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Utgangspunktet

• Uro over utviklingen

• Sammenfatte, analysere og drøfte kunnskap 
om tilknytningsformer i arbeidslivet

• Skape oppmerksomhet og debatt om temaet 





Om boka 

• Utgitt på Cappelen Damm august 2018

• Ingen interessenter bak – annet enn forfatterne 
og forlaget

• Strukturen i boka = tilknytningsformer i 
arbeidslivet



Prolog

• Guy Standing: Stadig flere 
arbeidstakere i verden uten fast 
arbeid – prekariatet vokser

• Prekariatet på norsk?



Fast

• Hovedregel og hovednorm i norsk arbeidsliv

• «Når prøvetiden er over, gis den ansatte 
automatisk fullt stillingsvern. Dermed kan man 
si at dersom arbeidsgiver ikke reagerer med 
oppsigelse i prøvetiden, har han akseptert 
den ansatte som han er.» 

(Skarning 2015, s. 4)



Midlertidig

• Midlertidig ansatte, ekstrahjelper 
og tilkallingsvakter

• Reguleringer på gli? 
• Liberalisering av midlertidige 

ansettelser

• Ekstrahjelper og tilkallingsvakter 
– rettighetsløse midlertidige



Innleid

• Kampen om tallene – hva er 
omfanget? 

• Kampen om reguleringene 

• Gråsonene

• Eksempler: Bygg, Norwegian, 
helse- og omsorgstjenester



www.fellesforbundet.no/innleie
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Utsendt

• Internasjonalisering av det norske 
arbeidsmarkedet etter 2004

• Utsending = vinn-vinn? For hvem? 

• Allmenngjøring, utsendingsdirektivet, 
ESA/verftssaken



Selvstendig

• Har ikke arbeidsgiver eller arbeidsgiveransvar, 
og næringsinntekt som hovedinntektskilde 

• …eller maskert arbeidstaker?

• Stabilt omfang – men nye former
• Eks: Selvstendige i kommunal omsorg, 

Aleris..



Frilans og delingsøkonomi

• Frilans = fløyelsprekariat?

• Den surrete delingsøkonomien – hvor er 
arbeidstakerne? Hvem er arbeidsgivere?



Svart 

• Det usynlige arbeidsmarkedet 
• 2015: 26 mrd i verdiskapning

• Økt tilbud – økt etterspørsel

• Enkelte bransjer særlig utsatt; bygg, renhold

• Ny teknologi og digitale plattformer kan fremme 
den svarte økonomien – men også hemme den



Fire forslag i boka

• Teknisk beregningsutvalg for tilknytningsformer

• Ombud for tilknytningsformer

• Styrke det organiserte arbeidslivet

• Adgang til ett års prøvetid
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