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Høringssvar - forslag til endringer i arbeidsmiljøloven

Vi viser til brev fra Arbeids- og sosialdepartementet, datert 25.06.14, hvor forslag til endringer 
i arbeidsmiljøloven ble sendt på høring. Universitetet i Bergen har kommentarer til kapittel 7 
om beredskapsvakt i høringsnotat om arbeidstid, samt til høringsnotatet om aldersgrenser. 

Beredskapsvakt

Departementet mener flere argumenter taler for å endre omregningsbrøken, slik at det 
oppstilles et nytt utgangspunkt for beregning av hvor stor andel av beredskapsvakten som 
skal regnes med i den alminnelige arbeidstiden. Departementet foreslår 1/8 som ny 
hovedregel og UiB er her enig med departementet.

Ved UiB har vi de senere årene inngått flere beredskapsvaktavtaler, spesielt i de deler av 
organisasjonen hvor det er krav om ivaretakelse av forsøksdyr/-fisker sin helse og velferd. 
Erfaringene våre er at 1/5 som hovedregel gir et misvisende utgangspunkt for vurderingene 
av de belastningene vaktordningen påfører den enkelte arbeidstaker, og at den økonomiske 
belastningen som 1/5 utgjør blir urimelig høy i forhold til belastningen arbeidstaker påføres. 
Dette skyldes som anført av departementet, blant annet at den teknologiske utviklingen har 
ført til at arbeidstakerne ikke lenger må oppholde seg i hjemmet under vakten men kan 
bevege seg fritt innenfor en angitt tidssone fra arbeidsstedet. De kan nå også i større grad 
løse problemer som oppstår via PC o.l. fra der de befinner seg, samt at bedre teknologi har 
begrenset antall feilkilder og dermed hindret unødvendige utrykninger.

Arbeidstakernes tillitsvalgte har i større grad enn arbeidsgiver ment at hovedregelen på 1/5 
skal følges. I ett tilfelle fastsatte imidlertid Direktoratet for arbeidstilsynet omregningsfaktoren 
til 1/8 etter at arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene ikke hadde kommet til enighet. 
Våre erfaringer er at lovens hovedregel om 1/5 fører til unødvendige uenigheter mellom 
arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte.

UiB vil gjøre departementet oppmerksom på at en eventuell endring i arbeidsmiljøloven må 
følges opp med en tilsvarende endring i Hovedtariffavtalen i staten § 17.

Aldersgrenser

Departementet skisserer i høringsnotatet flere alternative forslag til endringer i aldersgrensen 
i arbeidsmiljøloven og adgangen til lavere bedriftsinterne aldersgrenser. Bestemmelsene i 
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arbeidsmiljøloven om opphør av arbeidsforholdet ved fylte 70 år gjelder ikke for statens 
tjenestemenn. Lov om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn m.fl. har imidlertid den 
samme aldersgrense for opphør av arbeidsforholdet, og UiB antar at en eventuell heving av 
aldersgrensen i arbeidsmiljøloven vil kunne føre til en tilsvarende endring for offentlige 
tjenestemenn. På denne bakgrunn finner vi det naturlig å gi tilkjennegi vårt syn.

Dagens 70-års grense er en innarbeidet ordning blant arbeidstakere og arbeidsgivere. Det er 
usikkert hva resultatet av en heving av aldersgrensen vil medføre for de eldre 
arbeidstakerne. I noen tilfeller vil et ønske fra arbeidstakeren om å forlenge arbeidsinnsatsen 
ut over 70 år være i begge parters interesse. Dagens regelverk både for de privat - og 
offentlig ansatte hindrer ikke en slik løsning når begge parter ønsker det. 

Ved UiB har vi i tillegg til de vitenskapelige ansatte en gruppe med administrativt ansatte og 
en gruppe med teknisk personale. Erfaringsmessig er det først og fremst blant det 
vitenskapelige personalet vi finner personer som ønsker å fortsette i sitt vanlige arbeid etter 
fylte 70 år. Disse kan i dag i stor grad søke om en fortsatt tilknytning til UiB og sitt arbeidsfelt 
som emeritus. Dette mener vi er en god ordning for de vitenskapelige ansatte som ønsker å 
fortsette å arbeide etter fylt 70 år, som samtidig gir rom for å ivareta karrieremulighetene for 
yngre, høyt kvalifiserte vitenskapelige arbeidstakere.

I pensjonsreformen legges det opp til at man skal kunne tjene opp pensjonspoeng til man 
fyller 75 år og dermed kunne oppnå en høyere pensjon. Reglene for alderspensjon fra 
Statens pensjonskasse tar utgangspunkt i at full opptjeningstid ved fylte 70 år - er 30 år, og 
at grunnlaget regnes ut fra lønn i 100 % stilling. Dersom disse vilkårene ikke er fullt ut 
oppfylt, reduseres pensjonen. Opptjeningstid etter 70 år vil med stor sannsynlighet ikke være 
i 100 % stilling og vil derfor ha størst betydning i forhold til manglende opptjeningstid. Disse 
utgjør en marginal gruppe hos oss. En endring av aldersgrensen vil derfor neppe ha noen 
økonomisk betydning for den aktuelle gruppen arbeidstakere som ønsker å arbeide ut over 
70 år.

Vår oppfatning er at dagens ordning fungerer på en god måte. En heving av aldersgrensen 
vil etter vår mening kunne medføre en risiko for at arbeidsgiver i langt større grad enn i dag 
vil benytte seg av oppsigelsesadgangen overfor eldre arbeidstakere, med de negative sider 
dette har både for arbeidstaker og arbeidsgiver. UiB er derfor klart av den oppfatning at 
dagens regler om aldersgrenser i arbeidsmiljøloven og lov om aldersgrenser for offentlige 
tjenestemenn m.fl. bør opprettholdes, og at alternativ 4 derfor bør velges.
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