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Arbeidstid, rotasjonsordninger og bemanningsforetak 

 

Fellesforbundet erfarer at flere virksomheter innen industrien mener likebehandlingsregelen i 

arbeidsmiljøloven (aml.) § 14-12 a medfører at ansatte som ikke er bundet av tariffavtale i 

bemanningsforetaket, kan følge samme arbeidstidsordning som innleiebedriften. Erfaringer viser også at 

virksomheter praktiserer aml. § 10-12 femte ledd slik at godkjente ordninger gjøres gjeldende for 

innleide, også når disse utgjør et flertall av arbeidstakerne som utfører arbeid i virksomheten. 

 

På denne bakgrunn ønsket Fellesforbundet at Arbeidstilsynet skulle gi en vurdering på to spørsmål: 

 

1. Har innleiebedriften adgang til å benytte arbeidstidsordning godkjent av forbundene/LO etter aml 

§ 10-12 fjerde ledd også for uorganiserte/ikke tariffbundne bemanningsforetak? 

 

2. Skal innleide i så fall inngå sammen med eventuelle uorganiserte i innleiebedriften ved beregning 

av flertallskravet etter aml § 10-12 femte ledd? 

 

I sitt svar på spørsmål 1 til Fellesforbundet skriver Arbeidstilsynet blant annet følgende: 

 

"Arbeidstilsynet legger etter dette til grunn at innleier ikke kan gjøre avtaler om avvikende 

arbeidstidsordninger etter aml. § 10-12 femte ledd gjeldende for innleide med grunnlag i aml. § 14-12 a. 

Avtale om avvikende arbeidstidsordninger må inngås mellom arbeidsgiver og arbeidstakerne i 

bemanningsbyrået." 

 

 

På spørsmål 2 viser Arbeidstilsynet til Arbeids- og sosialdepartementets brev av 27. september 2011, hvor 

det legges til grunn at arbeidstidsordninger må avtales mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i 

bemanningsforetaket: 

 

"Etter vårt syn gir ikke arbeidsmiljøloven § 10-12 femte ledd grunnlag for å la arbeidstidsordningen i 

innleievirksomheten omfatte innleide. Men dersom arbeidsavtalen mellom vikarbyrå og den 

vikarbyråansatte gir grunnlag for det og nødvendige avtaler om for eksempel gjennomsnittsberegning er 

inngått, ev med fagforening i vikarbyrået, er det ikke noe i veien for at den innleide følger 

arbeidstidsordninger i innleievirksomheten." 

 

Fellesforbundet vil legge Arbeidstilsynets syn på hvordan arbeidmiljølovens bestemmelser skal forstås til 

grunn, og vil påpeke at arbeidstidordninger som er anbefalt av forbundet, og godkjent av LO ikke gjelder 

for innleide bedrifter. Disse må søke på lik linje med andre bedrifter. 
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Vi ber om at klubbene gjennomgår bedriftens bruk av godkjente arbeidstidsordninger slik disse ikke 

benyttes for innleide fra bemanningsforetak. Bemanningsforetak må ha egen godkjenning for bruk av 

arbeidstidsordninger.    

 

Forbundet minner om at brudd på vilkårene gitt i forbindelse med godkjenning, vil kunne få konsekvenser 

for allerede inngåtte godkjenninger. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Fellesforbundet 

 

 

Knut Øygard Cathrine Ulvøy 

(sign.)             (sign.) 

 

Vedlegg: Arbeidstilsynets svar til Fellesforbundet 

 

Dette brevet er elektronisk godkjent i Fellesforbundet og har derfor ingen signatur. 
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