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Vedlegg til veileder for å begrense bruken av bemanningsbyråer

Lov- og avtaletekster og rettspraksis

Hovedavtalen KS-området
Formål
«Hovedavtalen skal gjennom ordningen med tillitsvalgte gi arbeidstakerne reell innflytelse 
på hvordan arbeidsplassen skal organiseres, og hvordan arbeidsmetodene skal utvikles, slik 
at dette bidrar til en fleksibel og brukervennlig tjenesteyting.»

§ 1-3 Former for medbestemmelse
Medbestemmelse utøves ved representasjon i lovbestemte og andre utvalg og
gjennom ordningen med tillitsvalgte.
Partene skal som hovedregel være representert i ad hoc-utvalg o.l. som utreder
administrative spørsmål.

§ 1-4 Omstilling og utvikling
Målsettingen med omstillings- og utviklingsarbeid er å gi innbyggerne best
mulig service ved å oppnå høyest mulig kvalitet og forbedret faglig standard på
tjenestene ved riktig bruk av økonomiske, menneskelige og politiske ressurser.
Det er partenes forutsetning at omstillings- og utviklingsarbeid tar utgangspunkt
i virksomhetens behov for utvikling og skal medvirke til å gjøre offentlig
virksomhet konkurransedyktig så vel faglig som økonomisk. Dette stiller krav
til ledere på alle nivå om et særlig ansvar og til medarbeiderne om å ta et
medansvar for videreutvikling av virksomheten.
§ 1-4-1 Omorganisering
Arbeidsgiver skal så tidlig som mulig informere, drøfte og ta de tillitsvalgte
med på råd når det gjelder:
• omorganisering/omlegging av driften
• rasjonalisering/driftsinnskrenkning som kan få sysselsettingsmessige konsekvenser
•  informasjonsprosedyrer, sammensetningen av ad hoc-grupper, bestemmelser om tidsplan, 

prosedyrer ved nedbemanning/oppsigelse, prosedyrer ved utlysing/kunngjøring av nye 
stillinger og mulige alternative løsningsmodeller ved avgang (som f.eks. bruk av AFP, 
utdanningspermisjon/stipend, etterlønnsordning)

§ 1-4-2 Konkurranseutsetting
a) Arbeidstakerorganisasjonene eller forhandlingssammenslutningene skal
være representert i administrative ad hoc-grupper som utreder mulig konkurranseutsetting.
b) Før vedtak om å konkurranseutsette en eller flere tjenester, skal den enkelte
arbeidstakerorganisasjon/forhandlingssammenslutning gis anledning til
å uttale seg skriftlig for besluttende organ.
c) Det vises til lov om offentlige anskaffelser med forskrifter og ILO-konvensjon
nr. 94.
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Vedlegg 7 Innleie fra virksomhet som har til formål å drive utleie (bemanningsforetak)
Partene er enige om at det er viktig å arbeide for et seriøst og velfungerende arbeidsliv, med 
ordnede lønns- og arbeidsforhold for alle. Dette må også gjelde arbeidstakere som leies inn 
fra bemanningsforetak til kommune/fylkeskommune/virksomhet. Forutsigbarhet og 
trygghet for jobben er vesentlig også for innleide arbeidstakere. 
 
1. Kommunen/fylkeskommunen/virksomheten skal i avtaler om innleie av arbeidskraft sikre 
at de innleide, så lenge innleieforholdet varer, minst følger lønns- og arbeidsvilkårene i virk-
somheten i samsvar med arbeidsmiljøloven § 14-12a og hovedtariffavtalen kapittel 1 §§ 
4-15, kapittel 3.4, 3.6 og 3.7, kapittel 4 med vedlegg 1, kapittel 5 pkt. 5.0 og 5.1 og kapittel 6 
samt særavtaler i KS- tariffområde. 
 
2. Kommunen/fylkeskommunen/virksomheten skal gi bemanningsforetak/vikarbyrå opp-
lysninger som er nødvendige for at vilkåret om likebehandling kan oppfylles i samsvar med 
arbeidsmiljøloven § 14-12b, samt å forplikte bemanningsforetaket/vikarbyrået til dette 
vilkåret i innleiekontrakten. På anmodning fra tillitsvalgte skal innleievirksomheten doku-
mentere lønns- og arbeidsvilkår som er gjeldende hos bemanningsforetaket/vikarbyrået når 
innleide arbeidstakere skal arbeide innenfor hovedtariffavtalens virkeområde, i samsvar 
med arbeidsmiljøloven § 14-12b (4). 
 
3. Tillitsvalgte i kommunen/fylkeskommunen/virksomheten har rett til å representere 
innleid arbeidskraft overfor innleievirksomheten. Dersom bemanningsforetaket/vikarbyrået 
er bundet av tariffavtale med en av hovedorganisasjonene, er tvister om den utleides lønns- 
og arbeidsforhold et forhold mellom partene i bemanningsvirksomheten. Tillitsvalgte og 
arbeidsgiverrepresentant fra innleievirksomheten kan på forespørsel bistå i forhandlingene 
med informasjon om tariffavtalen i KS-tariffområde.  
 
4. Innleide arbeidstakere skal presenteres for tillitsvalgte i innleievirksomheten.  
 
5. Partene informerer og drøfter minst 2 ganger i året prinsippene for bruk av innleie i virk-
somheten, jf. HTA kapittel 1. pkt. 2.3.2. Partene lokalt skal ved drøfting av innleie også drøfte 
ressurser til tillitsvalgte.

B-rundskriv 9-2012
Innleie fra virksomheter som har til formål å drive utleie (bemanningsforetak) 
Hovedtariffavtalen vedlegg 7

2. Tillitsvalgte
På anmodning fra tillitsvalgte skal arbeidsgiver dokumentere lønns- og arbeidsvilkår som er 
gjeldende hos bemanningsforetaket. 

Det fremkommer av arbeidsmiljøloven § 14-12 at arbeidsgiver skal drøfte bruken av innleid 
arbeidskraft minst en gang i året.

Etter HTA kap. 1 § 2.3.2 skal arbeidsgiver minst to ganger i året drøfte prinsippene for bruk 
av innleie med de tillitsvalgte. Det skal samtidig drøftes eventuelle ressurser til tillitsvalgte. 
Innleid arbeidstaker skal presenteres for tillitsvalgte i innleievirksomheten (kommunen). 
Dette kan blant annet skje ved at den innleide får kontaktopplysninger til de ulike 
tillitsvalgte. 
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Tillitsvalgte i innleievirksomheten har rett til å representere innleid arbeidskraft overfor 
arbeidsgiver i innleievirksomheten. Det forutsetter at den innleide arbeidstakeren er organi-
sert i vedkommendes organisasjon.  

Dersom bemanningsforetaket er bundet av tariffavtale med en av hovedorganisasjonene, er 
rettstvister om den utleides lønns- og arbeidsvilkår et forhold mellom partene i beman-
ningsforetaket. Etter forespørsel kan arbeidsgiverrepresentant og tillitsvalgt fra innleiebe-
driften bistå forhandlingene med informasjon om tariffavtalene i KS-tariffområde.

Arbeidsmiljøloven
§ 4-1.Generelle krav til arbeidsmiljøet
(1) Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vur-
dering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske 
helse og velferd. Standarden for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal til enhver tid utvikles 
og forbedres i samsvar med utviklingen i samfunnet.

(2) Ved planlegging og utforming av arbeidet skal det legges vekt på å forebygge skader og 
sykdommer. Arbeidets organisering, tilrettelegging og ledelse, arbeidstidsordninger, lønns-
systemer, herunder bruk av prestasjonslønn, teknologi mv. skal være slik at arbeidstakerne 
ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger og slik at sikkerhetshensyn 
ivaretas.

(3) Det skal vurderes om det er særlig risiko knyttet til alenearbeid i virksomheten. Tiltak 
som er nødvendig for å forebygge og redusere eventuell risiko ved alenearbeid skal iverkset-
tes, slik at lovens krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø ivaretas.

(4) Virksomheten skal innrettes for arbeidstakere av begge kjønn.

(5) Atkomstveier, sanitæranlegg, arbeidsutstyr mv. skal så langt det er mulig og rimelig være 
utformet og innrettet slik at arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne kan arbeide i 
virksomheten.

(6) Departementet kan gi forskrift om begrensning i adgangen til å sysselsette visse grupper 
arbeidstakere som i særlig grad kan være utsatt for ulykkes- eller helsefare og om omplasse-
ring av slike arbeidstakere.

(7) Departementet kan gi forskrift som pålegger bruk av HMS-kort for arbeidstakere 
innenfor bransjer der det er nødvendig eller hensiktsmessig for å ivareta arbeidstakernes 
helse, miljø og sikkerhet og om oversiktslister over hvem som til enhver tid er sysselsatt på 
arbeidsplassen. Etter pålegg fra departementet plikter offentlige myndigheter uten hinder 
av taushetsplikt å gi utsteder av HMS-kort alle opplysninger fra offentlige registre som er 
nødvendige for utstedelse av HMS-kort.

(8) Når hensynet til helse, miljø og sikkerhet tilsier det, kan departementet i forskrift gi 
bestemmelser om at virksomheter som tilbyr renholdstjenester må godkjennes av 
Arbeidstilsynet, og om det nærmere innholdet i en slik godkjenningsordning. Når det stilles 
krav om slik godkjenning, vil det være ulovlig å benytte tjenester fra virksomheter uten 
godkjenning.
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§ 14-12. Innleie fra virksomhet som har til formål å drive utleie (bemanningsforetak)
(1) Innleie av arbeidstaker fra virksomhet som har til formål å drive utleie, er tillatt i samme 
utstrekning som det kan avtales midlertidig ansettelse etter § 14-9 første ledd bokstav  
a til e.

(2) I virksomhet som er bundet av tariffavtale kan arbeidsgiver og tillitsvalgte som til 
sammen representerer et flertall av den arbeidstakerkategori innleien gjelder, inngå skriftlig 
avtale om tidsbegrenset innleie uten hinder av det som er bestemt i første ledd. 
Virksomheten skal på forespørsel fra Arbeidstilsynet fremlegge dokumentasjon på at den er 
bundet av tariffavtale og at det er inngått avtale med de tillitsvalgte som nevnt i første 
punktum.

(3) Arbeidsgiver skal minst én gang pr. år drøfte bruken av innleid arbeidskraft etter første 
og andre ledd, herunder praktiseringen av kravet om likebehandling, med de tillitsvalgte.
(4) Ved innleie etter denne paragraf gjelder reglene i § 14-9 sjette ledd tilsvarende.
(5) Departementet kan i forskrift forby innleie av visse arbeidstakergrupper eller på visse 
områder når viktige samfunnshensyn tilsier det.

•  Endret ved lover 21 des 2005 nr. 121 (ikr. 1 jan 2006), 19 juni 2009 nr. 39 (ikr. 1 jan 2010 
iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822), 22 juni 2012 nr. 33 (ikr. 1 jan 2013 iflg. res. 22 juni 2012 nr. 
607), 14 juni 2013 nr. 32 (ikr. 1 jan 2014 iflg. res. 14 juni 2013 nr. 617), 24 apr 2015 nr. 20 
(ikr. 1 juli 2015 iflg. res. 24 apr 2015 nr. 399). Del paragraf

§ 14-12 a. Likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår ved utleie fra bemanningsforetak
(1) Bemanningsforetaket skal sørge for at utleid arbeidstaker minst sikres de vilkår som ville 
kommet til anvendelse dersom arbeidstaker hadde vært ansatt hos innleier for å utføre 
samme arbeid, når det gjelder:

a) arbeidstidens lengde og plassering,
b) overtidsarbeid,
c) varighet og plassering av pauser og hvileperioder,
d) nattarbeid,
e) feriefritid, feriepenger, fridager og godtgjøring på slike dager, og
f) lønn og utgiftsdekning.

(2) Arbeidstaker som blir leid ut, skal ha samme tilgang til felles goder og tjenester hos 
innleier som virksomhetens egne arbeidstakere, med mindre objektive grunner tilsier noe 
annet.

(3) Departementet kan i forskrift bestemme om og i hvilken utstrekning bestemmelsene om 
likebehandling kan fravikes ved tariffavtale. Den generelle beskyttelse av arbeidstakerne må 
i alle tilfelle respekteres.
•  Tilføyd ved lov 22 juni 2012 nr. 33 (ikr. 1 jan 2013 iflg. res. 22 juni 2012 nr. 607).  

Del paragraf

§ 14-12 b.Opplysningsplikt og innsynsrett ved leie av arbeidstaker fra bemanningsforetak
(1) Ved leie av arbeidstaker skal innleier gi bemanningsforetaket de opplysninger som er 
nødvendige for at bemanningsforetaket skal kunne ivareta kravet om likebehandling i § 
14-12 a.
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(2) Bemanningsforetaket skal, når arbeidstaker ber om det, gi de opplysninger som er nød-
vendige for at arbeidstaker skal kunne vurdere om egne lønns- og arbeidsvilkår oppfyller 
kravet om likebehandling i § 14-12 a.

(3) Bemanningsforetaket skal, når innleier ber om det, dokumentere hvilke lønns- og 
arbeidsvilkår som er avtalt med arbeidstaker som leies ut til innleier.

(4) Innleier skal, når tillitsvalgte hos innleier ber om det, dokumentere hvilke lønns- og 
arbeidsvilkår som er avtalt mellom innleid arbeidstaker og dennes arbeidsgiver.

(5) Plikten til å gi opplysninger etter tredje og fjerde ledd gjelder bare vilkår som nevnt i 
§ 14-12 a første ledd. Bemanningsforetak, innleier og tillitsvalgte som mottar opplysninger i 
medhold av bestemmelsen her, har taushetsplikt om opplysningene. Opplysningene kan 
bare benyttes til å sikre eller undersøke overholdelse av kravet om likebehandling i § 14-12 a 
eller til å oppfylle plikter etter bestemmelsen her.

(6) Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om innsynsrett, opplysningsplikt og 
taushetsplikt etter denne paragraf, samt om taushetsplikt for innleide arbeidstakere. 
Departementet kan i forskrift også gi regler om eventuell bruk av rådgivere og taushetsplikt 
for disse.

•  Tilføyd ved lov 22 juni 2012 nr. 33 (ikr. 1 jan 2013 iflg. res. 22 juni 2012 nr. 607).  
Del paragraf

§ 14-12 c. Solidaransvar for innleier
(1) Virksomheter som leier inn arbeidstaker etter § 14-12, hefter på samme måte som en 
selvskyldnerkausjonist for utbetaling av lønn, feriepenger og eventuell annen godtgjøring 
etter kravet om likebehandling i § 14-12 a, inkludert krav som følger av tariffavtale som 
nevnt i § 14-12 a tredje ledd. Ved solidaransvar etter første punktum hefter solidaransvarlig 
også for feriepenger opptjent i tilknytning til kravet.

(2) Arbeidstaker må fremme skriftlig krav overfor innleievirksomheten senest innen tre 
måneder etter kravets forfallsdato. Solidaransvarlig skal betale kravet innen tre uker etter at 
kravet er kommet frem.

(3) Solidaransvarlig kan nekte å dekke kravet dersom arbeidstakeren visste at forutsetnin-
gen for arbeidsoppdraget var at lønn mv. helt eller delvis skal dekkes av den 
solidaransvarlige.

(4) Solidaransvaret gjelder ikke når det er åpnet konkurs i bemanningsforetaket.

•  Tilføyd ved lov 22 juni 2012 nr. 33 (ikr. 1 juli 2013 iflg. res. 22 juni 2012 nr. 607), endret 
ved lov 24 apr 2015 nr. 21 (ikr. 1 juli 2015 iflg. res. 24 apr 2015 nr. 398).  Del paragraf

§ 14-13. Innleie fra virksomhet som ikke har til formål å drive utleie
(1) Innleie fra virksomhet som ikke har til formål å drive utleie, er tillatt når den innleide 
arbeidstaker er fast ansatt hos utleier. For at virksomheten skal sies ikke å ha til formål å 
drive utleie, er det et vilkår at utleie skjer innenfor de samme fagområder som utgjør utlei-
erens hovedbeskjeftigelse og at utleieaktiviteten ikke omfatter mer enn 50 prosent av de 
fast ansatte hos utleier. Innleier skal foreta drøftelser med tillitsvalgte som til sammen 
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representerer et flertall av den arbeidstakerkategori innleien gjelder, før beslutning om 
innleie foretas.

(2) For innleie som overstiger 10 prosent av de ansatte hos innleier, likevel ikke færre enn tre 
personer, eller som har en varighet ut over ett år, skal det inngås skriftlig avtale med tillits-
valgte som til sammen representerer et flertall av den arbeidstakerkategori innleien gjelder. 
Dette gjelder ikke for innleie innenfor samme konsern.

(3) Etter krav fra tillitsvalgte som representerer den arbeidstakerkategori innleien gjelder, 
skal arbeidsgiver dokumentere at vilkårene for innleie etter første ledd er oppfylt.

(4) Departementet kan i forskrift forby innleie av visse arbeidstakergrupper eller på visse 
områder når viktige samfunnshensyn tilsier det.

•  Endret ved lov 29 juni 2007 nr. 42 (ikr. 1 juli 2008 iflg. res. 29 feb 2008 nr. 200) som endret 
ved lov 21 des 2007 nr. 118.  
Del paragraf

§ 14-14.Virkninger av ulovlig innleie av arbeidstaker
(1) Dersom det foreligger brudd på bestemmelsene i § 14-12 skal retten etter påstand fra 
den innleide arbeidstakeren avsi dom for at den innleide har et fast arbeidsforhold hos 
innleier. I særlige tilfeller kan retten likevel, etter påstand fra innleier, bestemme at den 
innleide arbeidstakeren ikke har et fast arbeidsforhold dersom den etter en avveining av 
partenes interesser finner at dette vil være åpenbart urimelig.

(2) Ved brudd på bestemmelsene i § 14-12 kan den innleide arbeidstaker kreve erstatning 
fra innleier. Erstatningen fastsettes i samsvar med § 15-12 andre ledd.

Retten til fast ansettelse – praktiske problemstillinger tilknyttet 
grunnbemanningslæren

Edvardsen, K. (2012) Arbeidsrett 2, Oslo Universitetsforlag

«Høyesterett har i tre dommer anvendt en rettsregel som innebærer at isolert sett lovlige 
midlertidige ansettelsesavtaler likevel strider mot arbeidsmiljøloven dersom virksomheten 
over tid har et stabilt og påregnelig behov for arbeidskraft (grunnbemanningslæren).  
Høyesterett anvender begrepet «den ulovfestede lære» i Rt. 2009 s. 578 (Sykehuset 
Innlandet). Jeg mener grunnbemanningslæren er en bedre betegnelse. Den midlertidige 
ansatte er da fast ansatt, forutsatt at han er tilstrekkelig tilknyttet virksomheten. Dette er 
kjernen i grunnbemanningslæren, og temaet for denne artikkelen.»


