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Hei. 
 
Ønsker å dele noen erfaringer fra arbeidslivet mht de forandringer som er foreslått i den nye arbeidsmiljøloven. 
 
Jeg, Knut R. Hansen er i dag AFP pensjonist, men har arbeidet som produskjonssjef for et relativt stort 

legemiddelfirma i Halden med ca 550 ansatte hvor jeg hadde ca 325 i min organisasjon, de fleste 

skiftarbeidere. Disse meningene er mine private og må ikke linkes til men tidligere arbeidsgviver da jeg ikke 

lenger er ansatt der og har noen myndighet til å uttale meg på deres vegne. 
 
Jeg ser de argumentene som ligger til grunn for å lette på arbeidstidbestemmelsene og vil gi følgende 

tilbakemeldinger om hvordan dette oppleves i virkeligheten. 
Når det gjelder å kunne utvide mulighet for lengere arbeidsdager enn pr dag, noe som også er mulig i dag bare 

man spørr fagforeningen, opplevde jeg det som en negativ sett fra arbeidsgiverrollen.  
Dette medførte høyere sykefravær, spesielt på de dagene hvor man hadde 12 timers skift. Dette er vanskelig å 

stå imot når flesteparten av de i et skiftlag ville ha denne ordningen med støtte fra fagforeningen, og vil bli 

enda vanskligere når det blir lovfestet.  Min erfaring er at de ansatte har lettere for å bli hjemme ved moderat 

sykdom med et 12 timers skift foran seg, enn ved et 8 timers. 
Her er det fint for arbeidsgiver å kunne støtte seg til lovverket og lage planer med «normale» arbidstidslengder. 

Her ser jeg SV pluss noen til forsøker og vri det til at arbeidsgiver vil utnytte denne muligheten, mens 

virkeligheten i mitt tilfelle var at det var fagforeningen som ville ha lange skft og skippetakmentalitet i 

skiftsyklusene. 
 
Når det gjelder lovpålagt hviletid mellom to skiftperioder, eller etter overtidsarbeide bør dette reduseres fra 

dagens 11 timer til 8 timer. Dagens lov gir begrensninger og koster mye. 
 
Ved skiftarbeid og helgearbeide bør loven forandres til å kunne arbeide hver 3 helg. Dagens ordning må 

avtales lokalt, og det går som regel veldig greit, men det koster enormt mye med lokale avtaler. 
Jeg har også en følelse at det er årsaken til alle lave % stilligner i det offentlige helsevesen selv om ingen 

snakker om det. Det er umulig og lage en helkontinuerlig skiftplan iht loven mht helgearbeide uten å ha lokale 

avtaler som fort blir dyre.  
 
Til slutt med respekt og melde, det vil ikke bli flere ansatte med det nye forslaget til midlertidg ansettelser. 

Arbeidsgiver ansetter den han mener er mest skikket for jobben. Han plukker ikke potensielle problemer selv 

om det kommer en lov om midlertdighet. Da ville det være bedre og utvide prøvetiden til 12 mnd. 
Problemet i arbeidsmarkedet er at «alle» skal ha fagbrev, «ingen» skal falle utenfor, selv de uten fagbrev, «alle 

skal ha ekstra for fagbrev og kompetanse, men «ingen» skal ha lavest lønn.  
Det må være lov og kunne si at de som ikke har fagbrev, eller kanskje har evne til å kunne utføre alle typer 

jobb bør få en mulighet, men lønna blir lavere. 
Skal man ha uføre og handikappede inn i arbeidslivet må det offentlige lage støtteordninger som gir en vinn 

vinn situasjon. Eksempel er at flere kan dele på en stilling hvor forholdene er lagt til rette for eventuelt 

handikappede, og hvor det offentlige tar hele kostnaden ved sykefravær. Her bør de fleste bedrifter kunne 

ansette to til tre personer for eventuelt å dekke inn behov for et årsverk eksempelvis på snetralbord og 

lignende. 
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