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Til statsråd Robert Eriksson 

Arbeids- og sosialdepartementet 

 

Fra  

Fagforbundet Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening 

 

Steinkjer, 06.10.14 

 

 

Nei til endring av Arbeidsmiljøloven – arbeidstidens lengde/lange arbeidsdager  

 

Ut fra et helse- og velferdsperspektiv har det vært viktig å begrense arbeidsdagens lengde. Forskning 

viser at det er farlig å jobbe lenger/flere timer og at det øker risikoen for at det gjøres feil. Det kan får 

alvorlige konsekvenser for eksempel i helsesektoren. Årsaken til at arbeidsdagen ble kortere i sin tid, var 

blant annet at ikke arbeiderne ikke skulle ødelegge maskinparken fordi de begynte å bli ukonsentrert 

etter en lang arbeidsdag. 

 

Regjeringens såkalte oppmyking av arbeidsmiljøloven (AML) kan føre til mer sykdom, mer stress, flere 

ulykker og vanskeliggjør innsatsen mot arbeidslivskriminalitet. I tillegg kan barnefamilier bli 

skadelidende når mor eller far må jobbe til langt på natt og/eller i helgene. 

 

Det stemmer ikke når arbeidsminister Eriksson i et radiointervju hevder at de foreslåtte endringene i 

AML vil gjøre at barnefamilier får en enklere hverdag. Han begrunner dette med at en far som jobber 

borte fra heimen vil få bedre mulighet til å jobbe lengre dager, og at han dermed jobber inn tid og kan 

reise heim en dag tidligere. Dette er en mulighet og en fleksibilitet som eksisterer i dagens lov, og som 

praktiseres. 

 

Dagens bestemmelser om gjennomsnittsberegninger gir grunnlag for nødvendig fleksibilitet for 

arbeidsgiver for å ivareta varierende grad av behov for arbeidsinnsats, organisering av skift/turnusarbeid 

og så videre, men også for arbeidstaker ved for eksempel lang reisevei.  

 

I tillegg skal forbundenes godkjenningsordning for ekstreme og helseskadelige arbeidstidsordninger 

fjernes. Dette tror vi vil føre til drastiske økninger av ulykkeshendinger som også vil ramme 

tredjeperson, samt helseplager og flere uføre. 

 

Forslagene om mer søndagsåpent vil gjøre at arbeidstaker får mindre mulighet til å disponere egen fritid. 

Skillet mellom helg og uke viskes ut og selv om mange ønsker frihet til å handle alle dager i uken og til 

alle døgnets tider, betyr det at noen må betale for denne friheten med mindre fritid. Forslagene rammer 

først og fremst ansatte i varehandelen, men også renholdere, vektere, ansatte i transport og lager. 

Arbeidsgivere står heller ikke kø for å ha åpent da kostnadene øker for den enkelte arbeidsgiver. Søn- og 

helligdager må beholdes som en kollektiv fridag for flest mulig. 

 

Vi sier nei takk til regjeringens forslag til endringer i AML. Vi vil ha ei arbeidstid å leve med! 
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