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Høringsuttalelse- forslagtil endringer i arbeidsmiljøloven

KA Kirkelig arbeidsgiver-og interesseorganisasjonhar mottatt til uttalelse ulike forslag til endringer i
arbeidsmiljøloven.KA er en arbeidsgiverorganisasjonfor virksomhetermed kirkeligforankringmed om
lag 500 medlemsvirksomheter.De flestemedlemsvirksomheteneer kirkeligefellesrådsom i henhold til
kirkeloven§ 14 er arbeidsgiverfor lokalt tilsattpersonell i Den norske kirke.

Kirkeligsektor har en del særtrekkdels knyttet til at mye arbeidstidnaturligmå utføres på søndager
og helligdager,samtpå kveldstid. Det finnesalleredeet forskriftsmessigunntak fra aml § 10-8fjerdeledd
for klokkere,organisterog kirketjenereslikat dissekan påleggeså arbeideoftere enn hver tredje søndag.

Alderssammensetningen på sektoren viser en relativt høy andel av arbeidstakere over 60 år og
deltidsarbeid er utbredt. Den høye forekomst av deltid skyldes i all hovedsak de rettslige
rammebetingelser som regulerer den lokale kirke. Det skal etter loven være kirkeligefellesrådi alle
kommuner. Med dagens kommunestruktur, blir de lokalkirkelige administrasjoner innenfor hver
kommune sværtsmå arbeidsplasser.

KA har følgendekommentarer til de foreslåtteendringeri arbeidsmiljøloven:

1. Om aldersgrensermv

Aldersgrense

Etter KAs erfaring er aldersgrensen på 70 år godt innarbeidet og skaper forutsigbarhet for både
arbeidstakereog arbeidsgivere.En delarbeidstakerepå kirkeligesektor velgerå fortsette arbeidsforholdet
etter fylte 70 år etter avtale med arbeidsgiveren.Dette gjelder i all hovedsak mindre deltidssfillinger.
Erfaringen fra dette viser at eldre arbeidstakerekan yte en god og nyttiginnsats etter fylte70 år, men for
å unngå belastende konflikter vedrørende arbeidstakerensarbeidsevne,bør arbeidsgiverenstå fritt til å
bestemme hvorvidt en arbeidstakerhelt eller delvis skal gis adgang til å fortsette arbeidsforholdet etter
fylte70 år. Dagens 70-årsgrenseivaretarsåledeshensynettil en verdigavslutningpå arbeidslivetfor eldre
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arbeidstakere.KA vurderer det derfor som hensiktsmessigå opprettholde dagens bestemmelserom at
arbeidsforholdetkan bringes til opphør ved fylte70 år, og støtter alternativI.

Bedriftsinternpensjonsordning med lavere aldersgrense

KAs medlemsvirksomheterer bundet av tariffavtalemed pensjonsordningmed aldersgrenselik statlig
og kommunal sektor på 70 år. Det er imidlertidåpnet for å inngå avtaleom fortsatt å stå i jobb dersom
partene ønsker det. SlikKA vurderer det, er dette en ordning som ivaretarbåde ansatte
og virksomhetene.

KA ser at det ved innføring av nye pensjonsordningerkan bli behov for å ha en viss fleksibilitettil å ha
virksomhetsbasertepensjonsordningersom ikke er knyttet til tariffavtaler.Etter KAs vurderingbør
derfor dagensbestemmelseropprettholdes med fleksibeladgang for virksomheter til å fastsette lavere
aldersgrensei pensjonsordningerinnenfor de rammer rettspraksisog bestemmelseneom diskriminering
setter. KA støtter derfor alternativa).

2. Om arbeidstid

Gjennomsnittsberegning
KA støtter forslagetom utvidelseav rammene for mulighettilgjennomsnittsberegningav arbeidstid. Det
synes som om hensynet til arbeidstakerneer tilstrekkeligivaretatt ved at det maksimaleuketimetalleter
beholdt.

Overtid
Når det gjelderforslagom utvidet rett til å påleggeovertid er det innenfor KA-sektorenikkenoe vesentlig
behov for slikeendringer.Vi har likevelikke store innvendinger til at man skalkunne arbeide noe mer
overtid i løpet av en konsentrert periode. Av hensyn til arbeidstakerneshelse og velferd mener vi det er
sværtviktigat de ytre rammene for hvor mye overtid som kan påleggesi løpet av et år blir beholdt, slik
det er foreslått.

Turnus
Det er lite elleringen bruk av turnus på KA sektoren.
KA vil påpeke at noen av forslagenevil medføre at det vil kunne komme svært mange enkeltsaker til
Arbeidstilsynet.Dette vurderes som uheldig.

Søn- og helgedagsarbeid
KA er skeptisktil forslagetom endringav § 10-10andre til femte ledd.
Forslaget som foreliggervil kunne medføre at søndagen som helligdagog alminneligfridagog en
annerledesdag i samfunnet settesytterligereunder press. Dette ser vi som sværtuheldig.Det forhold at
familieri størst muliggrad har en fellesfridagi uken er et samfunnsmessiggode. For barn vil det også
være ekstraviktigat foreldrenehar fri på tidspunkter da skoleellerbarnehageer stengt.

For den enkeltevil det ogsåvære av stor velferdsmessigbetydningå ha fri på et tidspunkt der familieog
venner også har fri. For mangevil også det å ha fri på søndag ha betydningfor mulighetentil å utøve
sin religionslikman selvmåtte ønske.



3. Midlertidig ansettelse mv
Midlertidig ansettelse

KA ønsker et anstendig arbeidsliv med et trygt stillingsvernfor arbeidstakerne. Faste ansettelser
representerer ikke bare trygghet for den enkelte arbeidstaker,men det tilfører også virksomheten
stabilitetog danner et godt fundament for videre drift og utviklingav virksomheten.

Samtidigerkjennes det at virksomhetene i KA-området i ulik grad har behov for å benytte seg av
midlertidigarbeidskraft.

Fremfor en utvidelseav regelverket til å omfatte en generell adgangtil midlertidigansettelse for en
tidsbegrensetperiode, mener KA at utvidelsen først og fremst bør bestå i å presisere innholdet og
utvide rammene for de ansettelsesgrunnlagenesom finnesi dagenshovedbestemmelsefor midlertidig
ansettelse,jf. aml § 14-9,1.1edd,bokstav a.

I tilleggtil en forenklingav ordlydeni dagenshovedbestemmelse,slikdepartementet foreslår,mener
KA at aml § 14-9,første ledd bør utvides til å omfatte flerepositivehjemlerfor midlertidigansettelse,
samt presisereog delvisutvide rammene for slikeansettelser.

I KA-sektorener det spesieltsesongansettelsepå kirkegårdenesom er utfordrende. Domstolen synes
ikkeå aksepteresesongansettelsersom varer likelengesom selvesesongen,jf. LG-2013-97744.Dette
medfører bemanningsmessigevanskeligheter og skaper tung arbeidsbelastningog lite variasjon i
arbeidet for arbeidstakerne.KA foreslår derfor at adgangentil sesongansettelsepresiseresi loven og
at adgangentil slikansettelseutvides til seksmåneder. I tilleggtil sesongansettelse,er positivt angitte
hjemler for prosjektarbeidog ansettelsei påvente av kvalifisertarbeidskraft egnet til å bli tydeligere
regulert.

Endringer i fireårsreglen

For det tilfelleRegjeringeninnfører en generelladgangtil midlertidigansettelse,mener KA at gode
grunner taler for å innlemme en eventuellgenerelladgangtil midlertidigansettelsei fireårsregelen.
Dette er midlertidigansatte som i allhovedsakvilbidra til å løse de ordinære,løpende
arbeidsoppgavene,på lik linjesom øvrigemidlertidigearbeidstakeresom er ansatt med hjemmeli
aml § 14-9,1. ledd bokstav a og b.

Praksisarbeider etter KAs synvesensforskjelligfra ordinært arbeid.Dette er i allhovedsak arbeid
utført av en annen type arbeidskraftsom ikke bør omfattes av fireårsregelen.Selvom det blir utført
ordinært arbeid,er det likevelstore variasjonerblant de som er ansatt i praksisarbeidnår det gjelder
behov for opplæring,og om de innehar eller enkelt tilegnerseg nødvendigeferdigheterfor å utføre
oppgavene.Dersom praksisarbeidskalomfattes av fireårsregelen,kan dette svekkearbeidsgivers
motivasjon til å foreta slikeansettelser.



Når det gjelderspørsmåletom reduksjon av fireårsregelen,er KA av den oppfatning at det synes
rimeligat den reduseres forholdsmessigmed omfanget av utvidelsenav bestemmelseneom
midlertidigansettelse.En reduksjon av fireårsregelenstyrkerstillingsvernetog skjerperarbeids-
givernesbevissthetomkringbruk av midlertidigearbeidskontrakter.

Oppsigelse av midlertidige arbeidsavtaleri avtaleperioden

KA støtter departementet forslagom at det bør fremgåav loven at det er adgangtil å si opp
midlertidigearbeidsavtaleretter lovens oppsigelsesregleri avtaleperioden,herunder sakliggrunn til
oppsigelse,oppsigelsesfristermv.
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