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Kollektiv
søksmålsrett
tilbake

Advokat Elisabeth Bjelland Foto: Rebecca Bjerga

Stortinget har vedtatt endringer
i arbeidsmiljøloven, nå får fagforeninger med
innstillingsrett etter arbeidstvistloven tilbake
kollektiv søksmålsrett ved ulovlig innleie. En
viktig seier for arbeidstakersiden, sier
Elisabeth Bjelland, advokat i SAFE.
Det er vedtatt å gjeninnføre regler om at
fagforeninger som har medlemmer i en
virksomhet som har leid inn arbeidstaker fra
bemanningsforetak, jf. arbeidsmiljøloven § 1412, kan reise søksmål i eget navn om
lovligheten av slik innleie.
– Dette styrker muligheten for å forfølge
bruken av ulovlig innleie, noe som i seg selv
kan ha en preventiv effekt ift useriøse aktører
i markedet. Ved denne endringen slipper nå
innleide å ta belastningen ved å selv måtte ta
ut søksmål, noe vi uten tvil oppfatter som en
viktig seier, sier Bjelland.
Endringen er en viktig del av regjeringens
arbeid med å styrke arbeidstakeres rett til
faste ansettelser og legge til rette for et trygt,
seriøst og organisert arbeidsliv.

– Muligheten for å stevne en bedrift via et
forbund, og ikke i enkeltpersoners navn, er en
viktig endring. SAFE var med en samlet
fagbevegelse mot endringene av
arbeidsmiljøloven i 2015. At den nye
regjeringen gjeninnfører denne rettigheten, er
et løfte som ble gitt den gang, sier
forbundsleder Hilde-Marit Rysst.
Slike regler ble innført i arbeidsmiljøloven i
2013, men opphevet i 2015. Et formål med
regler om søksmålsrett for fagforeninger på
innleieområdet, er å bidra til styrket
etterlevelse av reglene om innleie.
– SAFE hadde stevnet en bedrift i forbindelse
med innleie, men saken ble avvist,
da muligheten for kollektivt søksmål ble
fjernet, før saken kom opp for retten.
Medlemmene fikk dermed ikke testet
lovligheten rundt innleie, og bedriften
fortsatte som før, sier Rysst.
Forbundslederen mener innleid personell står
mye svakere i arbeidsforholdet enn fast
ansatte. Enkeltpersoner ønsker ikke å belaste
sitt navn med rettslige prosesser, for da kan
muligheten for fast ansettelse forsvinne.
– Derfor er det viktig at forbund nå kan løfte
saker som oppleves som ulovlige inn i
rettssystemet, uten at enkeltpersoner blir satt
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i fokus. SAFE mener dette er et viktig bidrag
for å styrke retten til faste ansettelser.
Det gjenstår enkelte formaliteter omkring
ikrafttredelse av denne endringen.

Spørreundersøkelse for
offshorearbeidere om
arbeidsmiljø og helse
Kreftregisteret er i gang med å sende ut
spørreskjema til alle som er registrert som
helikopterreisende på norsk sokkel de siste 20
årene. Dette er en særdeles viktig studie som
etter hvert kan gi svar på mange spørsmål
omkring arbeidsmiljø og helseskader.
Invitasjoner vil sendes ut i flere runder på SMS
og e-post. Dersom du ikke har mottatt
invitasjon via e-post eller SMS, vil du få
mulighet til å delta via lenke til
spørreundersøkelsen som legges ut på
Kreftregisterets nettsider.
– Spørreundersøkelsen er frivillig, men vi kan
ikke få sagt sterkt nok hvor viktig det er at alle
gjør så godt de kan med å besvare
spørreskjema og samtidig samtykker til at
spørreskjema kan benyttes i forskningen, sier
Halvor Erikstein, organisasjonssekretær og
yrkeshygieniker i SAFE.

God påske!
I forbindelse med påsken er SAFE-huset stengt
fra og med mandag 11. april til og med
mandag 18. april.

SAFE tilbyr gruppeavtale på
Tannhelseforsikring!
For kun 118 kroner
per måned kan du
som SAFE-medlem
forsikre tennene
dine for inntil 30.000
kroner pr år. Dette er en besparelse på
over 50% i forhold til full pris.
Vi i SAFE har kampanjemå ned ut april.
Bestill her.
Ungrabatt på Norges mest kjøpte
bilforsikring.
Fordi du er SAFEmedlem gir Gjensidige
deg hele 32 % på
bilforsikring uansett
om du har elbil, hybrid,
bensinbil eller dieselbil.
Har du lyst til å vinne en flott sekk med
godt innholdt?
Sjekk hva du kan
om
medlemsfordelene
dine i Gjensidige.

Som medlem får du alltid ekstra god pris på
forsikring. Visste du at over 60 % av
medlemmene bruker forsikringsfordelene?
Delta på quiz og bli med i trekningen.
De sentrale tillitsvalgte er tilgjengelige i løpet
av påskedagene, du finner kontaktinformasjon
på vår hjemmeside www.safe.no.

Med vennlig hilsen SAFE
@safe.fagforbund

