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Høring - NOU 2016:1 Arbeidstidutvalget 

 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 26.2.2016. 

 

Styret i Norsk overlegeforening har behandlet saken på mail. Styret vedtok følgende uttalelse: 

 

 

Norsk overlegeforening (Of) har gjennomgått Arbeidstidsutvalgets innstilling. Of har 

vesentlige innsigelser til utvalgets sammensetning, og utvalgets forslag til endringer. 

 

Innledende betraktninger 

Bestemmelser om arbeidstid er regulert i norsk lov og i de enkelte tariffavtaler. Norge er også 

gjennom EØS-avtalen underlagt EUs arbeidstidsdirektiv. 

 

Et godt og inkluderende arbeidsliv med høy yrkesdeltakelse forutsetter godt samarbeid mellom 

arbeidsgiver og arbeidstakersiden. De nordiske land har særegne tradisjoner for vellykket 

arbeidslivsorganisering, høy omstillingsevne og produktivitet samt lavt konfliktnivå i 

arbeidslivet gjennom treparts-samarbeidet. Særlig viktig var etableringen av 

Samarbeidsprosjektene mellom LO og NAF (1965), som bidro til at ansatte fikk reell 

medbestemmelse i arbeidslivet. 

 

Utviklingen de seneste ti-år har gått i retning av svekket medbestemmelse. Dette har 

sammenheng med stadig sterkere mål- og resultatstyring, økende bruk av eksterne konsulenter 

og ulike organisasjons- og ledelsesmodeller, samt en dreining i retning av 

management-styring, også i offentlig sektor. Etter Ofs erfaring er ansattes innflytelse og 

medbestemmelse betydelig svekket også i helse- og omsorgssektoren. Trepartssamarbeidet 

trues gjennom denne utviklingen. 

 

Samtidig har arbeidsformene i helse- og omsorgssektoren endret seg betydelig. Parallelt med 

krav om økt effektivitet og produktivitet har beleggsprosenten øket, liggetiden gått ned, og 

gjennomstrømningen av pasienter økt. Også i polikliniske og behandlingsforløp og annen 

dagbehandling er aktivitet og produktivitet kraftig økt. Kombinert med svekket 

medbestemmelser bidrar endringene til en betydelig øket belastning for arbeidstakerne. 

 

Etter Ofs erfaring viser arbeidsgiversiden mindre interesse for å finne frem til gode løsninger 

gjennom reell medbestemmelse. Vi opplever at våre medlemmer har mindre innflytelse, og at 

arbeidsgiver i betydelig grad benytter ovenfra og ned styring for å tvinge gjennom endringer. 



2 

 

 

Drøftingsinstituttet ivaretar i mange tilfeller ikke reell medbestemmelse, men organiseres av 

arbeidsgiversiden i stedet som rene formalistiske prosesser uten egentlig innhold eller 

betydning for utfallet. Dette har i særlig grad vært tilfellet i Spekters medlemsbedrifter i helse- 

og omsorgssektoren. 

 

Spekter har over tid arbeidet for endringer i arbeidslivet som styrker arbeidsgivernes adgang til 

styring. Dette har skjedd gjennom forhandlinger, utenom forhandlinger, gjennom 

rettsliggjøring av tariffbestemmelser og gjennom formelt og uformelt påvirkningsarbeid mot 

offentlige myndigheter. Spekter har fra 2011 arbeidet systematisk for nedsettelse av et 

arbeidstidsutvalg. 

 

 

Om betydningen av utvalgets sammensetning 

Regjeringen valgte i 2014 å etterkomme Spekters ønske ved å nedsette et arbeidstidsutvalg. 

Utvalgets sammensetning er etter Ofs syn ikke egnet til å gi en balansert fremstilling av 

saksfeltet, og derfor uegnet til å komme med tilrådninger til endringer. Of vil gjøre nærmere 

rede for innvendingen under. 

 

Ved oppnevning har regjeringen unnlatt å ta med arbeidstakersiden i utvalgsarbeidet. Tre av 

utvalgets medlemmer har en sterk tilknytning til arbeidsgiversiden. Dette gjelder Byrkje, 

Borgerud og Christiansen.  

 

Byrkje er ansatt ved helsebyrådsavdelingen i Bergen kommune.  Byrkje har vært sterkt 

involvert i striden rundt langturnus ved Ladegården sykehjem i Bergen. Borgerud satt fra 

2004-14 som styreleder i Spekter-bedriften NSB. Christiansen er HR sjef i Spekter-bedriften 

Helse vest, og sitter sentralt i Spekters forhandlingsutvalg. 

 

Etter Ofs syn er det nærliggende å betrakte utvalgsmedlemmene som representanter for 

arbeidsgiver. 

 

 

Om betydningen av at utvalget er delt i viktige spørsmål 

Utvalget er delt på de viktigste områdene. Utvalgsmedlemmene fra arbeidsgiversiden tilhører 

uten unntak den delen av utvalget som foreslår endringer til arbeidsgivers gunst, og 

arbeidstakers ugunst. Etter Ofs syn er det sannsynlig at utvalgets drøftinger og innstilling ville 

vært en annen hvis utvalget hadde hatt representasjon fra både arbeidsgiver- og 

arbeidstakersiden. Of finner sammensetningen av utvalget uhensiktsmessig, og oppfatter at 

dette er særlig kritikkverdig sett i lys av bakgrunnen for nedsettelse av utvalget etter påtrykk 

fra arbeidsgiverorganisasjonen Spekter. 

 

Etter Ofs syn bidrar dette i vesentlig grad til å svekke legitimiteten til tilrådningene fra 

utvalget. 

 

 

Kritikk av utvalgets datagrunnlag 

Of er videre kritisk til datagrunnlaget som danner basis for utvalgets vurderinger. Det 

fremkommer av rapporten at en hoveddel av underlaget er fremskaffet av Spekter og Helse 

Vest. Of har ikke detaljkunnskap om innholdet i dette underlaget, men stiller seg i 

utgangspunktet skeptisk til et datagrunnlag fremskaffet av en arbeidsgiverrepresentant som har 
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hatt en så aktiv rolle både i å iverksette utvalgsarbeidet og som sitter representert i utvalget. 

 

Of stiller seg videre kritisk til at FAFOs undersøkelser av brudd på arbeidstidsbestemmelsene 

legges til grunn, fordi det er kjent at kvaliteten på denne undersøkelsen forringes ved at FAFO 

ikke har hatt anledning til å kontrollere om bruddene har vært avtalt, og således innenfor 

lovens adgangsbestemmelser.  

 

Of merker seg at utvalget finner at yrkesdeltakelsen i Norge er særskilt høy, og videre at antall 

utførte timeverk per innbygger er høyere i Norge enn i de fleste andre OECD-land. Nedgangen 

i timeverk per sysselsatt har også flatet ut de senere år, og pensjonsreformen vil trolig bidra til 

at arbeidstakere vil stå lengre i jobb. I tråd med mandatet fremmer utvalget likevel tilrådninger 

med siktemål å øke antallet timeverk per innbygger ved å «legge til rette for heltid». 

 

Utvalget bemerker at det nylig ble iverksatt endringer i Arbeidsmiljøloven som åpner for 

«vesentlig mer fleksibilitet enn tidligere» og at effekten av disse endringene ikke er kjent. 

Utvalget peker også på at det ikke er vanskelig å oppnå avtale om unntak, og at samarbeidet i 

virksomhetene om fleksible arbeidstidsordninger i hovedsak er uproblematisk under dagens 

lovverk. Utvalget viser videre til at årsaken til at bedriftene ikke benytter unntaksadgangen er 

at de kan være for dårlig kjent. 

 

Utvalgets flertall foreslår likevel endringer på en rekke områder som vil bidra til svekkelse av 

medbestemmelse og øke arbeidsgivers adgang til å pålegge arbeidstakerne 

arbeidstidsordninger de ikke ønsker. 

 

Utvalget begrunner forslagene med ønske om økt fleksibilitet både fra arbeidsgiver og fra 

arbeidstakersiden, bedre fagmiljø og redusert fravær. Arbeidstakersiden som har gitt innspill til 

utvalget, har imidlertid ikke ytret seg i denne retning, og etter Ofs syn bør utvalgets flertall 

unnlate å legge arbeidstakers interesse til grunn for endringsforslag som arbeidstakersiden 

eksplisitt har gått i mot. Det er videre søkt å legge spekulasjoner om redusert fravær til grunn 

for endringsforslagene. Etter Ofs syn er det mer sannsynlig at endringsforslagene vil ha 

omvendt effekt. 

 

Utvalgets flertall mener at hensynet til medbestemmelse og ansattes innflytelse på 

arbeidstidsordningene vil ivaretas gjennom drøftingsplikten; «det betyr at de tillitsvalgte har 

reell innflytelse.» Etter Ofs erfaring har utviklingen i sykehusene i mange tilfelle bidratt til en 

vesentlig svekkelse av medbestemmelse gjennom drøftingsinstituttet. Etter Ofs syn er utvalgets 

formodninger på dette området urealistiske, og bidrar til å tilsløre den betydelige 

maktforskyvningen og svekkelse av medbestemmelse endringsforslagene vil medføre. 

 

Of vil i det videre komme med innspill til enkelte av utvalgets forslag til endringer 

 

 

Endringer i adgang til unntak for arbeidstakere i særlig uavhengig eller ledende stilling. 

Utvalget foreslår at bestemmelsene holdes uendret, men utvalgets flertall foreslår å øke 

mulighetene for unntak ved at det innføres en ny kategori for arbeidstakere med delvis 

uavhengig stilling. 

 

Ofs erfaring er at avtale om unntak fra arbeidstidsbestemmelsene i mange tilfeller bidrar til et 

press på arbeidstakere i lederposisjoner, og videre at arbeidsgiversiden presser på for at 

unntaksadgangen skal omfatte ledere som i begrenset grad oppfyller vilkårene nedfelt i lovens 
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forarbeider. Of ønsker i stedet en skjerpelse og tydeliggjøring av bestemmelsene for 

unntaksadgangen. Rapporten klargjør etter Ofs syn i liten grad hvilke grupper de nye 

unntaksbestemmelsene skal gjelde for, og stiller seg kritisk til forslaget. 

 

Of er videre kritisk til at dette skal reguleres ved kontraktsinngåelse, og vil anmerke at i denne 

situasjonen har arbeidstakeren i særlig liten grad kunnskap om arbeidsvilkårene og grad av 

frihet, og arbeidstakeren er videre i en særlig svak posisjon for å fremme egne verne-hensyn. 

 

 

Særregler for skift- og turnusordninger 

Det foreslås en rekke endringer i bestemmelsene om skift og turnusordninger. Utvalgets flertall 

foreslår redusert hviletid, økt daglig arbeidstid og økt adgang til gjennomsnittsberegning. Flere 

av forslagene ligger utenfor hovedreglene i Arbeidstidsdirektivet. Utvalgets flertall anfører at 

det er veldokumentert at økt daglig arbeidstid og redusert hviletid øker gir helsebelastninger og 

øker risikoen for feil, men peker på at det er vanskelig eksakt å si hvor denne grensen går, og 

at dette uansett er arbeidsgivers ansvar (!).  

 

Utvalget anfører videre at «utfordringene knyttet til avtaleinngåelse fører til at 

arbeidsgiverressurser som ellers kunne vært brukt til å forbedre den enkelte arbeidstakers 

medvirkning, går med til å takle utforinger knyttet til inngåelse av avtaler..». 

 

Of anser drøftingene gjort i denne delen av rapporten som tendensiøse og ensidig i favør av 

arbeidsgiverinteresser. Of støtter mindretallets anmerkninger. 

 

Utvalgets hovedbegrunnelse for endringsforslagene er hensynet til deltidsansatte. Of stiller seg 

særlig kritisk til at utvalget foreslår ordninger som faller inn under unntaksadgangen i 

Arbeidstidsdirektivet skal danne norm i norsk arbeidsliv. Of vil anta at forslaget vil medføre 

brudd på direktivets bestemmelser. 

 

Of merker seg at de fleste del-tidsansatte ikke er fullt sysselsatt etter eget ønske, og at det er et 

mindretall som ønsker full stilling. Dette henger trolig sammen med vår særskilte høye 

yrkesdeltakelse. Of ser det som en styrke ved arbeidslivsorganiseringen at det er mulig å 

etterkomme arbeidstakernes ønske om deltidsjobb. Dette muliggjør kombinasjon av 

yrkesdeltakelse og ivaretakelse av andre sentrale oppgaver i samfunnet som omsorg for barn 

og eldre. Of anser likevel at det er lite hensiktsmessig at enkelte arbeidstakere går ufrivillig 

deltid. Utvalgets delte innstilling peker på økt tvungen helgejobbing gjennom endringer i 

ordninger for gjennomsnittsberegning som løsning på deltidsproblematikken. 

 

Of savner en drøfting av dette spørsmålet. Flertallets forslag vil ganske åpenbart gjøre det 

mindre attraktivt å jobbe i helse- og omsorgssektoren. I særdeleshet gjelder dette for 

arbeidstakere i livsfaser hvor de har omsorg for barn. Etter Ofs syn er det sannsynlig at de 

foreslåtte endringene vil svekke rekrutteringsmulighetene, og kunne bidra til å presse både 

deltids- og heltidsansatte ut av arbeidslivet. 

 

Utvalget legger til grunn at det ikke har latt seg gjøre å finne løsninger på helge-

problematikken i helse- og omsorgssektoren. Utvalget er på dette området tilsynelatende 

ufullstendig informert. Ved de fleste norske sykehus eksisterer det frivillige ordninger for 

ansatte som er villige til å jobbe hver annen helg i stedet for hver tredje. Ordningene baserer 

seg på høyere honorering for ansatte som påtar seg denne mer-belastningen. Etter det Of 

kjenner til, inngås det avtale om jobb hver annen helg med en samlet årlig kompensasjon på 
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50 000 kroner til arbeidstakere som inngår i avtalen. Ordningen muliggjør at arbeidstakere som 

er i en livsfase hvor helgearbeid ikke gir vesentlig sosial belastning får en ekstra påskjønnelse. 

Etter Ofs syn vil denne type fleksible ordninger i større grad bidra til å nå de overordnede 

målsetningene med dekning av helge-turnuser og redusert ufrivillig deltid. 

 

Etter det Of kjenner til er utbredelsen av ordningen begrenset av at arbeidsgiver ikke ønsker å 

gi ekstrakompensasjon for ekstrabelastningen. 

 

Of vil ellers bemerke at flertallets omtale av endringsforslagene underkommuniserer den økte 

belastningen endringene vil kunne medføre for enkelte arbeidstakere. I parforhold der begge 

jobber turnus og de har omsorg for felles barn, vil selv en moderat økning i hyppighet av 

helgearbeid kunne ha store konsekvenser. Ved 3-delt helg vil de ha felles helgefri 17 av årets 

helger. Ved en økning på tre helger årlig vil antallet frihelger falle til 11. Etter det Of kan se, 

vil utvalgets forslag også muliggjøre tvungen helgejobbing hver annen helg for 

turnusarbeidere. Of anser at dette ikke er godt fremstilt. 

 

Of støtter mindretallets anmerkninger. 

 

 

Medleverordninger 

Of ser behovet for særskilte arbeidstidsordninger for særskilte institusjoner. Utvalget foreslår 

at ordningen utvides til å omfatte flere institusjoner. Utvalget har ikke gitt noen detaljert 

fremstilling av hvilke institusjoner dette skal omfatte, og det er derfor vanskelig å gi noen 

begrunnet vurdering av endringsforslagene. 

 

 

Oppsummert 

Of stiller seg kritisk til at regjeringen har nedsatt et utvalg hvor kun en av partene i arbeidslivet 

er representert. 

 

Of stiller seg kritisk til kildegrunnlaget som legges til grunn i rapporten. 

 

Of støtter mindretallets anmerkninger i endringsforslagene som legges frem. 

 

Etter Ofs syn er Spekter i liten grad egnet til alene å innrette arbeidstidsordningene i Helse og 

omsorgssektoren. Utviklingen i sektoren taler i retning av en skjerpelse av dagens 

bestemmelser for å ivareta arbeidstakervernet og sikre fremtidig rekruttering snarere enn 

svekking på en rekke områder som utvalget foreslår. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

 

Jon Helle 

Leder 




