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Yngre legers forening  

 

Deres ref.:                        Vår ref.: 16/436                     Dato 26.01.2016 

 

Høring - NOU 2016: 1 Arbeidstidsutvalget 

 
Legeforeningen har mottatt høring fra Arbeids- og sosialdepartementet om NOU 2016: 1 

Arbeidstidsutvalget.    

 

Kort om NOUen: Arbeidstidsutvalget har gjennomgått dagens arbeidstidsregulering. Utvalget peker 

på at det kan være behov for enkelte endringer i dagens arbeidstidsregulering og legger fram forslag til 

endringer i reglene om særlig uavhengig stilling, kveldsarbeid, medleverordninger, og den såkalte en- 

tredjedelsregelen i petroleumssektoren. Det foreslås også enkelte særregler for skift- og 

turnusordninger. 

 

Sekretariatet oppfordrer foreningene til å gi tilbakemeldinger på utvalgets forslag (kapittel 10 og 11). 

Vi gjør også foreningsleddene særlig oppmerksomme på følgende kapitler:  

 

Kap. 8 Brudd på arbeidstidsbestemmelsene  

8.3 Analyse av brudd på arbeidstidsbestemmelsene i helseforetakene  

Her redegjøres det for omfanget av og årsaker til at det skjer brudd på arbeidstidsreglene i loven. I 

kapittel 8.3 har FAFO utført en analyse av årsaker til brudd i helseforetakene. 

 

Kap. 9 Behovet for arbeidskraft 

Her presenteres sentrale utviklingstrekk som påvirker arbeidsmarkedet og premissene som utvalgets 

anbefalinger baserer seg på. 

 

Kap. 11 Utvalgets overordnede vurderinger  

Kapittel 11.3: Hvem skal bestemme og forholdet mellom lov og tariffavtale, partenes rolle –  

11.7.3 Nærmere om mulige brudd i helseforetakene  

I kap. 11 presenteres utvalgets overordnede vurderinger. Utvalget har hatt som ambisjon å bidra med 

forslag til forbedringer som ivaretar hensynet til arbeidstakeres helse, velferd og ønsker om 

fleksibilitet. Samtidig skal forslagene ta hensyn til virksomhetenes behov og bidra til en best mulig 

bruk av samfunnets ressurser. 11.3. går utvalgets nærmere inn på partenes rolle. I 11.7.3 er det en kort 

oppsummering av Spekters begrunnelse for årsaker til brudd og hvordan virksomhetene arbeider for å 

unngå at de oppstår. 

 

Kap. 12 Særregulering basert på kjennetegn ved stillingen 

Mye av den offentlige diskusjonen om utvalgets forslag har handlet om oppmykningen av unntaket for 

arbeidstakere med særlig uavhengig stilling. Dette er også aktuelt for noen leger. 

 

Kap. 13 Særregler for skift- og turnusordninger 

I dette kapitlet ser utvalget nærmere på problemstillinger knyttet til skift- og turnusordninger. I punkt 

13.4.2 går utvalget nærmere inn på utfordringene i helse- og omsorgssektoren knyttet til avtaler og 

arbeidsplaner i forbindelse med skift- og turnusordninger. I punkt 13.4.3 og 13.4.4 vurderer et flertall 

av utvalget behovet for endringer i regelverket. I punkt 13.4.5 legger flertallet fram forslag til 
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endringer i reglene om gjennomsnittsberegning av den alminnelige arbeidstiden og forkorting av den 

daglige arbeidsfrie perioden for virksomheter med skift- og turnusordninger. 

 

Les om høringen: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-1/id2467468/  

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 2. mai 2016. 

Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.  

 

Høringen finnes på Legeforeningen.no under Legeforeningen mener – Høringer. 

 

 

Med hilsen 

Den norske legeforening 

 

Sara Underland Mjelva 

Rådgiver 
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