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Høring om endringer i arbeidsmiljøloven 
 

Norsk Yrkeshygienisk Forening (NYF) er bekymret for de helse- og sikkerhetsmessige 

konsekvenser endringsforslagene om arbeidstid har. Lange arbeidsdager kan være skadelig 

både for arbeidstakers helse og sikkerhet. Særlig kombinasjonen av midlertidig ansatte og 

økt mulighet for lengre arbeidsdager, herunder ved overtid og gjennomsnittsberegning, gir 

samlet sett et resultat som kan være uheldig.  

 

Dette vil særlig gjelde i de bransjer som allerede i dag har høy risiko for utnyttelse av 

arbeidstakerne og i bransjer som har stor ulykkesrisiko. Ved en eventuell utvidelse av 

arbeidstiden må det stilles strengere krav til risikovurderinger og kompenserende tiltak for å 

redusere helserisiko på grunn av arbeidsmiljøeksponering fra støy, kjemikalier, og fysisk 

belasting. Det bør også bli 

et krav at risiko ved 

trøtthet (fatigue) skal 

vurderes.  

 

Dagens regelverk om 

arbeidsmiljøfaktorer som 

støy, kjemisk eksponering 

og fysisk belasting 

benytter normer som er 

utarbeidet for normal 

arbeidsdag (8 timer) og 

fem dagers arbeidsuke. 

Ved endring til annen 

arbeidsuke må strengere 

eksponeringsgrenser 

forskriftsfestes. Dette for å 

kompensere for at hviletid 

mellom eksponering og dermed nullstilling, reduseres, se eksempelfigur 

”Restitusjonsunderskudd”. Ved gjennomsnitts-beregning av arbeidstid uten kompenserende 

tiltak mot eksponering, må man derfor regne med flere personer med yrkesskader i forhold 

til støy og kjemikalier. 
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Høringsnotatet fremmer flere forslag hva gjelder midlertid ansettelse. NYF er bekymret for 

bruk av midlertidig ansettelse relatert til HMS-arbeid, arbeidsulykker og andre 

helsebelastninger, hvor vi er spesielt bekymret for den ansattes mulighet på en trygg måte å 

kunne påpeke mangler og utfordringer i forhold til arbeidsmiljøet. Midlertidig ansatte har 

også en lavere organisasjonsgrad, som vi erfaringsmessig også ser har betydning for 

muligheten for å ivareta et godt HMS arbeid i bedriftene. 

 
Ungdom og midlertidig ansatte er mer ulykkesutsatt enn andre arbeidstakere. Mange 

midlertidig ansatte er unge arbeidstakere. Dette er en arbeidstakergruppe som ønsker å 

arbeide mye. NYF støtte arbeidstilsynet bekymring for at forslaget ikke i tilstrekkelig grad 

vurderer konsekvensene av kombinasjonen unge arbeidstakere, usikre ansettelsesforhold og 

lang arbeidstid. 

 

Forslaget, som det står, synes videre også å vanskeliggjøre innsatsen mot å redusere antall 

ulykker, sosial dumping og arbeidsmarkedskriminalitet. Vi mener derfor at de totale 

endringene medfører at myndighetssiden må styrkes kraftig, herunder med formål å følge 

opp at tilstrekkelig kompetanse er fremskaffet for gjennomføring av de nødvendige 

risikokartlegginger.  

 

NYF er positive til lovforslagene hva gjelder straffeansvar og økte strafferammer. I tillegg 

til de foreslåtte utvidelsene i høringsnotatet, bør utvidelse av straffeansvaret også omfatte 

bestiller/kjøper av tjenester. 

 
NYF ser at arbeidstilsynet uttrykker bekymring for muligheten til omgåelse av 

bestemmelsene om adgangen til innleie fra bemanningsforetak. Omgåelsen vil vanskeligere 

kunne fanges opp dersom bestemmelsen om fagforeningenes søksmålsrett ved ulovlig 

innleie oppheves. Vi deler denne bekymringen, da vi opplever fagforeningene som en viktig 

aktør for bidra til å påse at HMS arbeidet i virksomhetene utføres i hht lovens intensjon og 

derfor er generelt skeptiske til svekking av fagforeningens rolle på dette området. 
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