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Det nyeetablerte 
polske firmaet Norse 
skal fra årsskiftet 
overta hele produk-
sjonsprosessen hos 
Sekkingstad A/S på 
Skaganeset.

SKAgAnESET: Det er for å unngå 
å bli rammet av Vikarbyrådirek-
tivet som innføres i Norge fra 
1.januar 2013, at Sekkingstad A/S 
går til dette dramatiske skrittet.

– I denne bransjen varierer 
behovet for arbeidskraft fra års-
tid til årstid, og vi har i mange år 
benyttet oss av utenlandske vika-
rer i produksjonsprosessene. For 
tiden har vi om lag 40 vikarer i 
virksomheten, og de lønnes med 
100 kroner timen.  De fleste kom-
mer fra Polen, og de har vært hos 
oss i årevis, sier administrerende 
direktør Bård Sekkingstad.

Går sin gang
Sekkingstad forklarer at fra års-
skiftet blir hele produksjonen på 
Skaganeset overtatt av det polske 
selskapet Norse, som holder til i 
byen Kolobrzeg i Polen. Både de 
40 polske vikarene og om lag 20 
norske vil fra årsskiftet bli fast 
ansatt i det nye polske selskapet.

– Vi har skrevet en driftsavtale 
med selskapet, og aktiviteten på 
Skaganeset vil gå sin gang som 
før, sier Sekkingstad.

– Er ikke dette et smutthull for 
å unngå å bli rammet av direk-
tivet?

– Nei, jeg ser det ikke slik. Vi 
har kjent til vikarbyrådirektivet 
og disse problemstilingene lenge, 
og er litt overrasket over at andre 
ikke har fått det med seg. Kost-
nadseffekten som følge av direk-
tivet er det etter vår mening mulig 
å unngå. Men det følger også med 
et solidaritetsansvar som vi har 
vurdert som uakseptabelt for vår 
bedrift.  Etter å ha vurdert flere 
alternative løsninger har vi der-
for valgt denne, sier Sekkingstad. 

Pengemaskinen på Skaganeset 

kommer i 2012 til å omsette for 
om lag 1,5 milliarder kroner.

Sotra fiskeindustri
Den andre store fiskeforedlings-
bedriften i Sund, Sotra Fiske-
industri, har besluttet å innrette 
vikarbruken slik at den blir i tråd 
med det nye direktivet.

– Dette påfører oss betyde-
lig høyere lønnsutgifter da også 
vi har mange vikarer, og  kon-
kuranseevnen vår blir svekket. 
Et enstemmig styre har likevel 
valgt å innrette seg etter direk-
tivet, sier daglig leder Kjell Inge 
Eide i Sotra Fiskeindustri.

Når Vikarbyrådirektivet inn-
føres i Norge fra 1.januar 2013, 
skal alle vikarer som leies inn 
via bemanningsbyråer, lønnes 
og behandles likt med de som er 
fast ansatt i virksomheten. Svært 
mange bedrifter i Sotra-regioen 
rammes av direktivet. 

Det er stort behov for fleksi-
bel arbeidskraft i mange bransjer. 
Innleide arbeidstakere fra utlan-
det vil på grunn av direktivet få 
et betydelig lønnshopp. I noen til-
feller vil de ende opp med en høy-
ere lønn en norske arbeidstakere.

Frokostmøte
Vest Næringsråd inviterte tirs-
dag til frokostmøte der temaet 
nettopp var en gjennomgang av 
Vikarbyrådirektivet. Advoka-
tene Jarle Ringheim og Sunniva 
Nising Sandvold fra advokatfir-
maet Kluge var hyret inn for å for-
klare hvordan reglene kan hånd-
heves i det daglige.

Den viktigste konsekvensen 
av direktivet er at bemannings-
byråer fra årsskiftet skal sørge 
for at utleid arbeidstaker sikres 
de vilkår som hadde kommet til 
anvendelse dersom arbeidstaker 
hadde vært ansatt hos innleier for 
å utføre samme type arbeid.

Det innebærer i utgangspunk-
tet at innleide skal behandles som 
om de er direkte ansatt i bedrif-
ten, og at det er forholdene hos 
innleier som avgjør vilkårene den 
innleide skal tilbys, ikke beman-

Vikarbyrådirektivet byr på utfordringer

Sekkingstad flagger 
ut produksjonen

ningsbyråets forhold som tilfellet 
er i dag. Formålet med hele direk-
tivet er å sikre bedre vilkår for 
innleide ansatte gjennom likebe-
handling med ansatte hos innleier. 

– Det blir Arbeidstilsynet og 
de tillitsvalgte som blir vaktbik-
kjer, og som skal se til at de nye 
reglene overholdes. Det vil nok 
også bli noen virksomheter som 
vil forsøke å unndra seg det nye 
regelveket, sa advokat Ringheim.

Han regner med at det vil 
komme en del tvister, som vil 
måtte avklares gjennom dom-
stolsbehandlinger. 

Byråene
Til frokostmøtet kom represen-
tanter fra en rekke lokale beman-
ningsbyråer. Ett av bemannings-
byråene som var til stede, var Vex-
gruppen. Vex-gruppen omset-
ter dette året for knappe 50 mil-
lioner kroner, og 85 prosent av 
inntektene kommer fra utleie av 
vikarer til den lokale oljerelaterte 
industrien. 

Daglig leder Bente Moen 

Borge tror ikke at det nye direk-
tivet vil medføre store endinger 
for Vex-gruppen.

– Vi kommer likevel til å ha et 
litt tettere samarbeid med innlei-
erfirmaene, og vi kommer nok til 
å besøke de ulike arbeidsplassene 
litt hyppigere enn det vi har gjort 
hittil, sier hun.

Hun antar at direktivet er kom-

met for å motvirke sosial dum-
ping, og hun tror at det er de use-
riøse bemanningsforetakene som 
vil slite etter at det nye direktivet 
er trådt i kraft.

– For de seriøse aktørene i mar-
kedet vil det nye direktivet bare 
være en fordel, tror hun.
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Advokat Sunniva Nising Sandvold var en av advokatene som redegjorde for prinsippene i det nye vikarbyrådirektivet. De fleste av de om lag 40 som møtte opp  til frokostmøtet til VNR kom 
fra lokale bemanningsbyråer.

Leder i VNR, Per Aarsand, delte ut en liten oppmerksomhet til de to foredragsholderne.

Daglig leder Bente Moen Borge i Vex-gruppen  hadde satt av tid for å være 
med på frokostmøtet.


