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HUSKELISTE  
OG MALER  
FOR TILLITSVALGTE  
VED INNLEIE



Denne brosjyren inneholder veiledning 
og maler til hjelp i klubbens arbeid med 
innleie av arbeidskraft fra bemannings-
selskap. De huskelistene, malene og 
forslag til protokoller som du finner 
her kan brukes som de er, eller du kan 
bruke dem som utgangspunkt til å lage  
dine egne som passer bedre til forhol-
dene på din arbeidsplass.

Dere vil også finne det samme materi-
alet i digital form på Industri Energi sin 
nettside: www.industrienergi.no

Husk at Stortinget i sitt lovarbeid har 
pekt på klubben i bedriften som de 
eneste som er ansvarlige nok til å 
bestemme om det er nødvendig med 
innleie. Hvis bedriften mener det er 
nødvendig med innleie må de forhandle 
med de tillitsvalgte/klubben. Klubben 
må vurdere om de synes det er riktig å 
leie inn, om det skal ansettes isteden 
eller leies inn færre enn det bedriften 
ønsker.

Stortinget sier også at vanlige faste 
ansettelser skal være det vanlige 
på arbeidsplasseri Norge. Innleie av 
arbeidskraft fra bemanningsbyråer 
skal derfor kun anvendes unntaksvis. 
Med et godt samarbeid mellom klubb 
og bedrift vil vi oppnå flere faste  
ansatte, høyere produktivitet og lønn-
somhet og mer seriøsitet i bransjene.

Lykke til med arbeidet!

TIL FOR DEG
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Tillitsvalgtes hovedoppgaver ved innleie i egen bedrift

Før innleie diskuteres:
> Klubben må diskutere, og danne seg en  
	 mening om hvilken holdning de har til  
 innleie fra bemanningbyrå.

> Avholde avklaringsmøte med bedriften  
	 om framtidig bemanning, de nye inn- 
 leiebestemmelsene og orientere  
 bedriften om Industri Energi sine   
 innleiekriterier.

Når bedriften ønsker å leie 
inn arbeidskraft:
> Vurdere innleie opp mot Industri  	
 Energi`s kriterier.

> Vurdere å inngå tidsbegrenset avtale  
	 om innleie hvis vilkårene foreligger. 

> Skrive tidsbegrenset avtale om innleie  
	 hvis klubben er enig i at det skal leies  
 inn.

> Møte de innleide arbeidstakerne etter  
	 Hovedavtalen § 5-6.

> Kontrollere at reglene om likebehand- 
	 ling følges etter arbeidsmiljøloven  
 § 14-12a.

> Følge opp innleieavtalen og vurdere  
	 fortløpende om vilkårene for avtalen  
 foreligger.

> Ved behov delta på samlinger og kurs  
	 i regi av forbundet for kunnskap og  
 erfaringsutveksling.

Industri Energi s̀ kriterier for innleie av arbeidskraft fra  
bemanningsforetak etter arbeidsmiljøloven § 14- 12 (2)

Seks spørsmål tillitsvalgte 
skal stille seg før innleie:

1: Avviker innleie fra hva som er avklart  
	 med bedriften om egenbemanning,  
 rekruttering og lærlinger?

2: Kan vi ansette i stedet for å leie inn? 

3: Vil innleie føre til færre lærlinger?

4: Vil innleie føre til at vi vil mangle  	
 kompetanse i bedriften? 

5: Vil innleie svekke arbeidsmiljøet i  	
 bedriften?

6: Vil innleie svekke forhandlingsstyrken  
	 til bedriftsklubben?

Hvis tillitsvalgte  

må svare ja på ett eller  

flere av stilte spørsmål,  

skal innleie ikke  

avtales.
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Mine notater
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Det første klubben skal gjøre når man 
skal starte opp et godt samarbeid om 
innleie, bort  setting og entreprise på 
arbeidsplassen, er å be om et møte 
med ledelsen for å diskutere bedriftens 
bemanningsstrategi. Hvordan plan-
legger bedriften å ha det riktige antallet 
folk med den riktige kompetansen i 
årene framover. 

På neste side finner dere en mal for å 
be om møte og huskeliste over hva man 
skal diskutere i møte. Det bedriften 
forteller her vil være avgjørende for 
hvordan klubben skal forholde seg til 
bedriftens ønske om innleie, bortset-
ting og entreprise framover.

1: MØTE MED 
BEDRIFTENS  
BEMANNINGS- 
PLANER
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Mal: Avklaringsmøte om bemanningsplaner

Til [… Bedriftens navn …]

Møte vedrørende de nye innleiebestemmelsene i Arbeidsmiljøloven § 14-12 
(2), som gjelder fra 1. januar 2019, og bedriftens bemanningsplaner.

Bedriftsklubben ber med dette om et møte for å drøfte hvordan vi kan øke og forbedre  
egenbemanningen og egenproduksjonen i bedriften.

Bedriftsklubben ønsker i den anledning særlig å snakke om hvor mange fagarbeidere og lærlinger 
bedriften tenker seg å ha, og hvordan vi kan øke deres kompetanse.

Bedriftsklubben ønsker videre å drøfte spørsmålet om hvordan bedriften håndterer midlertidige 
arbeidstopper, eksempelvis gjennom utsetting av arbeid eller leie av arbeidskraft fra andre  
produksjonsbedrifter eller bemanningsforetak.

I tillegg ønsker bedriftsklubben å orientere bedriften om Industri Energi`s innleiekampanje som er 
igangsatt i forbindelse med innføringen av nye innleiebestemmelser gjeldende fra 1. januar 2019. 
Kampanjen har gitt bedriftsklubben oppgaver og retningslinjer som det kan være fint for bedriften  
å gjøre seg kjent med for best mulig samhandling fremover. Bedriftsklubben ber om snarlig møte,  
og senest innen 14. dager.

Sted:  […] Dato: […]  År: […]

Med vennlig hilsen

Bedriftsklubben  
Tillitsvalgt
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Huskeliste til møte om bedriftens  
bemanningsstrategi (avklaringsmøte) 

Pkt. 1 Bedriftens bemanningsplan:
Hvordan øke og forbedre egenbeman-
ningen og egenproduksjonen?
1. Hvor mange fagarbeidere skal vi ha?
2. Hvor mange lærlinger skal vi ta inn?
3. Hvordan øke kompetansen?

Hvordan håndtere midlertidige 
arbeidstopper
1. Utsetting
2. Leie fra produksjonsbedrifter eller  
	 bemanningsselskap?

Pkt. 2 Industri Energi s̀ retningslinjer 
for innleie av arbeidskraft 
fra bemanningsforetak etter 
arbeidsmiljøloven § 14-12 (2):

1. Avviker innleie fra hva som er avklart  
	 med bedriften om egenbemanning,  
 rekruttering og lærlinger?

2. Kan vi ansette i stedet for å leie inn?

3. Vil innleie føre til færre lærlinger?

4. Vil innleie føre til at vi vil mangle  	
 kompetanse i bedriften?

5. Vil innleie svekke arbeidsmiljøet i  	
 bedriften?

6. Vil innleie svekke forhandlingsstyrken  
	 til bedriftsklubben?

Pkt. 3  Nye innleiebestemmelser 
gjeldende fra 1.1. 2019:
Arbeidsmiljøloven § 14 -12(2) om innleie 
av arbeidskraft fra bemanningsforetak:

«I virksomhet som er bundet av tariff-
avtale inngått med fagforening med 
innstillingsrett etter arbeidstvistloven 
kan arbeidsgiver og tillitsvalgte som til 
sammen representerer et flertall av den 
arbeidstakerkategori innleien gjelder, 
inngå skriftlig avtale om tidsbegrenset 
innleie uten hinder av det som er bestemt 
i første ledd.

Virksomheten og bemanningsforetaket 
skal på forespørsel fra Arbeidstilsynet 
fremlegge dokumentasjon på at innlei-
evirksomheten er bundet av tariffavtale 
inngått med fagforening med innstillings-
rett og at det er inngått avtale med de 
tillitsvalgte som nevnt i første ledd».

Dette betyr at:
Bedriften må ha avtale med bedrifts-
klubben hvis bedriften skal leie inn 
arbeidstakere fra bemanningsforetak.

Pkt. 4 Bedriftsklubbens obligatoriske 
oppgaver i Industri Energi s̀ 
innleiekampanje 2018–2019:
1. Avklaringsmøte før innleie.

2. Innleiemøte når bedriften ønsker å leie  
	 inn arbeidstakere.

3. Tvistemøte ved ulovlig innleie.

4. Sende tvisteprotokoll til forbundet.

Pkt. 5. Hva er partene enige om?
1.  Avklaring
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Hvis bedriften ønsker å leie inn arbeids-
kraft fra et bemanningsbyrå må de be 
om et forhand  lingsmøte med klubben 
om dette. Det er klubben som etter 
egen vurdering sier ja eller nei til 
bedriftens ønske. Hvis klubben avviser 
ønsket om å leie inn fra bemannings-
byrå, er det ulovlig for bedriften å leie 
inn.

På neste side vil dere finne to forslag 
til protokoll som kan settes opp etter 
et slikt møte. En som kan brukes om 
klubben svarer ja på bedriftens ønske 
om å leie inn. Og en som kan bru  kes 
om klubbens svar er nei.

Husk at det må skrives en ny protokoll 
hver gang bedriften ønsker å leie inn 
fra bemanning  byrå. Man kan ikke lage 
en “blankofullmakt”. I protokollen skal 
det komme klart fram når innleien 
skal begynne og avsluttes, og hvilket 
omfang det skal ha.

2: INNLEIE AV  
ARBEIDSKRAFT
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Mal: Avslag på innleie

Bedriftsklubben mener – til protokollen:

Bedriftsklubben kan ikke se at Industri Energi`s kriterier for innleie av arbeidskraft fra bemannings-
foretak er oppfylt slik at tidsbegrenset avtale om innleie kan avtales mellom partene.

Bedriftsklubben er villig til videre forhandlinger om forutsetningene for innleie. Bedriftsklubben 
ønsker i videre forhandlinger å snakke om hvordan øke og forbedre egenbemanningen og egen-
produksjonen. Spørsmålet om hvor mange fagarbeidere og lærlinger bedriften ser for seg å ha, og 
hvordan bedriften tenker seg å øke deres kom- petanse, vil derfor være viktig å få avklart.

Bedriftsklubben viser til at man sammen kan be om bistand fra forbundet. I så fall videreføres 
forhandlingene lokalt med utgangspunkt i de samme kriteriene og den samme innleievurderingen.

Sted: […] / Dato […]

Med vennlig hilsen

Bedriftsklubben  
Tillitsvalgt

11



Mal: Enighet om innleie

Protokoll mellom bedriften og bedriftsklubben vedrørende 
tidsbegrenset innleie av arbeids- kraft.

Partene er enig om innleie fra bedrifter (bemanningsforetakets navn): Antall innleide arbeidstakere:

Varighet: 	
Prosjekt:
Annet:

Ledelsen og bedriftsklubben har tidligere avklart bedriftens bemanningsplaner hvor antall  
fagarbeidere, lærlinger og deres kompetanse er avklart.

Innleie skal kun brukes som et tilskudd for å ta toppene eller fylle hull i bemanningsplanen, og  
ikke endrer verken forretningsmodell eller arbeidsvilkår.

Partene har diskutert følgende:
1.Behovet for innleie, herunder muligheten for å øke antallet egne ansatte
2.Bedriftens fremtidige bemanningsplaner
3.Hvilke firma som står for utleien
4.Mer tid til tillitsvalgtarbeid som følge av innleie
5.Omfanget og varigheten av innleie
6.Behov for tolk ved innleie av utenlandske arbeidstakere
7.Annet
[… Fyll inn det man har blitt enige om …]

Avtaleforutsetninger:
Partene er enige om at denne avtalen forutsetter at bestemmelsene om likebehandling, opp lysnings-
plikt, innsynsrett og solidaransvar i lov og tariffavtale får anvendelse på innleiefor  holdet.
Partene er også enige om at den (de) tillitsvalgte må få tilstrekkelig tid i egen arbeidstid til å følge opp 
de innleides lønns  og arbeidsforhold, og annet som dukker som følge av innleie av arbeidskraft på 
bedriften.

Partene er videre enige om at Hovedavtalen kapittel 5 om tillitsvalgte og bedriftens represen  tanter 
gjelder i forhold til innleide arbeidstakere. Partene er også enige om at denne avtalen ikke kan føre til 
at innleide arbeidstakere får ringere vilkår enn de ellers ville ha fått av andre regler og på ingen måte 
begrenser rettigheter som ellers følger av lov og avtaleverk.

Sted:  […] Dato: […]  År: […]

For bedriften: 	   Bedriftsklubben: 

[…]
[…]
[…]
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Noen ganger opplever klubben at 
bedriften leier inn arbeidskraft fra 
bemanningsselskap på tross av  
klubbens avslag på søknad, eller uten 
å ha søkt klubben i det hele tatt. Dette 
er ulov  lig, og slik innleie må avsluttes 
umiddelbart.

På de neste sidene finner dere en mal 
som kan brukes for å innkalle ledelsen 
til et møte om ulovlig innleie, og en dere 
kan bruke for å purre på et slikt møte.

Videre finner dere også en mal for 
et brev til forbundssekretæren som 
har tariffansvaret for dere, angående 
ulovlig innleie. Det er viktig at et slikt 
brev sendes raskt, sånn at man kan 
sette i gang en prosess for å bringe 
saken inn for hovedorganisasjonene.

3: ULOVLIG  
INNLEIE
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Mal: Kreve møte om ulovlig innleie

Til [… Bedriftens navn …]

Vedrørende innleie av arbeidstakere uten avtale etter arbeidsmiljøloven § 14-12 (2):

Bedriftsklubben er kjent med at bedriften leier inn arbeidstakere fra bemanningsforetak  
uten avtale med bedriftsklubben. Innleien er etter bedriftsklubbens oppfatning et brudd på  
ar beidsmiljøloven § 14 -12 (2) og tariffavtalens bestemmelser, og må avsluttes.

Bedriftsklubben gjør oppmerksom på at innleide arbeidstakere ved ulovlig innleie kan kreve  
fast ansettelse og erstatning, jr. arbeidsmiljøloven § 14- 14.

Bedriftsklubben ber med dette om snarlig møte, og senest innen 8 dager, for om mulig finne  
en omforent løsning i denne saken.

Sted:  […] Dato: […]  År: […]

Med vennlig hilsen

Bedriftsklubben 
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Mal: Purring møte om ulovlig innleie

Purring vedrørende innleie av arbeidstakere uten avtale etter arbeidsmiljøloven § 14-12 (2):

Bedriftsklubben kan ikke se å ha fått innkalling til møte etter Hovedavtalen § 2 3 vedrørende  
ulovlig innleie, dette til tross for at det har gått mer enn åtte dager siden vår henvendelse.

Bedriftsklubben er kjent med at bedriften leier inn arbeidstakere fra bemanningsforetak uten  
først å skrive avtale med bedriftsklubben. Innleien er etter bedriftsklubbens oppfatning et brudd  
på arbeidsmiljøloven § 14 -12 (2) og tariffavtalens bestemmelser, og må avsluttes.

Bedriftsklubben gjør oppmerksom på at innleide arbeidstakere ved ulovlig innleie kan kreve fast 
ansettelse og erstatning, jr. arbeidsmiljøloven § 14 -14.

Bedriftsklubben ber med dette om snarlig møte og senest innen 8 dager for om mulig finne en 
omforent løsning i denne saken.

Hører bedriftsklubben ikke noe innen 8 dager, vil saken oversendes Industri Energi for videre 
saksbehandling.

Sted:  […] Dato: […]  År: […]

Med vennlig hilsen

Bedriftsklubben: 
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Mal: Tvisteprotokoll ved ulovlig innleie

Bedriftsklubben mener:

Bedriftsklubben mener bedriften leier inn arbeidstakere i strid med Arbeidsmiljøloven § 14 -12 (2)  
og tariffavtalens bestemmelser.

Det foreligger per i dag ingen skriftlig avtale om tidsbegrenset innleie mellom ledelsen og bedrifts-
klubben slik loven krever.

Beskrivelse av innleiesituasjonen:

1. Antallet innleide?

2. Periode?

3. Hva jobber de med?

4. Hvilket bemanningsforetak leies de inn fra?

5. Annen relevant informasjon:

Innleie av arbeidstakere uten skriftlig avtale med tillitsvalgte er ulovlig og tariffstridig. 
Bedriftsklubben gjør bedriften oppmerksom på at innleide arbeidstakere ved ulovlig innleie (ref.aml 
14-12 (2)) kan kreve fast ansettelse og erstatning.

Bedriftsklubben gjør med dette bedriften oppmerksom på at saken vil sendes til Industri Energi  
for videre oppfølging.

Sted: […] / Dato: […] 

Med vennlig hilsen

Bedriftsklubben
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Mal: Oversendelsesbrev  
til Industri Energi/ 
forhandlingsavdelingen

Til […]

Vedrørende ulovlig innleie etter Arbeidsmiljøloven § 14-12 (2).

Bedriftsklubben ber med dette om at avdelingen forfølger foreliggende sak vedrørende brudd på 
innleiebestemmelsene i arbeidsmiljøloven § 14 -12 (2).

Saken fremgår av vedlagte tvisteprotokoll.

Sted: […] / Dato: […] 

Med vennlig hilsen

Bedriftsklubben  
Tillitsvalgt
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Noen ganger ønsker bedriften å sette 
ut deler av et arbeid som entreprise. 
Under vil dere fin ne en sjekkliste som 
vil gjøre det lettere å avgjøre om det er 
en reell entreprise som utføres, eller 
om det er et forsøk på å dekke over 
innleie fra et bemanningsbyrå.

Det er entreprise når:
> Underentreprenør stiller med egne  
 arbeidstakere og er den som leder  
 arbeidet. 
> Utfører et oppdrag på oppdrag fra en  
 oppdragsgiver.
> Fast pris uavhengig av tidsbruk.
> Underentreprenøren har ansvaret  
 for resultatet av arbeidet som  
 utføres. 
> Underentreprenøren benytter egne  
 materialer og verktøy.

Det er utleie når:
> Oppdragsgiver leder arbeidet.
> Bestemt antall arbeidstakere til  
 disposisjon. 
> Timepris eller timeavhengig pris.
> Kontrollerer arbeidstid.
> Ubestemte eller bare skisserte  
 arbeidsoppgaver. 
> Oppdragsgiver beholder ansvaret  
 for det utførte arbeidet.
> Oppdragsgivers materialer og  
 verktøy benyttes.

4: ENTREPRISE
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Noen ganger er arbeidsmengden så stor 
at bedriften ønsker å sette bort en del 
av et arbeid. Dette må det forhandles 
om med klubben. Det står følgende i de 
fleste overenskomstene:

Dersom bedriften ønsker å leie inn 
arbeidskraft eller sette bort deler av 
arbeidet, skal det på forhånd drøftes 
med de bedriftstillitsvalgte, jfr. 
Hovedavtalen §9 -3.

Saksbehandling:
I protokollen bør det fremgå hva som 
er bemanningsbehovet, begrunnelsen 
for ikke å ansette, samt omfanget og 
varigheten for innleien/utsettingen.

På neste side finner dere et forslag til 
en protokoll som kan føres etter et slikt 
forhandlingsmøte.

5: BORTSETTING  
AV ARBEID
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Mal: Bortsetting av arbeid

Protokoll mellom bedriften og bedriftsklubben vedrørende bortsetting av arbeid

Partene er enige om at det er viktig å arbeide for at bransjen skal være attraktiv og seriøs, og at 
arbeidstakere ansatt hos underleverandører har ordnede lønns  og arbeidsvilkår. Partene er enige om 
at bortsetting av arbeid bare skal skje i de tilfeller hvor det er et dokumentert et behov, og arbeidet 
ikke kan utføres av egne ansatte. Partene er i den forbindelse enige om at det er et mål å ha en 
bemanning i bedriften som medfører at bortsetting er begrenset til helt spesielle perioder eller i 
forbindelse med spesielle prosjekter.

Partene er enige om at bortsetting av arbeid kun skal forekomme i de tilfelle det ikke er mulig å få 
ansatt kvalifisert arbeidskraft.

Bortsetting skal kun brukes for å ta toppene i produksjonen, eller til arbeid bedriften ikke har  
kompetanse til å utføre med egne ansatte, og ikke endre verken forretningsmodell eller arbeidsvilkår.

Partene ønsker fortrinnsvis å sette arbeid bort til bedrifter som er omfattet av en tariffavtale.  
Partene har diskutert følgende:
1. Behovet for bortsetting, herunder muligheten for å øke antallet egne ansatte.
2. Bedriftens fremtidige bemanningsplaner
3. Hvilket firma som skal stå for arbeidet
4. Mer tid til tillitsvalgtarbeid som følge av bortsetting
5. Hvilket arbeid som skal settes bort

Avtaleforutsetninger:
Denne avtalen begrenser ikke på noen måte rettigheter som ellers følger gjeldende lov og avtaleverk.

Andre forutsetninger
Denne avtalen gjelder for bortsetting av  	  på prosjekt/bedrift 

Tvistemekanismer:
Ved uenighet om oppfyllelsen av denne avtalen kan begge parter løfte saken organisatorisk etter 
Hovedavtalens § 2 -3.

Sted: […] / Dato: […] 

For bedriften  	    For bedriftsklubben
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Ved innleie fra en annen produksjons-
bedrift er det andre regler (AML §14 -
13) enn ved inn  leie fra bemannings-
byrå. Her er noen sjekkpunkter ved 
innleie fra en annen produksjonsbe  
drift:

> En produksjonsbedrift kan ikke  
 leie ut mer enn 50 % av sine ansatte.  
 Hvis de gjør det er de å anse som et  
 bemanningsbyrå.

> Utleiebedriften må drive egen   
 produksjon.

> Det er bare fast ansatte i bedriften  
 som kan leies ut.

> Utleide fra en produksjons- 
 bedrift beholder lønna de har der.  
 Likebehandling gjelder ikke.

> Bedriften som leier inn skal ha avtale  
 med de tillitsvalgte når de leier inn et  
 antall arbeidere som utgjør mer enn  
 10 % av de ansatte, eller når innleien  
 skal vare i mer enn ett år.

> Innleiebedriften skal kunne   
 dokumentere om de leier folk fra  
 produksjonsbedrift.

6: INNLEIE FRA 
PRODUKSJONS- 
BEDRIFT

-
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Vi kan ha gode formuleringer og 
bestemmelser i lov og tariffavtaler som 
gir oss rettigheter og innflytelse på 
arbeidsplassen. Hvis vi ikke er stand til 
å sette kraft bak disse bestemmelse ne 
er de lite verdt.

Derfor er det viktigste virkemiddelet 
vi har for å bli hørt og få innflytelse 
mange og engasjer  te medlemmer. For 
at flere skal bli det må folk dras med 
i det klubben holder på med. Når det 
gjelder innleieproblematikken kan det 
være lurt å:
> Snakke med medlemmene om hvorfor  
 det er i vår interesse å begrense  
 innleie og bortsetting av arbeid, og  
 arbeide for flere faste jobber.

> Be medlemmene være med å holde  
 utkikk etter ulovlig innleie. 

> Rapportere ulovlig innleie til  
 Industri Energi og Arbeidstilsynet.

> Snakke med de som jobber i  
 bemanningsbyråer og bedrifter uten  
 tariffavtale om hvor viktig det er at de  
 blir medlemmer i Industri Energi,  
 og blir med i jobben for å fjerne  
 useriøsitet og arbeidskriminalitet fra  
 bransjen.

7: DET Å VÆRE 
MANGE GIR OSS 
MAKT TIL Å ENDRE
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Besøksadresse Oslo:Torggata 15, 0181 Oslo

Besøksadresse Stavanger: Badehusgata 39, 
4014 Stavanger

Telefon: 22 03 22 00

Postadresse Oslo: Torggata 15, 0181 Oslo

www.industrienergi.no

La
yo

ut
: L

en
a 

N.
 N

ed
la

nd
 ©

 In
du

st
ri 

En
er

gi
. F

ot
o:

 A
do

be
 S

to
ck

. T
ry

kk
: M

el
in

gs
 A

S


