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Tiltak mot ufrivillig deltid —høring av endring i arbeidsmiljøloven.

Vi viser til Deres høringsbrev av 13 desember, bilagt høringsnotat om endringer i loven, med

sikte å minske den ufrivillige deltid.

Bruk av deltid i bransjen:

I vår bransje er bruk av deltid svært utbredt, idet landets drosjer stort sett bemannes av

deltidsansatte i helgene. Dette er personer som i stor utstrekning har annet arbeid eller

studerer i uken, slik at det nok er svært lite ufrivillig deltid hos oss. Ettersom næringen er

bygget opp av løyvehavere som stort sett har en bil, knyttet til en sentral med et fåtalls

løyver, vil forholdene være så gjennomsiktige at den som arbeider ufrivillig deltid lett vil

kunne finne seg ytterligere arbeid hos andre arbeidsgivere ved sentralen.

Kommentarer til de enkelte endringsforslag:

Når det gjelder forslaget om drøftingsplikt ved bruk av deltidsstillinger har vi ingen

innvendinger mot dette forslaget, jmf. forslaget til nytt ledd i § 14-3.

Vi kan heller ikke se at det skulle foreligge avgjørende innsigelser mot forslaget om at den

deltidsansatte skal kunne kreve en arbeidsavtale som reflekterer den reelt underliggende

stillingsbrøk. Det som kan volde problemer er at man skal kunne kreve en avtale basert på

gjennomsnittlig arbeidstid de siste 12 måneder, særlig i de tilfeller hvor vedkommende har

arbeidet mer i lengre tid, i f. eks, et sykevikariat, som vil kunne medføre at stillingsbrøken —i

gjennomsnitt —blir kunstig høy. Vi mener derfor det bør etableres unntak fra regelen i

særlige tilfeller.
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Når det gjelder forslagene som drøftes i høringsnotatets pkt. 4, finner vi det tilstrekkelig at

bedriften pålegges å informere den enkelte deltidsansatte om den ledige stilling. Å pålegge

bedriften å kalle vedkommende inn til intervju synes unødvendig, idet bedriften —

forutsetningsvis —kjenner den enkelte ansattes kompetanse og mulighet for å fylle den

ledige stillingen.

Med vennlig hilsen

, Norges T xiforbund

Runar Kehlin

Advokat


