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Høringssvar – Tiltak mot ufrivillig deltid  

 

Det vises til brev av 13.desember 2012, hvor det bes om innspill til forslag til endringer i 

arbeidsmiljøloven vedrørende tiltak mot ufrivillig deltid. Vedlagt følger Spekters kommentarer til 

forslagene i høringsnotatet. 

 

Spekter ønsker innledningsvis å understreke viktigheten av å redusere ufrivillig deltid, og viser i den 

forbindelse til det arbeid som gjøres blant annet i samarbeidet mellom Spekter og Fagforbundet for å 

finne gode tiltak som kan redusere deltidsbruken og gi flere hele stillinger. Vi vil også peke på de 

utfordringer vi har med at de fleste (ca 90%) som jobber deltid gjør det frivillig, og at dette må sees i 

relasjon til de betydelige arbeidskraftsutfordringer særlig i helsesektoren står ovenfor i årene som 

kommer. 

 

Regjeringens forslag slik de er skissert i høringsnotatet ble varslet i arbeidslivsmeldingen ”Felles 

ansvar for eit trygt og anstendig arbeidsliv”. Spekter var i hovedsak positiv til de tiltakene som der ble 

nevnt. Vi ser imidlertid at forslaget om mertidsparagraf vil være problematisk for en del av våre 

virksomheter, slik forslaget nå er beskrevet i høringsnotatet. Dette knytter seg særlig til at mertid ofte 

skyldes ekstravakter som oppstår uregelmessig, for eksempel pga akutt sykdom, hvor tidspunkt om 

omfang ikke lar seg fastslå på forhånd. Dersom forslaget forutsetter at mertiden skal stå på en fastsatt 

arbeidsplan, står vi ovenfor en helt ny driftssituasjon i virksomhetene, hvor konsekvensene er 

uoversiktlige. 

 

Vi har i det følgende kommentert forslaget i den rekkefølge de er omtalt i høringsnotatet. 

 

Lovfesting av drøftingsplikten 

 

Det foreslås å innføre en lovfestet drøftingsplikt for arbeidsgiver til minst en gang pr år å drøfte 

bruken av deltidsstillinger med de tillitsvalgte. 

Oslo, 08.02.2013 
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Det fremgår allerede av flere av Spekters overenskomster en plikt til å drøfte bruk av deltid med 

tillitsvalgte. Forslaget er derfor unødvendig i forhold til de fleste av Spekters medlemsvirksomheter, 

herunder helseforetakene. 

 

Plikt til å informere deltidsansatte personlig om ledige stillinger og fortrinnsrett 

 

Det foreslås å innføre en plikt til å informere deltidsansatte direkte/personlig om ledige stillinger og 

fortrinnsretten etter § 14-3. 

 

Mange virksomheter, blant annet alle helseforetakene, har i dag gode elektroniske systemer (intranett 

og webbaserte stillingsbaser), som gir alle ansatte oppdatert informasjon om stillinger og rettigheter. 

Det vil ikke være praktisk gjennomførbart å informere den enkelte personlig utover dette, og vi 

forutsetter at forslaget heller ikke er tenkt slik. Direkte/personlig informasjon til deltidsansatte vil 

måtte sorteres, slik at informasjonen bare sendes til de som faktisk ønsker økt stilling og som vil kunne 

være kvalifisert til stillingen. Dersom man med personlig mener at hver enkelt skal kontaktes og 

holdes løpende informert om ledige stillinger direkte via sin leder, vil dette i mange virksomheter 

innebære en betydelig arbeidsoppgave, og et kraftig skritt tilbake dersom slik informasjon skal gjøres 

manuelt.  

 

Rett til utvidet stilling 

 

Det foreslås å innføre en rett til utvidet stilling for deltidsansatte som i en 12 måneders periode jevnlig 

har arbeidet utover avtalt arbeidstid. 

 

Forslaget om en mertidsparagraf er ment å treffe deltidsansatte som over lang tid har hatt et jevnt 

merarbeid. Et eksempel er en medarbeider som jobber mandag, tirsdag og onsdag som en del av sin 

faste stilling, men som over lang tid har arbeidet torsdag i tillegg som følge av et varig behov. I slike 

tilfeller er det åpenbart at vedkommende bør ha den stillingsandelen vedkommende faktisk fyller. I 

dette tilfellet har vedkommende også trolig rett til det etter dagens regler om midlertidig ansettelser, jfr 

Arbeidsmiljølovens § 14-9. 

 

Det forslaget som nå foreligger, går imidlertid utover dette eksemplet, og reiser en del 

problemstillinger det er viktig å ha høy oppmerksomhet rundt. Spekter har i egen e-post 

til Arbeidsdepartementet av 11. januar stilt spørsmål om hvordan tilfeldig merarbeid (ekstravakter) er 

tenkt iverksatt innenfor rammene av en fast stilling. Vi har foreløpig ikke fått svar på henvendelsen.   

 

Spekters vurdering av forlaget er slik: 

 

I høringsnotatet er det ikke sagt noe om hvordan den utvidede, faste tiden skal fordeles. Det kan virke 

som om departementet forutsetter at den skal innarbeides i en fast plan. Spekter vil peke på at det 

karakteristiske for merarbeid er at det må utføres når behovet er der, og ofte i situasjoner som er 

vanskelig å forutsi. Ekstravakter på grunn av akutt sykdom er et eksempel på dette. Tidspunktet og 
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omfanget lar seg ikke fastslå på forhånd. Dersom slikt arbeid skal legges inn i en fast plan, er risikoen 

for at det blir et misforhold mellom arbeidsplanen og behovet som har gitt grunnlag for tidligere 

merarbeid betydelig. Konsekvensen vil bli at arbeidsgiver ikke vil kunne nyttiggjøre seg den utvidede 

faste tiden, samtidig som behovet for merarbeid fortsatt vil være til stede. En forutsetning for at 

forslaget skal ha noen mulighet for å fungere, er derfor at den utvidede tiden kan holdes utenfor 

arbeidsplanen, og disponeres etter tilkalling, slik Høyesteretts førstvoterende foreslår i 

ambulansedommen.  

 

Forslaget griper direkte inn i de krevende diskusjoner vi har i flere virksomheter, særlig i 

helseforetakene om helgearbeid, hvor tillitsvalgte fra noen forbund ikke godkjenner arbeidsplaner  

med hyppigere helgearbeid enn hver tredje helg selv om virksomheten har behov for mer arbeidskraft i 

helgene. Arbeidsplanene i døgnkontinuerlig virksomheter krever i de fleste tilfeller godkjenning av 

tillitsvalgte, og tillitsvalgte har dermed vetorett når det gjelder hvordan planene skal innrettes. Dersom 

ekstravaktene skal stå på en arbeidsplan, er det nærliggende å tro at de tillitsvalgte vil kreve at 

prinsippet om helgearbeid også skal gjelde for denne tiden. Vi har merket oss at Norsk 

Sykepleierforbund i sin omtale av høringen på sine hjemmesider, har gjort et poeng av nettopp det. 

Det betyr at det allerede nå er uenighet om hvordan bestemmelsen må forstås og hvordan 

driftssituasjonen skal løses.  

 

Etter forslaget er det uten betydning hva som er årsaken til at det er arbeidet ut over avtalt tid. Dermed 

fanger det også inn tilfeller hvor det har vært helt klare og legitime midlertidige behov for ekstra 

arbeidsinnsats i perioder, for eksempel lovbestemte permisjoner.  Uten å se på den bakenforliggende 

årsaken, er det ikke grunnlag for å konkludere med at regelmessig bruk av merarbeid over en periode 

er uttrykk for et varig behov. På side 18 i høringsnotatet uttales det at tanken med den foreslåtte 

bestemmelsen ikke er å innføre en ny type rettighet, men å bidra til en enklere prosess for at 

deltidsansatte kan kreve at arbeidsavtalen reflekterer den reelle arbeidstiden. Så lenge man benytter en 

slik gjennomsnittsberegning som er foreslått og det ikke tas hensyn til årsaken til merarbeidet, vil 

bestemmelsen fange inn en rekke tilfeller hvor årsakene til merarbeidet er forbigående, og hvor 

vilkårene etter loven er til stede.  

 

Et annet aspekt ved mertid er at det ofte vil være et uregelmessig preg over det. Selv om det kan 

oppstå med en viss hyppighet og bli en viss mengde over tid, kan fordelingen være høyst varierende, 

og behovene kan oppstå til høyst ulike tider. Sykefravær, og særlig kortidsfraværet, vil i omfang, 

hyppighet og plassering variere.  Enkelte dager er ingen borte, mens det andre dager kan være flere 

som er borte. Dermed blir behovet uforutsigbart, selv om den statistiske mengden kan det virke 

noenlunde jevn. Slik forslaget er beskrevet i høringsnotatet, er det uklart om det er tenkt at for 

eksempel uforutsigbare ekstravakter på grunn av sykefravær i det hele tatt kan danne grunnlag for rett 

etter den nye bestemmelsen. Dersom det er ment slik, må problemstillingen om hvordan den nye 

mertiden skal fordeles, løses. 

 

Etter Spekters oppfatning er en referanseperiode på 12 måneder for kort til at det kan dannes et bilde 

av det varige behovet for arbeidskraft. Mange helt forbigående forhold kan gi grunnlag for at det over 

en forholdsvis lang periode arbeides mer enn avtalt. Et eksempel er et prosjekt som i en periode gir økt 
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arbeidsmengde. Forslaget vil innebære at også slike helt klart ekstraordinære forhold kan føre til økt 

fast arbeidstid. Forslaget vil innebære at en deltidsansatt som på grunn av helt ekstraordinære og 

forbigående forhold har arbeidet 30 % mertid i løpet av et halvt år, for så å gå tilbake til ”normalen” på 

10 % i det eneste halve året, vil få rett til en utvidelse av sin faste stilling med 20 % selv om behovet 

for dette ikke er til stede. Spekter kan ikke se at ambulansedommen som det er vist til i høringsnotatet 

her gir noen veiledning, jf vår e-post til AD av 11. jan om dette. Dommen bygger på at vilkårene for 

midlertidige ansettelser ikke var til stede. I forslaget er dette ikke tema, men retten til utvidet fast tid 

vil oppstå uavhengig av dette.  

 

Spekter er av den oppfatning at en eventuell rett til utvidelse av stillingsbrøken må knyttes til de 

forhold som har utløst rett til utvidelse.  Det vil bety at utvidelsen nødvendigvis ikke gis innenfor et 

tidsrom som en stillingsbrøk vanligvis gis, dag, uke, el måned, men innenfor en 12 måneders periode, 

basert på det mønsteret som arbeidstakeren bygger sin rett på. 

 

De enkelte vaktene vil som regel hver for seg være utløst av et behov som oppfyller kravene om 

midlertidig ansettelse. Det er derfor Spekters syn at det bør være symmetri mellom retten til 

utvidet stillingsbrøk og rett til fast stilling fast etter aml § 14-9. Dette gjelder både 4 årsregelen og 

prosessbestemmelsen ved uenighet.  

 

Ansettelse i flere av Spekters virksomheter følger forvaltningslovens regler om saksbehandling og det 

ulovfestede kvalifikasjonsprinsippet. En bør derfor også ta i betraktning at ordninger med intern 

opparbeidelse av nye stillinger vil være en uthuling av praksis om utlysning av stillinger og en 

innskrenkning av mulighetene for andre arbeidssøkende til å søke ledige stillinger. Det må også 

vurderes hvordan forholdet mellom denne mertidsbestemmelsen og fortrinnsrettsbestemmelsene i § 

14-3 blir å forstå. 

 

Slik forslaget er utformet, må det også forventes et betydelig antall tvister om hva som er ”jevnlig” 

arbeid ut over avtalt tid. Slike utpregede skjønnsmessige kriterier gir, selv med den veiledning som er 

gitt i høringsnotatet, svært liten veiledning. Jevnlig er også et vagt ord som ikke sier noe om 

regelmessighet eller hyppighet. 

 

Forslaget om ny mertidsparagraf er godt tenkt, men det er ikke vurdert grundig nok hvilke 

konsekvenser det vil få for virksomhetene. En konsekvens kan bli behov for å ansette enda flere 

deltidsansatte uten at behovet for uplanlagt arbeidskraft blir ivaretatt, eventuelt at manglende 

arbeidskraftsbehov ikke vil bli dekket opp. 

 

Med bakgrunn i de momenter som er nevnt i dette brevet, ber Spekter om det foretas en nærmere 

utredning av konsekvensene av forslaget om mertidsparagraf før den iverksettes, herunder en nærmere 

vurdering av hvordan man har tenkt å løse utfordringene med tilfeldig merarbeid/ekstravakter, før 

forslaget iverksettes.  

 

Vi er særlig opptatt av hvordan den utvidede, faste tiden skal fordeles, og hvordan dette vil påvirke 

den allerede krevende situasjonen vi har i særlig helseforetakene med å etablere ordinære 
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arbeidsplaner som dekker alle slags vakter, også helgevakter og vakter med ubekvem arbeidstid. Vi 

har nevnt ekstravakter på grunn av akutt sykdom som et eksempel på at tidspunkt og omfanget ikke lar 

seg fastslå på forhånd. En forutsetning for at forslaget skal ha noen mulighet for å fungere, må være at 

den utvidede tiden kan holdes utenfor arbeidsplanen. Dette må avklares før forslaget kan iverksettes. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Arbeidsgiverforeningen Spekter 

 

 

 

Anne-Kari Bratten 

Viseadministrende direktør 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


