
                                                                             

Forby bemanningsbransjen 

Årsmøtet i Telemark SV og Vestfold SV krever at Stortinget vedtar et forbud mot kommersielle 

bemanningsbyråer.  

Etter at det først ble åpnet for kommersielle bemanningsbyråer i Norge rundt tusenårsskiftet, og 

etter at stortingsflertallet mot SVs stemmer gjorde EUs vikarbyrådirektiv til norsk lov i 2012, har vi 

sett en eksplosjon av byråer som livnærer seg av å leie ut arbeidstakere til midlertidig arbeid. 

I deler av landet har allerede de største bemanningsbyråene flere ansatte enn de største 

entreprenørene. Og forskjellene vokser. Det betyr at langt færre i bransjen har fast arbeid, 

organisasjonsgraden synker drastisk og manglende språkkompetanse og sikkerhetsrutiner skaper økt 

fare for feil og ulykker. 

I bemanningsbransjen opereres det ofte med bruk av nulltimerskontrakter, der de ansatte ikke får 

lønn mellom oppdrag. Dette skaper en vanskelig situasjon for alle arbeidstakere som er avhengige av 

en forutsigbar inntekt. Dette skjer innen alt fra industri, bygg og anlegg, hotell og restaurant og 

matproduksjon, til norske kommuner, helse- og sosial og barnevernsinstitusjoner. 

Det finnes ikke et eneste bemanningsbyrå som har lærlinger. Så lenge det er mer lønnsomt å leie inn 

arbeidskraft for disse selskapene enn å ha egne, faste ansatte, blir det stadig færre miljøer som tar 

ansvar for å videreføre kompetanse innen viktige bransjer og fag. Fellesskapet på arbeidsplassene 

forvitrer, og dette innebærer ofte dårligere lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakerne, noe som igjen 

bidrar til sosial dumping.  

Regjeringa opptrer tafatt og uten reell vilje til å håndtere disse alvorlige utfordringene for norsk 

arbeidsliv og den norske modellen. Telemark SV og Vestfold SV støtter derimot krav fra 

fagbevegelsen om å forby kommersielle bemanningsselskaper. Vi ønsker kun å tillate rene 

vikarbyråer, mens vanlige arbeidsformidling igjen bør bli et offentlig ansvar. 

På denne måten vil vi bidra til å gjenreise et anstendig arbeidsliv, bekjempe arbeidslivskriminalitet og 

sosial dumping, øke organisasjonsgraden i fagbevegelsen og styrke den norske modellen. 

Fylkesårsmøtene i Telemark SV & Vestfold SV, 4. februar 2018 

 


