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Høring NOU 2016: i Arbeidstidsutvalget
Det vises til departementets brev datert 15. januar 2016 hvor NOU 2016:1
Arbeidstidsutvalget sendes på høring med frist 1. julti.
Norges Rederiforbund er nærings- og arbeidsgiverforening for utenriks skipsfart og offshore
entreprenørvirksomhet på norsk sokkel. Vi representerer blant annet alle riggselskaper med
flyttbare offshoreinnretninger på norsk kontinentalsokkel, som til sammen sysselsetter mer
enn 8000 arbeidstakere underlagt de særskilte arbeldstidsbestemmelsene i
rammeforskriften for petroleumsvirksomheten til havs.
Norges Rederiforbund er enig i utvalgets forslag til generelle oppmykninger i
bestemmelsene om gjennomsnittsberegning av arbeidstid og kvelds-/nattarbeid, samt
innføring av en ny kategori arbeidstakere benevnt som delvis uavhengige stillinger. Derimot
er vi skuffet over at utvalget i liten grad har analysert de særlige arbeidstidsbestemmelsene
for offshorearbeid, herunder hvordan disse bestemmelsene har bidratt til de kostbare
arbeidstidsordningene som praktiseres på norsk sokkel. I det følgende vil vi først gi våre
kommentarer til utvalgets forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. Dernest vil vi redegjøre
for de særlige arbeidstidsbestemmelsene for petroleumsvirksomheten til havs, og fremme
forslag til endringer i tråd med Petroleumstilsynets rapport «Flyt av flyttbare innretninger
mellom kontinentalsokler i Nordsjøbassenget» avgitt til Arbeids- og sosialdepartementet 1.
juli 2015.
Utvalgets forslag til endringer 1arbeidsmiljøloven
Unntak fra arbeidstidsbestemmelsene basert på kjennetegn ved stillingen
Norges Rederiforbund støtter videreføringen av unntakene for ledende og særlig
uavhengige stillinger. Dette er unntak av stor praktisk betydning for virksomhetene.
Vi er enige i at ansatte i ledende stillinger har en arbeidssituasjon hvor de selv har best
mulighet til å ivareta egne verne- og velferdshensyn. Ledere utøver arbeidsgivers
styringsrett, og arbeidstidsreglene passer ikke for slike ansatte.
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Vi har ikke innvendingermot at det tas innet punkti arbeidsmiljøloven§ 14-6 om at unntak
fra arbeidstidsregleneskalfremgå av arbeidsavtalen,så lenge kravetskalforståssom en
ordensforskriftog ikkeet materieltvilkår.
Når det gjelderalternativetsærliguavhengigstillingstøttervi en videreføringav unntaket.
Praktiseringenav unntaketbør gjenspeileden samfunnsmessigeog teknologiske
utviklingen.Lovenmå reflekteredagensmakt- og styrkeforholdpå arbeidsplassene,
herunderarbeidsgivernesredusertemuligheterfor reell kontrollmed selvstendigeog høyt
utdannedearbeidstakeresarbeidstid.Særlig uavhengigeansattehar mer oppgavestyrte
enn klokkestyrteoppgaver. De er typisksatttil å ivaretaet ansvarsområdeog definererselv
hva som skal gjøresnår og på hvilkenmåte innenforløstdefinerterammer. I et arbeidsliv
hvorarbeidstakernehar stadighøyere kvalifikasjonerog i økendegrad har betydelig
innflytelseover sin egen arbeidshverdag,er det naturligat gruppenav særliguavhengige
vokseri omfang.
NorgesRederiforbundstøttervidereflertalletsforslagom å innføreen mellomkategorimed
Det er ikke
mulighettil å avtale unntakfra lovensmestdetaljertearbeidstidsbestemmelser.
i
tvilom at det økte utdanningsnivåetog den økte spesialiseringenog profesjonaliseringen
arbeidslivethar medførtat en størreandel av arbeidstakernehar betydeliginnflytelsepå
når, hvorog hvordanarbeidetutføres,storselvstendigheti utførelsenav arbeidetog
betydeligkontrolloveregen arbeidstid. Dette tilsieretter vår oppfatningat flere burde
slik utvalgetogsåforeslår. En
unntasfra lovensmestdetaljertearbeidstidsbestemmelser,
modellmed arbeidstakeresom er «særliguavhengigetter avtale»vil i tilstrekkeliggrad
ivaretapartenesbehovfor forutberegnelighet,samtidigsom det villevære enkeltå
håndheveet kriteriumom at arbeidstakereni det alt vesentligeselvkunnebestemmenår og
hvordanarbeidsoppgaveneskal utføres.
Vi forutsetterat innføringenav mellomkategorien«delvisuavhengigestillinger»ikkeskal
medføreen skjerpingav kriterienefor «særliguavhengigstilling».
Arbeidstidsutvalgetanbefalerat det utarbeidesveiledningersom gir mer utfyllende
forklaringerog eksemplerpå stillingersom kan unntas. Vi er skeptisktil dette. Slike
fortolkningerutarbeidetav forvaltningenoppfattesrasktsom bindendenoe som er
problematiski relasjontil legalitetsprinsippet.
Særreglerfor skift-og tumusordninger
NorgesRederiforbundstøtterutvalgetsforslagtil oppmykningi regleneom skift-og
turnusordninger.Dissebestemmelseneer av mindrebetydningfor våre medlemsbedrifter,
hvisskiftgåendepersonellstortsettfølger særreglenei rammeforskriften.Bestemmelsene
kan dog være viktigei forbindelsemed klassingog oppgraderingav fartøy og riggerhvor
det er behovfor at landansattearbeidermer intensivti en tidsbegrensetperiode.
Generelter det vår oppfatningat arbeidsmiljølovenhar strammerammerfor hvilke
og
som kan avtales,i forholdtil arbeidstidsdirektivet
arbeidstidsordninger
i landsom vi ellerssammenligneross med,jf. utvalgets
arbeidstidslovgivningen
gjennomgangav regelverketi Sverigeog Danmarkpå side216 i utredningen.I det
moderne,norskearbeidslivetsom er særpregetved betydeligselvbestemmelse,utstrakt
medbestemmelseog storjobbtrygghet,ser vi ikke hvorforvi skal ha vesentligstrengere
leggeropptil.
reglerenn arbeidstidsdirektivet
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En naturlig oppmykning utover det utvalget foreslår, ville være å tillate større
arbeidstidskonsentrasjon i tidsbegrensede perioder. Dette vil kunne redusere behovet for
midlertidig arbeidskraft og innleie i virksomheter som fra tid til annen opplever tydelige
arbeidstopper. Konkret vil vi foreslå at arbeidsmiljøloven § 10-5 Gjennomsnittsberegning av
den alminnelige arbeidstiden får et nytt fjerde ledd som følger:
(4)

For å dekke et tidsbegrenset behov kan arbeidsgiver og arbeidstaker eller
arbeidstakemes tillitsvalgte skriftlig avtale at den alminnelige arbeidstid for en periode
på inntil fire måneder i gjennomsnitt ikke blir lenger enn foreskrevet i § 10-4. Den
alminnelige arbeidstiden kan ikke overstige 84 timer i løpet av sju dager.

I tillegg bør det for slike tidsavgrensede avtaler åpnes for unntak fra arbeidsmiljølovens krav
til ukentlig hvile, som ikke har noen parallell i arbeidstidsdirektivet. Det foreslås at
arbeidsmiljøloven § 10-8 Daglig og ukentlig arbeidsfri (2) tilføyes et nytt annet punktum
som lyder:
Dette kravet kan fravikes i avtale om utvidet gjennomsnittsberegning av arbeidstiden
for en tidsavgrenset periode i medhold av § 10-5 (4).
Kveldsarbeid
Norges Rederiforbund støtter forslaget om en mer fleksibel adgang til å legge arbeid til tiden
etter kl. 21.00 på kvelden. Vi oppfatter dette som et gode for arbeidstaker, og et forslag
som kodifiserer noe som allerede er en utbredt praksis innenfor mange næringer.

Arbeidstidsbestemmelsene i rammeforskriften
Innledning
Reiten-utvalgets rapport «Økt bore- og brønnaktivitet på norsk sokkel» fremhevet at
arbeidstidsordningene er en vesentlig bidragsyter til det særnorske kostnadsnivået.
Arbeidstidsutvalget foreslår å endre 1/3-regelen, og det kan vi slutte oss til. Langt viktigere
er imidlertid å gjøre noe med de særlige rammene for arbeidstiden som medfører et lavere
årsverk i petroleumsvirksomheten enn på land.
Norges Rederiforbund viser til den særlige arbeidstidsreguleringen i rammeforskriften, hvor
det blant annet er bestemt at arbeidstiden for alle grupper skal være 36 timer i gjennomsnitt
og at hvilepauser skal regnes som en del av arbeidstiden. Disse bestemmelsene innebærer
at den effektive arbeidstiden offshore er fastsatt til 33 timer i gjennomsnitt pr. uke. Norges
Rederiforbund kan ikke se at det er grunnlag for å opprettholde særregler som gir et såvidt
lavt årsverk i petroleumsvirksomheten til havs.
Ukentlig arbeidstid i arbeidsmiljøloven og rammeforskriften
Den alminnelige ukentlige arbeidstiden skal etter arbeidsmiljøloven § 10-4 ikke overstige 40
timer. Den skal ikke overstige 38 timer blant annet hvor arbeidstaker må arbeide minst hver
tredje søndag eller 36 timer ved helkontinuerlig skiftarbeid eller sammenlignbart
turnusarbeid.
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Hvilepauserskal som hovedregelbetraktessom fritidog ikkemedregnesi arbeidstiden,jf. §
10-9. Dersomarbeidstakerikkekan forlatearbeidsplassenunder pauseneller der det ikke
finnestilfredsstillendepauserom,skal hvilepausenlikevelmedregnesi arbeidstiden.
For offshorearbeider det gitt avvikenderegleri Forskriftom helse, miljøog sikkerheti
petroleumsvirksomheten
og på enkeltelandanlegg(rammeforskriften)§§ 37-44. Den
alminneligearbeidstidenskal ikke overstige36 timer i uken i gjennomsnitti løpetav en
periodepå høystett år, jf. § 37 annet ledd. Bestemmelsendifferensiererikke
ukearbeidstideni forholdtil ulikearbeidsmønstreslikarbeidsmiljøloven§ 10-4 gjør.
Arbeidstidener derforkorterefor enkeltegrupper—særligrene dagstillinger—enn den ville
vært etter arbeidsmiljølovensalminneligebestemmelser.
Hvilepausenskal etter rammeforskriften§ 40 annet ledd være én time når arbeidstidener
tolvtimer i døgnet. I motsetningtil det somfølger av arbeidsmiljølovenskal hvilepausen
regnessom arbeidstid.Trekker manfra hvilepausene,og beregnerarbeidstidenpå samme
måte som på land, er den ukentligegjennomsnittligearbeidstidenetter sokkelregelverket
reeltsett kun 33 timer.
Særreglene går tilbake til 1977
Særreguleringenav arbeidstidenpå sokkelenble utformetav Halden-utvalgetparalleltmed
innføringav arbeidsmiljølovenav 1977, jf. NOU 1976:40 og NOU 1977:36. Dagens
arbeidstidsregulering
er i hovedsaken videreføringav Halden-utvalgetsforslaghvoretter
den alminneligearbeidstidenmedregnethvitepauserikkeskulleoverstige36 timer i uken
gjennomsnitti løpet av en periodepå høystett år. Halden-utvalgetsinnstillinggir ingen
nærmerebegrunnelsefor hvorforukearbeidstidenble sattså lavt somtil 36 timer uavhengig
av arbeidstidsordning,
eller hvorforman bestemteat hvilepauserskulleregnessom
arbeidstid.Arbeidsgiverrepresentantene
i utvalgetdissentertepå dissepunktene:
«UtvalgetsmedlemmerKåre D. Nielsenog Tom S. Vadholmslutterseg til flertallets
uttalelser,bortsettfra forslagetom at alle grupperarbeidstakeresom arbeiderpå
kontinentalsokkelenbør ha samme begrensningi arbeidstidenslengdeog at denne
bør være 36 timer pr. uke i gjennomsnitt.I arbeidsmiljøloven§ 46 punktene2, 3 og 4
er inntattarbeidstidsbestemmelser
som omfatteralt arbeidsom utførespå land.
Bestemmelsenebør også bringestil anvendelsepå kontinentalsokkelen.I de tilfeller
det f eks dreier seg om helkontinuerligskiftarbeideller sammenlignbartturnusarbeid,
vil arbeidstidenbli 36 timer pr. uke i gjennomsnitti henholdtil § 46 pkt.4. På
tilsvarendemåte vil arbeidstidenbli 38 timer pr. uke i gjennomsnitti den utstrekning
forutsetningenefor anvendelseav § 46 pkt. 3 foreliggerog viderepå samme måte
med hensyntil § 46 pkt.2.»
Samme utvalgsmedlemmertokfølgendedissensved utformingav de konkrete
særbestemmelseri NOU 1977:36:
«UtvalgetsmedlemmerKåre D. Nielsenog Tom S. Vadholmfastholdersinedissenser
i utvalgetsutredningI, kap. V punkt2.2
Dessutenforeslårde at forskriftenes§ 8 2.
ledd, 1. setningendrestil å lyde:«Den alminneligearbeidstidmå ikkeoverstige12
timer i døgnetog et antalltimer pr. uke i gjennomsnittover et tidsrompå høystettår
tilpassetdet som er bestemti arbeidsmiljølovens§ 46 nr. 2, 3 og 4». De foreslår
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videre at følgendesetningutgåri forskriftenes§ 11, 1. ledd:«Hvilepauseneskal
medregnesi arbeidstiden»...»
Bestemmelsenom at hvilepausenskal medregnesi arbeidstidenbleforsøkttatt opp under
arbeideti det senere Bull-utvalget,somforesloå leggeogså de flyttbareinnretningene
underarbeidsmiljøloven.Da det imidlertidrasktble konstatertuenighetblantutvalgets
medlemmerble spørsmåletlagtdødt.
på 36 timer pr. uke frem til NHO
Tariffavtalenefulgteden offentligearbeidstidsreguleringen
i 1987. Den vanlige
og LO avtalte den generellearbeidstidsnedsettelsen
offshorevar på dettetidspunktetbasertpå 2-3-rotasjon(eventuelt2-2arbeidstidsordningen
2-4) hvoroppholdsperiodenetilsvarte2/5 av den totaletid og et årsverkpå 1752 timer. Den
generelleordningenskullenå være at lovens36-timersuke tilsvarer33,6 timer i
tariffavtalene. Konsekvensenvar at man måtte endre rotasjonentil såkalt2-3-2-4, hvor
man i en 11-ukersarbeidssyklusmed to ukersoppholdsperioderpå innretningenhar
vekselsvistre og fire ukerfritidi land.
I 2000 avtalte NHO og LO innføringav den femte ferieukenog ble da enige om å redusere
det tariffestede(netto)offshoreårsverketfra 1612 til 1582 timer. Man måtteda gå overtil
såkalt2-4-rotasjon,som gir en ukentligarbeidstidpå 31,1 timer (28,5 timereksklusive
hvilepausen)og et årsverkpå 1460 timer.
Arbeidstidsutvalgetmener at sentraletariffavtalerhar langtstørrebetydningfor kostnadene
på sokkelenenn lovog forskrift. NorgesRederiforbundmenerdette er en feilslutning,da de
er selvegrunnmurenfortariffreguleringsærligearbeidstidsreglenefor sokkelvirksomheten
en, jf. redegjørelsenovenfor. Det er vanskeligå se for seg hvordanarbeidsgiverskal kunne
vinnegjennommed et krav om endringi arbeidstidsavtaleneuten at det hengersammen
på dettefeltet.
med en politiskerkjennelseav et behovfor «sektorharmonisering»
Oppsummering og forslag
Dagens rotasjonsordninger et produktav myndighetenesregelverkog de generelle,
tverrsektoriellearbeidstids-og feriereformenesom har funnetsted etter vedtagelsenav
arbeidsmiljøloveni 1977. Samspilletmellomforskriftensrammerog tariffavtalenetilsierat
det er behovfor regulatoriskebidragfra myndighetene.Særreglenefor offshorearbeidgir
en faktiskukentligarbeidstidpå 33 timer i gjennomsnitthvisarbeidstidenberegnespå
samme måte som på land hvorhvilepausenholdesutenom.Det i dag vanskeligå se hvorfor
det skal være slik. Et flertallav sokkelarbeiderehar i dag rene dagstillingerog villesåledes
hatt 38 eller 40 timersukearbeidstidetter arbeidsmiljøloven.Dagens sokkelinstallasjoner
har hotellstandard,og det er viderevanskeligå rettferdiggjøreat hvilepauseneskal
medregnesi arbeidstiden.
NorgesRederiforbundanmoderArbeids-og sosialdepartementetom å fjerne
særbestemmelseneom at hvilepauserskal medregnesi arbeidstidenog at den alminnelige
jf. mindretallets
arbeidstidenskal være 36 timerfor alle uavhengigav arbeidstidsordning,
rapport
Petroleumstilsynets
i
tiltakA2
med
tråd
i
forslagfra NOU 1977:36. Dette vil være
«Flytav flyttbareinnretningermellomkontinentalsokleri Nordsjøbassenget»avgittav
Petroleumstilsynet1. juli 2015.
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Avslutning
Norges Rederiforbund stiller gjerne i et møte med departementet dersom det er ønskelig å
få en utdyping av våre synspunkter.

Med hilsen
Norges
erifor
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