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Høring - endring i arbeidsmiljøloven 
 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 5. juli 2017. 

 

Overlegeforeningen (Of) har behandlet saken per e-post. Styret vedtok følgende uttalelse i 

saken: 

 

I tråd med Legeforeningens oversendelsesbrev har Of særlig konsentrert seg om de foreslåtte 

endringene som gjelder bestemmelsen om fast ansettelse i arbeidsmiljøloven § 14-9 første 

ledd. 

 

Hovedregelen i norsk arbeidsliv er at arbeidstakere skal ansettes i faste stillinger. Of anser 

dette som et sentralt prinsipp, som er viktig både av hensyn til arbeidstakers forutsigbarhet og 

samfunnslivet generelt. 

 

Denne hovedregelen framgår allerede av arbeidsmiljølovens § 14-9 første ledd første punktum. 

Slik Of forstår departementets høringsnotat, er de foreslåtte endringene i denne bestemmelsen 

kun ment å nedfelle hva som allerede er gjeldende rett – i tråd med hvordan begrepet fast 

ansettelse er tolket og forstått i rettspraksis. 

 

De foreslåtte endringene er derfor ikke ment å medføre realitetsendringer, men Of anser det 

likevel som viktig at innholdet blir tydeliggjort i loven. 

 

Hensynet bak departementets forslag er særlig knyttet til situasjonen for bemanningsbyråer i 

bygg- og anleggsbransjen, men Of mener det er viktig at loven også utformes slik at innholdet 

i begrepet fast ansettelse gjøres generelt for alle ansettelsesforhold. 

 

Of støtter de foreslåtte endringene i departementets høringsnotat på dette punktet. 

 

Of er imidlertid skeptisk til departementets forslag om det nye tillegget i den foreslåtte 

bestemmelsen i § 14-9 (2) g som gjelder arbeidstakere i bemanningsbyråer. Slik bestemmelsen 

er utformet vil den kunne gi en utvidet adgang til å ansette arbeidstakere midlertidig og dermed 

uthule lovens hovedregel om fast ansettelse. 

 

Med vennlig hilsen 

Norsk Overlegeforening 

 

Jon Helle 

Leder 




