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1 Innledning 

 

Hovedregelen1 i norsk rett når det gjelder ansettelser er at arbeidstakere skal ansettes fast og 

tidsubegrenset jf. Arbeidsmiljøloven §14-9, 1 ledd. Dette er et sterkt utgangspunkt som 

allerede forelå i arbeidsmiljøloven av 19772 med formål om å ivareta stillingsvernet til 

arbeidstakerne. Med en målsetning om at arbeidstakerne skal føle trygghet for at de har 

forutsigbarhet i ansettelsesforholdet samt i så måte en økonomisk trygghet,  er dette en 

etablert rettsregel.  I enkelte situasjoner vil det allikevel være rettslig åpning for å dekke et 

midlertidig behov for arbeidskraft enten ved midlertidig ansettelse eller innleie av 

arbeidstakere. De siste årene har politikerne forsøkt å endre lovreguleringen på dette punktet i 

forhold til utviklingen i arbeidsmarkedet og samfunnet forøvrig. 

 

Ved direkte midlertidig ansettelse, dvs. at en arbeidsgiver ansetter en arbeidstaker for et 

begrenset tidsrom og at avtalen naturlig opphører i forhold til ansettelsestiden,  vil det ikke 

være tvil om hvem som er arbeidsgiver i perioden for ansettelsen. I innleieforhold hvor 

arbeidsgiver leier inn arbeidstakere via en annen arbeidsgiver, vil det være noe mer komplekst 

da arbeidsgiveransvaret gjerne inntar en annen sammensetning i et slikt trepartsforhold. Under 

gitte omstendigheter kan det også tenkes at det etableres et direkte arbeidsgiveransvar hos 

innleier som ikke vil være en naturlig del av en ordinær ansettelsesprosess. En etablering av et 

arbeidsgiveransvar som opprinnelig lå på utleievirksomheten hvor arbeidstakeren har sitt 

formelle ansettelsesforhold kan tenkes å transformeres til innleier under bestemte 

omstendigheter. 

 

Innleie av arbeidskraft har forekommet i Norge i mange tiår. Før år 20003 var dette begrenset 

til ordinære midlertidige ansettelser direkte hos arbeidsgiver og med begrenset mulighet for 

innleie av typen arbeidskraft fra utleievirksomheter. Utleie av arbeidskraft var ikke 

lovregulert før i 19714, og da med svært begrenset mulighet for lovligheten av hvilke typer 

innleie som var mulig å gjennomføre. Bakgrunnen for loverguleringen var hovedsakelig 

utfordringene i verksindustrien med at ansatte sluttet i sin ordinære stilling og heller valgte å 

bli innleid med høyere lønn og med større kostnader for arbeidsgiverne. Ved en regelendring i 

år 2000 hvor det ble gitt en utvidet adgang til hvilken type arbeidskraft det var lovlig å leie ut, 

har  utleiemarkedet eskalert de senere årene. I tillegg har det ved senere lovendringer blitt 

innført nye regler for å unngå uønskede konsekvenser av misbruk av innleie som også 

påvirker dette bildet. Dette har medført en økt kompleksitet i forholdet mellom arbeidsgiver 

                                                 
1 Ot.prp. nr 24 (2005-2006) side. 3 

2 Daværende arbeidsmiljøloven §58 nr. 7 
3 Prop. 74 L (2011-2012) side 25 
4 Ot.prp. nr 74 L (2011-2012) s. 25 
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og arbeidstaker i form av et delt arbeidsgiveransvar som vi skal se nærmere på i denne 

oppgavens fremstilling.  

 

1.1 Oppgavens formål og problemstilling 

I denne oppgaven vil jeg se på i hvilke tilfeller det vil være mulig å etablere et 

arbeidsgiveransvar uten at det foreligger en ordinær rekrutteringsprosess i tilfeller der 

arbeidstakeren er innleid. Med andre ord i de tilfellene hvor man ved bruk av innleie naturlig 

vil ha krav på etablering av det reelle arbeidsgiveransvaret for den ansatte, altså en 

transformering av arbeidsgiveransvaret fra utleier til innleier ut i fra rettslige regler, sakens 

omstendigheter og rettslig praksis. For å belyse dette og plassere dette i rett kontekst vil jeg 

også kort gjennomgå midlertidige ansettelser generelt som er hele utgangspunktet for 

lovligheten av innleie i midlertidige ansettelsesforhold av arbeidskraft. I lovverket foreligger 

det en viss parallelitet i reglene vedrørende midlertidige ansettelser og innleie.  

 

Oppgavens hovedtema er å se på i hvilke situasjoner et arbeidsgiveransvar kan bli etablert hos 

den som leier inn arbeidskraft i innleieforholdet. Et annet viktig skille er den delte 

lovgivningen for innleie av arbeidskraft som er helt sentral med tanke på kategorisering og 

rettsvirkninger. Det vil være svært relevant å fastslå om innleieforholdet følger reglene i 

arbeidsmiljøloven §14-12 om innleie fra virksomhet som har til formål å drive utleie, eller om 

det følger reglene i arbeidsmiljøloven §14-13 om innleie fra virksomhet som ikke har til 

formål å drive utleie. Dette fordi grunnlaget for innleie er ulikt og rettsvirkningene vil være 

svært forskjellige i de to ulike forholdene.  

 

 

1.2 Avgrensning av tema 

Jeg vil i denne oppgaven se på lovreguleringer hvor det er arbeidsmiljøloven og 

arbeidsmarkedsloven som primært vil gjøre seg gjeldene. Dette kombinert med rettspraksis og 

juridisk teori vil danne grunnlaget for fremstillingen. Tjenestemannsloven som regulerer 

statlige ansettelsesforhold holdes utenfor den videre fremstillingen i denne oppgaven. 

Oppgaven er avgrenset til å se på norsk rettspraksis og norske rettsregler.  

 

 

1.3 Metode og rettskildebilde 

Oppgaven vil som et utgangspunkt følge en tradisjonell juridisk metode5 hvor lovteksten 

hovedsakelig vil utgjøre det rettslige grunnlaget med en tradisjonell språklig forståelse av 

                                                 
5 Det tas utgangspunkt i Eckhoffs rettskildelære 
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teksten. Arbeidsmiljøloven6 har siden sin opprinnelse gjennomgått større og mindre 

justeringer i tråd med samfunnsutviklingen og har de senere år fått en del endrede 

bestemmelser vedrørende hovedtemaet i denne oppgaven, nemlig innleie av arbeidskraft.  

 

Forarbeidene til loven er særs aktuelle i denne oppgaven for å få frem et mest mulig korrekt 

bilde av hva som er ønsket oppnådd med bestemmelsene og hvordan lovgiver har tenkt i 

utarbeidelsen av lovteksten. Bestemmelsene om innleie7 inneholder en del benevnelser som 

må forståes utifra hvordan lovgiver har tenkt og hvilken effekt de har ønsket å oppnå, eller 

hvilke uheldige omstendigheter de har forsøkt å forhindre. Forarbeidene har mer eller mindre 

konkrete føringer for hvordan lovbestemmelsene skal fortolkes, men gir ikke svarene på alle 

spørsmål som vil måtte dukke opp i forholdet vedrørende inneleie av arbeidskraft. Det er i 

gitte situasjoner slik at lovgiver har delegert myndigheten til domstolene i forhold til å avgjøre 

rettsforhold innenfor dette området. 

 

Rettspraksis vil også være svært viktig for å belyse hvordan reglene i praksis kommer til 

anvendelse. Det foreligger en del rettspraksis på området, men alle kombinasjoner av forhold 

kan ikke sies å ha vært prøvd for domstolene. Omfanget av rettspraksis er også varierende, 

men i en del tilfeller har høyesterett skapt presedens for hvordan enkelte bestemmelser skal 

tolkes på de ulike forhold. Da avgjørelsene kan variere utifra ulike kombinasjoner av 

omstendigheter og sammensetning av momenter,  vil det være naturlig at ikke alle  tenkelige 

sammensetninger har vært prøvd for domstolene. Mest rettspraksis foreligger i forhold til bruk 

av midlertidige vikariater som enten viser seg ulovlig basert på behovet for en stabilt fast 

grunnbemanning eller i strid med lovens grenser for varighet av det midlertidige 

ansettelsesforholdet. Noe av regelverket er også av såpass ny dato at det enda ikke foreligger 

rettspraksis rundt dette. Det foreligger både høyesterettspraksis og underliggende 

domspraksis, og jeg vil trekke inn begge deler i denne oppgaven. I en del saker vil 

underliggende domsstoler hovedsakelig vise til prejudikater skapt av høyesterett på enkelte 

områder. 

 

Ulovfestet rett vil også komme til anvendelse i denne oppgaven, da den fremdeles lever 

parallelt med lovfestet rett. Lovens grenser for innleieperioden/midlertidig ansettelse8 er 

relativt ny i arbeidsmiljøloven, og tidligere rettspraksis har måtte etablere en ulovfestet regel9 

for grensedragningen for hvor lenge man lovlig kan leie inn eller ansette midlertidig. Reglene 

                                                 
6 Arbeidsmiljøloven av 17 Juni 2005 
7 Arbeidsmiljøloven av 17 Juni 2005 kapittel 14, §14-12 
8 Arbeidsmiljøloven §14-9, 6 ledd 
9 Grunnbemanningslæren i dom fra høyesterett Rt 1989 side 1116 
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her vil ikke være absolutte og det vil måtte tas hensyn til omkringsliggende momenter i saken 

for å skape tydelighet i hvert enkelt tilfelle. 

 

 

1.4 Oppbygging og struktur i oppgaven 

Denne oppgaven skal analysere i hvilke situasjoner et arbeidsgiveransvar kan etableres uten at 

det er foretatt en bevisst rekrutteringsprosess i et innleieforhold, altså at arbeidsgiveransvaret 

går over fra utleier til innleier. Med det menes at situasjonen ikke er styrt av at arbeisgiver 

bevisst ønsker å ansette arbeidstakeren fast, men at man ved omstendigheter kan sies å ha 

etablert et arbeidsgiverforhold permanent.  Oppgaven er bygget opp i form av en innledning i 

del 1 som generelt introduserer oppgaven og dens problemstillinger. Her sier jeg også noe om 

hvilke avgrensninger som ligger til grunn i oppgaven, samt hvordan jeg har gått frem i forhold 

til metode og rettskildebilde.  

 

Videre ønsker jeg i del 3 å forklare det spesielle trepartsforholdet i innleieforhold som skiller 

seg fra ordinære midlertidige ansettelser, da arbeidsgiverforholdet blir noe spesielt i 

innleieforhold kontra ordinære midlertidige ansettelser. Jeg ønsker med dette å gi et 

overordnet bildet av hvordan 3 partsforholdet er bygget opp og hvordan forholdet mellom 

partene arter seg. 

 

 

Videre har det vært viktig å forklare noe rundt relevante nøkkelbegreper som vil være en del 

av oppgavebeskrivelsen og den rettslige avklaringen i form av begreper som må tolkes i 

forhold til lovteksten, teori og praksis. I punkt 4 fremstilles grunnleggende regler rundt 

midlertidige ansettelser10 som er hele utgangspunktet videre for lovligheten av innleie av 

arbeidstakere, og jeg finner det viktig å ha dette rettslige bakteppe for å kunne forstå 

lovligheten rundt innleieforhold som egentlig bare er en type midlertidig ansettelse. Jeg har 

også her forsøkt å fremstille de grunnleggende reglene rundt innleie av arbeidskraft både fra 

bemanningsbyråer11 og fra typen produksjonsbedrifter12. Lovgiver har bevisst trukket en 

parallell mellom midlertidige ansettelser og innleie. 

 

 

I del 5 går jeg inn på i hvilke situasjoner et arbeidsgiveransvar kan etableres, som egentlig i 

utgangspunktet er en rettslig følge av ulovlig innleie. Her vil jeg fremstille ulike 

                                                 
10 Arbeidsmiljøloven av 17 Juni 2005 §14-9 

 
11 Arbeidsmiljøloven av 17 Juni 2005, §14-12 
12 Arbeidsmiljøloven av 17 Juni 2005, §14-13 
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problemstillinger som til sammen danner et komplett bilde av hva som rettslig har blitt prøvd 

for domstolene i forhold til avklaring av arbeidsgiveransvarsfastsettelse og 

ansettelsesforholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.  

Videre gir jeg en generell oppsummering av oppgaven i del 6 for å trekke ut hovedessensen i 

problemstillingene. Deretter avsluttes oppgaven med del 7 hvor jeg ønsker å dele noen tanker 

rundt hvordan reglene rettspolitisk utspiller seg og hva som eventuelt er svakheter/styrker i 

dagens regelverk og bruken av denne. Avslutningsvis foreligger det en oppsummert oversikt 

over litteraturen som er benyttet som støtte i denne oppgaven, en oversikt over forarbeider i 

form av Ot.prp og NOU, samt hvilke dommer som er benyttet i oppgavens fremstillelse. 

 

 

 

2 SENTRALE DEFINISJONER 

 

2.1 Arbeidsgiverbegrepet 

 

Begrepet arbeidsgiver har en legaldefinisjon i arbeidsmiljøloven som her legges til grunn i 

den videre fremstillingen. Etter arbeidsmiljølovens § 1-8, 2 ledd regnes arbeidsgiver som 

«enhver som har ansatt arbeidstaker for å utføre arbeid i sin tjeneste».  

 

Arbeidsgiver vil med andre ord være den som kontraktuelt naturlig er den ene av partene i en 

ansettelsesavtale. Arbeidsgiver kjennetegnes ved sin rett til å lede, fordele og kontrollere 

arbeidet og videre til å ansette og si opp arbeidstakere. En arbeidsgiver kan være en 

enkeltperson, en virksomhet eller et organ. Et eksempel for et organ er et styre for en 

virksomhet. I statlig virksomhet er det eksempelvis staten som er arbeidsgiver for alle som er 

ansatt der utavhengig av hvilken statlig virksomhet man tilhører. 

 

Det er videre i arbeidsmiljøloven rettet gitte rettigheter og plikter til dette rettssubjektet 

arbeidsgiver, noe som vil være noe mer sammensatt i innleieforhold enn i ordinære 

ansettelsesforhold. Konkret pålegges arbeidsgiver gitte rettigheter og plikter gjennom den 

overordnede reguleringen i arbeidsmiljøloven § 2-1. «Arbeidsgiver skal sørge for at 

bestemmelser gitt i og i medhold av denne lov blir overholdt».  

Arbeidsgiverbegrepet er et sentralt nøkkelord i denne videre fremstillingen, og det er ofte her 

kjernen i problemstillingene vedrørende midlertidige ansettelser opptrer, både i innleieforhold 

og i øvrige midlertidige ansettelsesforhold. Hvem er egentlig arbeidsgiver og kan gitte 

aktiviteter/omstendigheter påvirke hvem som reelt blir å regne for arbeidsgiver?  
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2.2  Arbeidstakerbegrepet 

 

Arbeidstakerbegrepet er også et sentralt begrep i denne fremstillingen. Arbeidstakerbegrepet 

har en legaldefinisjon i arbeidsmiljøloven § 1-8, 1 ledd «Med arbeidstaker menes i denne lov 

enhver som utfører arbeid i en annens tjeneste».  

 

Det sentrale å avgjøre vil være å se på «enhver som utfører arbeid i en annens tjeneste». Dette 

er i utgangspunktet uproblematisk i de forholdene hvor arbeidstaker er direkte ansatt hos 

arbeidsgiver både fast og midlertidig, men for innleieforhold vil denne definisjonen kunne 

skape utfordringer. Arbeidstaker er i annens tjeneste i to dimensjoner, både for arbeidsgiver 

som har ansatt vedkommende direkte (som vil være utleieforetaket) men i realiteten også for 

den som har leid inn vedkommende arbeidstaker i et innleieforhold (innleier).   

Forarbeidene13 har forsøkt å definere en del egenskaper og momenter som kan være til hjelp 

for å fastslå om det er snakk om en arbeidstaker eller ikke.  

 

 Arbeidstakeren har plikt til å stille sin personlige arbeidskraft til rådighet og kan ikke 

bruke medhjelpere for egen regning 

 Arbeidstakeren har plikt til å underordne seg arbeidsgivers ledelse og kontroll av 

arbeidet 

 Arbeidsgiveren stiller til rådighet arbeidsrom, maskiner, redskap, arbeidsmaterialer 

eller andre hjelpemidler som er nødvendige for arbeidets utførelse 

 Arbeidsgiveren bærer risikoen for arbeidsresultatet 

 Arbeidstakeren får vederlag i en eller an form for lønn 

 Tilknytningsforholdet mellom partene har en nogenlunde stabil karakter, og er 

oppsigelig med bestemte frister 

 Det arbeides hovedsakelig for èn oppdragsgiver 

 

Listen er ikke ment som utfyllende og som punktene viser kan enkelte momenter her være 

like på et innleieforhold som på en ansettelse direkte hos arbeidsgiver. Men listen i 

kombinasjon vil bistå til å skille ut hvem som reelt er arbeidstaker og ikke i den enkelte 

virksomhet. 

 

Jeg kommer tilbake til trepartsforholdet senere i fremstillingen.  

 

 

                                                 
13 Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) s. 73 
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2.3 Virksomhetsbegrepet 

 

Virksomhetsbegrepet er benyttet flere steder i arbeidsmiljøloven, men har ingen direkte 

legaldefinisjon her. I §1-2, 1 ledd benyttes virksomhetsbegrepet til å fastlegge hovedregelen 

for lovens anvendelsesområde. Lovens hovedregel er her at loven gjelder for all virksomhet 

som sysselsetter arbeidstakere. I de fleste tilfeller er det et nært samsvar mellom 

arbeidsgiverbegrepet og virksomhet i forhold til lovens reguleringer, men det finnes unntak i 

rettspraksis hvor arbeidsgiver og virksomhet ikke umiddelbart kan sammenfattes til å bety det 

samme og av den grunn må holdes adskilt.  

 

I tidligere forarbeider14 til loven ble begrepet «bedrift» benyttet istedenfor virksomhet. I 

forarbeidene ble bedriftsbegrepet definert som «Med bedrift menes en form for virksomhet av 

en viss varighet hvorunder arbeidere sysselsettes i det øyemed å nå det mål som er fastsatt av 

virksomhetens leder». Dette betyr at virksomhetsbegrepet og bedriftsbegrepet ikke skal ha 

noen vesensforkjellig betydning eller innhold. Dette fremkommer i forarbeidene15 til foreslått 

endring hvor det står «Departementet foreslår å bytte ut benevnelsen «bedriften» med det mer 

moderne «virksomheten» uten at dette innebærer noen materiell endring». 

Virksomhetsbegrepet vil også omfatte offentlig forvaltning.  

 

Videre er det heller ikke et definitivt krav at virksomhet er ensbetydende med 

næringsvirksomhet, men må også være gjeldende for selskaper eller organisasjoner som ikke 

har økonomisk vinning som formål.  

 

En ytterligere diskusjon rundt begrepet virksomhet finnes også i NOU 2004:5 punkt 10.4.1 

som lyder 

 

«Hverken loven eller forarbeidene presiserer nærmere de arbeidsrettslige konsekvenser av at 

virksomheter kan være bygget opp på organisatorisk forskjellige måter. Dersom en virksom-

het er organisert med hovedkontor og avdelingskontorer, som kan være geografisk spredt 

over et større område eller hele landet, er det etter loven eller forarbeidene ikke klart om så 

vel hovedkontor som avdelingskontorene må regnes som en samlet virksomhet, eller om ho-

vedkontor og de enkelte avdelingskontorer er å anse som forskjellige virksomheter i forhold 

til de ulike bestemmelsene i loven. ... 

Ettersom virksomhetsbegrepet erstattet det tidligere 'bedriftsbegrepet', må det som et ut-

gangspunkt kunne sies at loven bygger på en forutsetning om at et selvstendig rettssubjekt 

eller juridisk person er en virksomhet i arbeidsmiljølovens forstand. Juridisk person er brukt 

                                                 
14 Ot.prp. nr.31 (1935) side 10 
15 Ot.prp nr.24 (2005-2006) side 5 
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som betegnelse på rettssubjekt som ikke er en fysisk person, men som rettslig sett opptrer utad 

som en enhet og erverver rettigheter og plikter. 

Som nevnt vil avgrensningen av virksomhetsbegrepet normalt falle sammen med det rettsub-

jekt som er arbeidsgiver (som arbeidsforholdet er knyttet til), jf arbeidsmiljøloven § 4 nr. 1. 

En kan si at virksomheten angir den organisering av aktiviteter arbeidsgivers plikter etter 

loven knytter seg til. 

En fortolkning av virksomhetsbegrepet som innebærer at det skal forstås snevrere enn ar-

beidsgivers samlede virksomhet må i henhold til dette ha et særskilt grunnlag. Det er altså 

bedriften som sådan som utgjør arbeidsgivers virksomhet i arbeidsmiljølovens forstand. ... » 

 

I juridisk litteratur er virksomhetsbegrepet i § 14-13 omtalt av Atle Sønsteli Johansen og 

Einar Stueland i boka Arbeidsmiljøloven, 2011, på side 601. Her uttales at det med 

utleiebedriften i § 14-13 siktes til «hele virksomheten, det vil si den juridiske enheten». Det er 

pekt på at mange store virksomheter har atskilte enheter, men uten at disse er selvstendige 

juridiske enheter. 

 

Med alle disse momentene må det være naturlig å tolke virksomhetsbegrepet som et helhetlig 

begrep for hele selskapet selv om selskapet vil bestå av ulike enheter. 

 

 

 

 

2.4 Utleievirksomhet og innleier 

Utleie av arbeidskraft reguleres av arbeidsmarkedsloven 16 kapittel 8. Her finnes også 

legaldefinisjonen av utleie av arbeidskraft i § 25, 2 ledd. «Med utleie av arbeidstakere menes 

leie av arbeidstakere fra en arbeidsgiver (utleier) til en oppdragsgiver (innleier) der de 

innleide er underlagt oppdragsgivers ledelse». Loven gir for øvrig ingen legaldefinisjon på 

begrepet innleier, men dette leses implisitt ut i fra sammenhengen med begrepet utleier17.  

Videre er det fremkommet en del tilleggsmomenter som kan være med på å avklare hva utleie 

av arbeidskraft faktisk er18  

 

Det er utleie av arbeidskraft når: 

 oppdragsgiver har ledelsen av arbeidet, 

                                                 
16 Arbeidsmarkedsloven lov 10 des. 2004 nr. 76 
17 Ot.prp. nr. 62(2003-2004) side 36 
18 NOU 1988:15 pkt. 5.1.4 

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2005-06-17-62/%C2%A714-13
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2005-06-17-62/%C2%A714-13
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 et bestemt antall arbeidstakere er stilt til disposisjon for oppdragsgiver 

 det er fastsatt en timepris eller timeavhengig pris 

 det er ubestemte eller kun skisserte arbeidsoppgaver 

 oppdragsgiver beholder ansvaret for det utførte arbeid, og 

 oppdragsgivers materialer og verktøy nyttes under oppdraget 

 

 

Videre reguleres adgangen til å leie ut arbeidstakere i Arbeidsmarkedslovens §27. Her 

fremkommer det gitte betingelser som utleievirksomheten må oppfylle for å ha lovlig tilgang 

til å leie ut arbeidstakere.  

 Virksomhet som har leid ut en arbeidstaker, kan ikke begrense arbeidstakerens 

mulighet til å ta arbeid hos innleier etter at ansettelsesforholdet hos utleier er 

avsluttet.  

 Virksomheten kan ikke leie ut en arbeidstaker til en av arbeidstakerens tidligere 

arbeidsgivere før det har gått 6 måneder siden arbeidstakeren sluttet hos denne 

 Virksomheten kan ikke kreve betaling av arbeidstakeren for utleietjenester. 

 

Videre fremkommer det at «departementet kan fastsette nærmere vilkår for melding, 

rapportering, tilsyn, organisering og drift av utleievirksomheten. Departementet kan i 

forskrift fastsette vilkår for innleie av arbeidstaker fra utleievirksomhet og for tilsyn med slik 

innleie». 

 

Dette betyr at det er tillagt departemenet en myndighet til å definere reglene rundt 

tilsynsmyndigheten vedrørende utleievirksomheter som har til formål å drive 

utleievirksomhet. 

 

Forskrift av 4. juni 2008 nr. 541, regulerer også at for å drive lovlig bemanningsforetak i 

Norge skal foretaket være registrert i et gitt register forvaltet av arbeidstilsynet. Dette gjelder 

alle bemanningsforetak som har utleie av arbeidskraft som sin hovedvirksomhet. Et typisk 

eksempel på et bemanningsforetak er et vikarbyrå som hovedsakelig driver med formidling av 

arbeidskraft til selskaper mot vederlag og har dette som hovedforretningside. Foretak som 

ikke hovedsakelig driver utleie av arbeidskraft men som i perioder med overskudd av 

arbeidskraft som tidvis leies ut, er ikke å anse som bemanningsforetak og er heller ikke pliktig 

til å registrere seg i dette registeret. Unntaket vil være dersom utleien utgjør med enn 50 % av 

forretningen eller at utleie gjelder andre fagområder enn de selskapet hovedsakelig 

beskjeftiger, da vil denne typen forretning kunne bli å anse som bemanningsforetak. 
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Avveiningen i tvilstilfeller må bero på en samlet vurdering av momentene sett i forhold til den 

konkrete saken. Avklaringen av om tilfellet gjelder utleie fra et bemanningsforetak eller kun 

utleie fra en produksjonsbedrift er viktig, da det binder seg gitte rettigheter og plikter som vil 

være ulike i de 2 forholdene. 

 

 

 

3 Trepartsforholdet i innleieforhold 
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Ved innleie19 som figuren viser av arbeidskraft fra et utleieforetak20 eller fra en 

produksjonsbedrift som ikke har til formål å drive utleie21, vil det være et ordinært 

ansettelsesforhold mellom arbeidstaker og utleieforetaket. Det vil altså foreligge en 

ansettelsesavtale mellom arbeidstakeren og utleieforetaket, hvor utleieforetaket er 

arbeidsgiver. Dette er som et hvilket som helst annet forhold hvor arbeidsgiver og 

arbeidstaker opptrer, det som ofte benevnes som topartsforholdet. Ulikheten i tilfeller med 

innleieforhold er at det i tillegg er en tredje aktør inne i dette bildet som heter innleier.  

 

Forholdet mellom innleier og utleier vil være et ordinært kontraktsforhold basert på et 

oppdrag, som da vil være omfattet av ordinære kontraktsrettslige regler22 og ikke 

arbeidsmiljølovens regler. Det er dette som ofte blir omtalt som trepartsforholdet. Rent 

kontraktuelt foreligger det ikke noe kontraktsmessig mellom innleier og arbeidstaker. Dette 

betyr også at oppsigelse av en kontrakt om innleie ikke blir å sammenstille med en oppsigelse 

av arbeidstakeren som er utleid til innleievirksomheten.  

 

Det opereres med 2 typer innleieforhold. Innleie fra virksomhet som har til formål å drive 

utleie, og virksomhet som ikke har til formål å drive utleie. Reglene for innleie fra disse er 

ulike og har en praktisk betydning for innleievirksomheten i forhold til å være bevisst hva 

som er lovlig og ikke,  samt hvilke forpliktelser vedkommende virksomhet eventuelt påtar seg 

i slike forhold. Grensedragningen mellom innleie fra virksomhet som har til formål å drive 

utleie og virksomhet som ikke har til formål å drive utleie er svært essensiell, da 

rettsvirkningene ved brudd er særs forskjellige som vi skal se i den videre fremstillingen.  

 

Likebehandlingsreglene i arbeidsmiljøloven gjelder heller ikke i forhold hvor innleien er fra 

virksomhet som ikke har til formål å drive utleie, ref. forarbeidene23. 

 

I forhold til praksis foreligger det 3 typer ansettelsesforhold hos en virksomhet som har til 

formål å drive utleie, et såkalt vikarbyrå.  

 

1. Fast ansettelse med garantilønn – dvs. at arbeidstaker er fast ansatt hos 

utleieselskapet og har fast lønn selv om vedkommende i perioder ikke 

har oppdrag i form av utleie 

                                                 
19 figuren er hentet fra https://www.nho.no/siteassets/nhos-filer-og-bilder/filer-og-dokumenter/ansettelser-og-

arbeidsavtaler/nye-regler-om-innleie-av-arbeidstakere.pdf 
20 Arbeidsmiljøloven 17 Juni 2005 §14-12 
21 Arbeidsmiljøloven 17 Juni 2005 §14-13 
22 Avtaleloven av 31.05.1918 nr. 4 
23 Prop. 74L (2011-2012) side 21 
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2. Fast ansettelse med garantilønn i gitte perioder – dvs. at arbeidstaker er 

fast ansatt hos utleieselskapet og kun har fast lønn i perioder hvor 

arbeidstaker har oppdrag 

3. Midlertidig ansatt fra oppdrag til oppdrag 

 

Disse ansettelsesformene24 er ikke lovstridige og midlertidig ansettelse i virksomheter som 

har til formål å drive utleie følger også arbeidsmiljølovens regler. Dvs. at arbeidstaker også 

her kan kreve fast ansettelse etter reglene i loven på lik linje som en innleid ressurs kan kreve 

fast ansettelse hos innleier under gitt forhold som vi kommer tilbake til senere. 

 

Ordinære rettigheter og plikter mellom arbeidsgiver og arbeidstaker reguleres av 

arbeidsmiljølovens regler25, men i en del sammenhenger vil noen av pliktene som til vanlig 

tillegges arbeidsgiver gå over på innleier selv om denne ikke i rettslig subjekts form kan sies å 

være arbeidsgiver. Det er med andre ord i praksis et delt arbeidsgiveransvar i dette 

trepartsforholdet. Dette skaper en oppsplitting av pliktene som normalt tillegges arbeidsgiver, 

men som i dette tilfellet må fordeles utifra et praktisk hensyn i forhold til hvem som har 

anledning til å best følge opp forpliktelsene.  

 

Så hvordan fordeler disse ansvarsområdene seg mellom utleier og oppdragsgiver/innleier? For 

det første vil som tidligere nevnt ansettelsesavtalen foreligge mellom arbeidstaker og 

utleievirksomheten. I dette ligger at innleier kun er knyttet mot oppsigelsesreglene i 

kontrakten mellom utleier. Dette vil være risikominimerende for innleier såfremt 

lovmessigheten av innleien er i henhold til regelverket i arbeidsmiljøloven.  

 

Hovedansvaret for lønn og feriepenger som ytelse for utført oppdrag i henhold til 

arbeidsavtalen, vil i utgangspunktet påvhile utleieforetaket. Her vil oppdragsgiver allikevel 

ikke være helt fristilt for ansvar pga.reglene om solidaransvaret i vikarbyrådirektivet26, det 

skal jeg derimot ikke gå nærmere inn på her.   

Ansvaret for helse, miljø og sikkerhet og et forsvarlig arbeidsmiljø vil påligge oppdragsgiver 

jf. Arbeidsmiljøloven § 2-2 , men i praksis kan det nok sies at utleier også vil ha et 

grunnleggende ansvar for dette.  

 

 

 

 

                                                 
24 NOU 1998:15 punkt 5.2.1.3 
25 Arbeidsmiljøloven kapittel 2 
26 Arbeidsmiljøloven §14-12 a 
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Her fremkommer det i arbeidsmiljøloven følgende: 

§ 2-2.Arbeidsgivers plikter overfor andre enn egne arbeidstakere 

(1) Når andre enn arbeidsgivers egne arbeidstakere, herunder innleide arbeidstakere eller 

selvstendige, utfører arbeidsoppgaver i tilknytning til arbeidsgivers aktivitet eller innretning, 

skal arbeidsgiver: 

a) sørge for at egen virksomhet er innrettet og egne arbeidstakeres arbeid er ordnet og blir 

utført på en slik måte at også andre enn egne arbeidstakere er sikret et fullt forsvarlig ar-

beidsmiljø 

 

b) samarbeide med andre arbeidsgivere for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, 

c) sørge for at innleid arbeidstakers arbeidstid er i samsvar med bestemmelsene i kapittel 10. 

 

Her ser vi at det påhviler er direkt ansvar på innleiers hånd om å sikre at innleide 

arbeidstakere har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Samarbeidsaspektet er også kommet tydelig 

frem i §2-2 bokstav b, hvor det fremkommer at utleier og innleier må samarbeide om å sikre 

et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. 

 

Dette vil være utifra et hensyn om hva som er praktisk i slike tilfeller. En innleid arbeidstaker 

vil naturlig som oftest ha sin daglige arbeidsdag hos oppdragsgiver (innleier), og dersom 

utleieselskapet skulle hatt hovedansvaret for dette ville det vært svært vanskelig å følge opp i 

praksis. I og med at oppdragsgiver da også sitter med det daglige ansvaret for ledelse av 

denne arbeidstakeren, vil instruksjonsmyndigheten ovenfor den ansatte også påhvile 

oppdragsgiver, altså innleievirksomheten.  

 

Det foreligger også et likebehandlingsprinsipp i forholdet mellom ordinært ansatte i 

virksomheten hos innleier og de som er innleide arbeidstakere. Dette fremkommer av 

arbeidsmiljøloven §14-12, a 1 ledd hvor følgende elementer ligger til grunn ved 

likebehandlingsaspektet: 

 

b) Arbeidstidens lengde og plassering 

c) Overtidsarbeid 

d) Varighet og plassering av pauser og hvileperioder 

e) Nattarbeid 

f) Feriefritid, feriepenger, fridager og godtgjøring på slike dager 

g) Lønn og utgiftsdekning 

 

Dette betyr at blant annet pensjonsordninger faller utenfor likebehandlingsprinsippet. Innleide 

skal også ha tilgang til de samme felles godene og tjenestene i virksomheten som de faste 
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ansatte ville ha, med mindre det ville virke urimelig27. Reglene ble innført i 2013 på bakgrunn 

av EU krav, og blir ofte benevt som vikarbyrådirektivet. Reglene ovenfor gjelder ikke innleie 

fra virksomhet som ikke har til formål å drive utleie28. 

 

 

 

 

4 Midlertidig ansettelse og innleie 

 

4.1 Midlertidig ansettelse hovedregel 

Hovedregelen i norsk rett er at arbeidstakere skal ansettes fast og tidsubegrenset29. 

Bakgrunnen for denne hovedregelen er som tidligere nevnt å ivareta stillingsvernet til den 

ansatte. Men i en omskiftelig verden vil det alltid være slik at arbeidsgiver må kunne dekke 

inn et behov for erstatning eller en midlertidig økning av behovet for arbeidskraft uten å måtte 

ansette disse fast, og dette åpner loven opp for med gitte begrensninger. Dette betyr at 

lovreguleringen også hensyntar til en viss grad arbeidsgivers behov i disse tilfellene, undergitt 

begrensninger.  

 

Det er formålstjenelig  å fremstille reglene for midlertidig ansettelser i denne oppgaven da 

innleie av arbeidskraft følger de samme grunnforutsetningene som for midlertidige 

ansettelser, unntatt regelen i §14-9, 1 ledd bokstav f. Det er parallelitet i reglene. 

Hovedreglene om midlertidige ansettelser er regulert i arbeidsmiljølovens § 14-9, 1 ledd, 

bokstav a til f. I følgende tilfeller er det lovlig å etablere et midlertidig ansettelsesforhold. 

 

a) Når arbeidet er av midlertidig karakter 

b) For arbeid istedenfor en annen eller andre (vikar) 

c) For praksisarbeid 

d) Med deltaker i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med arbeids- og 

velferdsetaten 

e) Med idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen den organiserte 

idretten eller 

f) For en periode på inntil tolv måneder. Slike avtaler kan omfatte inntil 15 % av 

arbeidstakerne i virksomheten, avrundet oppover, likevel slik at det kan inngås avtale 

med minst èn arbeidstaker 

                                                 
27 Arbeidsmiljøloven § 14-12 a, 2 ledd 
28 Prop. 74L (2011-2012) side 21 
29 Ot.prp. nr 24 (2005-2006) side 3 
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Arbeid av «midlertidig karater» betyr at arbeidet er tidsbegrenset. Bestemmelsen i bokstav a 

ble endret i lovens revisjon av 200530. ved at det ble innført en forenkling i forhold til tidligere 

hvor bestemmelsen lød «når arbeidets karakter tilsier det og arbeidet adskiller seg fra det 

som ordinært utføres i virksomheten». Ifølge forarbeidene var ikke meningen å endre 

meningsinnholdet i regelen men kun forenkle ordlyden. Det er tydeliggjordt i forarbeidene31  

at rettspraksis som har blitt etablert vedrørende bestemmelsen fremdeles skal ha gyldighet for 

fremtidige saker selv om ordlyden er endret.  

 

Departementet uttalte også i forarbeidene32 at «Departementet slo fast at bestemmelsen også 

vil omfatte arbeidsavtaler for utførelse av et bestemt arbeid uten klar tidsbegrensning, samt 

ved tidsavgrenset behov for ikke kvalifisert arbeidskraft der det er formelle krav til 

kvalifikasjoner, men man ikke har fått kvalifisert søker». 

 

Dette betyr at en midlertidig ansettelse av arbeidstaker i en stilling som egentlig er å anse som 

fast, kan være lovlig når arbeidstaker ikke innehar de rette kvalifikasjonene til å fylle det gitte 

stillingen.  

 

Arbeid av midlertidig karakter33 kan typisk også være sesongarbeid som varierer 

omfangsmessig over tid. Det kan også tillegges betydning som i arbeid som den aktuelle 

arbeidsgiver ikke driver med til daglig. Uforutsette hendelser som medfører behov for ekstra 

arbeidskraft vil også kunne tolkes som kvalifiserende til å kunne leie inn midlertidig lovlig. 

Selv gjentakende svingninger som behovet for julehjelper vil kvalifisere til å kunne lovlig 

leies inn midlertidig. Det at arbeidet organiseres i prosjekter34  vil ikke i seg selv være nok i 

forhold til å kvalifisere som rett til å ansette midlertidig. Et prosjekt er alltid en midlertidig 

tilstand med en oppstart og en avslutning for en begrenset tidsperiode hvor det typisk vil være 

behov for ekstra bemanning i tillegg til å ivareta ordinær drift. Bakgrunnen for at prosjekt 

ikke i seg selv kvalifiserer til å inngå som midlertidig ansettelse er nok at mange bedrifter i 

dag organiserer arbeidet sitt i prosjekter som en daglig ordning. Det ville derfor med stor 

enkelthet kunne være fristende for noen selskaper å kun engasjere midlertidige ansatte med de 

begrensede plikter det ville medføre.   

 

                                                 
30 Prop. 39 L (2014-2015) s. 118 
31 Ot.prp. nr. 31 (1935) side 10 
32 Prop. 39 L (2014-2015) side 118 
33 Ot.prp. nr.24(2005-2006) side 4 
34 Ot.prp.nr. 24 (2005-2006) side 4 

https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gPROP39z2E15z2DS118
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Grenseskillet mellom sesongsvingninger og ordinære svingninger kan til tider være 

utfordrende å sette og forarbeidene har ikke noen konkrete grenser som er tydelige og klare. 

Det står35 at «Grensen må vurderes og fastsettes konkret i det enkelte tilfelle». Dersom det er 

et permanent behov for stillingen, er utgangspunktet at den ansatte skal ansettes i en fast 

stilling.  

 

Med vikariat menes her at en arbeidstaker kommer inn og overtar oppgavene til en annen 

arbeidstaker som er fraværende fra sin stilling, og at dette gjelder for en begrenset tidsperiode. 

Lovens ordlyd36 er ment å gi en veiledning i forhold til hva en vikar er, noe som ligger i 

formuleringen «for å utføre arbeid for en annen eller andre».Typiske tilfeller som blir 

omfattet av dette er vikar i forbindelse med sykefravær, permisjoner o.l. Den midlertidige 

ansatte skal i dette tilfellet gå inn og utføre bestemte oppgaver eller fylle en bestemt stilling. 

Det er ikke et krav at navnet på vedkommende det vikarieres for er oppgitt på forhånd, dette 

betyr at det også vil være lovlig å benytte vikarer i forbindelse med ferieavviking i en 

virksomhet. Ref. forarbeidene37 til loven. 

 

Praksisarbeid har ingen legaldefinisjon i loven og det er ikke ut i fra lovteksten klart og 

tydelig hva som menes med praksisarbeid. Forarbeidene har heller ingen konkrete 

opplysninger om hva som menes med praksisarbeid.  Juridisk teori og rettspraksis sier noe om 

hva som naturlig vil falle inn under begrepet praksisarbeid. Et praktisk eksempel kan være 

legers midlertidige ansettelse i praksis på sykehus, hvor det ble fastslått lovlighet vedrørende 

midlertidig ansettelse, jf. Dommen fra RT 2013, s 1392.  

Praksisbegrepet ble også omtalt i «Sykehuset Innlandet dommen38» hvor høyesterett uttaler 

«Praksisarbeid vil normalt skje i forbindelse med opplæring eller kvalifisering innenfor et 

fagområde, og vil ofte være et utgangspunkt for videre utdannelse». Det kan også typisk 

omfatte lærlinger39 som ansettes i virksomheter for 2 år for å få arbeidspraksis i forhold til å 

kunne avlegge eksamen for fagbrev jf. Fagopplæringsloven §10.  

 

 

Deltakelse i arbeidsmarkedstiltak40 betyr arbeidstrening for personer som kanskje har vært ute 

av arbeidslivet en periode av ulike grunner. Her fremheves det i lovens bestemmelse at det 

skal være i regi av eller i samarbeid med arbeids- og velferdsetaten. Formålet med denne 

                                                 
35 Ot.prp nr 24 (2005-2006 side 4 
36 Lovkommentar arbeidsrett.no 
37 Ot.prp. nr 49 (2004-2005) side 165 
38 Rt 2009 s.578 
39 Ot.prp. nr 50 (1993.1994) side 165 
40 Tiltaksforskriften 2015 12.11 nr 1592 
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bestemmelsen vil være at deltaker gis mulighet for utprøving, avklaring, kvalifisering, 

arbeidstrening samt vedlikehold av arbeidsevne i en tidsbegrenset periode. Formålet må være 

at man videre kan vurdere om deltakeren er i stand til å utføre ordinært arbeid i et ordinært 

ansettelsesforhold. For denne kategorien må det ses hen til tiltaksforskriften FOR-2015-12-

11-1598 for nærmere detaljer. 

 

Idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen den organiserte idretten kan 

ansettes midlertidig. Ifølge forarbeidene er begrunnelsen at det innenfor idretten stilles 

særdeles strenge krav til fornyelse og kreativitet, noe som gjør at det er viktig med utskiftning 

av bemanningen innenfor dette området. Hverken forarbeidene eller loven har noe 

legaldefinisjon av «organisert idrett», men i forhold til en alminnelig forståelse av begrepene 

må det være nok å forstå det slik at idretten er drevet på en ordnet måte og med en viss form 

for regelmessighet. 

 

Den siste bestemmelsen bokstav f, kom inn i loven i 201541. Bestemmelsen gir åpning for å 

ansette midlertidig uten vilkår for en periode på 12 måneder. Det er dog innført 3 typer 

begrensninger i forhold til denne åpningen. Når perioden på 12 måneder er over kan 

arbeidsgiver enten avslutte arbeidsforholdet uten en mer spesifikk begrunnelse enn at 

perioden er over. Alternativt kan arbeidsgiver videreføre ansettelsen i fast stilling. Dersom 

arbeidsforholdet avsluttes, inntrer det en karanteneperiode på 12 måneder sett i forhold til de 

arbeidsoppgavene vedkommende utførte i bedriften. Det er på den måten ikke rettslig 

grunnlag for å ansette en ny midlertidig ansatt i ny 12 måneders periode med nøyaktig de 

samme arbeidsoppgavene. Karanteneomfanget vil gjelde hele virksomheten. Det er også 

innført en kvotebegrensning på hvor mange arbeidstakere som kan ansettes på denne måten, 

med en maksismumsgrense på 15 %. Det vil allikevel alltid være mulig å ansette minst en 

person.  

 

 

4.1.1 Drøftelsesplikten 

Det påligger også arbeidsgiver en drøftelsesplikt om bruken av midlertidige ansettelser med 

de tilligsvalget. Drøftelsesplikten går ut på å se på grunnlaget for midlertidige ansettelser og 

bruker av midlertidige ansettelser og hvilke konsekvenser dette eventuelt vil ha for 

arbeidsmiljøet i virksomheten, jf. Arbeidsmiljøloven §14-9, 2 ledd.  

 

                                                 
41 Innst. 208 L, 2014-2015 



18 

 

4.1.2 Oppsigelsesregler 

Hovedregelen vedrørende oppsigelse av midlertidige ansettelser er regulert av 

arbeidsmiljølovens §14-9, 5 ledd. Her er utgangspunktet at avtalen går ut den datoen som er 

fastsatt i kontrakten med arbeidstakeren, eller at man oppdragsmessig har en avsluttende dato 

når oppdraget er gjennomført. Det kan avtales annet ved skriftlig avtale eller gjennom 

tariffavtale. Har arbeidstakeren vært ansatt i mer enn et år, kreves det skriftlig varsel om når 

arbeidsforholdet opphører. Slik skriftlig varsel skal gis seneste en måned før arbeidsforholdet 

utløper jf. Arbeidsmiljøloven §14-9, 4 ledd 1 punktum. Unntatt er arbeidstakere på 

arbeidsmarkedstiltak jf. Arbeidsmiljøloven §14-9, 4 ledd 2 punktum.  

 

 

4.2 Innleie fra virksomhet som har til formål å drive utleievirksomhet 

4.2.1 Hovedregel 

Reglene for innleie av arbeidskraft fra virksomhet som har til formål å drive utleievirksomhet 

er definert i arbeidsmiljøloven § 14-12, 1 ledd. Utgangspunktet er her at det er lov å leie inn 

arbeidskraft på lik linje som om selskapet selv skulle ansatt noen midlertidig jf. 

Arbeidsmiljøloven §14-9, 1 ledd bokstav a til e. Dette betyr at innleie av arbeidskraft fra 

virksomhet som har til formål å drive utleievirksomhet, er lov ved midlertidig behov, i 

vikariater, i praksisarbeid, på arbeidsmarkedstiltak (selv om dette kan virke upraktisk og ikke 

er særlig fremtredende), og ved innleie av idrettsutøvere (noe som i praksis er lite praktisert) 

Her kommer det tydelig frem at det gjelder en parallelitet i lovverket hvor man i realiteten 

likestiller midlertidig ansettelse direkte hos arbeidsgiver og innleie, med noen få unntak. 

Begrunnelsen for denne parallelle lovgivningen42 er både midlertidig ansettelse og innleie fra 

virksomhet som har til formål å drive utleie, dekker arbeidsgivers behov for å ansette 

arbeidskraft for kortere tidsrom. 

 

Eneste unntaket i forhold til midlertidig ansettelse er åpningen som ligger i arbeidsmiljøloven 

§ 14-9 1 ledd, bokstav f som tilsier en tolv måneders periode avtale som midlertidig ansatt. 

Denne bestemmelsen faller utenfor muligheten for innleie fra virksomhet som har til formål å 

drive utleievirksomhet ifølge loven.  

 

Virksomhet som har til formål å drive utleievirksomhet er regulert i arbeidsmarkedsloven 

kapittel 8 § 25. Her er følgende definisjon lagt til grunn «Med utleie av arbeidstakere menes 

leie av arbeidstakere fra en arbeidsgiver (utleier) til en oppdragsgiver (innleier) der de 

innleide er underlagt oppdragsgivers ledelse». 

                                                 
42 Ot.prp nr.70 (1998-199) side 44 og Ot.prp nr. 49 (2004-2005) side 221 
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Denne formuleringen sier noe om legaldefinisjonen på utleier, og at denne er formell 

arbeidsgiver for den ansatte. Innleierbegrepet følger videre eksplisitt av dette.  

 

Her vil hovedgesjeften til virksomheten som leier ut være å drive utleie av arbeidskraft. Det er 

svært viktig at formålet med forretningsdriften er å faktisk drive formidling og utleie av 

arbeidskraft.  

 

Selv om hovedregelen er at det finnes rammer for innleie fra foretak som har til formål å drive 

utleievirksomhet jf. Arbeidsmiljøloven §14-12, 1 ledd, ligger det samtidig en ytterligere 

åpning for arbeidsgiver i §14-12, 2 ledd. Her åpner loven opp for å kunne avtale innleie i 

virksomheter som er bundet av tariffavtale uavhengig av hva som er regulert i lovens §14-12, 

1 ledd. Det stilles noen grunnleggende krav i denne lovregelen for å kunne kvalifisere til å 

benytte denne. Det må som nevnt være i virksomhet som er bundet av tariffavtale, det må 

inngås en skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte samt at det må være et flertall 

blant de tillitsvalgte i den arbeidstakerkategorien som man ønsker innleid som forplikter 

avtalen.  

 

Her har lovgiver ekslusivt gitt bedriftene og de tillitsvalgte i fellesskap innenfor gitte rammer 

en myndighet til å avvike fra hovedreglene vedrørende innleie av arbeidskraft. Bakgrunnen 

for dette er nok at man anser at disse parter er nærmere på å kunne definere hvilket behov og 

hvilke rammer som er naturlig i forhold til hver enkelt bedrifts sine behov. Dette er dog ingen 

pliktregel og de tillitsvalge kan selv foreta et valg om å inngå slik avtale eller ikke, da det står 

«kan» i lovbestemmelsen.  

 

Hva som menes med tillitsvalgte er ikke klart og tydelig definert i arbeidsmiljøloven, så her 

må man se hen til forarbeidene til loven for å få en klarleggende definisjon av hva som 

konkret menes med tillitsvalgt. Med tillitsvalgte43 har man nok tradisjonelt sett hen til valgte 

hovedrepresentanter i en fagforening som har medlemmer hos en arbeidsgiver. I forhold til at 

man ønsker  en medbestemmelse kan man nok tenke seg at det også i virksomheter som har 

svært lav organisasjonsgrad kan tenkes å tolke tillitsvalgt som noe videre enn bare 

representanter for en fagforening.  

 

Tariffavtale har heller ingen legaldefinisjon i arbeidsmiljøloven, men her må man se hen til 

arbeidstvistloven44. Her er tariffavtale legaldefinert som «en avtale mellom en fagforening og 

en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening om arbeids- og lønnsvilkår eller andre 

                                                 
43 Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) side 220 
44 Arbeidstvistloven § 1 bokstav e. 

https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gOT49z2E05z2DS220
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL20120127z2D9z2EzA71
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arbeidsforhold». Avtalen må videre være skriftlig og tidsbegrenset. Dette betyr at dersom det 

foreligger en slik avtale står bedriften fritt til å leie inn midlertidig ansatte i henhold til 

avtalens bestemmelser uavhengig av bestemmelsene i arbeidsmiljøloven §14-9, 1 ledd. Dette 

betyr at en avtale inngått utifra bestemmelsen i arbeidsmiljøloven §14-12, 2 ledd som ikke er 

tidsbegrenset vil medføre ulovlighet.   

 

 

4.2.2 Drøftelsesplikten 

Det foreligger en drøftelsesplikt for arbeidsgiver med de tillitsvalgte i forhold til innleie av 

arbeidstakere, ref. arbeidsmiljøloven §14-12, 3 ledd. Der fremkommer det at det skal foretas 

en drøftelse45 mellom arbeidsgiver og de tillitsvalgte vedrørende innleie av arbeidstakere §14-

13 1 og 2 ledd. Det er den totale innleien som både er gjeldende etter §14-12 1 ledd og §14-12 

2 ledd som skal drøftes og det er viktig at dette ses i en sammenheng i virksomheten. 

Formålet er å se helheten i innleieaktiviteten til virksomheten. Det er fremhevet i 

forarbeidene46 at drøftelsene skal bistå til å skape en bevissthet rundt innleieaktiviteten og 

danne grunnlaget for videre beslutningsgrunnlag rundt innleie av arbeidstakere. 

Bestemmelsen tilsier at det skal foregå en drøftelse noe som betyr at arbeidsgiver og 

tillitsvalgte ikke nødvendigvis trenger å være enige om den innleieaktiviteten som foregår i 

virksomheten. Men i forhold til den utvidede bestemmelsen som åpner opp for en utvidet 

mulighet for innleie etter arbeidsmiljøloven §14-12, 2 ledd, krever denne at arbeidsgiver og de 

tillitsvalge blir enige om en skriftlig avtale.  

 

 

 

 

 

 

4.3 Innleie fra virksomhet som ikke har til formål å drive utleievirksomhet  

4.3.1 Hovedregel 

Reglene for innleie fra virksomhet som ikke har til formål å drive utleievirksomhet,  reguleres 

i arbeidsmiljølovens § 14-13. Her er vilkårene at arbeidstakerne er fast ansatte hos 

utleievirksomheten, samt at den utleien som foregår dreier seg om fagområder som 

utleievirksomheten har som sin hovedbeskjeftigelse. Kravet om at arbeidstaker må være fast 

ansatt hos virksomheten som leier ut begrunnes47 i at man ønsker å forhindre at arbeidstaker 

                                                 
45 Prop 74 L (2011-2012) s.93 
46 Prop 74 L (2011-2012) s.93 
47 Ot.prp nr 70 (1998-1999) side 50 
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ansettes hovedsakelig for å leies ut i en midlertidig periode. Bakgrunnen48 for innføringen av 

denne bestemmelsen var å kunne tilgodese virksomheters behov for å kunne leie ut sine egne 

produksjonsansatte som et alternativ til oppsigelse eller permittering i nedgangstider.  

 

Det er også et krav at utleieaktiviteten ikke kan overstige 50 % av virksomheten49 som driver 

utleien. Med dette kravet vil man ha et moment i avveiningen av om dette er en virksomhet 

som har som formål å drive utleievirksomhet eller ikke.  

 

Lovverket har satt en skjønnsmessig grense her på 50 % for å forsøke å sette noen skiller 

mellom disse type virksomheter, altså virksomheter som har innleie som formål og 

virksomheter som ikke har det. Som vi skal se senere i rettspraksis er dette allikevel ikke et 

definitivt moment som alene vil kunne avgjøre om det er et selskap som har som formål å 

drive uteleievirksomhet eller ikke. Dette betyr at selv om man har en grense på 50 % vil det 

alltid være en skjønnsmessig avveining om virksomheter kan bli å anse for å ha drevet utleie 

som sitt hovedvirke allikevel selv om omfanget av utleien holder seg under 50% . Dette vil 

avgjøres utifra avveining av ulike momenter. Skillet er derimot svært viktig da 

rettsvirkningene ved brudd på reglene er svært ulike sett i forhold til om det er virksomhet 

som driver utleie som formål eller driver virksomhet hvor utleie ikke er hovedformålet til 

bedriften. 

 

Videre er det et krav om at innleie skal drøftes med tillitsvalgte «Innleier skal foreta 

drøftelser med tillitsvalgte som til sammen representerer et flertall av den 

arbeidstakerkategori innleien gjelder, før beslutning om innleie foretas». Det er ingen 

sanksjoner rettet mot brudd på denne bestemmelsen50, og bestemmelsen legger heller ikke opp 

til noe godkjenning av innleie da det kun er en drøftelsesplikt hvor arbeidsgiver til slutt foretar 

beslutningen.  

 

 

Arbeidsmiljøloven §14-13, 2 ledd stiller videre opp en unntaksbestemmelse fra hovedregelen 

i 1 ledd hvor det stilles krav til skriftlig avtale med tillitsvalgte hos innleier dersom omfanget 

av innleie overstiger 10 % eller 3 personer eller mer, eller som har en varighet utover ett år. 

Her krever loven skriftlig avtale med tillitsvalgte som til sammen representerer flertallet av 

den arbeidstakerkategorien som innleien gjelder.  

 

 

                                                 
48 Ot.prp nr. 70 (1998-1999) side 49 og Ot.prp nr. 56 (2006-2007) kapittel 3.1.1 
49 Ot.prp. nr. 70 (1998-99) side 50 
50  Ot.prp. nr. 70 (1998-99) 

https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gOT70z2E99z2DS50
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gOT70z2E99
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Reglene for innleie fra produksjonsbedrifter var på et tidspunkt mer liberale enn innleie fra 

virksomheter som har til formål å drive utleie og var til tider enklere å utnytte og dermed en 

økt mulighet for å omgå lovreguleringen. Det spesifikke skille hvor lovreglene skulle være 

differensiert mellom virksomhet som har til formål å drive utleie og virksomhet som ikke har 

til formål å drive utleie, ble innført i år 2000, og baserer seg på Ot.prp. nr. 70 (1989-1999) 

hvor differensieringen er omtalt på side 49. 

 

 

4.3.2 Dokumentasjonsplikten 

Det er videre i arbeidsmiljølovens §14-13, 3 ledd en bestemmelse om at arbeidsgiver skal 

kunne dokumentere ovenfor de tillitsvalgte at vilkårene for innleie etter arbeidsmiljølovens 

§14-13, 1 ledd er til stede. Dette var en innskjerpelse som ble innført 01.07.2008 av 

Stoltenberg I regjeringen med ønske om en forhindring av sosial dumping. 

 

 

 

 

 

 

 

5 Brudd på reglene om innleie av arbeidskraft 

 

5.1 Rettsvirkninger ved brudd på reglene om innleie av arbeidskraft 

 

I arbeidsmiljøloven foreligger det en parallelitet vedrørende reglene for midlertidig ansettelse 

og innleie fra virksomhet som har til formål å drive utleie som tidligere er beskrevet i denne 

fremstillingen. Lovgiver har begrunnet dette med at det er behov for et like sterkt 

stillingsvern51 både ved midlertidige ansettelser og ved innleie, slik at ikke det ville være 

formålstjenelig for arbeidsgivere å kunne utnytte den ene kategorien fremfor den andre.  

Dette betyr at åpningen for å ansette midlertidig er parallell med åpningen for å leie inn  fra 

virksomhet som har til formål å drive utleie. Videre vil sanksjonene ved brudd på reglene 

også være parallelle med noen få unntak. Det er derfor naturlig og også fremstille 

utgangspunktet for sanksjonene som ved ulovlig midlertidige ansettelser når det fremstilles 

sanksjoner ved ulovlig innleie av arbeidskraft fra virksomhet som har til formål å drive utleie. 

                                                 
51 Ot.prp nr.49 (2004-2005) side 217 
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Midlertidige ansettelser og innleie er begge unntaksbestemmelser til hovedregelen om å 

ansette arbeidstaker fast. I utgangspunktet vil en fast ansatt arbeidstaker nyte godt av 

stillingsvernet som fremgår av arbeidsmiljølovens kapittel 15, og av den grunn er det også 

innført stillingsvernsregler for midlertidig ansatte og innleide.  

 

 

 

5.1.1 Brudd på reglene om ulovlig innleie av arbeidskraft 

 

Hovedregelen om virkninger av brudd på ulovlig midlertidig ansettelser reguleres av 

arbeidsmiljøloven §14-11, 1 ledd. Hovedregelen52 her er at arbeidsforholdet fortsetter og vil 

falle inn under de ordinære oppsigelsesreglene som da gjelder for faste ansatte arbeidstakere. 

Dette betyr i utgangspunktet at den ansatte anses for å være fast ansatt og skal vedkommende 

sies opp må gyldighetskravet til oppsigelse innfries53, samt øvrige regler54 vedrørende 

oppsigelse følges. Med gyldighetskravet menes at arbeidsgiver må ha en lovlig og sakelig 

grunn for å gå til oppsigelse. Arbeidsgiver må med andre ord følge bestemmelsene om opphør 

av arbeidsforhold i arbeidsmiljølovens kaptittel 15.  

 

Dersom arbeidsgiver ikke er enig i at arbeidstakeren er å anse som fast ansatt kan arbeidstaker 

ta saken til domstolene for å få fastsatt dom på fast ansettelse. Her fremkommer det av 

arbeidsmiljøloven § 14-11, 1 ledd at «skal retten etter påstand fra arbeidstaker avsi dom for 

at det foreligger et fast arbeidsforhold eller at arbeidsforholdet fortsetter». Dette betyr at det 

er arbeidstakeren som er midlertidig ansatt som aktivt må gå til domstolene for å få hevdet sin 

rett dersom arbeidsgiver ikke anerkjenner kravet til arbeidstakeren, det er ingen automatikk i 

at den ansatte blir å anse som fast ansatt eller at arbeidsforholdet holder frem ved en eventuell 

oppsigelse dersom arbeidsgiver motsetter seg dette.  Dette må prøves for domstolene og det 

vil måtte avgjøres utifra en helhetlig vurdering av ulike momenter i hver enkelt sak.  

 

Hovedreglene vedrørende virkninger av ulovlig innleie av arbeidstakere fra virksomhet som 

har til formål å drive utleie, er regulert i arbeidsmiljøloven § 14-14, 1 ledd 1 punktum. Her 

henvises det til at virkningene trer inn dersom det er brudd på bestemmelsene i §14-12 jf. §14-

9 hvor §14-9 danner utgangspunkt for lovligheten av innleie av arbeidstakere fra virksomhet 

som har til formål å drive utleie. Utgangspunktet som følge av ulovlig innleie fra virksomhet 

som har til formål å drive utleie er at  «retten etter påstand fra den innleide arbeidstakeren 

skal avsi dom for at den innleide har et fast arbeidsforhold hos innleier».  

                                                 
52 Ot.prp. nr.24 (2005-2006) side 4 
53 Arbeidsmiljøloven 17 Juni 2005, §15-7 
54 Arbeidsmiljøloven kapittel 15 
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I dette ligger det noen prinsipielle forutsetninger. Det er ingen automatikk i at dersom det er 

snakk om ulovlig innleie, så vil arbeidstakeren automatisk bli å anse som fast ansatt dersom 

innleier ikke sier seg enig i dette. Arbeidstakeren må helt konkret kreve en rettslig behandling 

for å kunne fastslå at han eller hun er å regne for reell arbeidstaker i innleievirksomheten og 

ikke der hvor vedkommende opprinnelig har sitt ansettelsesforhold, nemlig hos 

utleievirksomheten. Det foreligger her en parallelitet i regelverket for henholdsvis midlertidig 

ansatt og innleid arbeidskraft fra virksomhet som har til formål å drive utleie, som tidligere 

nevnt med begrunnelse for å ivareta stillingsvernet. Vesensforskjellen ligger i at i 

lovbestemmelsen vedrørende midlertidig ansettelse er virksomheten benevt med arbeidsgiver, 

men i innleieforholdet er virksomheten benevnt med innleier. I prinsippet vil dette være 

samme instans dersom man setter en midlertidig ansatt og en innleid arbeidstaker fra et 

selskap som har til formål å drive utleie ved siden av hverandre i en situasjon hvor det 

foreligger brudd på bestemmelsene om lovligheten av et midlertidig ansettelsesforhold. 

 

 

Det foreligger flere eksempler fra rettspraksis på hva som blir vektlagt i en vurdering om  

arbeidstakeren kan anses å være fast ansatt i det enkelte tilfellet. 

 

 

I tillegg til å kreve fast ansettelse kan den innleide også subsidiært kreve erstatning av innleier 

jf. Arbeidsmiljøloven §14-14 2 ledd.  

 

Det finnes derimot et unntak fra hovedregelen om at den innleide vil få fastslått fast ansettelse 

i rettsapparatet, og reguleringen av dette finnes i arbeidsmiljøloven §14-14, 2 ledd. Her 

fremkommer det at «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 det vil være åpenbart urimelig at arbeidsforholdet fortsetter».  

Dette betyr at retten må foreta en avveining av totaliteten i hver enkelt sak og vurdere 

«åpenbart urimelig». Bestemmelsen tilsier at selv om det her har foregått lovbrudd skal 

allikevel ikke utfallet automatisk være fast ansettelse dersom dette vil være åpenbart urimelig.  

 

Her finnes tilsvarende parallelle bestemmelser vedrørende midlertidig ansatte i §14-12, 2 

ledd. Her heter det «I særlige tilfeller kan retten likevel, etter påstand fra arbeidsgiver, 

bestemme at arbeidsforholdet skal opphøre dersom den etter en avveining av partenes 

interesser finner at det vil være åpenbart urimelig at arbeidsforholdet fortsetter». 

Lovreguleringen gir liten veiledning i hvilke konkrete tilfeller som vil kunne kvalifisere til 

bruk av denne bestemmelsen, og det er tydelig at man har tillagt myndigheten for avklaring til 
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domstolene.  Dette tolkes ut i fra at det skal foretas en avveining av partenes interesser og tas 

hensyn til et rimelighetskrav i forhold til å kunne fastslå om arbeidsforholdet skal fortsette.  

 

I forarbeidene55 til bestemmelsen fremkommer det følgende «I nevnte tilfeller vil imidlertid 

domstolene etter en helhetsvurdering, hvor bl.a innleierens aktsomhet bør tillegges vekt, 

likevel kunne komme til at fast tilsetting ikke skal gis fordi det fremstår som åpenbart urimelig 

i det konkrete tilfellet» 

 

Dette betyr at det fra sak til sak må vurderes hva som utifra en helhetsvurdering blir den mest 

rimelige løsningen. I forarbeidene fremkommer det ikke tydelig hvilke momenter som skal 

vurderes.  

 

En oppsummert oversikt over noen av momentene som har vært vurdert i praksis finnes blant 

annet i lovkommentar56 fra Arbeidsrett.no av Anniken Astrup 

«Momenter i en slik samlet vurdering kan som nevnt være innleiers aktsomhet, varigheten av 

innleieforholdet, karakteren av den innleides arbeidsforhold hos utleier, overtallighet hos 

innleier o.l. Dersom et innleieforhold har vart i kort tid, hvor vurderingen av 

innleieforholdets lovlighet har budt på tvil og den innleide har et velfungerende, trygt 

arbeidsforhold hos utleier, kan det ikke utelukkes at retten etter en samlet vurdering kommer 

til at det ikke skal gis dom for fast tilsetting». 

 

Et aktuelt eksempel fra dagens arbeidsmarked er dette med overtallighet hos innleier. Mange 

bedrifter har vært tvunget til å nedbemanne og dersom hovedregelen skulle vært fulgt, ville 

arbeidsgiver blitt stilt i en svært vanskelig situasjon hvor virksomheten måtte ansette innleide 

og parallelt si opp faste ansatte som er overtallige.  

 

5.1.2 Læren om fast ansettelse ved varig behov for arbeidskraft57. 

 

I forarbeidene58 er det nevnt at man forutsetter at arbeidsgiver ikke uten videre kan inngå 

avtale om midlertidig ansettelse i de tilfelllene hvor det foreligger et varig behov for 

arbeidskraft. Dette betyr at dersom det kan påvises at det er et varig behov for arbeidskraften, 

skal arbeidsgiver ansette fast og på den måten øke grunnbemanningen i virksomheten. I 

rettspraksis har dette over tid blitt utviklet som en ulovfestet lære som høyesterett klart 

                                                 
55 Ot.prp. nr.70 (1998-1999) side 51 
56 Arbeidsrett.no 
57 Rt 1989 side 1116 
58 Ot.prp. nr 50 (1993-1994) side 165 
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skisserte første gang i «Statfjorddommen»59 . Læren har av den grunn ofte blitt omtalt som 

«Statfjordlæren» eller «Grunnbemanningslæren». Grunnbemanningslæren ble etablert forut 

for både 3 og 4 års regelen i lovverket som jeg skal komme tilbake til, og gir med andre ord 

mulighet for å få fastslått fast ansettelse før de absolutte fristene som foreligger i lovverket i 

dag. 

 

Rettsaken60 gjaldt en vikar som jobbet i Nordsjøen på Statfjordfeltet. Arbeidstakeren var 

midlertidig ansatt som vikar for hver rotasjon hun utførte i Nordsjøen over en periode på 2,5 

år, totalt dreide deg seg om ca. 20 ulike vikariater. Ute på installasjonen på Statfjordfeltet var 

det på hennes område omkring 320 årsverk som over tid ble redusert til 210 årsverk, og 

kjernen i saken gitt ut på å avklare om det var adgang i forhold til bestemmelsene i loven å 

inngå vikaravtaler på denne måten.  

 

Høyesterett tok i denne saken utgangspunkt i lovens forarbeider med utgangspunkt i at 

domstolene har rett til å sette til side avtaler som strider mot lovens bestemmelser dersom de 

kan være en omgåelse av regelverket,  eller som vil være utilbørlig for den arbeidstakeren 

som opptrer i ansettelseforholdet. Som et utgangspunkt uttaler høyesterett følgende61: 

«Når det gjelder situasjonen hvor en person har det ene vikariatet etter det andre, bemerker 

jeg at det i utgangspunktet ikke kan være noe til hinder for at en bedrift nytter samme vikar 

gang på gang. Lovens bestemmelser og formål sett i sammenheng kan imidlertid i visse , 

særlige tilfeller sette grenser for hva som er lovlig kan avtales av fortløpende vikariater uten 

at arbeidstakeren nyter godt av et stillingsvern» 

Essensen i det høyesterett her uttaler er at det i utgangspunktet er uproblematisk å ha samme 

arbeidstaker i flere vikariater, men at det ikke skal være i strid med lovens intensjoner og til 

ulempe for arbeidstakeren i form av at vedkommende mister eller får svekket sitt 

stillingsvern, som jo er et sterkt utgangspunkt i arbeidsmiljøloven.  

 

 

 

Hovedsakelig har denne læren blitt praktisert av domstolene i saker som vedrører midlertidige 

ansettelser. 

 

I juridisk teori62 er det 3 elementer som totalt sett oppsummerer grunnbemanningslæren og 

som går igjen i rettsaker63 som har blitt prøvd med forankring i denne. 

                                                 
59 Rt 1989 side 1116 
60 Rt 1989 side 1116 
61 Rt. 1989 s.1116 
62 Jan Fougner – Læren om fast ansettelse ved varig behov – Arbeidsrett vol.6 av 2009 s.98 (ARB 2009-98) 
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1. Det må være et fast behov for vikarer. Her vurderes antall ansatte og 

størrelsen på fraværet i virksomheten 

2. Dersom arbeidskraftsbehovet uten vesentlig ulempe kan dekkes ved å 

øke grunnbemanningen skal dette gjøres 

3. Det må være en tilstrekkelig tilknytning mellom vikaren som krever 

fast ansettelse og virksomheten 

 

 

 

I innleieforhold har denne læren også blitt prøvd for domstolene. I en dom fra Gulating 

lagmannsrett64 ble en sak reist med krav om fast ansettelse etter «grunnbemanningslæren» 

eller fireårsregelen i arbeidsmiljøloven. Saken dreide seg om en arbeidstaker som var innleid 

fra et utleieselskap og som til sammen hadde vært ansatt i 3 år og 11 måneder. Arbeidstakeren 

hadde to vikarstillinger i innleieselskapet over den tidsperioden hun arbeidet der. Når 

sluttidspunktet for innleieavtalen nærmet seg utløp, ble det et ytterligere behov i en annen 

avdeling for en vikar. Dette vikariatet fikk ikke denne arbeidstakeren og gikk deretter til sak 

mot innleieselskapet med krav om fast ansettelse.  

 

Fra domsutdraget fremkommer følgende «For det første vises det til at 

grunnbemanningslæren aldri tidligere har vært anvendt på innleieforhold, kun ved 

midlertidige ansettelser. Å anvende grunnbemanningslæren ved innleieforhold vil innebære 

en utvidelse av lærens anvendelsesområde, og i realiteten innebære en videreutvikling. Som 

Høyesterett skriver i Rt-2009-578 avsnitt 48 «( ... ) er det ikke noe i rettskildesituasjonen som 

tilsier at læren nå bør videreutvikles». Lagmannsretten viser i denne forbindelse til at 

grunnbemanningslæren ble presisert/anvendt av Høyesterett første gang i Statfjorddommen i 

1989. Først i 2005 ble fireårsregelen i arbeidsmiljøloven § 14-9 femte ledd andre punktum 

vedtatt, og da med ikrafttredelse fra 1.1.2006. Behovet for grunnbemanningslæren ble 

redusert ved innføringen av fireårsregelen, og som Høyesterett skriver i Sykehuset Innlandet-

dommen avsnitt 46: «De nevnte dommer gjelder arbeidsforhold forut for ikrafttredelsen av 

fireårsregelen. Det kan reises spørsmål om den ulovfestede lære har mistet sitt rasjonale etter 

innføringen av bestemmelsen.» Anvendelse av grunnbemanningslæren på et innleieforhold, 

vil etter lagmannsrettens oppfatning være å utvide prinsippet i strid med de signaler 

Høyesterett har gitt i dommen» 

 

                                                                                                                                                         
63 Rt 2006 side 1158 (Sykehuset Innlandet), Rt 2009 side 975 (Ambulansedommen) 
64 LG-2014-57287 

https://lovdata.no/pro/#reference/avgjorelse/rt-2009-578/a48
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2005-06-17-62/%C2%A714-9
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Det er ingen øvrig rettspraksis som viser at innleieforhold har ført frem i henhold til  

grunnbemanningslæren, så prinsippet om at denne læren ikke skal videreutvikles står sterkt i 

norsk rett. Hvilket betyr at krav om fast ansettelse med bakgrunn i grunnbemanningslæren 

ikke kan føre frem ved innleie av arbeidstakere. 

 

 

 

 

 

 

5.1.2 Brudd på reglene om innleie utover lovens grenser – 4 års regelen – 3 års 

regelen 

 

Dersom en innleid arbeidstaker har vært innleid utover lovens grenser på henholdsvis 4 og 3 

år, har vedkommende krav på fast stilling. Rettslig grunnlag for dette finnes i 

arbeidsmiljøloven §14-12, 4 ledd som igjen henviser til bestemmelsene om krav til fast 

ansettelse utover lovens grenser for midlertidige ansatte i §14-9, 6 ledd.  

 

Bestemmelsen lyder som følger i §14-9, 6 ledd: 

«Arbeidstaker som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn fire år etter første 

ledd bokstav a eller i mer enn tre år etter første ledd bokstav b og f, skal anses som fast ansatt 

slik at reglene om oppsigelse av arbeidsforhold kommer til anvendelse. Ved beregning av 

ansettelsestid etter andre punktum skal det ikke gjøres fradrag for arbeidstakers fravær» 

 

Tidligere i arbeidsmiljøloven forelå det ingen yttergrenser for lovligheten av hvor lenge det 

rettslig var uproblematisk å ansette midlertidig. Det ble derfor etter diskusjoner og forslag fra 

lovgiver innført en 4 års grense i arbeidsmiljøloven 01.01.200665.   Bestemmelsen ble videre 

utvidet ved endringer i arbeidsmiljøloven 01.07.201566 med innføringen av en ny 3 års regel. 

Denne henger sammen med innføringen av en ny generell adgang til å ansette midlertidig uten 

særlig begrunnelse såfremt oppgaven er av midlertidig karakter og begrenset opp til ett år.  

 

Dette betyr at 4 års regelen kommer til anvendelse i forhold hvor den ansatte har vært innleid i 

en stilling av midlertidig karakter jf. Arbeidsmiljøloven §14-9, 1 ledd bokstav a.  

3 års regelen derimot gjelder ved innleie eller midlertidig ansettelse som vikar (bokstav b) 

eller bestemmelsen om innleie uten særlig grunn (ny bokstav f). 3 års fristen får først virkning 

                                                 
65 Ot.prp nr. 49 (2004-2005) 
66 Prop. 39 L (2014-2015) 
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for de arbeidsavtalene som har blitt inngått etter ikrafttredelsen av lovreguleringen, jf. 

forarbeidene67. Det er viktig å merke seg at dersom innleieforholdet eller den midlertidige 

ansettelsen skjer i kombinasjon av disse 3 (a,b,f), vil grensen for innleie og midlertidig 

ansettelse være 3 år, jf. forarbeidene68 

 

Arbeidstakeren kan velge å kreve fast ansettelse enten i innleievirksomheten eller hos 

utleievirksomheten. Det er ikke alle arbeidstakere som i dag jobber gjennom en virksomhet 

som har til formål å drive utleie, som faktisk er fast ansatt i denne virksomheten. Ofte kan 

dette være en tom trygghet, da det kan være tilfelle at utleievirksomheten lett kan benytte 

unntaksbestemmelser om at det ikke er behov for varig arbeidskraft.  

 

Formålet med 4 års grensen var å fange opp omgåelse av lovens anvendelse av midlertidig 

ansettelser og samtidig si noe om hvilke rammer som naturlig vil kunne styrke teorien om at 

virksomheten har behov for å styrke sin grunnbemanning,  og ikke har lovlig grunn til å 

ansette midlertidig og på den måten frata arbeidstakerene sitt stillingsvern. Det ble uttalt i 

forarbeidene69 at 

 

«Dersom en arbeidstaker har vært ansatt i en og samme virksomhet i over fire år, indikerer 

dette normalt et stabilt behov for arbeidskraft og det er rimelig at arbeidstaker i et slikt tilfelle 

omfattes av lovens krav til saklig grunn for oppsigelse.» 70 

 

Da 3 års regelen først ble innført i 2015, foreligger det ikke rettspraksis vedrørende denne 

bestemmelsen enda.  

Den første høyesterettsdommen som behandlet ulovlig midlertidig ansettelse i forhold til 

innføringen av 4 års regelen var Sykehuset Innlandet71.  

Rettsaken omhandlet en  

 

Hva skal regnes med i 3 og 4 års regelen? 

Utgangspunktet ved beregningen er at innleietiden i hele virksomheten72 skal inngå. Dette 

betyr at dersom den ansatte har vært innleid i henhold til bestemmelsen i ulike deler av en 

virksomhet, er det totalen som teller. Videre skal det i henhold til forarbeidene73 inngå 

                                                 
67 Innst. 208L (2014-2015), side 17 
68 Innst. 208L (2014-2015), side 16 
69 OT.prp nr. 49 siden 218 
70 Ot.prp. nr 49 side 218, pkt 16.4.3 
71 Rt 2009 side 578 
72 Ot.prp nr 49 (2004-2005) side 333 
73 Innst. 208L (2014-2015 side 16 
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kombinasjoner av § 14-9, 1 ledd bokstav a «arbeid av midlertidig karakter», §14-9, 1 ledd 

bokstav b «vikariat» og §14-9, 1 ledd bokstav f «for en periode inntil 12 måneder» telle med i 

totalen når det gjelder 3 års regelen. Dette betyr i praksis at selv om 12 måneders regelen i 

bokstav f ble innført i 2015 og at den selvstendig ikke kan føre til at 3 års regelen inntrer, vil 

denne allikevel inngå i en total dersom arbeidstakeren har vært innleid med grunnlag i 

bokstav a og b tidligere. Når det gjelder 4 års regelen vil denne kun gjelde innleie etter §14-9, 

1 ledd bokstav a.  

 

Loven har på dette punktet fått en mer tydelig føring på hva som skal telles med og ikke, 

tidligere var dette en vurderingssak som domstolene måtte vurdere. Tydeliggjøringen kom inn 

i loven første gang ved Ot.prp nr 54 (2008-2009) side 43 som lyder: 

«De hensyn som ligger bak fireårsregelen om at det bør settes en øvre tidsramme for et 

midlertidig ansettelsesforhold og at en langvarig midlertidig ansettelse gir uttrykk for et mer 

stabilt arbeidskraftsbehov hos arbeidsgiver, er først og fremst knyttet til arbeidsmiljølovens 

§14-9 bokstavene a og b». Den videre differensieringen ble da gjort ved innføringen av 3 års 

regelen i 2015 der bokstav b ble tilhørende denne istedenfor 4 års regelen.  

 

Det er også samtidig viktig å merke seg at 3 og 4 års regelen ikke gjelder ved spesielt inngått 

avtle med fagforening om innleie av arbeidskraft eller midlertidig ansettelse jf. 

Arbeidsmiljøloven §14-9 6 ledd. Dette fremkommer også tydelig av forarbeidene74. 

 

Disse grensereglene på 3 og 4 år er absolutte, noe som betyr at har en arbeidstaker vært tett 

opptil grensene vil det ikke kunne være grunnlag for å kreve fast ansettelse.  

 

Arbeidstakers fravær har blitt endret gjennom tiden i lovreguleringen også. Et prejudikat når 

lovbestemmelsen om 4 års regelen var relativt ny, ble lagt av høyesterett i « Sykehuset 

Innlandet»75 dommen hvor høyesterett uttaler følgende i avsnitt 102 «Min konklusjon er etter 

dette at sykefravær av en viss lengde skal gå til fradrag ved beregningen av fireårsregelen 

etter arbeidsmiljøloven §14-9 femte ledd». Høyesterett la her betydelig vekt på hva 

forarbeidene76 til denne bestemmelsen tilsa, nemlig «Fravær i form av sykdom, permisjoner, 

militærtjeneste mv. hvor ansettelsesforholdet består, avbryter ikke ansettelsesforholdet, men 

skal normalt gå til fradrag ved beregning av ansettelsesforholdets lengde».  

 

                                                 
74 Prop. 74L (2011-2012) side 34 
75 Rt 2009 side 578 
76 Ot.prp. nr 49 (2004-2005) side 333 
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Dette medførte en politisk diskusjon om hvorvidt dette egentlig skulle være meningen med 

lovereguleringen og forslag til endring og ytterligere tydelighet ble foreslått. Dette ble i loven 

endret og i forarbeidene77  ble det tydeliggjort at  følgende bestemmelse ble innført : 

Fravær i form av sykdom, permisjoner, militærtjeneste mv. hvor ansettelsesforholdet består, 

avbryter ikke ansettelsesforholdet, men skal normalt gå til fradrag ved beregning av 

ansettelsesforholdets lengde». Dette er i dag gjeldende bestemmelse, og det betyr at 

arbeidstakers fravær i perioden ikke skal gå til fradrag i beregningen av ansettelsesperioden. 

 

 

 

 

5.1.3 Forholdet mellom utleier og innleier ved arbeidstakers krav på fast 

ansettelse 

Dersom arbeidstakeren får en dom på at ansettelsesforholdet hos innleier skal være fast og 

utleieavtalen fremdeles er gyldig, vil det måtte ryddes opp i avtalen som foreligger med 

utleiebedriften. Da forholdet mellom utleier og innleier er basert på ordinære 

kontraktsrettslige regler, vil en eventuell avslutning av denne kontrakten måtte basere seg på 

det som er fremforhandlet i den respektive avtale. Dette fremkommer av forarbeidene78 til 

loven. Her står det at «Departementet legger til grunn at eventuelle tvister mellom utleier og 

innleier som følge av ulovlig innleie, bør løses etter kontrakten og alminnelig kontraktsrett. 

Departementet finner således ikke grunn til å gå inn på de nærmere spørsmål som kan oppstå 

i forholdet mellom utleier og innleier». Myndighetene ønsker på denne måten ikke å blande 

seg inn i et ordinært kontraktsforhold mellom 2 selvstendige hvor kontrakten er 

reguleringsmekanismen. 

 

 

5.1.4 Forholdet til tariffavtaler 

Tariffavtaler kan inngås med fravikelse av bestemmelsene rundt innleie av arbeidskraft som 

reguleres av arbeidsmiljøloven. I saken hvor arbeidstaker er bundet av en tariffavtale som har 

avtalt andre regler enn de som står i arbeidsmiljøloven vedrørende innleie av arbeidskraft, vil 

arbeidstaker måtte forholde seg til denne. Eksempevis vil ikke lovregulerte grenseregler 

gjelde ved avtale om innleie i henhold til arbeidsmiljøloven §14-12, 2 ledd.  

 

                                                 
77 Prop 104 (2009-2010) side 11 
78 Ot.prp nr 70 (1998-1999) side 47 
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5.1.5 Erstatning 

Dersom arbeidstaker er leiet inn ulovlig i henhold til bestemmelsene i arbeidsmiljøloven §14-

12, kan denne kreve erstatning. Rettslig grunnlag for dette fremkommer av arbeidsmiljøloven 

§14-14, 2 ledd. Fastsettelsen av erstatningsbeløpet vil variere fra sak til sak. Reglene om 

utmåling skal følge arbeidsmiljøloven §15-12, 2 ledd. Disse reglene sorterer ikke under 

ordinære erstatningsrettslige regler, og er spesifikke for arbeidsmiljøloven. Reglene er 

skjønnsmessige og skal fastsettes av domsstolene. Reglene er parallelle til reglene om 

erstatning for ulovlig midlertidig ansettelse i arbeidsmiljøloven §14-11, 2 ledd, også her 

hevises det til utmålingsreglene i arbeidsmiljøloven §15-12, 2 ledd.  

Erstatningen kan bestå i både økonomiske og ikke økonomiske elementer i en slik utmåling. 

Ut fra lovreguleringen skal det vurderes erstatning utifra  

 Det økonomiske tap arbeidstakeren har hatt 

 Forholdene på arbeidtaker og arbeidsgiver sin side 

 Omstendighetene for øvrig 

Dette vitner om at lovgiver har lagt ansvaret for utmålingen på domstolene. Det vil også spille 

inn om arbeidstakeren har vært ute av stillingen når dom foreligger. Her har det konkret vært 

en problemstilling om eksempelvis annet lønnet arbeid i perioden skal komme til fradrag i en 

eventuell erstatningsutmåling. Forarbeidene79 gir veiledning om at det som et utgangspunkt 

skal gjøres fradrag for slik inntekt med mindre «arbeidstakeren er lenge ute av stillingen».  

Det er også eksempler fra rettspraksis80 på at eksempelvis arbeidsavklaringspenger ikke går til 

fradrag i en erstatningsutmåling, pga. myndighetenes mulighet til å søke tilbakebetaling fra 

arbeidstakeren i slike situasjoner.  

Erstatning kan påberopes både som selvstendig grunnlag i slike saker, men også subsidiært i 

saker hvor det også hevdes dom på fast ansettelse.  

 

 

5.1.6 Søksmålsfrister og retten til å stå i stilling 

I saker med ulovlig innleie eller ulovlig midlertidig ansettelse vil det være slik at en rettsak vil 

kunne forekomme mens den innleide/midlertidige arbeidstakeren står i stilling eller etter at 

vedkommende har sluttet i virksomheten. Problemstillingene i slike saker blir å se på om den 

innleide/midlertidige arbeidstakeren har rett til å stå i stilling mens rettsaken pågår, samt 

hvilke frister som gjelder for å kreve forhandlinger.  

 

Retten til å stå i stilling er regulert av arbeidsmiljølovens §15-11, 3 ledd. Her er det tydelig 

beskrevet at retten til å stå i stilling ikke gjelder for midlertidig ansatte og innleide 

                                                 
79 Ot.prp. nr 41 (1975-1976) side 78 
80 Rt 2012 side 1879 
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arbeidstakere. Dette er hovedregelen og unntaksbestemmelsen fremkommer av §15-11, 3 ledd 

2 punktum. Her kan arbeidstaker (midlertidig eller innleid) kreve i en rettsak å få stå i 

stillingen inntil saken er avgjort av domstolene. Det er dog opp til retten å avgjøre om 

arbeidstaker/den innleide skal få en slik rett. Her ser vi igjen paralleliteten i forholdet mellom 

midlertidig ansatte og innleide arbeidstakere.  

 

Utgangspunktet var dog når regelen ble innført at midlertidige ansatte hadde et krav på å få 

stå i stilling mens innleid arbeidskraft ikke umiddelbart hadde det. Dette ble diskutert i 

forarbeidene81 til loven hvor man tok et standpunkt om at innleide kun unntaksvis kunne få en 

slik rett. Bestemmelsen ble endret ved innføringen av endringslov 19.06.2009 nr 39 hvor 

symmetrien ble gjennomført slik at begge forhold skal behandles likt. 

 

Fristene ved søksmål er i utgangspunktet todelt, frister gjelder først om fremst ved krav om 

forhandling og deretter også ved uttak av søksmål.  

 

Hovedreglene vedrørende krav om forhandling, fremkommer av arbeidsmiljøloven §17.3 1 

ledd. Her foreligger den innleide arbeidstakers rett til å kreve forhandling med innleier i saker 

hvor det hevdes at det har forekommet ulovlig innleie. 

Dette er en definitiv rett og innleier kan ikke velge å ikke imøtekomme dette kravet om 

forhandling. Bestemmelsen gjelder også der den innleide ønsker å kreve erstatning. 

 

Utgangspunktet er at det gjelder en frist på 2 uker for den innleide å kreve forhandlinger jf. 

Arbeidsmiljøloven §17-3, 2 ledd. Fristene gjelder i forhold der den innleide har fratrådt jf. 

Arbeidsmiljøloven §17-3, 2 ledd bokstav c. Har ikke den innleide fratrådt men tvisten reises 

mens den innleide fremdeles står i stilling, gjelder ikke denne toukersfristen jf. 

Arbeidsmiljøloven §17-3, 3 ledd. 

 

Hovedreglene om søksmålsfrister fremkommer i arbeidsmiljøloven §17-4, 1 ledd. 

Søksmålsfristen ved ulovlig innleie er 8 uker i henhold til 1 punktum, dette gjelder der den 

innleide reiser søksmål om fast ansettelse. Krever den innleide erstatning, gjelder en frist på 6 

måneder ref. 2 punktum. Fristene er i utgangspunktet endelige og en overstittelse av fristene 

vil medføre at et krav vil bortfalle. Videre foreligger det en unntaksbestemmelse i 3 punktum 

som tilsier at partene i en enkelt sak kan avtale en annen frist. Her kan det tenkes at det 

konkret avtales en forlenget frist, eller det kan oppstå situasjoner hvor fristene ved handling 

kan tolkes som avtalt.  

 

                                                 
81 Ot.prp nr 70 (1998-1999) side 48 
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5.1.7 Innholdet i arbeidsavtalen ved dom på fast ansettelse for innleide 

arbeidstakere 

Dersom det foreligger en dom på fast ansettelse for innleide arbeidstakere, blir spørsmålet om 

hvordan stillingen skal defineres. Det må avklares hvor stor stilling den ansatte skal ha dom 

på og hvilken type stilling arbeidstakeren skal ha. I innleieforhold kan dette i noen saker være 

litt ufordrende fordi den innleide ikke nødvendigvis har innehatt en bestemt stilling over en 

lang periode, samt at stillingsprosenten kan ha variert i den tiden den innleide var innleid. 

Dette skiller innleieforhold fra direkte midlertidige ansettelser ved at arbeidstaker da har hatt 

en mer beskrivelsende rolle som enklere lar seg spesifiere.  

 

Det blir opp til domstolene å fastslå utifra en rimelig betraktning av den enkelte sak, hvordan 

disse elementene skal fastslås.  

I forarbeidene82 fremkommer det hvilke momenter domstolene skal legge vekt på. 

«Departementet legger til grunn at domstolen må foreta en konkret helhetsvurdering av den 

aktuelle sak, der momenter som inngår i vurderingen bl.a er hvilke arbeidsvilkår arbeidstaker 

har hos utleier, hvilke arbeidsoppgaver den innleide har utført hos innleier og nivået for lønn 

mv. hos innleier for tilsvarende arbeidsforhold. Dette innebærer at den innleide i 

utgangspunktet løper en risiko for at betingelsene for fast tilsetting kan bli dårligere enn 

betingelsene vedkommende hadde hos sin opprinnelige arbeidsgiver (utleier)".  

 

Tariffavtaler vil også kunne spille inn som et element i denne avveiningen.  

 

 

 

5.2 Rettsvirkninger ved brudd på reglene om innleie i virksomhet som ikke 

har til formål å drive utleie 

 

Det finnes ingen direkte og klare rettslige sanksjoner mot brudd på reglene om innleie fra 

virksomhet som ikke har til formål å drive utleie83 i arbeidsmiljøloven slik det gjør i 

innleieforhold hvor virksomheten har til formål å drive utleie84. Ved innføringen85 av denne 

bestemmelsen i arbeidsmiljøloven ble det kort diskutert hvorfor denne typen innleie ikke har 

behov for de samme sanksjonene som innleie fra virksomhet som har til formål å drive utleie. 

I innleieforhold fra virksomheter som ikke har til formål å drive utleie vil det foreligger andre 

                                                 
82 Ot.prp. nr. 70 (1998-1999) side 47 
83 Arbeidsmiljøloven §14-13 
84 Arbeidsmiljøloven §14-14 
85 Ot.prp. nr. 70 (1998-1999) side 51 
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vernehensyn enn i innleieforhold som har til formål å drive utleie.  Arbeidstakere som har sitt 

ansettelsesforhold til en typisk produksjonsbedrift som oftest faller inn under denne typen 

kategori, har allerede et tilfredsstillende stillingsvern hos sin arbeidsgiver. Kravet i loven er at 

«arbeidstaker er fast ansatt hos utleier» 

 

Dersom en innleievirksomhet leier inn arbeidstakere som ikke oppfyller kravene til 

virksomhet som ikke har til formål å drive utleie, vil innleien falle inn under reglene for 

innleie fra virksomhet som har til formål å drive utleie86. Dette vil videre medføre at 

sanksjonen vil følge reglene for innleie fra virksomhet som har til formål å drive utleie87. 

 

 

Det er innleier som må bære risikoen for at utleier oppfyller lovens krav til å være en type 

«produksjonsbedrift», både ved starten av innleieforholdet og dersom virksomhetens om leier 

ut underveis i innleieforholdet skulle endre karakter og falle inn under virksomhet som har til 

formål å drive utleie. Når det er sagt pålegger det domsstolene å gjennomføre en 

helthetvurdering i denne typen saker hvor innleiers aktsomhet må tillegges vekt88. 

 

 

 

Saker fra rettspraksis viser at det er grensedragningen mellom plasseringen av lovligheten i 

forhold til arbeidsmiljølovens §14-13 og §14-12 som vil være mest fremtredende i slike saker 

og en helhetsvurdering vil legges til grunn for å avklare om innleieforholdet tilhører den ene 

eller den andre kategorien.   

 

I den sammenhengen er det interessant å se på formålene bak innføringen av 

arbeidsmiljølovens §14-13. For det første valgte myndighetene å differensiere innleie fra 

virksomhet som har til formål å drive utleie og fra virksomhet som ikke har dette formålet  

med tanke på behovet for stillingsvern for arbeidstakeren. Hovedregelen i norsk rett er at 

arbeidstakere skal ansettes fast og tidsubegrenset, og at en for vid adgang til innleie vil være 

med på å uthule89 dette prinsippet. I tilfeller hvor arbeidstakeren er ansatt i en virksomhet og 

man kun som en alternativ løsning velger å leie vedkommende ut til andre bedrifter med 

lignende type virksomhet i f.eks nedgangstider90vil dette være et godt alternativ til oppsigelse 

og permittering. Arbeidstakeren vil i dette tilfelle ha en fast ansettelse i utleieforetaket noe 

                                                 
86 Ot.prp. nr. 70 (1998-1999) s. 51 
87 Arbeidsmiljøloven §14-14 
88 Ot.prp. nr. 70 (1998-1999) s. 51 
89 NOU 1998:15 side 202 
90 Ot. Prp.nr. 70 (1998-1999) kapittel 6 punkt 6.3.4.2 
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som er et krav i lovreguleringen i §14-13,  og det er unntaksvis slik at virksomheten driver 

med utleie.  

 

I grensetilfellene for å avgjøre om innleieforholdet kan kategoriseres som innleie fra 

virksomhet som har til formål å drive utleie eller fra virksomhet som ikke har dette formålet, 

må det tas i betraktning en del momenter som er behandlet i forarbeidene til lovbestemmelsen. 

 

Fra NOU 1998:15 side 202 

I slike tilfeller blir grensen vanskeligere å trekke, og det må foretas en skjønnsmessig helhets-

avveining basert på de individuelle forhold i hver enkelt sak. 

Utgangspunktet for fortolkningen vil være reglenes formål, idet skillet tilsikter å etablere et 

strengere regime for innleie av arbeidstakere fra virksomheter som driver utleie, enn fra virk-

somheter som ikke har det til formål. I grensedragningen må det videre legges vekt på karak-

teren av den virksomhet utleier driver. Dersom slike virksomheter har tilfeldig overskudd på 

arbeidskraft som resultat av markedsmessige svingninger, er det adgang til å leie eller låne ut 

arbeidskraften til annen virksomhet som har behov for arbeidskraften. Dersom virksomheten 

får et slikt omfang personellmessig og økonomisk, at det kan sies å være et forretningsområ-

de, vil derimot innleie være regulert i § 55G (gammel paragraf for nåværende §14-12). 

 

En illustrerende dom fra rettspraksis er den såkalte YIT dommen91 fra høyesterett. Saken har 

forut for behandlingen i høyesterett en saksbehandling i både tingretten og lagmannsretten 

med noe ulik oppfatning av momentene som ble fortolket i saken. 

 

Saken omhandlet en innleid arbeidstaker som var fast ansatt i YIT og hvor det forelå et innlei-

eforhold til Statoil i en IKT stilling (stilling som jobber innenfor datarelatert virksomhet, ek-

sempelvis programmerer, datatekniker, supportmedarbeider osv.). Innleieforholdet var basert 

på regelverket i arbeidsmiljøloven §14-13, altså innleie fra virksomhet som ikke har til formål 

å drive utleie. Det forelå videre en entrepriseavtale mellom Statoil og YIT, noe som kommer 

utenom reglene for innleie av personell i henhold til arbeidsmiljøloven. Med entreprise menes 

at kunden kjøper en spesifisert leveranse og har ingen ledelse eller kontroll med bemanningen 

som arbeider for å levere produktet eller tjenesten.  

Ansettelsen av arbeidstakeren i YIT var initiert av behovet hos utleier for arbeidskraft for ut-

leie samt behovet hos innleieselskapet Statoil for denne kompetansen. Selv om arbeidstakeren 

var fast ansatt i YIT, hadde vedkommende ingen stilling å falle tilbake på dersom innleiefor-

holdet hos Statoil ble avsluttet.  

 

Rettstilstanden92 som forelå forut for behandlingen i høyesterett anga følgende 

«Ved innleie fra virksomheter som ikke har til formål å drive utleie (ordinære virksomheter 

eller produksjonsbedrifter) gjelder særskilte og mer liberale regler, jf. § 14-13. Det typiske er 

produksjonsvirksomheter innen verksteds- og oljeindustrien som ved svingninger i markedet 

kan ha behov for å kunne tilby sine arbeidstakere sysselsetting hos annen arbeidsgiver som et 

alternativ til for eksempel oppsigelse eller permittering. Inn- og utleie etter denne bestemmel-

                                                 
91 Rt. 2003 side 1730 
92 Ot.prp. nr. 56 (2006-2007) kapittel 3.1.1 

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2005-06-17-62/%C2%A714-13


37 

 

sen brukes også for å dekke behov for etterspurt spisskompetanse, blant annet i konsulentfir-

ma innen engineering, teknisk konsulentvirksomhet og IKT. 

For at virksomheten skal anses som en virksomhet som ikke har utleie til formål, stiller § 14-

13 første ledd andre punktum vilkår om at utleien må skje innenfor de fagområder som utgjør 

utleiers hovedbeskjeftigelse, og at utleieaktiviteten ikke må omfatte mer enn 50 prosent av de 

fast ansatte hos utleier. Bestemmelsen i § 14-13 skal imidlertid ikke tolkes uttømmende på 

dette punktet. Selv om minimumskravene er oppfylt, vil en skjønnsmessig helhetsvurdering 

likevel kunne resultere i at virksomheten anses å ha utleie til formål. For eksempel vil en da-

tabedrift som permanent leier ut 30 prosent av sine edb-ansatte, kunne anses for å drive ordi-

nær utleie, til tross for at utleie skjer innenfor det som utgjør virksomhetens hovedbeskjefti-

gelse og har et begrenset omfang. 

Der ovennevnte vilkår ikke er tilstede, vil utleie fra virksomheten måtte bedømmes etter 

reglene for bemanningsforetak i § 14-12. Det er innleier som bærer risikoen for at utleier 

oppfyller kravene til å være 'produksjonsvirksomhet' etter § 14-13.» 

 

Det første kravet som ble behandlet var om arbeidstakeren var fast ansatt i utleievirksomheten 

ref. arbeidsmiljøloven §14-13 1 ledd, og dette kravet var innfridd i saken.  

 

Videre var vilkår nummer to om at selskapet ikke har til formål å drive utleie ref. 

arbeidsmiljøloven §14-13 1 ledd, dette er et minimumskrav som i utgangspunktet måtte sies å 

være infridd i forhold til selskapets strategi og foretningside som fremkom på deres 

internettsider. Det forelå ikke en utstrakt markedsføring om at selskapet hadde en strategi om 

å drive utleie av arbeidstakere.  

 

Videre er det et krav om at andelen av virksomheten som driver utleie av arbeidskraft ikke må 

overstige 50% av de faste ansatte hos utleieforetaket jf. arbeidsmiljøloven §14-13, 1 ledd 2 

punktum.  

 

Dette er en veiledende grense og ingen definitiv grense, da helheten i den enkelte sak må ses 

for seg. Dette momentet er diskutert i forarbeidene og skal være en grense for indikasjon på 

om selskapet beveger seg i et grenseland i forhold til å kunne betegnes som en virksomhet 

som driver med utleie som formål. Det ble slått fast av Høyesterett at YIT ikke samlet hadde 

drevet utleie i stort omfang eller beveget seg i retning av å gjøre utleie til en del av sitt 

forretningsområde. Saken var allikevel et særtilfellet da Statoil hadde en oppfatning om at 

arbeidstakeren var omfattet av entrepriseavtalen mellom Statoil og YIT, mens dette i praksis 

ikke var tilfelle. Det påligger innleier et ansvar om å sikre at arbeidstakeren er innleid etter 

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2005-06-17-62/%C2%A714-13
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2005-06-17-62/%C2%A714-13
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2005-06-17-62/%C2%A714-13
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2005-06-17-62/%C2%A714-12
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2005-06-17-62/%C2%A714-13
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korrekte lovbestemmelser, og konsekvensene av å trå feil er plassert hos innleier. Dette er 

tydelig diskutert i forarbeidene93. 

 

Det ble videre påvist i denne saken at arbeidstakeren ble ansatt for å kunne leies ut til Statoil 

og at dette var motivasjonen for at han ble ansatt i YIT. Arbeidstakeren hadde heller aldri 

arbeidet internt i YIT og hadde i hele sin ansettelsesperiode vært utleid til Statoil. I 

langmannsretten ble dette kommentert på følgende måte (fotnot til domsutkastet) 

«Han skiller seg fra andre ansatte i YIT da hans tjenester er spesialtilpasset Statoils særskilte 

behov. YIT leverer ikke tilsvarende tjenester til andre oppdragstakere og kan ikke tilby en 

tilsvarende stilling til A etter at applikasjonssenteret nå er nedlagt.» 

Dette er et sterkt moment som taler for at vedkommende ble ansatt ene og alene med den 

motivasjonen om at YIT skulle leie arbeidstakeren ut og kan tendere til å tolkes som en 

omgåelse av reglene og formålet som ligger bak bestemmelsen i arbeidsmiljøloven §14-13, 

nemlig at dette skal være en måte for produksjonsbedrifter å sysselsette arbeidstakere på i 

nedgangsperioder som et alternativ til oppsigelse og permittering94. 

Høyesterett kommenterer da også følgende som avslutning på denne avveiningen «I A’s 

tilfelle ligger leieforholdet såpass fjernt fra det som var ment omfattet av § 14-13, at utleien 

ikke kan anses å ha hjemmel i bestemmelsen» 

 

Etter behandling av de viktigste elementene kom høyesterett frem til at konklusjonen i denne 

saken var at  «Utleieforholdet er da omfattet av § 14-12, og A har krav på fast ansettelse i 

Statoil i medhold av § 14-12 fjerde ledd, jf. § 14-9 femte ledd».  

 

Denne saken viser at selv om de formelle momentene om at selskapet ikke har til formål å 

drive utleie, ikke har en andel over 50% av arbeidstakerne utleid kan allikevel praksis bli at 

arbeisforholdet faller inn under reglene for innleie fra virksomhet som har til formål å drive 

utleie. Dette betyr at lovens grenser ikke er absolutte, men at hovedkjernen er å unngå 

situasjoner som omgår retten til stillingsvern. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
93 Ot.prp nr. 70 (1998-1999) punkt 6.3.4.5 
94 Ot.prp nr. 70 (1998-1999) side 50 

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2005-06-17-62/%C2%A714-13
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2005-06-17-62/%C2%A714-12
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2005-06-17-62/%C2%A714-12
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2005-06-17-62/%C2%A714-9
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6 Oppsummering 

 

Stillingsvernet er et sterkt vern i arbeidsmiljøloven med ønske om at arbeidstaker har en 

trygghet og forutsigbarhet for sin stilling. Endringer i arbeidslivet har derimot fremtvunget et 

behov for fleksibilitet hvor arbeidsgiver kan avvike fra faste ansettelser ved midlertidige 

ansettelse eller innleie av arbeidskraft. Formålet om å få flere åpninger for å kunne forsøke 

seg i arbeidslivet for de som faller utenfor et A4 yrkesliv, har vært besvart av myndighetene 

med oppmyking av reglene for innleie og midlertidighet.  

 

 

Som vi har sett i denne oppgaven finnes det situasjoner hvor innleide kan bli å anse som faste 

ansatte, men uten at det er automatikk i dette dersom det foreligger uenighet mellom den 

innleide og innleievirksomheten . Fagforeningen har nok en viktig oppgave i å veilede og 

bistå arbeidstakere som havner i en situasjon hvor ulovlig innleie kan påvises, men ikke alle 

arbeidstakere er fagorganisert og vil måtte navigere på egen hånd. Grensedragningene mellom 

ulike typer innleie kan også fremstå komplekst for en vanlig arbeidstaker, og muligheten til å 

finne ut av hva som egentlig gjelder i sin situasjon kan være svært vanskelig tilgjengelig uten 

å måtte søke juridisk bistand. Har man egentlig da et stillingsvern i realiteten? 

 

Reglene i arbeidsmiljøloven er hovedsakelig til for å verne de ansatte, uten at dette er et sort 

hvitt forhold, da reglene til dels også hensyntar arbeidsgiver sin situasjon i de ulike sakene 

som er prøvd for domsstolene i form av at det ikke skal være til særlig ulempe for 

arbeidsgiver å ansette vedkommende. Unntaksbestemmelsene i forhold til hovedreglene om 

fast ansettelse gir også et signal om at arbeidsgiver til en viss grad også er ivaretatt i 

lovreguleringen.  

 

Stillingsvernet er lovregulert men ikke nødvendigvis slik at en rettighet blir automatisk i alle 

situasjoner. Har den innleide ressursen blitt innleid ulovlig eller i strid med lovens grenser er 

hovedregelen fast ansettelse. Men som igjen krever at arbeidstakeren selv stevner henholdsvis 

arbeidsgiver/innleiebedriften for å få hevdet sin rett i en sivilrettslig sak dersom det ikke blir 

enighet om at arbeidstaker har rett på fast ansettelse. Feiltakelse ved sondringen mellom ulike 

typer innleie kan få fatale konsekvenser både for innleiebedriften og for den arbeidstaker som 

ikke klarer å finne ut av sine rettigheter. 

 

Et rettslig skritt til domstolene kan oppleves problematisk i situasjoner for arbeidstakeren og 

kan føles ubehagelig. Selv om lovreguleringen finnes og har et klart formål, viser 

virkeligheten at det ikke nødvendigvis er slik at man finner klare svar i lovreguleringen for en 

som ikke er juridisk skolert. Hvor tilgjengelig er regelverket egentlig for en vanlig 

arbeidstaker, med alle falsetter det må tas hensyn til i de ulike situasjonene hvor ulovlig 
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innleie kan fremtre? Lovgiver har gjennom tidene jobbet målrettet med å forsøke å 

tydeliggjøre regelverket, men har de egentlig lykkes fullt og helt med dette? Det er vanskelig 

å etterprøve i praksis, da man ikke vil ha oversikt over hvor mange som eventuelt kunne ha 

reist søksmål mot arbeidsgiver/innleier med krav om fast ansettelse. 

 

Et annet aspekt er hvor enkelt det egentlig er som arbeidstaker å ta skrittet ut for å saksøke 

den virksomheten som har leid deg inn som arbeidskraft, hvordan vil hverdagen bli der 

dersom man eventuelt ville få en rettskraftig dom på at man har rett på en fast ansettelse. Et 

aspekt er at man har sin rettighet i behold, men praksis kan tilsi at det ikke nødvendigvis vil 

være formålstjenlig å hevde sin rett. 

 

 

Innleier må bære risikoen for at de er i henhold til regelverket når de leier inn arbeidskraft og 

kan risikere å sitte med en usikkerhet om å få en ufrivillig ansettelse dersom de trår over 

lovens regler. Dette er et stort ansvar, da reglene rundt innleie er komplekse.  

 

I dagens arbeidsmarked har det vært stort fokus i spesifikke bransjer som har et stort omfang 

av innleie og midlertidige ansettelser. Eksempelvis innenfor olje og gass har det vært mye 

mediedekning rundt påstått ulovlig innleie i disse foretakene. I et krevende arbeidsmarked vil 

reglene rundt ulovlig innleie kunne få et helt annet utfall enn når arbeidsmarkedet er godt. 

Dette basert i at det kan virke urimelig for arbeidstaker å måtte ansette innleide når de står 

ovenfor en nedbemanningsprosess. Dette kan bety at reglene vil variere i henhold til 

konjunkturene i arbeidsmarkedet, noe som gir et signal om at reglene skal ivareta både 

arbeidstaker og arbeidsgiver. I en situasjon hvor arbeidstaker ikke får dom på fast ansettelse, 

vil vedkommende allikevel kunne få dom på erstatning. Dette tyder på at forholdet mellom 

arbeidstaker og arbeidsgiver er ulikt med tanke på styrke, hvem bør bære risikoen? 

 

Oppsummeringen må bli at regelverket rundt innleie av arbeidskraft er komplekst og kan være 

utfordrende for en vanlig arbeidstaker uten juridisk skolering å holde god oversikt over. 

Arbeidsgiver må også trå varsomt og være bevisst den risiko man påtar seg ved å leie inn 

arbeidskraft. Den ulovfestede regel om varig behov for arbeidskraft vil ikke gjelde for 

innleieforhold, da den i praksis kan sies å være avløst av grensereglene (3-4 års regelen) 

 

 

7 Rettspolitisk vurdering 

7.1 Konsekvenser 

Selv om lovreguleringen av stillingsvernet finnes, kan det stilles spørsmålstegn ved om det 

fungerer i praksis etter sin intensjon og formålsønske. Dette er svært vanskelig å etterprøve i 

praksis, da antallet saker som ikke har havnet i rettsapparatet vanskelig lar seg si noe om 
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omfangsmessig. Arbeidstaker har rettigheter i saker hvor ulovlig innleie har forekommet, men 

er terskelen for høy for å kreve denne rettigheten dersom det ikke er enighet? Risikoen med å 

begi seg ut i en rettssak vil kunne ha store kostnadsmessige konsekvenser for en arbeidstaker 

dersom det viser seg at saken ikke blir vunnet. En behandling i rettsapparat vil være en 

tidkrevende og psykisk krevende prosess for en arbeidstaker, og avhengig av om 

vedkommende står i stilling eller ikke vil kanskje mulighetene for å få jobb igjen være 

krevende. I tillegg løper en innleid arbeidstaker en risko ved å kreve fast ansettelse hos 

innleievirksomheten da fastsettelse av stillingsomfang og betingelser vil måtte fastsettes av 

domstolene, dersom det foreligger dom på krav om fast ansettelse. Dette kan resultere i at ny 

stilling vil kunne gi dårligere betingelser enn det arbeidstakeren hadde hos 

utleievirksomheten.  

 

En automatikk i fast ansettelse ved brudd på reglene om innleie ville på den annen side slå 

uheldig ut for arbeidsgiver i gitte situasjoner. Dersom terskelen ikke hadde vært høy og at alle 

saker hvor ulovlig innleie automatisk medførte fast ansettelse, ville kunne medføre at 

arbeidsgivere ikke ville benyttet seg at muligheten for å leie inn arbeidskraft da risikoen ville 

vært for stor. Dagens regelverk pålegger for så vidt arbeidsgiver en risiko i å sikre at innleie er 

foretatt i henhold til reglene, men uten en vurdering av sakens omkringliggende momenter 

ville kunne føre til uheldige resultater.  

 

Erstatningsreglene krever også en rettslig behandling og er ikke en automatisk rettighet uten å 

prøve kravene for domstolene. Også her vil usikkerheten for arbeidstaker være stor i forhold 

til om saken blir vunnet og kostnadsbildet rundt en rettssak vil kunne bli en stor utgiftspost for 

arbeidstaker dersom saken ikke fører frem. Muligens har arbeidsgiver mindre på spill ved 

bare et krav om erstatning kontra krav om fast stilling, men belastningen ved å saksøke sin 

oppdragsgiver kan også her være krevende.  

 

Domstolene har innrettet seg etter hvordan lovgiver har endret sine føringer rundt 

lovgivningen gjennom de siste årene, og legger stor vekt på forarbeidene til loven. Nye 

justerte lovreguleringer er også skapt gjennom prøving for domstolene, hvor det har vist seg at 

forarbeidene ikke har vært tydelige nok. I en del tilfeller har det innen rimelig tid i etterkant 

kommet tydeliggjøring av lovgiver i de tilfellene dette har vært nødvendig.  

 

Det vil nok også i årene fremover komme flere reguleringer av dette området i takt med 

samfunnsutviklingen og eventuelle krav fra EU som har et stort fokus på dette med innleie av 

personell. 

 

Sett i forhold til at arbeidstaker som i denne situasjonen må regnes som den svake part, burde 

det gjerne være et mer utstrakt støtteapparat hvor arbeidstakere kan innhente råd og 
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veiledning. Slik loven er lagt opp i dag må en arbeidstaker enten navigere på egen hånd i et 

komplekst regelverk med mange falsetter, være fagorganisert og søke bistand hos sin 

fagforening eller privat anskaffe seg juridisk bistand som også vil medføre ekstra kostander 

for arbeidstaker for å få hevdet sin rett. Man kan spørre seg om til hvilken pris man har krav 

på en fast stilling som ulovlig innleid arbeidstaker. 

 

 

 

7.2 Funksjon 

 

Arbeidsmiljølovens bestemmelser har en regulerende funksjon i forholdet mellom 

arbeidstaker og arbeidsgiver. Loven forsøker også å fungere som reguleringsmekanisme i 

trepartsforholdet ved innleie.  Lovverket har forsøkt  å hensynta alle parter, selv om 

utgangspunktet er at arbeidstaker skal ansettes fast og at topartsforholdet mellom en 

arbeidstaker og en arbeidsgiver er hovedregelen. Det vil alltid være en urimelighetsvurdering 

tilstede selv om utgangspunktet er klart, nemlig at arbeidstaker skal ansettes fast. 

Lovreguleringen om ulovlig midlertidig ansettelse er så å si sammenstilt med lovreguleringen 

vedrørende ulovlig innleie av arbeidskraft fra virksomhet som har til formål å drive utleie. 

Dette for å forhindre at den ene modellen vil kunne benyttes mer enn den andre dersom 

sanksjonene skulle være mindre ved innleie. Men er det egentlig en regulering av likelydende 

parter?  

 

Styrkeforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker og mellom innleier og arbeidstaker, kan 

i utgangspunktet virke som ikke likevektig. Kanskje kan regelverket skjerpe arbeidsgivere til 

å forsøke å gjøre det rette, men sanksjonene har ingen økonomisk konsekvens. Arbeidsgiver 

kan sitte igjen med en arbeidstaker som han egentlig kanskje ikke har ønsket å ansette og 

eventuelt bli pliktig til å betale en erstatning, men i den store sammenheng dersom selskapet 

er stort vil ikke dette være en stor konsekvens. Betyr dette at loven kanskje slår uheldig ut for 

store og små virksomheter, hvor det i små virksomheter vil oppleves som en større straff og 

med større konsekvenser.  

 

Det å ansette noen fast, kan også løses i ettertid hos arbeidsgiver ved å gå til oppsigelse så 

lenge arbeidsgiver har saklig grunn for dette. I visse bransjer i dagens arbeidsmarked 

spekuleres det gjerne i at arbeidstakere ikke går til sak med krav om fast ansettelse, og i 

nedgangstider kan dette også bli vanskeligere å få gjennomført for arbeidstaker da hensynet til 

arbeidsgiver og rimelighetsbetraktninger kommer til anvendelse. «Lufting av arbeidstakere» 

er ikke noe ukjent fenomen blant noen store virksomheter i Norge, noe som kan sies å være en 

bieffekt av lovens grenser for innleie og midlertidige ansettelser. Dette er vanskelig å 

etterprøve da det ikke føres register over hvilke innleieforhold som etableres og hvor lenge 
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disse har vart, noe statistikk finnes på området men ikke kvalitetssikret nok til å kunne 

benyttes som verktøy til å si noe om omfanget av problemet. Prosjektorganiseringen i visse 

bransjer gør det også vanskelig å angripe, da dette lett kan defineres som oppgaver av 

midlertidig karakter. Oppsummeringen må bli at kompleksiteten i lovreguleringen gjør det 

utfordrende å sikre at man kan ivareta sine rettigheter og plikter, og forutberegnelighet i 

mange saker er vanskelig da en domstolsbehandling er nødvendig for totalvurderingen. 
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