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HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN - OSLO KOMMUNES 

HØRINGSUTTALELSE 

 

Det vises til Arbeids- og sosialdepartementets høringsbrev, datert 25.06.2014, vedrørende 

forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. 

 

Oslo kommunes vurdering framgår av byrådets innstilling til bystyret, jf. byrådets vedtak av 

25.09.2014, og oversendes med dette Arbeids- og sosialdepartementet som kommunens 

foreløpige høringsuttalelse.  Det tas forbehold om endringer av kommunens høringsuttalelse 

som følge av bystyrets behandling.  Eventuelle endringer vil bli ettersendt. 

 

Oslo kommune har følgende merknader til departementets forslag: 

 

Midlertidig ansettelse 

Oslo kommune støtter forslaget om innføring av en generell adgang til midlertidig ansettelse 

for en tidsbegrenset periode. Dette kan være godt egnet for å gi utsatte grupper i 

arbeidsmarkedet mulighet til å få vist sin kompetanse, slik at deres muligheter for senere fast 

ansettelse og varig deltakelse i arbeidslivet øker. Den tidsbegrensede perioden bør være av 12 

måneders varighet, slik at både arbeidsgiver og arbeidstaker kan innrette seg på at arbeidet skal 

vare i noen tid når arbeidsavtalen inngås. 

 

Oslo kommune er videre enig i at det bør oppstilles begrensninger for å unngå gjentatte og 

sammenhengende midlertidig ansettelse på generelt grunnlag for å utføre samme type 

arbeidsoppgaver. Departementets forslag til begrensninger fremstår som hensiktsmessige for å 

oppnå formålet. Begrensningene bør etter kommunens vurdering utformes i form av en 

skjønnsmessig regel, som vil kunne tilpasses konkrete omstendigheter og sikre nødvendig 

fleksibilitet.  

 

Forenkling av gjeldende hovedregel om midlertidig ansettelse 

Oslo kommune er enig i departementets forslag til forenkling og tydeliggjøring av aml. 

§ 14-9, første ledd, bokstav a. 

 

Oslo kommune mener for øvrig adgangen til å ansette midlertidig med nødvendige 

begrensninger bør likestilles i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven. 
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Endringer i fireårsregelen 

Oslo kommune finner det naturlig at fireårsregelen utvides til å også omfatte forslaget om en 

generell adgang til midlertidig ansettelse.  Kommunen er imidlertid ikke enig i at midlertidig 

ansettelse ved praksisarbeid etter aml. § 14-9, bokstav c bør omfattes av bestemmelsen. Arbeid 

i forbindelse med opplæring eller kvalifisering innenfor et fagområde, ble holdt utenfor 

fireårsregelen da arbeidsmiljøloven ble vedtatt i 2005, i tråd med anbefalingen fra 

Arbeidslivslovutvalget. Oslo kommune kan ikke se at det nå foreligger forhold som tilsier en 

endring på dette området. 

 

Oslo kommune er videre av den oppfatning at det ikke bør foretas en reduksjon av 

fireårsregelen til to eller tre år. Fire år vil fortsatt være en hensiktsmessig grense for hva som er 

en akseptabel maksimal lengde på midlertidig ansettelse. Regelen sikrer tilstrekkelig 

fleksibilitet i de fleste tilfeller, er godt innarbeidet etter mange års praksis, og er i tråd med 

tjenestemannslovens bestemmelse. En reduksjon vil videre kunne innebære utfordringer ved 

innvilgelse av permisjoner. Vikarer vil mye raskere kunne oppnå rett til fast ansettelse, noe som 

vil innebære utfordringer for virksomheten når arbeidstakeren som har hatt permisjon 

returnerer til stillingen. 

 

Oppsigelse av midlertidige arbeidsavtaler i avtaleperioden 

Oslo kommune er enig i departementets vurdering av at det bør fremgå av arbeidsmiljøloven at 

midlertidige arbeidsavtaler kan sies opp i avtaleperioden. 

 

Vilkår for utleie fra bemanningsforetak 

Oslo kommune støtter departementets vurdering av at gjeldende regler om adgangen til innleie 

fra bemanningsforetak bør videreføres uendret. 

 

Unntak fra bestemmelsene om likebehandling ved utleie fra bemanningsforetak 

Oslo kommune gir sin tilslutning til departementets vurderinger i tilknytning til unntak fra 

bestemmelsene om likebehandling ved utleie fra bemanningsforetak. 

 

Søksmålsrett for fagforeninger ved ulovlig innleie 

Oslo kommune er enig i departementets vurdering om at aml. § 17-1, femte ledd, bør oppheves. 

 

Gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid 

Oslo kommune støtter departementets forslag.  Etter kommunens vurdering vil det imidlertid 

kunne være formålstjenlig å foreta en ytterligere utvidelse av arbeidsmiljølovens adgang til å 

foreta gjennomsnittsberegning av arbeidstiden.  Det vises i denne sammenheng til at da 

Stortinget vedtok den nye arbeidsmiljøloven 17. juni 2005, fremgikk det av reglene om 

gjennomsnittsberegning at arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker ved skriftlig avtale kunne 

ordne den alminnelige arbeidstid slik at den i løpet av en periode på høyst 52 uker ble 

gjennomsnittlig så lang som foreskrevet i reglene om alminnelig arbeidstid, men slik at den 

samlede arbeidstid ikke oversteg 13 timer i løpet av 24 timer eller 48 timer i løpet av sju dager. 

Dette ble imidlertid endret etter regjeringsskiftet høsten 2005, slik at gjeldende rett etter den 

tidligere loven ble videreført. 

 

Arbeidstilsynets kompetanse til å godkjenne alternative turnusordninger 

Oslo kommune mener det er viktig å etablere en alternativ fremgangsmåte for å kunne 

iverksette arbeidstidsordninger med unntak fra arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser. En 

utvidelse av Arbeidstilsynets kompetanse vil være et velegnet virkemiddel i denne 

sammenheng.  Etter kommunens vurdering vil forslag 2 gi gode muligheter for å etablere 
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alternative arbeidstidsordninger innenfor helse- og omsorgsarbeid, som er tilpasset foreliggende 

behov for fleksible løsninger i den enkelte virksomhet.  Det er imidlertid forslag 3 som i størst 

mulig utstrekning vil sikre at det etableres tilstrekkelige muligheter for ønsket tilpasning av 

arbeidstiden innen de enkelte virksomheter, og bidra til fleksible løsninger som er tilpasset både 

arbeidstakernes og virksomhetenes behov. 

 

Overtid 

Oslo kommune støtter departementets forslag om utvidelse av rammene for overtid. Etter 

kommunens vurdering vil det imidlertid med fordel også kunne foretas en justering i 

arbeidsmiljølovens regler om hvor mye overtid som kan arbeides innenfor en periode på 52 

uker. I den tidligere arbeidsmiljøloven, ble det ved endringer som trådte i kraft 28.02.2003 

innført adgang til å inngå avtale med den enkelte arbeidstaker om overtid på inntil 400 timer 

per kalenderår.  Denne adgangen ble videreført i ny arbeidsmiljølov, men opphevet etter 

regjeringsskiftet høsten 2005. For å legge forholdene ytterligere til rette for økt fleksibilitet i 

arbeidslivet, vil kommunen foreslå at det innføres en adgang til å inngå avtale med den enkelte 

arbeidstaker om overtid på inntil 400 timer per kalenderår. 

 

Beredskapsvakt 

Oslo kommune er enig i departementets vurdering av at det bør foretas en endring av aml.  

§ 10-4, tredje ledd, slik at minst 1/8 av beredskapsvakten skal regnes med i den alminnelige 

arbeidstiden. 

 

Søn- og helgedagsarbeid 

Oslo kommune støtter departementets forslag om endringer av bestemmelsene om søn- og 

helgedagsarbeid. 

 

Straffeansvaret i arbeidsmiljøloven 

Oslo kommune støtter departementets forslag, bortsett fra fjerning av straffeansvaret i 

tilknytning til arbeidsmiljøloven kap. 9 og kap. 13.  Etter kommunens vurdering vil det være 

formålstjenlig å opprettholde straffetrusselen for overtredelse av bestemmelsene om 

kontrolltiltak i virksomheten, samt reglene om diskrimineringsvern. Påtalemyndighetens 

adgang til å straffeforfølge brudd vurderes som viktig for å sikre etterlevelse av disse 

bestemmelsene. 

 

Straffeansvaret i allmenngjøringsloven 

Oslo kommune støtter forslaget om å innføre skjerpede straffebestemmelser for brudd på 

allmenngjøringsloven. Det er imidlertid viktig at terskelen for når oppdragsgiver anses å ha 

«medvirket» til brudd på bestemmelsene ikke er for lav, da dette vil kunne legge en 

uforholdsmessig stor byrde på oppdragsgiver. 

 

Endringer i arbeidsmiljølovens regler om aldersgrenser 

Oslo kommune støtter departementets forslag om å heve arbeidsmiljølovens aldersgrense til 72 

år. Den alminnelige helsetilstanden i befolkningen er forbedret, og levealderen har økt. 

Hensynet til at den enkelte arbeidstaker selv bør kunne velge å arbeide etter fylte 70 år tilsier 

også at det foretas en justering. Eldre arbeidstakere representerer en stor ressurs i arbeidslivet, 

og det bør derfor også være mulig å jobbe ut over 72 år, hvis både arbeidsgiver og arbeidstaker 

ønsker dette. 

 

Det fremgår av innledningen i departementets høringsnotat at forslagene ikke berører 

«aldersgrensene i statlig og kommunal sektor, herunder særaldersgrensene som vil gå i et eget 
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løp». Oslo kommune finner det i denne sammenheng nødvendig å påpeke at store grupper 

arbeidstakere innenfor offentlig sektor har særaldersgrenser. Med senere års helsemessige 

utvikling i befolkningen og mindre belastninger i mange av yrkene som omfattes av 

særaldersgrenser, er det et klart behov for gjennomgang og endring av særaldersgrensene. Et 

initiativ til en ny gjennomgang av særaldersgrensene bør komme fra staten, ettersom 

særaldersgrensene i staten er hjemlet i Lov om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn. I 

forskrift om pensjonsordning for ansatte i kommuner og fylkeskommuner stilles vilkår til 

særaldersgrensene for kommunalt ansatte som knytter seg til særaldersgrensene i staten. Oslo 

kommune ber om at departementet så snart som mulig igangsetter arbeidet med gjennomgang 

av særaldersgrensene. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Oslo kommune forutsetter at kommunen gis kompensasjon for eventuelle merkostnader som 

følger av endringene. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Arild Sundberg 

kommunaldirektør 

Per-Steinar Aasebø 

seksjonssjef 

  

  

 

Godkjent og ekspedert elektronisk 

 

 

 


