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Høring – forslag til endringer i arbeidsmiljølovens regler om kveldsarbeid 

og i virkeområdet for medleverforskriften 

 
Det vises til brev fra Legeforeningen datert 23.11.2016. 

 

Styret i Norsk overlegeforening har behandlet saken per e-post. Styret vedtok følgende 

uttalelse: 

 

Departementet foreslår i høringsnotatet å innføre mer fleksible regler for kveldsarbeid. Etter 

dagens lovgivning er arbeid mellom kl. 21.00 og 06.00 definert som nattarbeid. Med mindre 

arbeidets art gjør det nødvendig, er nattarbeid ikke tillatt, jf. arbeidsmiljøloven § 10-11 første 

og annet ledd. 

 

Departementet foreslår at bestemmelsen om tidspunktet for nattarbeid står fast, men ønsker en 

egen bestemmelse om at arbeidsgiver og arbeidstaker kan inngå skriftlig avtale om at 

arbeidstaker kan utføre arbeid i tidsrommet mellom 21.00 og 23.00. Det presiseres i lovteksten 

at avtalen må skje på arbeidstakers initiativ. 

 

Lovforslaget er primært ment å ivareta ønskene til dagarbeidere som av og til har behov for å 

arbeide ut over kl. 21.00, for eksempel ansatte i offentlig eller privat administrasjon. Tanken er 

at denne gruppen kan ha behov for å avslutte arbeidsdagen tidligere enn en ordinær arbeidsdag 

og heller jobbe noen timer hjemme på kvelden. 

 

Overlegeforeningen (Of) kan se at det for noen grupper av arbeidstakere kan oppleves som 

hensiktsmessig at de får adgang til å inngå en individuell avtale om utvidet adgang til 

kveldsarbeid. 

 

Of er imidlertid overordnet sett skeptisk til bestemmelser hvor det overlates til den enkelte 

arbeidstaker selv å passe på sitt eget vern. Det kollektive vernet i arbeidstidsordningene er 

under press, noe ikke minst høstens streik i helseforetakene er et tydelig eksempel på. 

Lovverket bør derfor innrettes mot å styrke det kollektive vernet, heller enn å svekke det. 

 

Of mener videre at en bestemmelse som departementet her foreslår, lett kan skape et press på 

andre arbeidstakere til å inngå tilsvarende avtaler og at det generelt vil skape en forventning 

om at ansatte skal være tilgjengelig for arbeidsgiver til sent på kveld. 
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Of bemerker også at det innenfor dagens regelverk vil være fullt mulig for virksomheter med 

tariffavtale å avtale at nattarbeid defineres fra andre tidspunkter enn kl. 21.00 (men ikke 

mellom kl. 00.00 og 06.00), jf. arbeidsmiljøloven § 10-11 første ledd. Den fleksibiliteten som 

lovforslaget ønsker å oppnå, kan derfor ivaretas ved å gå veien om en tariffavtale. 

 

På denne bakgrunn kan ikke Of støtte den foreslåtte endringen i arbeidsmiljølovens regler om 

kveldsarbeid. 

 

 

Med vennlig hilsen 
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