
 

 

Nye regler innleie – informasjon om etablering av tariffavtale 
 

1. Innledning: Nye regler om innleie fra bemanningsforetak 

Den 1.1.2019 trer nye regler om adgangen til innleie av arbeidstakere fra 
bemanningsforetak i kraft.  

Innleie fra bemanningsforetak vil fortsatt være tillatt i samme utstrekning som det kan 
avtales midlertidig ansettelse etter arbeidsmiljøloven § 14-9 første ledd bokstav a til e.  

Endringen kommer i § 14-12 andre ledd som får denne ordlyd: 

«I virksomhet som er bundet av tariffavtale 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 innleievirksomheten er bundet av tariffavtale inngått med fagforening med 
innstillingsrett og at det er inngått avtale med de tillitsvalgte som nevnt i første 
punktum.» 

For å kunne inngå avtale med de tillitsvalgte om innleie av arbeidstakere fra 
bemanningsbyrå etter § 14-12 (2), må bedriften altså fra den 1.1.2019 være bundet av 
tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett. EL og IT Forbundet er 
fagforening med innstillingsrett, og Landsoverenskomsten for elektrofag (LOK) vil i 
hovedsak være tariffavtalen som gjøres gjeldende på bedriften. 

For de bedrifter som allerede har inngått avtale om innleie med arbeidstakernes 
representant i kraft av lokalt etablert tariffavtale (dvs. tariffavtale med en såkalt 
husforening) gjelder en overgangsordning på 6 mnd. For disse bedriftene innebærer 
dette at tariffavtale med fagforening med innstillingsrett (dvs. EL og IT Forbundet) må 
være gjort gjeldende i bedrift og avtale må være opprettet med EL og IT klubben innen 
1.7.2019. 

2. Hvordan blir bedriften bundet av en tariffavtale inngått med fagforening med 
innstillingsrett?  

Vilkårene for og reglene ved opprettelse av tariffavtale følger av Hovedavtalen § 3-7 og 
§ 3-9. 

Et grunnleggende vilkår er at den fagforening tariffavtalen gjelder for har organiserte 
arbeidstakere i bedriften. Minst 10 % av arbeidstakerne innenfor det aktuelle 
tariffområdet må være organisert. Dette kravet gjelder imidlertid ikke dersom det er 
færre en 25 ansatte i bedriften, hvilket er tilfelle for en rekke av Nelfos 
medlemsbedrifter. Er det under 25 ansatte er det i utgangspunktet tilstrekkelig at en av 
de ansatte er organisert.  

Dersom grunnvilkåret er oppfylt, er normal prosedyre for opprettelse av tariffavtale at 
de ansatte kontakter sitt forbund. I vår bransje er dette typisk EL og IT Forbundet, som 
deretter kontakter NHO med krav om opprettelse av avtale.  



 

 

Nelfo tar så kontakt med den aktuelle bedrift for å høre om vilkårene for å opprette 
tariffavtale er til stede. Dersom bedriften aksepterer kravet vil tariffavtalen gjøres 
gjeldende i bedriften fra det tidspunkt kravet er mottatt. 

Etter Hovedavtalen er det ingen hindringer for at bedriften krever tariffavtalen etablert, 
men dette er svært sjeldent. Grunnvilkåret om antall organiserte må være oppfylt også 
dersom bedriften krever avtale. Bedriften må kontakte Nelfo, så vil vi fremme kravet 
om tariffavtale til LO. 

 


