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Høringsuttalelse om foreslåtte endringer i Arbeidsmiljøloven 

Fellesforbundet avd 023, Raufoss Jern- og Metallarbeiderforening mener de foreslåtte 

endringene om midlertidighet med mer vil gi arbeidsgiver økt styringsrett over ansettelser 

og arbeidstid. Forslagene vil gi et dårligere arbeidsliv med mer ubekvemme arbeidstider 

og flere usikre jobber. Forslagene vil bidra til å undergrave det organiserte arbeidslivet, 

og vil etter vår oppfatning svekke arbeidstakernes generelle vern. Arbeidsmiljøloven er 

en vernelov som skal hindre utnytting samt hindre at ansatte presses til å drives rovdrift 

på, av arbeidsgiverne, og av seg selv. 

Forslagene som er sendt på høring vil føre oss bort fra den norske samfunnsmodellen 

bygd på faste ansettelser og samarbeid om drift og utvikling av bedriftene. 

Regjeringens forslag om og fjerne fagforeningens søksmålsrett ved ulovlig innleie vil klart 

svekke likebehandlingen av fast ansatte og innleid arbeidskraft. Resultatet blir flere 

useriøse leiefirmaer,  

Søn- og helligdager må beholdes som en kollektiv fridag for flest mulig. Regjerningen vil 

ha mer søndagsåpent, dette rammer først og fremst ansatte i varehandelen, men også 

renholdere, vektere, ansatte i transport og lager. Arbeidsgivere står heller ikke kø for og 

åpne for dette da kostnadene øker for den enkelte. 

Fagforeninga reagerer svært negativt på at godtgjørelsen for beredskapsvakter utenfor 

arbeidssted skal reduseres kraftig, gjennom at 1/8 av beredskapsvakta skal regnes med i 

arbeidstida mot 1/5 i dag. Dette er en drastisk reduksjon i godtgjørelse der man ikke har 

fri, men må være disponibel for arbeidsgiver. 

Vi er også bekymret for at ei heving av aldersgrensa kan føre til et press på den enkelte 

til å stå i jobb lengre enn man bør. Mange av våre medlemmer sliter allerede med å stå i 

jobb til de oppnår alderspensjon. 

Fagforeningas konklusjon er klar: Trekk endringsforslagene tilbake. Vi har allerede en 

moderne og fleksibel arbeidsmiljølov! 
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