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Postboks 8019 Dep. 

0030 Oslo 

 

 

Høring - Endringer i arbeidsmiljøloven 
 

Det vises til brev av 25.06.2014 fra Arbeids- og sosialdepartementet. 

 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) har følgende kommentarer:  

 

 

Departementets vurderinger og forslag – midlertidig ansettelse 

 

Ulike lover  

Nettopp det faktum at det er ulik lovgivning i privat sektor og kommunene på den ene side og i 

staten på en annen side når det gjelder adgang til midlertidige tilsettinger kan være vanskelig å 

skjønne. Det tenkes spesielt på følgende bestemmelser i tjenestemannsloven § 3 nr. 2: 

 

Tjenestemann skal tilsettes fast, medmindre:  

a. Tjenestemannen trengs bare for et bestemt tidsrom eller for å utføre et bestemt oppdrag. 

b. Arbeidet ennå ikke er fast organisert og det derfor er usikkert hvilke tjenestemenn som trengs. 

 

Dagens tilsvarende bestemmelser i arbeidsmiljøloven § 14-9 (1) er slik: 

 

Arbeidstaker skal ansettes fast. Avtale om midlertidig ansettelse kan likevel inngås:  

a) når arbeidets karakter tilsier det og arbeidet atskiller seg fra det som ordinært utføres i 

virksomheten. 

 

Vi forstår av høringsutkastet at det med bakgrunn av dom i Høyesterett likevel ikke er et absolutt 

vilkår at arbeidet skal atskille seg fra det som ordinært utføres i virksomheten, men at både forskjell i 

arbeidets art og markert forskjell i arbeidsmengde ligger innenfor ordlyden. Dermed synes 

arbeidsmiljøloven § 14-9(1) å tilsvare tjenestemannslovens § 3 nr. 2a. I så fall vil det være 

tjenestemannsloven § 3 nr. 2 b, sammen med åremålsbestemmelsene, som i dag gjør det enklere å 

inngå midlertidige arbeidsavtaler i statlig sektor enn utenfor, jfr. s. 30 i høringsnotatet. 

 

Arbeidsmiljøloven § 14-9 (1) 

Ny formulering av denne bestemmelsen er foreslått slik: 
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Arbeidstaker skal ansettes fast. Avtale om midlertidig ansettelse kan likevel inngås:  

a) når arbeidsoppgavene er av tidsbegrenset varighet. 

 

Vi forstår at disse arbeidsoppgavene både kan være av en annen art enn de som vanligvis utføres i 

virksomheten, eller de kan være av et større omfang enn hva som er vanlig. NTNU vil støtte den nye 

formuleringen som en forenkling av den nåværende, men kan ikke se at dette vil gjøre det enklere å 

tilsette midlertidig i privat sektor og i kommunene enn i staten. 

 

Begrensninger av midlertidighetens varighet 

Vi vurderer en begrensning på 12 mnd. som bedre enn en begrensing på 9 mnd. For arbeidsgiver 

innebærer dette et større handlingsrom. For arbeidstaker, for hvem et alternativ til midlertidig 

ansettelse kan være ingen ansettelse, vil en arbeidsavtale på 12 mnd. være å foretrekke fremfor en 

avtale på 9 mnd.  

 

Enten begrensningen er på 12 eller 9 mnd. vil begrensningen i seg selv representere et insitament for 

arbeidsgiver til å gå til fast tilsetting ved periodens utløp dersom arbeidsoppgavene krever det. Dette 

vil kunne medføre at arbeidstakeren på et senere tidspunkt må sies opp fra sin stilling, noe som i 

staten er en svært ressurskrevende prosess og som medfører enda sterkere rettigheter enn hva som 

gjøres gjeldende innen arbeidsmiljøloven.   

 

Begrensninger ved avslutningen av en midlertidig ansettelse 

Det ene alternativet til begrensning er foreslått slik: 

 

Etter utløpet av perioden kan det ikke umiddelbart inngås ny avtale med samme eller en annen 

arbeidstaker om midlertidig ansettelse etter denne bestemmelse for utførelse av samme 

arbeidsoppgaver. 

 

Vi vurderer «ikke umiddelbart» som en såpass upresis tidsangivelse at den vil invitere til strid ved 

anvendelse.  

 

Det andre alternativet til begrensning er foreslått slik: 

Etter utløpet av perioden kan ny avtale om midlertidig ansettelse etter denne bestemmelse først 

inngås etter tolv måneder for utførelse av samme arbeidsoppgaver. 

 

Vi har ingen eksplisitte kommentarer til denne, men vil påpeke at rettspraksis i staten er at innenfor 

de begrensninger som legges på midlertidige ansettelser vil normalt en midlertidig ansatt ha krav på 

fortsatt midlertidig ansettelse dersom hjemmel for fortsatt midlertidighet i det hele tatt er til stede. 

 

Oppsigelse av midlertidige arbeidsavtaler i avtaleperioden 

Vi tar til etterretning at det er en viss usikkerhet om rettstilstanden, og slutter oss til departementets 

forslag til lovtekst på dette punktet (§ 14-9 femte ledd): 

 

Midlertidige arbeidsavtaler kan sies opp i avtaleperioden etter lovens oppsigelsesregler, med mindre 

det er skriftlig avtalt eller fastsatt i tariffavtale at det ikke skal være slik oppsigelsesadgang. 

 

Vilkår for utleie fra bemanningsforetak 

Vi sier oss enige at to alternative hovedsyn gjør seg gjeldende når det skal treffes beslutning om 

begrensning av utleie: På den ene siden å se på innleie fra bemanningsforetak som et alternativ til 
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midlertidig ansettelse – og som følge av dette – la de samme begrensingene gjelde som for det 

midlertidig ansettelse.  

 

På den annen side er det et topartsforhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som er lagt til grunn 

for arbeidslivslovgivning og tariff- og forhandlingssystemer.  

 

Disse topartsforholdene er ønskelig å ivareta, hvilket betyr at adgangen til innleie fra 

bemanningsforetak ikke bør utvides parallelt med adgangen til midlertidig ansettelse, men 

opprettholdes slik som i dag. 

 

 

Departementets vurderinger og forslag – unntak fra bestemmelsene om likebehandling fra 

bemanningsforetak. 

 

Om mulighet til å inngå tariffavtale for å fravike likebehandlingsprinsippet. 

NTNU har ingen synspunkter på dette, men konstaterer at denne muligheten allerede er tatt inn i 

tjenestemannsloven § 3B nr. 4: 

 

Det kan inngås sentral tariffavtale mellom staten og tjenestemennenes forhandlingsberettigede 

organisasjoner om unntak fra reglene om likebehandling i denne paragraf. Den generelle beskyttelse 

av arbeidstakerne må i alle tilfelle respekteres. 

 

Partene i tariffavtalen 

Tre-parts forholdet (utleier, innleier og arbeidstaker) kan i utgangspunktet medføre flere muligheter. 

Avgjørende må imidlertid være at arbeidstaker allerede er ansatt hos utleier. Vi slutter oss derfor til 

departementets forslag om at eventuell tariffavtale inngås mellom utleier og fagforening. 

 

Nivå på tariffavtale 

NTNU slutter seg til departementets forslag om at avtale inngås av fagforening med innstillingsrett 

etter arbeidstvistloven eller tjenestetvistloven. Viktig i denne vurderingen er det faktum at mens 

organisasjonsgraden på arbeidsgiversiden i bemanningsbransjen er høy, er den lav på 

arbeidstakersiden. Dette kan medføre ulikt styrkeforhold mellom partene. 

 

Hvilke bestemmelser kan fravikes gjennom tariffavtale 

NTNU har ingen synspunkter på dette, men viser til tjenestemannsloven § 3B nr. 4. 

 

 

Departementets vurderinger og forslag – regler om aldersgrenser. 

 

Innenfor statlig sektor reguleres aldersgrensen av en egen lov, lov om aldersgrense for offentlige 

tjenestemenn m.fl. I hht. § 2 i denne loven er den alminnelige aldersgrense 70 år, tilsvarende 

gjeldende aldersgrense i arbeidsmiljøloven § § 15-13a.  

 

Også her kan det være vanskelig å skjønne behovet for ulik lovgivning i privat sektor og kommunene 

på den ene side og i staten på en annen side. 

 

NTNU mener det er uheldig å endre dagens aldersgrense. 
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Ved vårt universitet er de fleste ansatt innen undervisnings- og forskerstillinger, først og fremst som 

professorer og førsteamanuensiser. Disse representerer den faglige ryggraden, og deres kompetanse 

og faglige innretning er avgjørende for at NTNU skal lykkes i å bli et internasjonalt fremragende 

universitet. De ulike fagmiljøene må ha mulighet til å justere sin faglige profil, noe som ofte 

forutsetter at det tilsettes nye medarbeidere i undervisnings- og forskerstillinger med en kompetanse 

tilpasset fagmiljøenes faglige strategier.  

 

I dag går langt de fleste i disse faglige stillingene av med pensjon ved fylte 70 år eller før. Noe søker 

å stå i stilling ut over fylte 70 år. Noen av disse søknadene innvilges, andre ikke, helt avhengig av 

søkerens faglige profil. Dette gir en dynamikk NTNU ønsker å opprettholde. 

 

Videre arbeider vi kontinuerlig med å øke kvinneandelen blant professorer og øvrige vitenskapelige 

ansatte. Av ulike årsaker går dette arbeidet sakte fremover, og ved en eventuell økning i 

aldersgrensen i vår sektor, vil dette arbeidet sannsynligvis forsinkes ytterligere.  

 

 

 

Med hilsen  

 

Ida Munkeby 

Organisasjonsdirektør 

 

sign. 

 

Arne Kr. Hestnes 

Personalsjef 

 


	Høring - Endringer i arbeidsmiljøloven

