tusen be-
manningsbyråer som medlemmer (deriblant Adecco og Manpower), mener at 
med vikarbyrådirektivet «åpnes prospektet om deregulering i en rekke av 
kontinentale europeiske bemanningsmarkeder.» Videre lister organisasjonen 
opp hva slags forbud og restriksjoner de gjerne ser at skal bli revurdert og 
fjernet som en del av denne prosessen. På denne listen finner vi blant annet 
restriksjoner mot varighet på oppdrag, begrensninger på prosentandel av vi-
karer og forbud mot vikarer i visse sektorer.39 
 
Eurociett, den europeiske grenen av Ciett sendte i desember 2011 ut en ad-
varsel, samt en klage til EUs generaldirektorat for sysselsetting, sosiale saker 
og inkludering. I klagen kan man lese at Eurociett mener implementeringen 
av direktivet for det meste har vært ubalansert, med for mye vekt på innføring 
av likebehandlingsprinsippet mens den korresponderende fjerningen av 
urettmessige restriksjoner mot vikarbruk fortsatt ikke har blitt fulgt opp. De 
trekker fram noen positive trekk som har kommet ut av implementeringen så 
langt, blant annet fjerningen av sektorvise forbud i Frankrike, Romania og 
Spania, forlengelse av rekkevidden på kontraktene vikarbyråene kan tilby i 
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Frankrike og Italia, og økning av maksimumslengde på vikaroppdrag i Roma-
nia og Polen. Samtidig påpeker de at «ytterligere handling trengs på det na-
sjonale nivået for å revurdere og løfte eksisterende og uberettigete restrik-
sjoner av bemanningsindustrien.»40  
 
Det er tydelig at ulike interesser avgjør hvordan man tolker innholdet i direk-
tivet. Det store spørsmålet som gjenstår er hvem sin oppfatning som ligger 
nærmest det en EU-domstol vil dømme i en eventuell tvist med utgangspunkt 
i hvordan direktivet skal forstås. Da kan det være relevant å se på hva EU me-
ner selv.  
 

EKSPERTGRUPPENS RAPPORT  
I august 2011 ga den Europeiske Kommisjonen ut en rapport fra en nedsatt 
ekspertgruppe om hvordan vikarbyrådirektivet skulle implementeres. Eks-
pertgruppen besto av nasjonale eksperter som representerte regjeringene til 
de 27 medlemslandene, de tre EFTA-landene og EFTAs overvåkingsorgan. 
Denne ekspertgruppen skulle utveksle syn på implementeringen av direktivet 
og på den måten fremme en bedre felles forståelse av implementeringspro-
sessen.41  
 
Ekspertgruppen kommer i rapporten med sitt syn på hvordan artikkel 4 skal 
forstås. Her peker de bl.a. tilbake til den originale forklaringsnotatet som 
medfulgte det første forslaget til direktiv som kom i 2002 der det står ”med 
tanke på å fremme midlertidig arbeid er det nødvendig å rydde veien for på 
EU-nivå å eliminere de eksisterende restriksjonene og begrensningene som 
ligger på bruken av midlertidig arbeidskraft som ikke lenger kan rettferdig-
gjøres på grunnlag av allmenne hensyn og beskyttelsen av arbeidere”. 
 
Og videre i konsekvensutredningen fra samme forslag: «Det (direktivet, 
red.anm) vil bidra til fjerningen av slike restriksjoner (eksisterende restrik-
sjoner og forbud mot midlertidig arbeid, red.anm), gitt at forbedringer i ar-
beidsforhold vil gjøre dem mer og mer overflødige. Sett under ett vil dette 
forslaget derfor legge grunnlaget for den videre ekspansjonen av sektoren, 
noe som vil bidra til at den får fullt ut realisert sitt sysselsettingspotensial.»  
 
I samme kapittel viser rapporten til at alle medlemsstater har en plikt til å 
gjennomføre en gjennomgang av restriksjonene som finnes mot vikarbruk, 
og lister opp eksempler på hva slags restriksjoner det kan være snakk om, her-
iblant «eksistensen av en begrensende liste av tillatte grunner til å ta bruk 
vikarer (for eksempel for å dekke midlertidige og eksepsjonelle arbeidstop-
per, for å erstatte en fraværende ansatt osv)». Dette betyr at § 14.9 i den 
norske Arbeidsmiljøloven som er nettopp en slik begrensende liste av tillatte 
grunner til å bruke vikarer, er en av restriksjonene som må gjennomgås.  
 
Dersom restriksjonen ikke skal fjernes må dette rettferdiggjøres gjennom det 
som i artikkel 4.1 kalles ”allmenne hensyn, særlig vern av vikarer, krav til sik-
kerhet og helse på arbeidsplassen eller behovet for å sikre et velfungerende 
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arbeidsmarked og forebygge misbruk”. Her påpeker rapporten at «mange av 
restriksjonene og forbudene som er i kraft i dag har blitt introdusert for 
mange år siden på et tidspunkt der vikarbruk ofte ble assosiert med visse be-
kymringer, særlig beskyttelsen av arbeiderne;  den generelle konteksten har 
tilsvarende utviklet seg».  
 
En annen interessant observasjon fra ekspertgruppens rapport er represen-
tanten fra UEAPME (arbeidsgiverorganisasjon på EU-nivå for industri, hånd-
verk og små- og mellomstore bedrifter) som mente det burde legges opp til 
en restriktiv tolkning av hvilke allmenne hensyn som kan rettferdiggjøre 
restriksjoner, i tråd med EU-domstolens rettspraksis. EU-domstolen har gjen-
nom flere dommer de siste årene har lagt opp til en streng tolkning av hva 
som kan rettferdiggjøre restriksjoner som er til hinder for fri flyt av arbeids-
kraft.42 
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OPPSUMMERING 
 
Erfaringene fra Storbritannia forteller om et direktiv som er så fullt av smutt-
hull at likebehandlingsprinsippet så langt ikke har kommet til sin rett.  Britisk 
fagbevegelse er bekymret for at direktivet kan føre til en forverret situasjon 
for vikarene.  
 
Utviklingen i månedene etter innføringen av direktivet i Storbritannia viser 
en økning i bruken av vikarer. Britiske arbeidsgivere har ikke latt vikarbyrådi-
rektivet temme sin vikarbruk.  
 
Det er store likheter mellom hvordan vikarbyråbransjen selv ser på framveks-
ten av vikarbruk og nødvendigheten av «riktig nivå på reguleringen for å la 
sektoren utnytte sitt fulle potensial» og det som har kommet fra EU-systemet 
om hvordan direktivet skal implementeres. Ingen av delene står i stil med 
framstillingene fra direktivets tilhengere i Norge om at det er uproblematisk å 
bare ta inn prinsippet om likebehandling av vikarer uten å samtidig måtte 
løsne opp på restriksjonene for vikarbruken.  
 
Når man forstår vikarbyrådirektivet som et direktiv som først og fremst skal 
anerkjenne vikarbyråenes plass i arbeidslivet, og at rettighetene som gis vika-
rene anses av vikarbyråene selv som en brekkstang for å fjerne restriksjonene 
på vikarbruk, er det betimelig å spørre seg om ikke Norge nå har sagt ja til et 
direktiv som mer enn det noen gang vil være en seier for fagbevegelsen, er 
en seier for vikarbyråindustrien. 
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2-2009: Skattepolitikk i det blå: Det faglige grunnlaget for Fremskrittspartiets skattekutt  
1-2009: Klassedelt helsevesen? Om utbredelsen av privat helseforsikring i Norge 
 
NOTATER  
1-2012: Utdannelse på eget ansvar. Tilgang på læreplasser for elever på yrkesfaglige  
studieretninger 
2-2011: Uddannelse for de mange – en omtale 
1-2011: «Den late greker». Myter og fakta om den økonomiske krisen i Hellas 
5-2010: Frihandel eller rettigheter – Om den foreliggende frihandelsavtalen med  
Colombia  
4-2010:Kupptilhengere ved Oslo Freedom Forum 2010  
3-2010:Offentlig anbud, sosial dumping. RenoNorden-saken og kommunal konkurran-
seutsetting  
2-2010:«Heroes of Human Rights» – Kupptilhengere ved Oslo Freedom Forum 2010  
1-2010: Offentleg-privat sugerør – Lærdomar frå dei kostbare erfaringane med OPS  
2-2009: Redusert sykefravær. Hva kjennetegner virksomhetene som lykkes?  
1-2009: Faktasjekk: Høyres og Frps påstander om privat helseforsikring sett i lys av erfa-
ringene fra 26 OECD-land 
 
POLITISKE ANBEFALINGER  
3-2010: Sosial dumping i offentlig regi? RenoNorden-saken og rødgrønne utfordringer  
2-2010: Velferd eller skattestopp – Har Norge en rødgrønn regjering i blå tvangstrøye?  
1-2010: Lovløse tilstander? – Forslag fra Henning Jahkelln vedrørende håndhevelse av 
Arbeidsmiljøloven 
 
 
Pamfletter utgitt i samarbeid med Forlaget Manifest AS kan du finne på  
forlagets nettside, manifest.no.  
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