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Simonsen Vogt Wiig 

• Et av Norges største og fremste advokatfirma med 180 advokater 

 

• Det eneste advokatfirmaet i Norge som er reelt landsdekkende. Vi yter 

juridisk bistand til norsk og utenlandsk næringsliv fra kontorer i 

Trondheim, Oslo, Bergen, Kristiansand, Stavanger, Tromsø og Singapore 

 

• Allsidig praksis innen forretningsjus, bl.a. olje og gass,  kontraktsrett, 
finansiering, prosedyre,  bobehandling, arbeidsrett, fast eiendom, EU/EØS 
og konkurranserett, teknologi og media osv. 

 

• Firmaklienter og privatklienter  
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Simonsen Vogt Wiig i Trondheim 

• Etablert i år 2000 

 

• 29 medarbeidere hvorav 23 advokater (9 partnere) 

 

• Visjon: «Det foretrukne forretningsadvokatfirmaet i Midt-Norge» 

 

• Verdier:  

- Kompetanse 

- Løsningsforståelse 

- Integritet 

- Lagspillere 
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• Arbeidsområder:  

 

Fullservice forretningsadvokatfirma med vekt på spesialisering innen 

  

− Arbeidsrett 

− Entreprise/fast eiendom 

− Bo og restrukturering 

− Transaksjon/kontrakt/IPR 

− Skatterett/avgift 

− Offentlig anskaffelser/konkurranserett 

− Erstatningsrett 

− Prosedyre 

 

 

       

 

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig Trondheim 
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1. Adgangen til midlertidige ansettelser  
i privat og kommunal sektor 

1.1 Hovedregel  

• Arbeidsmiljøloven § 14-9 

•  Fast ansettelse for et ubestemt tidsrom 

 

1.2 Formål 

•  Trygghet for arbeidstaker 

•  Midlertidige ansettelser skal begrenses til arbeid av midlertidig karakter 

 

1.3 Spesiallovgivning 

• Statlig sektor (tjenestemannsloven) 

– Noe større adgang (aspiranter/elever ved etatskoler, utdanningsstillinger, åremål) 

• Lov om universitet og høgskoler, opplæringslova, kommuneloven 
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Adgangen til midlertidige ansettelser forts. 

1.4 Avtale om midlertidig ansettelse kan likevel inngås når: 

 

• Arbeidets karakter tilsier det og arbeidet adskiller seg fra det som ordinært utføres i 

virksomheten 

• Arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat) 

• Praksisarbeid 

• Deltaker i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller samarbeid med Arbeids- og 

velferdsetaten 

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

• Åremål for virksomhetens øverste leder 

• Tariffavtaler 

• Drøftes sammen med tillitsvalgt en gang pr. år 
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Adgangen til midlertidige ansettelser forts. 

• Arbeidets karakter adskiller seg fra det arbeid som ordinært utføres i virksomheten 

(Ikke kumulative vilkår) 

 

– Helhetsvurdering 

– Forhold/hensyn som nødvendiggjør en tidsbegrenset avtale? 

– Arbeidsoppgaver med tidsbegrenset preg og skiller seg fra arbeidet som ordinært utføres 

– Grensen mellom varige og avgrensede arbeidsoppgaver trekkes konkret i hvert enkelt tilfelle 

– Faktiske sysselsettingsmuligheter i virksomheten v/avtalens utløp 

– Partenes felles forutsetninger 

– Ansettelsesperiodens varighet 

– Forlengelse og/eller fornyelse av et midlertidig ansettelsesforhold 

– Sesongarbeid 

– Prosjekt 

– Arbeidstaker med manglende kvalifikasjoner 
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Adgangen til midlertidige ansettelser forts. 

1.5 Konsekvenser 

 

• En lovlig avtale om midlertidig ansettelse 

– Kan avtales prøvetid 

– Arbeidsavtale bortfaller til avtalt tid når arbeidet er utført 

– Kreves ingen oppsigelse fra arbeidsgiver 

– Ved midlertidig ansettelse over ett år er det krav til skriftlig varsel en måned før fratreden 

– Ved midlertidig ansettelse over 4 år har arbeidstaker krav på fast ansettelse 

Gjelder kun de som er midlertidig ansatte fordi arbeidets karakter tilsier det og arbeidet skiller seg fra 

det som ordinært utføres i virksomheten, samt for vikarer 

Sammenhengende ansettelse 

Lovlig fravær kommer ikke til fradrag 

 

• En ulovlig avtale om midlertidig ansettelse 

– Fast ansettelsesforhold 

– Erstatning for økonomisk + ikke økonomisk tap 
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2. Adgangen til innleie 

2.1 Innleie fra virksomhet som har til formål å drive utleie 

  

• Arbeidsmiljøloven § 14-12 

 

• Virksomhet som har til formål å drive utleie (bemanningsforetak) 

– Virksomhet som stiller egne ansatte til disposisjon for en oppdragsgiver når disse er 

underlagt oppdragsgivers ledelse 

– Ansatt hos utleier 

– Innleier/oppdragsgiver leder og kontrollerer de innleides arbeid 

– Innleide mottar lønn og andre ytelser fra egen arbeidsgiver – utleieren 

– Utleier har typisk ingen egenaktivitet utover å leie ut arbeidstakere 

 

• Tillat i samme utstrekning som virksomheten selv kan foreta  midlertidig ansettelse 
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Adgangen til innleie forts. 

• I virksomheter som er bundet av tariffavtale, kan arbeidsgiver og tillitsvalgt inngå 

skriftlig avtale om tidsbegrenset innleie  

 

– Tillitsvalgte må til sammen representere et flertall av den arbeidstakerkategori innleien 

gjelder  

 

• Krav til årlig drøfting med tillitsvalgt 
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Adgangen til innleie forts. 

 

2.2 Innleie fra virksomhet som ikke har til formål å drive utleie 

  

• Arbeidsmiljøloven § 14-13 

 

– Virksomhet som ikke har utleie som hovedbeskjeftigelse  

 

– Leier ut arbeidstakere innenfor de fagområder som utgjør virksomhetens 

hovedbeskjeftigelse 

 

– Max 50% av utleiers faste ansatte kan leies ut 
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Adgangen til innleie forts. 

 

• Innleie er tillatt 

 

• Grenser for varighet og antall innleide hos innleier        

 

• Krav om drøfting med tillitsvalgt hos innleier 

 

• Krav om skriftlig avtale med tillitsvalgte dersom innleie overstiger 10% av de ansatte 

hos innleier, eller om innleien har en varighet ut over ett år 

 

Side 12 



Adgangen til innleie forts. 

2.3 Konsekvensen av ulovlig innleie 

 

• Arbeidsmiljøloven § 14-14 

 

• Fast ansettelse hos innleier 

 

• Krav på erstatning for økonomisk og ikke-økonomisk tap 
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3. Arbeidsgiveransvaret ved innleie 

 

 

• Forutsetter lovlig avtale om innleie 

 

• Utgangspunkt: Utleier er arbeidsgiver og har arbeidsgiveransvaret – alt som ikke er 

unntatt påhviler utleier 

 

• Effektivt vern av arbeidstaker og praktiske muligheter for oppfølging og kontroll kan 

tilsi at også innleier skal ha et ansvar 
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Arbeidsgiveransvaret ved innleie forts. 

• Arbeidsavtale  

– Utleier er ansvarlig  

 

• Lønn og feriepenger 

– Utleier er ansvarlig 

– Solidaransvar for innleier ved innleie fra virksomhet/bemanningsforetak  

– Gjelder ikke ved konkurs 

– Korte frister for fremsettelse av krav og betaling 

– Misbruksbestemmelse  
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Arbeidsgiveransvaret ved innleie forts. 

 

• Oppsigelsesvern  

– Alle regler knyttet til oppsigelsesvern gjelder mellom utleier og den ansatte 

– Innleie i strid med adgangen      fast ansatt hos oppdragsgiver 

– Innleie utover 4 år       fast ansatt hos oppdragsgiver 

 

• Ansvar for HMS/fullt forsvarlig arbeidsmiljø og påhviler innleier 

 

• Innleier har instruksjonsmyndighet og ansvar for arbeidets utførelse 

 

• Arbeidstidsbestemmelsene  

– Innleier og utleier 
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4. Entreprise 

4.1 Hva er entreprise? 

 

• En avtale om at den ene  part i et kontraktsforhold, entreprenøren, mot vederlag skal 

utføre et bestemt arbeid for en annen part, oppdragsgiver. 

 

• Grovt sagt: Entreprenøren har ansvaret for ledelsen og resultatet av arbeidet 

 

• Kan være både levering av et produkt og en løpende tjeneste 

 

4.2 Betydningen av at det foreligger en entreprise 

 

• Arbeid organisert som entreprise er ikke arbeidsutleie 

 

• Begrensningene i adgangen til midlertidig ansettelse og innleie av arbeidskraft gjelder 

ikke 
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Entreprise forts. 

4.3 Grensen mellom arbeidsleie og entreprise 

 

Generelt 

 

•  Ikke lovregulert, men kriteriene som anvendes bygger på sikker rett 

•  Konkret vurdering 

•  Utgangspunkt i avtalen, men de reelle forholdene er avgjørende 

•  Avgjøres i lys av formålet med arbeidsmiljøloven: 

–  Trygge ansettelsesforhold 

–  Hindre omgåelse av regelverket for innleie 
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Entreprise forts. 

Konkret 

• Det sentrale spørsmål: «Hvem av partene har ansvaret for ledelsen og resultatet av det 

arbeidet som skal presteres?» 

 

• Ledelsen av arbeidet  

– Fordeling og kontroll 

– Arbeidsledende funksjoner 

– Ikke tilstrekkelig å formelt holde arbeidsleder eller utpeke en kontaktmann blant de ansatte 

 

• Ansvar for resultatet  

– Fast pris eller timepris 

– Misligholdsbeføyelser 
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Entreprise forts. 

• Avgrensning av oppdraget 

– Oppdraget må være klart bestemt på forhånd  

– Ikke tilstrekkelig at nye avgrensede oppgaver bestemmes fra dag til dag 

 

•  Anledning til å påvirke arbeidstakerene 

– Entreprenøren må fastsette og kontrollere arbeidstid 

– Entreprenøren må bestemme arbeidsstyrkens størrelse og sammensetning 

 

•  Eierforholdet til materialer og redskap som benyttes 

– Kan være bransjeavhengig 
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Helhetsvurdering 

• Momentene må vektes opp mot hverandre 
 

• Arbeidsmiljølovens formål 
 

• Eks: Quality People v. Statoil HR-2013-1391-A 
 
– Talte for entreprise 
•Avgrensing, ledelse, kontroll av arbeidstid og arbeidsstyrke, pris, ansvar 

for resultat 
 

– Talte mot entreprise 
• Statoil bestemte sommervikarer 
• Statoil stod for utstyr og lokaler 
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Kontakt:  

Marianne Kartum 

 Telefon 73 84 58 17 / 481 56 650, e-post: mka@svw.no 
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