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Høring om endringer i arbeidsmiljøloven

Viviser tilArbeids- og sosialdepartementets brev 25.juni 2014med vedlegg.

Vihar innhentet høringsuttalelser fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
(DSB)og Politidirektoratet (POD). Høringsuttalelsene følger vedlagt. Justis- og
beredskapsdepartementet støtter ikke merknaden fra DSB om at hovedregelen for
beredskapsvakt utenfor arbeidstedet bør være at den ikke skal medregnes i den
alminnelige arbeidstiden, men at det motsatte kan avtales i særavtale. Vifinner i all
hovedsak å kunne tiltre PODs.

Forslaget om endringer i arbeidsmiljølovens aldersgrenser
Offentligsektor er en stor arbeidsgiver og det villevært en fordel om en så
særaldersgrenser og aldersgrenser i det offendigei sammenheng med
arbeidsmiljølovensbestemmelser om aldersgrenser. Det villevært en betydelig
forenkling dersom en fikk et filnærmet felles regelverk på dette området.

Vi deler ASDsvurdering av at en bør beholde en øvre aldersgrense. Å øke den øvre
aldersgrensen til 72 år synes å balansere ønsket om å samordne med
pensjonsopptjening i folketrygdloven, samtidig som en ivaretar hensynet til å ha en
verdig avgang fra arbeidslivet.

Formkrav og informasjon til arbeidstaker synes best ivaretatt dersom det gis
informasjon om aldersgrenser og andre vesentlige bestemmelser i den individuelle
arbeidsavtalen. På den måten vil en også langt på vei forebygge eventuell tvist om
arbeidstakers kunnskap om ordningen. Et slikt krav bør trolig gjelde selv om
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aldersgrensen følger av tariffavtale. Ved å innføre et krav om at informasjon skal gis i
den individuelle arbeidsavtalen, synes det også å være mindre behov for å beholde
kravet om konsekvent praktisering.

Når det gjelder bedriftsinterne aldersgrenser er vi enige med ASD i at dagens
rettstilstand med flere ulovfestede vilkår, kan oppfattes som både uoversiktlig og
uforutsigbar. En klargjøring og lovfesting av regelverket vil bidra til å skape ryddighet
og forutsigbarhet, både for arbeidstaker og arbeidsgiver. Vi mener at det fortsatt bør
være adgang til å avtale bedriftsinterne aldersgrenser, dog slik at det innføres
begrensninger i form av krav om tariffavtale og/eller en nedre grense slik ASD foreslår.
Dette vil bidra til fortsatt fleksibilitet, samtidig som det ivaretar hensynet til
forutsigbarhet.

Høringsnotatet reiser spørsmål om en bør utvide styringsrettens grenser noe for
arbeidstakere som har fylt 70 år, og dermed gi arbeidsgiver noe større handlingsrom til
å endre innholdet i stillingen. En slik utvidet styringsrett synes å gi større utfordringer
enn fordeler. Arbeidsgivers styringsrett er allerede ganske vid; dersom det er forhold
knyttet til den enkelte arbeidstaker som gjør at vedkommende ikke lenger kan utføre
alle oppgaver eller det ansvaret stillingen innebærer, vil det være rom for å foreta til
dels store endringer. Dersom det ikke foreligger slike forhold, synes det vanskelig å
begrunne et svakere vern med alder i seg selv.

Forslaget til endringer i adgangen til å benytte midlertidig ansettelser
Arbeidsmiljølovens regler om midlertidig tilsetting gjelder ikke for statstjenesten. Ut fra
formålene om å skape fleksibilitet og klarhet, ser vi at det vil være hensiktsmessig å ha
så like regler som mulig i arbeidsmiljøloven og i tjenestemannsloven.

Generelt er det viktig av hensyn til både arbeidsgiver og arbeidstaker at regelverket
som regulerer et ansettelsesforhold gir forutberegnelighet og er egnet til å forebygge
tvister i arbeidsforholdet. Vi er således enig i ASDs vurdering i behovet for å
tydeliggjøre og forenkle dagens bestemmelse i arbeidsmiljøloven § 14-9første ledd
bokstav a. I høringsbrevet gis det uttrykk for at en ikke tar sikte på å endre det
materielle innholdet i bestemmelsen. Ordlyden som foreslås kan imidlertid gi inntrykk
av materiell endring. Et alternativ kan i stedet være at en går tilbake til den tidligere
ordlyden om at det kan inngås midlertidige arbeidsavtaler «når arbeidets karakter
tilsier det». Et argument for å beholde denne formuleringen er, som ASD selv viser til,
at denne ordlyden gjaldt i perioden 1977 til 1995, og at det er betydelig rettspraksis
knyttet til en slik bestemmelse.

Kollekdv soksmålsrett
I kapittel 8 i høringsnotatet om endringer i arbeidsmiljølovens regler om midlertidig
ansettelse og inn-/utleie fra bemanningsforetak, foreslår ASD endringer i reglene om
søksmålsrett for fagforeninger om ulovlig innleie. Justis- og beredskapsdepartementet
støtter at arbeidsmiljøloven § 17-1femte ledd oppheves, slik at bestemmelsene om
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kollektiv søksmålsrett fiernes. Vi slutter oss videre til den begrunnelse som ASDgir i
høringsnotatet om dette.

Forslaget om endringer i arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven
Gjennomsnittsberegning- overtid
Forslaget om å øke maksimal alminneligarbeidstid ved gjennomsnittsberegning og
forslaget om å utvide overtid per dag og per uke, vil gi økt fleksibilitet. Økningen fra 9
til 10timer er relativt beskjeden. Hensynet til arbeidstakerens behov for vern ivaretas
dessuten ved at det fortsatt skal være en ukentlig grense på 48 timer og årlige grenser,
samt gjennom de mer generelle regler og krav om forsvarlig arbeidsmiljø i lovens
kapittel 4. For justis- og beredskapssektorens del vil forslaget innebære at en i mindre
grad enn i dag er avhengig av at det inngås unntak fra bestemmelsen om alminnelig
arbeidstid i særavtaler.

Utvidelseav Arbeidstilsynetsdispensasjonsadgang
Arbeidstilsynet hadde frem til 1.januar 2006myndighet til å godkjenne
arbeidstidsordninger i de tilfellerder partene på den enkelte arbeidsplass ikke klarte å
bli enige om hvordan arbeidsplanene skulle utformes. I arbeidsmiljølovenav 2005er
Arbeidstilsynets myndighet kraftig redusert. Vi støtter forslaget om å utvide
Arbeidstilsynets kompetanse til å godkjenne alternative turnusordninger, da også dette
vil bidra til å øke fleksibiliteten.

Søn- oghelgedagsarbeid
Det oppstår tidvis behov for søndagsarbeid for grupper/arbeid som i dag ikke dekkes
av arbeidsmiljøloven.Vi mener at både arbeidsgiver og arbeidstakere vil oppleve at
arbeidstiden blir noe mer fleksibel hvis det i noen grad åpnes for søndagsarbeid når det
anses å være behov for det. Vi støtter derfor også ASDsforslag om å endre adgangen til
å arbeide på søn- og helligdager.

Beredskapsvaktutenforarbeidsstedet
Vi er enig i at loven fortsatt bør ha et utgangspunkt som sikrer arbeidstakeren et
minimumsvern i de tilfellenepartene ikke blir enige om hvor mye av beredskapsvakten
som skal regnes med i den alminnelige arbeidstiden. POD fremholder at en lavere
omregningsfaktor vilha direkte positiv innvirkning på politiets tilstedeværelse og
tilgjengelighet. For øvrig, kan vi som nevnt ovenfor, ikke tiltre DSBs synspunkt om at
hovedregelen bør være at beredskapsvakt ikke skal medregnes i den alminnelige
arbeidstiden, men at det motsatte kan avtales i tariffavtale.

Scerligom politietsbehov
Da ens ordnin er o behov for unntak fra re lene om arbeidstid mv.
I likhet med POD legger vi til grunn at forskrift av 16.desember 2005om unntak fra
arbeidsmiljølovenfor tjenestemenn i politiet,videreføres. Med denne forutsetning vil de
foreslåtte endringer om utvidet adgang til å pålegge overtid kun ha betydning for
politijurister og øvrige ansatte.
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Forskriften gjelder ikke for stillingsgruppene påtalejurister, transportledsagere, IKT-
personell, informasjonsmedarbeidere mv. I ATB for politi- og lensmannsetaten er flere
av disse stillingsgruppene tatt inn. Det viser at det er et behov for mer fleksible
ordninger for flere stillingsgrupper i politiet.

En velfungerende polititjeneste er av avgjørende betydning for samfunnet. Politiet har
som hovedoppgave å «opprettholde den offentlige orden og sikkerhet», jf. politiloven §
2 nr. 1, og å « forebygge kriminalitet og andre krenkelser av den offentlige orden og
sikkerhet», jf. § 2 nr. 2. Tradisjonelt har politiet blitt betraktet som et symbol på
statsmakten. Først og fremst har dette sammenheng med at politiet representerer
"øvrigheten" og er statens fysiske maktapparat i fredstid. Politiet har både rett og plikt
til å gripe inn, om nødvendig med makt, for å opprettholde alminnelig lov og orden,
forfølge straffbare handlinger eller for å få lovlig vedtak gjennomført eller respektert.

Ut fra politiets oppgaver og egenart er det ikke mulig å utføre mange helt avgjørende
politigjøremål dersom arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid skal benyttes
uten nødvendige tilpasninger. Behovet for unntak fra arbeidstidsbestemmelsene i
arbeidsmiljøloven for arbeidstakere i politiet knytter seg til hviletidsbestemmelsene i
arbeidsmiljøloven § 10-8, i tillegg til overtidsbestemmelsene som politiet allerede er
unntatt fra ved forskrift 16. desember 2005.

Politi- og lensmannsetatens oppgaver er i stor grad hendelsesstyrt og
arbeidsmiljølovens hovedregler om arbeiclsfrie perioder er i en rekke tilfeller ikke
mulig å overholde, spesielt kravet til minst 11 timer sammenhengende arbeidsfri i løpet
av 24 timer. Ved bl.a. store hendelser og ulykker mv. og i oppstartfasen av store
kriminalsaker, vil det ikke være mulig å planlegge og ha i beredskap tilstrekkelig
personell slik at kravet til minst 11 timer sammenhengende arbeidsfri i løpet av 24 timer
blir oppfylt.

Dette er noe av bakgrunnen for de unntak som er avtalt. Bruk av unntak er en
usikkerhetsfaktor under forhandlinger. Selv om det er enighet om behovet for unntak
fra hovedregelen i loven, kan forhandlingene strande på vilkårene for kompenserende
hvile/økonomisk kompensasjon knyttet til bruk av unntak.

Forhandlin er om særavtale om ATB
Fram til 1999 var det en særavtale om ATB for lensmannsetaten og en for politikamrene
og politiets særorganer. I 1999 ble det inngått en felles særavtale. Avtalen gjaldt den
gang for polititjenestemenn samt for arrestforvarere og ledende arrestforvarere.
Avtalene som ble inngått i 2009 og 2013 gjelder for langt flere stillingskategorier, bl.a.
også for påtalejuristene som tidligere hadde sine vilkår regulert i en egen særavtale.

Det sentrale her er arbeidsmiljølovens hviletidsbestemmelser og muligheten for å
avtale unntak fra hovedregelen om arbeidsfri periode mv. ATB-særavtalen (pr. 1. april
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2013)er enmegetomfattendeavtalesombestårav15paragrafersomregulereren
rekkeforholdknyttettilarbeids-ogovertidmv.Bestemmelseneomfritidmellom
arbeidsperioderframgåri allhovedsakav§6i avtalenfra2013.Detformellegrunnlaget
fordeavtalteunntakeneer arbeidsmiljøloven§10-12fierdeledd.

Veduenigheti forhandlingeromsæravtalerkanslikuenighettvisteløsesi Statens
lønnsutvalgelleri særskiltnemnd,jf.tjenestetvistloven§29.Unntakfra
arbeidsmiljølovenshviletidsbestemmelserkanimidlertidikketvisteløses,ogved
uenighetfårarbeidsmiljølovenshovedregelanvendelse.Detteforholder bl.a.
bakgrunnenforforskriftenomunntakfraarbeidsmiljølovensarbeidstidsbestemmelser
forpolititjenestemennmv.somtrådteikraft1.juli2009,mensomikkeer ikketatti
bruk.

Medvennlighilsen

2i4,v
enteJ. Kraugerud

avdelingsdirektør

Vedlegg: 

PODshøringsuttalelse5.september2014
DSBshøringsuttalelse28.august2014
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POLITIET
POUTDIREKTORATET

Det kongeligejustis-og beredskapsdepartementet
Politiavdelingen
Postboks 8005 Dep
0030 OSLO

Deresrrferanse L'år trfenotue Daio

2014/02442-6 008 05.09.2014

Høring - endringer i arbeidsmiljøloven

Vi viser tilJustis-og beredskapsdepartementetbrev av 1. juli2014 med oversendelseav
Arbeids-og sosialdepartementetshoringsbrevav 25. juni2014.

Politidirektoratetharmerknaderknyttettil forslagetsom gjelderendringeri
arbeidsmiljolovensreglerom arbeidstid.

Forslageter etterPolitidirektoratetsmening en god ordningog åpnerfor mer fleksible
ordningertilå avtalehvordanpolitietkaninnrettevirksomheten,samtidigsom vi mener
lovens intensjonivaretas.

Politidirektoratetforutsetterat forskriftav 16. desember2005 om unntakfra
arbeidsmiljolovenfor tjenestemenni politietviderefores.Med denne forutsetningvil
foreslåtteendringerom utvidetadgangtil å påleggeovertidkunha betydningfor
politijuristerog ovrige ansatte.

Adgangen tilå gi unntakfor kravettildagligog ukentlighvile er avgjorendeforat politiet
kanutfore sine særegneprimæroppgaver.Med hjemmeli arbeidsmiljoloven(aml.)§ 10-12
nr.4 harFAD og HS inngåttegen særavtaleom arbeidstidi politi- og lensmannsetaten,som
ivaretardette (ATB).Avtaleninngåstradisjoneltmed ca treårsvarighet.Gjeldendeavtale
harvarighetfremtil 31. desember2015 og åpnerforat de som omfattesblantannetkan
pålegges 12 timersalminneligarbeidstidpå helligdager,under8 timersammenhengende
hvile innenfor en 24-timersperiode,inntil 10 timersalminneligarbeidstidved nattarbeid,
gjennomsnittsberegningover inntil 12 uker,samtinntil 16 timeralminneligarbeidstidfor
Den Kongelige Politieskorte,PolitietsSikkerhetstjenesteog politietshelikoptertjeneste.

Avtalen medforerimidlertiden del sværtkostnadsdrivendeelementer.Politidirektoratet
mottarvidere tilbakemeldingerfrubådemedarbeidereog arbeidsgiverrepresentantersom
skaletterleveavtalenom at den er komplisertå forholde seg til.Avtalenforutsettergode
datasystemerfor stotte og det brukesbetydeligarbeidstidtil å administrerebrukenav de
avtalteunntakenelokalt.

Politidirektoratet
Post: Postboks 8051 Dep., 0031 Oslo
Besolt:Hammersborggata12
liE 23 36 41 00 Faks:23 36 42 96
E-post: politidirektoratet@pobact.no

Org. nr.:982 531 950 mva
Bankgiro:7694.05.02388



I tilleggtildensentraleavtalenharpolitidistrikteneogpolitietssærorganerirmgåttulike
typersæravtalerforå dekkespesiellebehov.

Gjennomsnittsberegningav alminneligarbeidstid
I sseravtaleom arbeidstidi politi-og lensmannsetatenerdetavtaltgjennomsnittsberegning
avalminneligarbeidstidinnenfor12uker,menikkemerenn48 timeri løpetav7 dager.
Beregnettidkommeri tilleggtilde48 timene.Alminneligarbeidstidpånattkanværepå
inntil10 timer.Påhelg-oghoytidsdagerkandenalminneligearbeidstidværepå 12timer.I
særavtalenerdetpålagtarbeidsgiveret særligHMS-ansvarforlangearbeidsperioder,hvor
detstilleskravtildokumentasjonfor ogskikkethetsvurderingi utarbeidelseavde
respektivearbeidsplanene.

Nye kravtilpolitietsberedskapforertilat fieremåarbeideskiftog turnus.En økningav
denalminneligearbeidstidfra9 til12timervil forstoregrupperavansattei politietetter
Politidirektoratetsmeningværefulltforsvarlig,og medforeenvesentligforenkling.Behovet
forå påleggeansatteovertidsarbeidvilogsåreduseres.Det påliggerogsåarbeidsgiverå til
enhvertidstyrearbeideti trådmedarbeidsmiljolovensvernebestemmelser.

Arbeidstilsynetskompetansetil å godkjenneakernativeturnusordninger
Politietssæravtaleom arbeidstidforhandlesi dagmedfagforeningermedinnstillingsrettpå
KMD—HSnivå.EtterPolitidirektoratetsmeningvildetvsereen fordelomarbeidstilsynets
myndighetgjelderfiereavlovensarbeidstidsbestemmelserog fieresektorer/typerarbeid.

I detfremlagteforslagetvises det tilforskriftav26.juni2009nr.873(side34)om unntak
forarbeidstidsbestemmelserforpolititjenestemennmv.Forskriftenkomsomen følgeav
densåkaltepolitikonflikten2009ogviserbehovetformerfieksibleordningerog alternative
tumusordninger.Fremforhandletsæravtaleomarbeidstidforpoliti-og lensmannsetatengår
lengreenndenneforskrifteneog harpådenmåteninnarbeidetforskriftenesintensjon.
Denneforskriftharaldriharværttatti bruki praksis.

Gjennomsærskiltnemnd2010erdetavklartvilkarforåkunneutsettekompenserende
hvile.Betydningenav begrepettilswimuiekor*ilservideImileblebehandletavArbeidsretten5.
mai2014—domnr.9 —sak29-2013.Dom i Arbeidsrettenslårfastattilsvarende
kompenserendehvileerdenfaktisketaptehvilenunder11timersomskalkompenseres,
ikkenye11timerhviIeslikpåstandenfrasaksokervar.

Overtid
Polititjenestemenneri forskriftav 16.desember2005unntattfraami.§ 10-6forstetil
niendeledd,samt§ 10-12-tredjeledd.Forskriftengjelderikkeforstillingsgruppene
påtakjurister,transportledsagere,IKT-personell,informasjonsmedarbeiderem.v.I omtalte
særavtaleom arbeidstidi politi-og lensmannsetatenerflereavdissestillingsgruppenetatt
inn,nocsomunderstrekerbehovetformerfleksibleordningerforfierestillingsgrupperi

Sombeskrevetovereravtalensværtkostnadsdrivende.Sliksamfunnetutviklerseg
overføresstadigflereavpolitietsoppgavertilsiviltansatte,noesominnebæreratbehovet
formerfleksibleløsningermedhensyntilovertidovertasavandre.Et godteksempelpå
detteeruttransportavasylsokeresomersværtkrevendeågjennomførei praksisinnenfor
dagensbestemmelser.
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EtterPolitidirektoratetsmeningvildetderforværeen klarfordelomarbeidstilsynets
myndighetutvidestilågjeldeflereavlovensarbeidstidsbestemmelserog flere
sektorer/typerarbeid.

Beredskapsvakt
Beredskapsvakteren tjenesteordningsomerutbredti norskpoliti.I omtaltesæravtaleom
arbeidstidi politi-og lensmannsetatenerdetavtaltenomregningsfaktor1/4forden
operativepolititjenesteog forjourtjenesteforpåtalejurister.Forandrestillingsgrupperer
detåpnetforlokaleavtalermedhenvisningtilHovedtariffavtalens§ 17.

Politidirektoratetstottcrforslagetsutredningvedrorendeendringeri samfunnetog denokte
fleksibilitetenmobiltelefoniog bredbåndgir.OmregningsfaktorV4harvartsidenfor
mobiltelefonblectverktoyforpolitiet.Vi stotterforslagetommerfleksibeltilpasningav
hvormyeavberedskapsvaktensomskalregnesmedi denalminneligearbeidstiden,blant
annetavhengigavulikekravtilpolitietsutryknings-ellerresponstid.En lavere
omregningsfaktorvilhaendirektepositivinnvirkningpåpolitietstilstedeværelseog
tilgjengelighet.

Son-og heffigdagsarbeid
Samfunnetskravtilatpolitietarbeiderpåson-og helgedagerervelkjent,forstog fremst
medhensyntilberedskapog opprettholdelseavlovog ordenmv.Forandrestillingsgrupper
i politietvilen merfleksibeltilpasningi arbeidsmiljolovenværegunstig.Enendringfra
forbudttiltillattstottes.Vedå leggetilretteforaltemativeturnusordningersomivaretar
bådearbeidsgiversog denenkeltearbeidstakersinteresser,vilikketotalbelastningenforden
ansatteoke.

Økonomiskeog achninistrativekonsekvenser
Særavtalenom arbeidstidi politi-og lensmannsetateninneholderen rekke
kostnadsclementer.I tilleggkreverdetmyeadministrasjonå forvalteavtalen,samtidigsom
denkanvære vanskeligå forståfordenenkeltemedarbeider.Forpolitietvilderforen
dispensasjonfraarbeidstilsynetværeetviktigalternativog supplementforåoppnåen mer
fleksibelarbeidstidsordning.Samtidigvilarbeidstakernebliivaretattpåen forsvarligmåte
gjennomarbeidstilsynetsvurderingavdispensasjonene.
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Høring - endringer i arbeidsmiljøloven - uttalelse fra Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Innledning

I brevav 25. juni 2014 sendteArbeids-og sosialdepartementetuthøringsnotatvedrørendefølgende
endringeri arbeidsmiljøloven.De foreslåtteendringeneerbl.a.knyttettil følgendeområder:

midlertidigansettelse
arbeidstid
aldersgrenser
straffebestemmelser

Justis-og beredskapsdepartementeteren avhøringsinstansene,og bai brevav 17.juli 2014 omat
eventuellemerknaderfraDSB vedrørendehøringsnotatetsendesdepartementetinnen29. august2014.

Somstatligvirksomhetreguleresaldersgrenserellermidlertidigansettelseavhenholdsvis
aldersgrenselovenog tjenestemannsloven.Det erderfori all hovedsakhøringsnotatom endringeri
arbeidsmiljølovensreglerom arbeidstidog høringsnotatomendringeri arbeidsmiljølovensog
alhnenngjøringslovensstraffebestenunelsemv. somharrelevansforDSB.

DSB anserat departementetsvurderingerergodeog velbegrunnende,ogtiltrerdepartementetsforslagtil
lovendringer.Etterå hagjennomgåtthøringsnotatetanserDSB atde lovendringenesomvil hastørst
praktiskbetydningforvirksomheteneren eventuellendringav beregningsfaktorenforberedskapsvakter.
DettehengersammenmedatDSB haretablerteuliketyperberedskapsvakterforåmøtesitt
samfunnsoppdrag.DSB ønskeri denforbindelseå kommemeden merdetaljertuttalelsetil
endringsforslagetpådettepunktet.

bhermere om beredskapsvakt, jf høringsnotatets punkt 7

DSB delerdepartementetsvurderingerom atdenteknologiskeutviklingeni hovedsakharførttil at
belastningenmedberedskapsvaktererredusert.Eneventuelllovendring,vil slikDSB serdet,kunnegjøre
detenklereå organisereberedskapsordningene,samtletteredifferensieremellomberedskapsvaktermed
ulikebelastning.Ved atforhandlingsutgangspunktetomkompensasjonvedeneventuelllovendringbliret
annet,vil en lovendringogsåkunnemedførebetydeligeøkonomiskebesparelser.DSB girderforsin
tilslutningtil denforeslåtteendringenfraomregningsfaktor1/5til omregningsfaktor1/8

Postadresse Kontoredresse Telefon Telefaks Org.nr.
Direktoratetfor Rambergveien9 33 41 25 00 33 31 08 80 974 780 983
samfunnstakkerhetog beredskap 3115 Tensberg Hovedkontoradresse
Hovedkontor Rambergvelen9
Postboks2014 E-post Internett 3115Tensberg
3103Tonsberg postmotrakedsb.no dsb.no
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Beredskapsvakterreiserto rettsligehovedproblemstillinger:

Forholdetmellomberedskapsvakterog deøvrigearbeidstidsbestemmelsene(i dagregulerti
arbeidsmiljøloven§ 10-4(3))
Kompensasjonav beredskapsvakter(i dagregulerti tariffavtale)

Arbeidsmiljøloven§ 10-4(3) lyderi dagslik:

"Forberedskapsvaktutenforarbeidsstedetskalsomhovedregelminst1/5av vaktenregnesmed i den
alminneligearbeidstid.Arbeidsgiverog arbeidstakernestillitsvalgtei virksomhetsomer bundetav
tarWavtale,kanved skrifiligavtalefravike bestemmelseniførste punktum."

Det følgerav høringsnotatetspunkt7.3.1atberedskapsvaktutenforarbeidsstedetikkeregnessom
arbeidstid,og derforkanlegges i arbeidsfrieperioder.Det ervist til forarbeidenetil arbeidsmiljøloven,jf
Ot.prp.91 (2005-2006),sombl.a.sierfølgende:

"Hjemmevaktforeligger dersom "arbeidstakerenmåoppholdeseg i sitt hjemfor ipåkommendetilfeller
å yte arbeid",jf. § 10-4fierde ledd.Hjemmevalaer i utgangspunktetikkearbeidstidjf § 10-1.Det er
bare den tidenarbeidstakerenblir kalt ut til arbeidsomvil værearbeidstid.Paragraf10-4fierde ledd
fastsetter en hovedregelomat 1/5 av hjemmevaktenlikevel  (vårunderstrekning)skal regnesmed i den
alminneligearbeidstiden.I tariffavtalekandetfastsettesen lavereandeleller at hjemmevaktenikkeskal
regnesmed i det hele tatt.Dersomdet ikkeer inngåttslik avtale og enomregningetter hovedregelenvil
virkeåpenbarturimelig,kanArbeidstilsynetetter kravfra arbeidsgivereller arbeidstaker,fastsette en
annenomregningsfaktor."

Detvises videretil brevfraArbeidsdepartementettil Fornyings-,-administrasjons-og kirkedepartementet
av26. oktober2011(ref 11/2931).Herskrivesdetbl.a.følgende:

"Påbakgrunnav uttalelseneiforarbeideneer det etterdepartementetsoppfatningklartat det er
anledningtil å leggeberedskapsvaktutenforarbeidsstedettil dendagligefriperioden.Spørsmåleter så
omdette stiller seg annerledesnårdet gjelder denukentligefriperioden.Departementetharregistrertat
detfra enkelteholdhar blitt hevdetat detfaktumat § 10-8tredje ledd omtaleradgangentil å rykkeut
underdendagligefriperioden,mensbestemmelsenikkeinneholdertilsvarendepresiseringnår det gjelder
denukentligefriperioden,må innebæreat det ikkeer anledningtil å legge beredskapsvaktutenfor
arbeidsstedettil den ukentligefriperioden.

Etterdepartementetssyn er det neppegrunnlagfor denneslutningen.Dette begrunnesmedat
beredskapsvaktutenforarbeidsstedetikkeer å regnesomarbeidstid Beredskapsvaktutenfor
arbeidsstedeti seg selv utgjørderforheller ikkeet avbruddifriperioden,så lengearbeidstakerenikke
faktisk iykker ut.Somtilnærmingtil spørsmåletkansåledesproblemstillingendeles i to, hvordet legges
til grunnat det ikkeer noe til hinderfor at selve beredskapsvaktenleggestil den ukentligearbeidsfile
perioden, menhvorvidtdet er anledningtilfaktisk å tykkeut,og somenfølge av detteforkorteden
ukentligehvilen,er et annetspørsmål.

Somenkonsekvensav ovenståenderesonnementer detdepartementetsoppfatningat det ikkeer noei
veienfor å legge beredskapsvaktutenforarbeidsstedettil denukentligefriperioden."

I følge forarbeideneskalaltsåberedskapsvaktutenforarbeidsstedetilckeregnessomarbeidstid.Samtidig
skallikevel,jf. ordlydeni forarbeidene,1/5av beredskapsvaktenregnesmedi alminneligarbeidstid.
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EtterDSBs vurderingvirkerdagenslovreguleringavberedskapsvaktertil en viss gradselvmotsigende,og
erviderevanskeligforståelig.EtterDSB sittsyn børderfordepartementetforetaen dnaftingavom
beredskapsvakti detheletattskalregnesmedi denalminneligearbeidstidellerikke.Departementets
vurderingav atbelastningenved beredskapsvakteri allhovedsakerredusertsomfølge avden
teknologiskeutviklingen,en vurderingsomforøvrigDSB deler,aktualisereretterDSBsvurderingen slik
prinsipielldiskusjon.Det følgeralleredeav dagensregleratdet i tariffavtalekanfastsettesen lavereandel
elleratberedskapsvaktikkeskalregnesmedi alminneligarbeidstiddetheletatt.

DSB foreslåratdagensrettsligeutgangspunktsnusslikathovedregelenbliratberedskapsvaktikke
regnesmedi denalminneligearbeidstiden,menatdetmotsattekanavtalesi tariffavtale.Detteville
innebæreenvesentligforenklingi organiseringenog oppfølgingenav beredskapsvaktene.DSB foreslår
videreatretttil en minimumskompensasjonlovfestesi arbeidsmiljølovenpå lik linjemedkompensasjon
forovertidsarbeid,jf arbeidsmiljøloven§ 10-6(11). Kompensasjonenbørfastsettesavberegnettidi
forholdtil omregningsfaktoren1/8.Etutgangspunktforen lovfestetretttil kompensasjonkanfor
eksempelværeprinsippenei hovedtariffavtalenforStaten(HTA)§ 17(4) omkompensasjoni formav
timelønnelleravspasering.Detbørvideregis retttil å avtalekompensasjonutoverdettei tariffavtale.

Påbakgrunnav ovennevnteanmodesdepartementetå vurdereendringeri arbeidsmiljøloven§ 10-4(3),
slikatberedskapsvaktutenforarbeidsstedetikkeregnesmedi denalminneligearbeidstiden.
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