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Høringssvar - Endringer i arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid

Hovedorganisasjonen Virke viser til høringsbrev og høringsnotat om forslag til endringer i

arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid. Virkes hovedsynspunkter kan oppsummeres slik:

Gjennornsnittsberegning av alminnelig arbeidstid:

Virke ønsker et større rom for avtaler om gjennomsnittsberegning, både når det gjelder

individuelle avtaler og avtaler med fillitsvalgte i tariffbundet virksomhet

Rammen for ukentlig arbeidsfid bør utvides til 50 timer ved individuell avtale og til 60

timer ved avtale med tillitsvalgte

Beregningsperioden pa afte uker bør utvides fil 16 uker

Departementet bør vurdere a utvide rammen for daglig arbeidstid fil 13 fimer

Virke støtter forslaget om a gi Arbeidstilsynet større adgang til a godkjenne avtaler om

gjennomsnittsberegning

Virke foreslar at arbeidstvistlovens definisjoner av tillitsvalgte og tariffavtale tas inn

arbeidsmiljøloven for a øke brukervennligheten

Sen- og helgedagsarbeid:

Virke legger til grunn at virksomheter som har søndagsapent (enten fordi det er

lovpalagt, eller fordi den har lov) ma kunne bemanne pa en hensiktsmessig mate

Virke støtter derfor forslaget om å fjerne kravet om fri hver tredje søndag, men ønsker

at også kravet om fri annenhver søndag fjernes

Virke støtter også forslaget om å fjerne kravet om tariffavtale for å kunne utføre

søndagsarbeld når det foreligger et særlig behov for det

Arbeidstilsynets kompetanse:

Virke mener at Arbeidsfilsynets kompetanse til a gi dlspensasjoner bør utvides i tråd

med unntaksadgangen som følger av arbeidstidsdirektivet —deparlementets forslag 3

Virke begrunner dette med at forslaget vjl bidra til a utjevne urimelige forskjeller mellom

virksomheter med og uten tariffavtale, utjevne en uheldig skjevfordeling av makten i

arbeidsfidsspørsmal og sikrer en mer forutsigbar vurdering av søknader om unntak fra

hovedreglene

Virke understreker at unntaksreglene må bli mer brukervennlige enn de er i dagens

regelverk og departementets forslag

Virke støtter for øvrig departementets forslag fil endringer i reglene om overtidsarbeid og

beredskapsvakter.
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DEL 1 GJENNOMSNITTSBEREGNING AV ALMINNELIG ARBEIDSTID

Virkes synspunkter på reglene om gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeldstid kan

oppsummeres pa følgende måte:

Virke ønsker et større rom for avtaler om gjennomsnittsberegning, både når det

gjelder individuelle avtaler og avtaler med tillitsvalgte tariffbunclet virksornhel

Ramnnen for ukentlig arbeidsfid bør utvides til 50 timer ved individuell

avtale og til 60 timer ved avtale med tillitsvalgte

Beregningsperioden på atte uker bør utvides til 16 uker

Departementet bør vurdere å utvide rammen for daglig arbeidstid fil 13

timer

Virke støtter forslaget om å gi Arbeidsfilsynet større adgang til å godkjenne avtaler

om gjennomsnittsberegning

Virke foreslar at arbeidstvistlovens definisjoner av tillitsvalgte og tariffavtale tas inn i

arbeidsrniljøloven for å øke brukervennligheren

1. Hvordan løse et bemanningsbehov?

1.1 Stree e re ler fer når buer m e det er lcr• å arbmde

Arbeidsmiljøloven har detaljerte regler om hvor mye det er lov å arbeide og når det er lov å

arbeide, eller rettere sagt når det ikke er lov å arbeide. I utgangspunktet er det ikke lov til a

arbeide mer enn 9 timer per dag, det er ikke lov å arbeide mer enn 40 timer i uken, det er

ikke lov å arbeide mellom 21.00-06.00 (nattarbeld), det er ikke lov å arbeide på søndager

Disse reglene passer godt for virksomheter som har at konstant arbeidskraftbehoy hele aret,

mandag til fredag mellom kl. 08.00 og 16.00. Som det blir påpekt i høringsnotatet er det

imidlertid en stor og økende andel virksomheter som har behov for å gjøre unntak fra disse

reglene. Dette kan f.eks. skyldes døgnkontinuerlig drift (også i helgene) innenfor helse- og

omsorgsektoren. Behov for filpasninger kan også skyldes vanerende etterspørsel,

sesongvariasjoner, arbeldstopper mv. Et eksempel på dette er hoteller som har mange

gjester og et stort bemanningsbehov i en tidsbegrenset penode, mens det i resten av året er

færre gjester og følgelig et mindre bemanningsbehoy. Et annet eksempel er

revisjonsselskaper som hvert år har en arbeldstopp i forbindelse med årsoppgjør

Varierende bemanningsbehov pa grunn av varierende etterspørsel, sesongvarlasjoner.

arbeidstopper mv. kan løses på flere mater. f eks, gjennom overtidsarbeid, midlertidige

ansettelser og/eller gjennomsnittsberegning av den alminnelige arbeiOstiden

1.2 Gennomsnittsbere nin as arbeldstlden

Gjennomsnittsberegning av den alminnelige arbeldst den innebærer at grensene for daglig

oq/eller ukentlig arbeidstid kan overskrides i begrensede perioder, mot filsvarende redusert

arbeidsfid eller arbeidsfri i andre perioder.

En slik løsning ivaretar hensynet fil virksomhetene scm på en enkel og fleksibel mate kan

tilpasse bemanningen til det behovet som tll enhver fid er tilstede —færre ansatte på jobb i

perioder hvor det er mindre å gjøre og flere på jobb i qerioder hvor det er mye å gjøre.
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Gjennomsnittsberegning ivaretar ogsa hensynet hi de ansatte som kan ha full sfilling(høy

stillingsprosent, sely om de ønsker eller har behov for ujevn arbeidsinnsats på grunn av

f.eks. omsorgsoppgaver eller lang reisevel til arbeidsstedet. Virke vil også understreke at

gjennomsnittsberegning ikke medfører en større total arbeldsbelastning for de ansatte, i

motsetning til f.eks. overlidsarbeid. I løpet av perioden arbeidstiden gjennomsnittsberegnes

(maksimalt 52 uker) vil de ansatte ikke arbeide ut over grensen for alminnelig arbeidsfid.

1.3 Overtidsarbeld 


Overtidsarbeid kan være nødvendig når det oppstår et udekket bemanningsbehov, f.eks. på

grunn av sykdornsforfall. Lovlig overtidsarbeid er imidlertid begrenset til filfeller hvor det

foreligger et «særlig og fidsavgrenset» behov for det. Dette betyr at det er betydelige

begrensninger pa når overtid kan brukes, og overlid kan ikke brukes som en fast ordning for

dekke et bemanningsbehov. Bruk av overtid vil i mange virksomheter være lite ønskelig.

For virksomheten medfører overtidsarbeid økte kostnader gjennom overlidstillegg. og for de

ansatte medfører overtidsarbeid uforutsigbarhet og en større totalbelastning. Imidlertid vil

det for en del være avgjørende å kunne benytte seg av overlid Blant annet fordi det ved

store og uforutsette arbeidstopper vil være umulig å få tak i den nødvendige kompetanse,

og det er ogsa en ubyråkratisk ordning sorn sikrer at arbeidet blir gjorl til rett fid. Ansatte kan

ogsa oppleve det som et gode å få en rimelig god kompensasjon for utført merarbmd og der

de får brukt kompetansen og arbeidskapasiteten sin til det beste for virksomheten.

1.4 Midlertidi e ansettelser

Det er et klart behov for å kunne ansette midlertidm og Virke mener adgangen til à kunne

ansette midlertidig må utvides noe, jf. eget høringssvar. Midlerlidige ansettelser er likevel

ikke et mål i seg selv. Dersom bemanningsbehov kan løses på andre og bedre måter er

selvfølgelig dette en fordel.

Bruk av midlerlidige ansettelser er en mulig, men ikke alltid en ideell måte a dekke et økt

bemanningsbehov ved arbeidstopper mv, særlig i filfeller hvor arbeldstoppen er av kort

varighet. En midlertidig stilling skal lyses ut, det skal gjennomføres en ansettelsesprosess,

og som regel er det nødvendig mecl opplæring. I opplæringsperioden vil både den nyansatte

og den ansatte som gjennomfører opplæringen ha redusert kapasitet til å gjennomføre de

ordinære arbedsoppgavene. En midtertidig ansettelse er med andre ard bode økonomisk

og personalmessig ressurskrevende.
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1.5 Mer 'ennomsnittsber nin mindre overtid færre midlerlidi e ansettelser

Som vist ovenfor har gjennomsnittsberegning en rekke fordeler sammenfignet med bruk av

overlidsarbeid eig midlertidige ansettelser

Figur Ulike mater a løse et bemanningsbehov pa

Overtidsarbeid

Midlertidige ansettelser

Gjennomsnittsberegning av

arbeldstid

Desto mer brukervennlige og fieksible man klarer a gjøre reglene om

gjennomsnittsberegning. desto mindre vil behovet for og bruken av overtidsarbeid bli. For en

del virksomheter vil det ogsa kunne redusere behovet for midlertidige ansettelser.

I fillegg til at brukervennlige og fieksible regler om gjennomsnittsberegning vil kunne

redusere bruk av overtidsarbeid og midlertidige ansetlelser. vil de ogsa ha andre positive

effekter. Erfaringer viser at gjennornsnitlsberegning er en effekfiv mate a redusere andelen

av sma sfillingsbrøker og ufrivillig delfid.

Virke har fiere eksempler på det, blant annet i virksomheter med store sesongvarlasjoner fra

april til august, Gjennom frivillige avtaler om gjennomsnittsberegning ble det oppnadd en

markant øknin i sfillin sbrøkene hos de ansatte. Det er imidlerlid ikke bare i virksomheter

med sesongvariasjoner hvor gjennomsnittsberegning kan bidra fil å redusere omfanget av

ufrivillig delfid. Det samme gjelder teks. innenfor helse- og omsorgssektoren jf. Fafo-notat

2011:07 om bruk av Mngturnuser i Bergen kommune, Erfaringer herfra viser at

gjennomsnittsberegning bidrar til større sfillingsbrøker, bedre fienester og bedre bruk av den

kompetente arbeidskraften i sektoren.

I hvilken grad giennomsnittsberegning rent faktisk kan bidra til de positive effektene som er

nevnt ovenfor er avhengig av hvor bnikervennlige og fieksible reglene er. herunder hvor

mye og hvor lenge man kan fravike hovedreglene om alminnelig arbeidsfid.

2. Dagens regler om gjennomsnittsberegning

2.1 En k m fisen lfte brukervennli bestemmelse

Dagens regler om gjennomsnittsberegning av arbeidstid er lite brukervennlige. I

stortingsmeldingen om el felles ansvar for et godt og anstendig arbeidsliv (Meld St. nr  

29 (2010-2011) skriver departementet at reglene om gjennomsnittsberegning er «sett
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saman av mange element, og kan opplevast som vanskeleg blgjengeleg av mange

arbeidsgjevarar».

For a gjøre reglene mer tilgjengelige har vi satt opp gjeldende grenser for

gjennomsnittsberegning i følgende tabell:

Ahninnelig arbeidstid

Individuell avtale

Lokal avtale med

9 hmer

9 laner

40 hmer

48 Omer
Ikke mung a

avtale




40 bmer

lillitsvalgte i tarifIbunclet

virksomhet

10 timer 54 timer 48 timer




40 brner

Samlykke fra




Ingen





Arbeidstilsynel
13 timer

begrensing
48 timer 40 trrner




Godkjenning fra






fagforening med
Ingen Ingen Ingen Ingen Ineen

innstillingsrett
begrenseing begrensning begrensning begrensning begrensning

22 Ulike avtalenivaer

Som det fremgar av oversikten er det ulike nivaer for hvordan en aytale om

gjennomsrfittsberegning kan etableres. Pa lokalt niva kan det etableres en avtale mellom

virksomheten og den enkelte ansatte (individuell avtale) eller mellom virksomheten og de

tillitsvalgte. forutsatt at virksornheten er bundet av tariffavtale. Det kan ogsa etableres

avtaler om gjennomsnntsberegning p sentralt nora. enten ved et samlykke fra

Arbeidsfilsynet eller ved en godkjenning fra fagforening med innstillingsrett. Sistnevnte er

bare aktuat dersom virksomheten er bundet av tariffavtala

2.3 Store forskieller

Hvis man sammenligner rammene for gjennomsnittsberegning på de ulike nivåene ser man

unkheter langs tre akser:

Dagens regler gjør stor forskjell på hva som kan avtales lokalt og hva som kan

godkjennes sentralt

Dagens regler gjør ogsa stor forskjell pa hva som kan avtales lokalt, avhengig av

om avtalemotparlen er en enkelt ansatl eller tilfitsvalgte i tariffbundet virksomhel

Dagens regler gjør videre stor forskjell pa hva man kan fa godkjent sentralt.

avhengig av om godkjenningen gis av Arbeidstilsynet eller fagforemng med

innsfillingsrett
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2.4 Da ens re ler ir Irten fleksibtlitet for virksomheter uten tariffavtale

Ser man forskjellene som er beskrevet ovenfor j sammenheng trer det frem et tydelig

mønster; virksomheter uten tariffavtaler har betydelig mindre fleksibilitet enn det

virksomheter med tariffavtale har.

En yirksomhet uten tariffavtale er avskåret både fra a inngå lokal avtale med tillitsvalgte og a

få godkjerming fra sentral fagforening. I begge disse tilfellene kreves det tariffavtale. Disse

virksomhetene er dermed henvist til a innga individuelle avtaler med de ansatte eller a få

godkjenning fra Arbeidstilsynet. Dette er problemafisk når det er store variasjoner

tariffavtaledekningen i ulike deler av norsk arbeldsliy. I privat sektor er tariffavtaledekningen

på litt over 50 prosent, mens enkelte bransjer har langt lavere dekning enn dette. Blant

Virkes 18 300 medlemsvirksomheter er tardfavtaledekningen om lag 25 prosent. Dette

skyldes at Virke har en stor del av sin medlemsmasse blant små virksomheter.

Når arbeidsmiljøloyen oppstiller mer fleksible regler ner virksomheter med tariffavtale enn for

de uten betyr dette at en ikke ubetydelig del av norske virksomheter, særlig sma private

aktører, er mindre filpasningsdyktige enn resten av arbeidslivet.

Man kan selvfølgelm hevde at dersom fleksibilitet og økt adgang til gjennomsnittsberegning

er så vikfig, er det bare å etablere en tariffavtale j vimsomheten. Formelt sett kan

arbeidsgiver kreve tarbravtale opprettet, jf. arbeldstvistloven § 3. men i praksis er det likevel

slik at det er fagforeningen som krever tariffavtale Uansett må de ansatte ha dannet en

forening for å kunne være part I en tariffaytalm og det er i mange virksomheter ikke

2.5 Virkes krav til endrin er

På bakgrunn av dette mener Virke at 1) regelverket må gjøres enklere og mer

brukervennlig. 2) det må gis videre rammer for å avtale lokale løsninger, både individuelt og

med tillitsvalate. og 3) Arberdstilsynet bør få større mulighet ffl å godkjenne avtaler em.

gjennonnsnittsberegning.
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3. Departementets forslag til endring i reglene om adgang til å inngå loka/e avtaler om

gjennomsnittsberegning

3 1 De artementets forsla

Departementets forslag til endringer i de lokale rammene for gjennomsnittsberegning er

illustrel i tabellen nedenfor

Alrninnelig arbeidstid

Inchviduell avtale

Lokal avtale med

tillitsvalgte i tanfrbundet

virksomhet

9 hmer 40 tgrer

rtI (i orner 48 timer

1.2 12 timer 54 timer

Ikke mulig a

avtale
40 timer

48 timer 40 hmer

Departementet foreslår at grensen for den daglige arbeidsfid økes fra 9 timer til 10 timer ved

individuell avtale, og fra 10 til 12 timer ved avtale med tillitsvalgte i tariffbundet virksomhet.

Utover dette foreslås ingen endringer i muligheten til å inngå lokale avtaler

I punktene 3.2 og 3.3 gir vi noen overordnede betraktninger til forslagene, mens vi i

punktene 3.4-3.6 kommenterer departementets konkrete forslag til endringer og mangel på

forslag til endringer. Virke vil understreke at alle vare konkrete forslag ligger innenfor

arbeidstidsdirektivets rammer.

3.2 Bestemmelsen vil fremdeles være lite brukervennli

Departementets forslag tar ikke tak i problemet med liten brukervennlighet, og

bestemmelsen vil derfor fremdeles være vanskelig å forstå og dermed vanskelig å bruke.

Dette vil i seg selv bidra til at bestemmelsen fremdeles vil bli brukt mindre enn det som er

ønskelig.

3.3 Forsla et innebærer større forskellsbehandlin av virksomheter med o uten tariffavtale

Virke ønsker et større rom for lokale avtaler om gjennomsnittsberegning. Det er

virksombeten og de ansatte som har de beste forutsetningene for å komme frem til

løsninger som er filpasset lokale ønsker og behov. Det er derfor positivt at departementet

foreslar a utvide de lokale rammene for gjennomsnittsberegning.

Virke ønsker at alle virksomheter, også de uten tariffavtale, skal ha filstrekkelig

handlingsrom til å inngå lokalt tilpassede avtaler om gjennomsnittsberegning. Da er det

nødvendig at adgangen fil å inngå individuelle avtaler i større grad likestilles med adgangen

tilå inngå avtaler med tillitsvalgte Det er derfor skuffende og svært uheldig at
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departementet foreslår endringer som innebærer at det blir enda større forskjell på hva man

kan avtale med den enkelte ansatte og hva man kan avtale med tiffitsvalgte '

Dersom departementet ikke ønsker å utvide den individuelle avtaleadgangen i frykt for at

ansatte blir presset til å inngå denne typen avtaler, vil det slå urimelig ut i de tilfellene det

faktisk er reell enighet mellom arbeidsgiver og den ansatte. For a sikre reell enighet bør

departementet eventuelt vurdere å innføre formkrav e.l, til en slik avtale. Dette gjelder ikke

bare for individuelle avtaler om gjennornenittsberegning. men også for individuelle avtaler pa

andre områder som f.eks. søndagsarbeid.

Subsidiært: forutsatt at det fremdeles skal være forskjell i avtaleadgang

Dersom departementet mener at det fremdeles bør være en forskjell i avtaleadgangen bør

den i alle fall ikke økes sammenlignet med dagens forskjell.

Det bør ogsa i større grad tydeliggjøres at det er arbeidstyjstlovens definisjoner av

tffitsvalgte og tariffavtale som skal legges til grunn ved avtaler etter arbeidsmiljøloven § 10-5

annet tedd. Dette betyr at det er mulig å inngå lokal tariffavtale uten at de ansatte er

organisert i landsomfattende fagforening med formett valgt fillitsvalgt og klubbstyre. Denne

muligheten må synliggjøres, f.eks ved at definisjonene i arbeidstvistloven tas inn i

arbeidsmiljøloven.

3.4 Rammen for ukentli arbeidstid bør utvides

Det er viktig å understreke at en lokal avtale om gjennomsnittsberegning, enten den er

individuell eller inngatt med tillitsvalgte, forutsetter at partene er enige om at dette er en

løsnina man ønsker Grunnen til at man ønsker en slik løsning kan være virksomhetens

behov, men det kan like gjerne være begrunnet i de ansattes ønsker og behov. f.eks. at det

er lang reisevei til arbeidsstedet og at de ansatte derfor ønsker å arbeide intensivt i en

periode mot en etterfølgende friperiode. Virke mener rammen for ukentlig arbeidstid bør

økes.

For det første ønsker Virke at rammen for ukentlig arbeidstid utvides fra 48 timer til 50 timer

ved individuell avtale. Med utgangspunkt i departementets forslag om a øke grensen for

daglig alminnelig arbeidsfid til 10 timer, vil de ansatte i kortere penoder kunne jobbe f.eks.

inntil 10 fimer per dag. fem dager i uken.

For det andre ønsker Virke at rammen for ukentlig arbeidsfid utvides fra 54 timer til 60 fimer

ved avtale med tillitsvalgte. Med utgangspunkt i departementets forslag om å øke grensen

for daglig alminnelig arbedstid til 12 timer2, vil de ansatte i korlere penoder kunne jobbe

f.eks. innfil 12 timer per dag, fem dager i uken.

En slik løsning vil som tidligere nevnt avhenge av at virksombeten og de ansatte er enige

om det, og Virke vil presisere at en slik løsning ligger godt innenfor arbetdsfidsdirektivets

rammer for ukentlig arbeidstid.

Etter dagens regler er det en time forsktell maksimal arbeidstid per dag avhengig av om avtalen er inngatt

med den enkelte ansatte eller med fillasvalgte (9 timer vs 10 timer) Etter departementets forslag okes denne

forsktellen tji to timer (10 timer vs 12 kmer)

Se dog punkt 3 6 hvor vi ber departernentet vurdere a utvide grensen for daglig arbeidstid tii 13 trmer.
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3.5 Sere nin s erioden å 8 uker bør utvides fil 16 uker

Etter arbeldsmiljøloven § 10-5 annet ledd kan grensene for ukentlig amelastid utvides

ytterligere i en åtteukersperiode, men likevel slik at gjennomsnittlig arbeidstid i løpet av 52

uker ikke overstiger lovens hovedregler om alminnelig arbeidstid.

Det er to problemer med denne regelen. For det første er det ikke mulig å innga en avtale

om en slik kortere beregningsperiode. med utvidet ukentlig arbeidsfid, med den enkelte

ansette (individuell avtale). Denne begrensningen slår urimelig ut overfor de mange

virksomhetene som ikke er bundet av tariffavtale. Så lenge det er enighet mellom

arbeidsgiver og den ansatte bør ikke lovgiver avskjære denne muligheten.

For det andre er beregningsperioden pa åtte uker for kort og løser dermed ikke

utfordringene som enkelte virksomheter har. Et eksempel på dette kan være en virksomhet

med store sesongmessige variasjoner. Ved å utvide beregningsperioden til 16 uker vil

virksomhetene fa et verktøy som langt pa vei kan løse de fakfiske utfordringene disse

virksomhetene har. Virke understreker at en beregningsperlode på 16 uker ligger også

innenfor arbeidsfidsdirektivets rammer for gjennomsnittsberegning.

3.6 De artementet bør vurdere å utvide rammen for da li arbeidstid til 13 timer

Virkes medlemmer har gitt posifive tilbakemeldinger på forslaget om å utvide grensen for

daglig arbeidsfid fil 12 fimer og mener det vil gi virksombetene et sårt filtrengt handlingsrom.

Virke mener likevel det kan stilles spørsmål om grensen på 12 fimer er akkurat for kort fil

avhjelpe helt konkrete utfordringer med arbeidstiden. I helse- og omsorgssektoren er det

bemanningsplaner og tjenesteplaner som gjelder 24 timer i døgnet, 365 dager i dret. Disse

planene må settes opp med en viss overlapp mellom vaktene for å sikre rapportering til

patroppende skift mv.

Med vakter pa 13 timer kan døgneffbemanningsplanen deles i to vakter, mens det må tre

vakter fil hvis hver vakt maksimalt kan være på 12 fimer. Dersom den daglige arbeidsfiden

begrenses til 12 timer betyr det at bemanningen/antall personer som må jobbe må økes

med 1/3 eller at arbeidsgiver må få godkjent unntak etter arbeidsmiljøloven § 10-12(4).

På bakgrunn av dette ber Virke departementet vurdere om det vil være hensiktsmessig

utvide grensen for daglig arbeff stid til 13 fimer.

4. Departementets forslag til endringer i reglene om adgang til å få sentral

ctodktenninq av avtaler om gjennomsnittsberegning

Virke mener Arbeldsfilsynet bør få større mulighet til godkjenne avtaler om

gjennomsnittsberegning. Dette vil bidra fil større fleksibilitet for virksomheter uten

tariffavtale, som ikke har mulighet fil å få mer vidtgående ordninger godkjent av

fagforeninger med innsfillingsrett.

I høringsnotatet kapittel 4 om gjennomsnittsberegning foreslås det ingen endringer i

Arbeidstilsynets kompetanse til h gi samtykke fil gjennomsnittsberegning. I høringsnotatets

kapittel 7. som spesifikt omhandler Arbeidsfilsynets kompetanse til å godkjenne alternafive

turnusordninger, er det imidlertid foreslått økte muligheter for Arbeidstilsynet til å godkjenne

denne typen ordninger. Dette er posifivt og helt i tråd med Virkes ønsker.
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Virke ser imidlertid betydelige utfordringer med brukervennligheten i det regelverket

departementet legger opp til, hvor Arbeidstilsynets kompetanse knyttet til

gjennomsnittsberegning både er regulert i arbeidsnniljøloven § 10-5 tredje ledd og eventuelt i

ny § 10-12a. Dette komrnenteres mer inngående under del 3 om Arbeidstilsynets

kompetanse til å godkjenne alternahve turnusordninger.

DEL 2 SØN- OG HELGEDAGSARBEID

Virkes synspunkter på reglene om søn- og helgedagsarbeid5 kan oppsummeres på følgende

mate:

Virksomheter som har søndagsåpent (enten fordi det er lovpålagt, eller fordi den
har lov) må kunne bemanne virksomheten på en hensiktsmessig mäte

Virke støtter derfor forslaget om å fjerne kravet om fri hver tredje søndag, men

ønsker at også kravet om fri annenhver søndag fjernes

Virke støtter også forslaget om a fjerne kravet om tariffavtale for a kunne utføre

søndagsarbeld når det foreligger et særlig behov for det

Virke har mgen innvendinger mot departementets forslag om å gjøre søndagsarbeid

fillatt når arbeidets art gjør det nødvendig

Søndagsarbeid er en forutsetning for søndagsåpne virksomheter

Reglene om arbeid på søndager setter grenser for i hvilke virksomheter det kan arbeides på

søndager og hvor ofte arbeidstakerne i disse virksomhetene kan jobbe på søndager. I

denne høringen er det ikke foreslått endringer vfikarene som avgjør hvilke virksomheter

som kan ha søndagsåpent. Diskusjonen avgrenses derfor fil følgende spørsmal: Hvor ofte

kan, og skal, ansatte jobbe på søndager i en søndagsåpen virksomhet.

For Virke er utgangspunktet enkelt Når en virksomhet har sendagsapent (enten fordi det er

lovpålagt. eller fordi den har lov) mé den også kunne bemanne virksomheten på en

hensiktsmessig måte. Slik er det dessverre ikke i dag. Dagens strenge begrensninger for

når de ansatte kan arbeide pa søndager er et unødvendig hinder som vanskeliggjør den

daglige driften.4

Gjeldende regler om søndagsarbeid

6.1 Sønda sarbeid er ut an s unktet forbudt

I utgangspunktet er arbeid på søndager forbudtf Forbudet er ikke begrunnet i hensynet til

helse, miljø og sikkerhet, men derimot hensynet til de ansattes sosiale og velferdsmessige

behov:

«...det er viklig ut fra velferdshensyn at adgangen til arbeide pa søndager begrenses. Det

er viktig å verne om en felles fridag som gir mufighet til sosial kontakt med venner og

Departementet vil videre vise til at barnehager og skoler er stengt pa søndag. Valere er en

rekke fritidsaktiviteter organisert slik at det er nødvendig med en felles fridag.sc

I del følgende brukes begrepet "søndagsarbeid" om "son- og belgedagsarbeld

' Tall fra SSB viser at i 2013 var det 627 000 ansalle som arbodet pa søndager, hvorav 240 000 arbeidet

fegelmessig pa søndager

Aml  10-10 annet ledd

Ot prp nr 49 (2004-2005) punkl 13 11.4

4-320611



61 Sønda sarbeid er likevel loyll når det er nødvendi

Loven åpner imidlertid for søndagsarbeld i unntakstiffeller hvor «arbeidets art gjør det

nødvendig».8 Eksempler på dette er helse- og omsorgsarbeld, transportvirksomhet, arbeid

av pollti og brannvesen, arbeid på serveringssteder og arbeid ved enkelte utsalgssteder.8

6.3 Sønda sarbeid er loyli når det er et tidsav renset behov for det

Loven apner ogsa for søndagsarbeid dersom det er «et særlig og tidsavgrenset behov» for

dette5 Eksempler på dette er uventet arbeidspress eller at viktige samfunnsinteresser gjør

det nødvenclig. I disse tilfellene er det en forutsetning at virksomheten er bundet av

tariffavtale og at arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte inngår skriftlig avtale før det

iverksettes»

6.4 Arbeidstaker i sønda sa en virksomhet skal som hovedre el ha fri aføl ende sønda

Arbeidsmiljøloven stiller krav om at arbeidsavtalen må angi plasseringen av den daglige og

ukentlige arbeidstiden.r Hvis en ansatt skal arbeide på søndager som en fast ordning, må

det fremgå av arbeidsavtalen.18 Som hovedregel skal en arbeidstaker som har stført

søndagsarbeid ha arbeidsfri den pafølgende sondagen.13

Arbeidsgiver og arbeldstaker har mulighet til å avtale gjennomsnittsberegning av

søndagsarbeidet over 26 uker, dersom arbædstakeren har fri minst hver tredje søndag.14

6.5 Unntak 


For ansatte som tilhører en annen religion enn knstendommen er det en generell mulighet til

å avtale sondagsarbeic148 I tillegg kan Arbeidstilsynet og fagforeninger med innstillingsrett

gjøre unntak fra arbeidstidsreglene ut over dette, se mer om dette under punkt 16.

7. Sosiale hensyn vs. helse- og sikkerhetshensyn

Arbeidsmiljøloven er en vernelov for arbedstakere, men samtichg må den på en

hensiktsmessig mate vele de ansattes behov for vern opp mot virksombetenes behov for

rammevilkår som tillater effekby drift.

Generelt er det fire hensyn som er viktig ved reguleringen av arbeidstid; 1) hensynet til

arbeidstakernes helse. 2) arbeidstakernes sosiale liv. 3) arbeldslinja. og 4) virksomhetenes

effektivitet.18

Aml  10-10 annet ledd

Helke utsalgssteder som kan holde apent pa sondager reguleres i lov om belligdagsfred.

' Aml a 10-10 fierde ledd

Aml § 10-10 tredje ledd

' Aml § 14-6 forste ledd bokstav j

Ot Prp nr 49 (2004-2005) kapittel 13 punkt 13 14.3 " Der arbeidstaker som en fast ordning arbeider til ulike

tider pa døgnet og pa søndager. ma dette frernga av arbeidsavtalen. f Ot fl. nr 49 2004 2005 ka ittel 13

punkt 13 14.3 


Aml § 10-8 berde ledd

Aml § 10-8 tjerde ledd

' Aml § 10-10 femte ledd

Meld St 29 (2010-2011) Felles ansvar for eit godt og anstendig arbeidsliv s 356
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I dag er vilkarene for å utføre nattarbeid og søndagsarbeid likelydende, det ma foreligge et

usærlig og fidsavgrenset behovs. Dette til tross for at hensynene bak begrensningene er

ulike. Begrensningene i adgangen fil å utføre søndagsarbeid er hovedsakelig begrunnet i

sosiale og velferdsmessige hensyn. mens begrensningene for nattarbeid er begrunnet i

helse- og sikkerhetsmessige hensyn.

Virke mener lovgiver bør være filbakeholden med a legge begrensninger på når arbeidet

kan utføres, med mindre begrensningen er begrunnet i helse- og sikkerhetshensyn. Dette

ble vektlagt av EU-domstolen når den underkjente en bestemmelse i arbeidsfidsdirektivet

om at hviletiden i utgangspunktet skal legges pa søndag. EU-domstolen uttalte at:

«Radet ikke har været istand til at forklare, hvorfor søndagen som ugentlig hviledag har en

nærmere tilknyttang til arberdstagernes sundhed og sikkerhed end en hvilken som helst

anden dag i ugene

Dette skillet får avgjørende betydning i Virkes vurdering av deparlementets forslag om

endringene i reglene om søndagsarbeid, jf. nedenfor under 8 og 9. Virke mener at hensynet

fil effektiv drift kan og bør vektes tyngre i spørsmålet om søndagsarbeid enn det gjøres i

dagens regelverk. Dette vil fa betydning når det gjelder partenes avtalefrihet og når det

gjelder muligheten til å arbeide på søndager i særlige filfeller. Da vil virksomheter som har

søndagsåpent kunne løse bemanningsspørsmålet pa en langt enklere måte enn i dag. Vi

mener dette ikke går ut over de ansattes behov for vern mot arbeidsfidsordninger som

strider mot lovens krav til helse og sikkerhet.

8. Departementets forslag

I høringsnotatet forslar departementet følgende endringer i reglene om søndagsarbeid:

Forslag 1: Tinate søndagsarbeid når arbeidets art gjør det nødvendig. Virke legger

til grunn at forslaget ikke innebærer noen realitetsendring i grunnvilkåret om når det

kan arbeides på søndager. Vi har derfor ingen sterke synspunkter pa forslaget.

Forslag 2: Fjerne kravet om fri minst hver tredje søndag ved avtale

gjennomsnittsberegning av arbeid pa søndager.

Forslag 3: Utyrde adgangen til søndagsarbeid ved «særlig og tidsavgrensede

behov» til også å gjelde for virksomheter uten tariffavtale.

9 Virke mener arbeidsgivere og ansatte fritt må kunne avtale søndagsarbeid mot

tilsvarende fri på andre dager

9.1 Posifivt men ikke odt nok

Virke støtter forslaget om a fjerne kravet om at ansatte må ha fri minst hver tredje søndag

Forslaget vil gi arbeidsgivere og arbeidstakere en langt mer fleksibel adgang til å avtale en

hensiktsmessIg plassering av søndagsarbeidet. der arbeidstakeren i enkelte perioder kan

jobbe flere søndager på rad mot tilsvarende mer sondagsfri i andre perioder Forslaget er

viktig for å løse utfordringer i bransjer med sesongtopper og gjør regelverket enklere

bruke.

Sak C 84194 avsniti 37 "Working-Tirne"
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Virke mener imidlertid at forslagene ikke i tilstrekkelig grad løser utfordringer med dagens

regelverk. Dette knytter seg først og fremst til at departementet ikke fjerner forbudet mot å

avtale søndagsarbeid oftere enn annenhver søndag. Virke fremmer derfor et alternafivt

forslag om regulering av søndagsarbeid.

For det første ønsker Virke et regelverk som i større grad gir partene mulighet til a inngå

lokale avtaler om søndagsarbeid. På denne maten vil de som har best kjennskap fil de

lokale forholdene finne en løsning som ivaretar virksomhetens behov for bemanning. Det

sier seg selv at virksomheter som driver på søndager aldri vil kunne gi alle ansatte fri hver

søndag. Når noen uansett må jobbe, vil det være best om partene selv kan finne en løsning

som passer for både virksomheten og de ansatte.

For det andre ønsker Virke et regelverk som i større grad åpner for at arbeidstakere som

ønsker å jobbe oftere enn annenhver søndag får lov til det. Dagens snevre unntaksadgang

reflekterer i for liten grad at arbeidstakere kan ha et ønske om å ha fri andre dager enn

søndag. selv om dette ikke er begrunnet i religiøse årsaker. I noen situasjoner vil de sosiale

hensynene bak arbeidstidsreglene bli bedre ivaretatt ved at arbeidstakeren kan påvirke

fidspunktet for den ukentlig arbeidsfri i større grad enn i dag Ved at de som ønsker å jobbe

på søndager får mulighet til det. beks personer som har kortere ansettelsesforhold, vil det

også bli enklere a få fri på søndager for de som ikke ønsker å jobbe på søndagen.

For det tredje er både dagens regler og departementets forslag unødvendig komphsert og

lite brukervennlig ved at søndagsarbeid reguleres i flere ulike bestemmelser. Virke mener at

reglene om hvilke ttlfeller det kan arbeides pa sønclage8 og reglene om hvor offe det kan

arbeides pa søndagert9 bør samles len bestemmelse. Dette vil Ifidra til å gjøre loven mer

brukervennfig.

9.2 Virkes forsla til lovtekst

Virke mener disse tre hensynene ivaretas i en bestemmelse med følgende ordlyd:

«Arbeidstakerens ukentlige arbeidsfn skal så vidt mufig omfatte søndag. Arbeidstaker som

har uttert søn- og helgedagsarbetd skal ha arbeidsfri følgende søn- og helgedagsdøgn.

Arbeidsgiver og arbeidsfaker kan sfutte skriftlig adare om arbehr pd sørå og hergedager

uten hensyn ttl begrensningene i forste og annet punktum.»2n

Dette forslaget innebærer en utvidelse i avtalefriheten som går lenger enn det

departementet foreslår. Virkes forslag må imidlertid sees I sammenheng med

departementets forslag om å utvide Arbeidsfilsynets kompetanse til å gi samtykke fil unntak

fra kravene om at en arbeidstaker som har arbeidet på søndag skal ha fri en påfølgende

søndag. Virke mener det er mer hensiktsmessig å gi partene lokalt adgang til å gjøre unntak

fra denne reglen. Det bør ikke være nødvendig å søke Arbeidsfilsynet om dispensasjon for

unntak fra en regel som ikke er begrunnet i helse og sikkerhetsmessige hensyn, ettersom

Dette reguleres i § 10-10 i dagens lov

Dette reguleres i § 10-8 fjerde ledd i dagens lov

Det vil være et kravet om tilsvarende fri en annen dag, jf § 10-8 annet ledd som fastslar at arbeidstakeren

skat ha ea Sammenhengende arbetdsfri periode pa minst 35 timer i Inpet av en uke. Sammenttengen menom

regelen om sendagsarbeid og kravel til ukentlig arbeidsfri kan gjerne forklares i forarbeidene
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tilsynet først og fremst har som oppgave a sikre at alternative arbeidslidsordninger ikke er

strift merl arbeldsmiljølovens krav til helse og sikkerhet.

9.3 Krav om eni het o tilsvarende fri en annen ukeda

Virke ønsker å understreke at denne utvidede avtaleadgangen forutsetter at det er enighet

mellom arbeftsgiver og den ansatte om at søndagserbeidet er en god løsnlng. I fillegg stiller

arbeidsmiljøloven krav om at den ansatte far filsvarende fri en annen ukedag2 og at avtalen

ikke kan påføre arbeidstakeren uheldige psykiske eller fysiske belastninger 22

10. Virke støtter forslaget om en forenklet prosess for søndagsarbeid ved særlig og

tidsavgrenset behov.

101 Virksomheter uten tariffavtale har o sa særli e o tidsav rensede behov

I dag er det bare virksomheter med tariffavtale som har mulighet til a innga avtale om

søndagsarbeid ved esærlig og tidsattgrenset behov». Det er imidlertid ikke bare

virksomheter med tariffavtale som innimellom kan he et særlig og tidsavgrenset behov for

søndagsarbeid. Virksomheter uten tariffavtale kan ogsa oppleve uventet arbeidspress eller

upåregnelige begivenheter som forstyrrer den jevne drift mv.

Som beskrevet i punkt 2.4 er det en stor varlasjon i tariffavtaledekningen i norsk arbeldsliv.

Dette gjør at en ikke ubetydelig del av næringslivet ikke får mulighet til a tllpasse seg

unntakssituasjoner med behov for søndagsarbeld. V rke mener det er viktig a fierne kravet

om tariffavtale for søndagsarbeid unntakssituasjonsr for å gjøre hele arbeidslivet mer

tilpasningsdyklig.

10.2 Forsla et ør virksomhetene bedre rustet til å møte kortvari e behov

Forslaget innebærer ingen utvidelse av vilkårene for nar søndagsarbeid er tillatt i

virksomheter der arbeidet er av en slik art at søndagsarbeid ikke er nødvendig i den daglige

driften, men forslaget bidrar til en viktig forenkling av prosedyren for søndagsarbeid i slike

unntakssituasjoner. Ved at arbeidsgiver far mulighet til å palegge søndagsarbeld i

unntakssituasjoner vil virksomhetene bli bedre rustet til å møte kortvange behov for

ekstrabemanning

' Arbeidsmilploven §10-8 annet leeld

Arbeidsmiljøloven §10-2 første ledd
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DEL 3 ARBEIDSTILSYNETS KOMPETANSE TIL A GODKJENNE ALTERNATIVE

TURNUSORDNINGER

Virkes synspunkter på Arbeldsfilsynets kompetanse til a godkjenne alternafive

turnusordrunger kan oppsummeres på følgende mate:

Virke mener at Arbeidstilsynets kompetanse til å gi dispensasjoner bør utvides i tråd

med unntaksadgangen som følger av arbeidstdsdirekfivet —departementets forslag

3

Virke begrunner dette med at forslaget vil bidra til å utjevne urimelige forskjeller

mellom virksomheter med og uten tariffavtale, ufievne en uheldig skjevfordeling av

makten i arbeidstidsspørsmål og sikrer en mer forutsigbar vurdering av søknader

om unntak fra hovedreglene

Virke understreker at unntaksreglene må bli mer brukervennlige enn de er i dagens

regelverk og departementets forslag

11. Behov for unntak fra hovedreglene om arbeidstid

Kapittel 10 i arbeidsmiljøloven fastslår hovedreglene om arbeidsfid, blant annet at den

alminnelige arbeidstiden ikke ma oversfige ni timer og at arbeidet ikke kan utføres mellom

klokken 21.00 og 06.00. Tall fra SSB viser imidlertid at en av tre arbeider utenfor denne

såkalte normalarbeidsdagen.rfi Dette viser at mange virksomheter har utfordringer med a

operere innenfor lovens hovedregler til enhver tid. Utfordringene er særlig store i

virksomheter der bemanningsbehovet varierer på grunn av vanerende etterspørsel.

sesongvariasjoner, arbeidsstopper og i virksomheter nned konfinuerlig drift.

I dag har virksomheter med behov for å fravike hovedreglene flere muligheter til å gjøre

unntak. Omfanget av unntaksadgangen avhenger av hvilket nivå beslutningen fattes. De fire

ulike nivaene er: 1) individuell avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, 2) avtale

mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte i virksomhet som er bundet av tariffavtale, 3)

dispensasjon fra Arbeidsfilsynet, og 4) godkjenning fra fagforening med innsfillingsrett.

Denne delen av høringssvaret gjelder Arbeidsfilsynets kompetanse til å gi dispensasjon

fra arbeidstidsreglene Departementet har fremlagt tre ulike forslag som utvider tilsynets

kompetanse i ulik grad Kort oppsummert innebærer de ulike forslagene:

Forslag 1: Arbeidstilsynets myndighet etter § 10-12 sjette og sjuende ledd utvides til

å gjelde for situasjoner der partene har kompetanse til å etablere ordningen ved

tariffavtale

Forslag 2: Arbeidsfilsynets myndighet utvides til å gjelde generelt for helse- og

omsorgsarbeid. vakt- og overvåkning og ved langpendling.

Forslag 3: i tillegg tii endringene som er nevnt i forlag 1 og 2. utvideises

Arbeidsfilsynets myndighet til a gjelde for flere bestemmelser og flere typer

virksomheter og situasjoner innenfor de ramrnene som følger av

arbeidsfidsdirekfivet.

Virke støtter, i all hovedsak, det materielle innholdet i departementets forslag 3. Forslaget vil

bidra til å utjevne urimelige forskjeller mellom virksomheter med og uten tariffavtale. ufievne

' SSB 2008 Arbeidstiden —nimnstre og utviklingstrekk, s 3
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en uheldig skjevfordelmg av makten i arbeidstidsspørsmal og sikrer en mer forutsigbar

vurdering av søknader om unntak fra hovedreglene.

12. Arbeidstidsreglene bør yære et oppslagsverk for den typiske norske virksomhet

12.1 Behov for o dnin

Virkes målsetning er at arbeidsmiljøloven, herunder arbeidstidskapittelet, skal være et

brukban verktøy for arbeidsgivere og ansatte i den typiske norske virksomhet. Virksomheter

med 10 til 15 ansatte, uten juridisk kompetanse, skal kunne forstå bade hovedregler og

adgangen Ul å gjøre unntak fra arbeidstidsbestemnnelsene ved å lese lovteksten i kapittel

10.

Det er vanskelig å kommentere departementets forslag til utvidelse av Arbeidstilsynets

kompetanse uten å diskutere strukturelle endringer i kapittelet.

Med dagens lov og departementets forslag vil Arbeidstilsynets kompetanse reguleres pa tre

ulike mater

Deler av Ulsynets kompetanse reguleres i samme bestemmelser som hovedreglene

om arbeidstid, eksempelvis i § 10-4 annet ledd

Deler av tilsynets kompetanse reguleres i en egen unntaksbestemmelse i dagens §

10-12 og i departementets forslag til § 10-12 a

Deler av Ulsynets kompetanse reguleres både i unntaksbestemmelsen og en annen

bestemmelse, eksempelvis adgangen til å gi dispensasjon fra reglene om overtid

som reguleres både i dagens § 10-6 sjette ledd og departementets forslag til 6 10-

12 a (1).

Det er uheldig at det ikke er en helhetlig og gjennomført struktur som gjør det enkelt å fa

oversikt over hovedregler og Arbeidstilsynets dispensasjonsadgang. Dette settes pa spissen

forslaget om utvidelse av Arbeidstilsynets kompetanse til å samtykke til

gjennomsnittsberegning. I departementets forslag reguleres dette både av arbeidsmiljøloven

§ 10-5 tredje ledd og i forslaget til en ny § 10-12 a. Denne hybndløsningen der tilsynet gis

kompetanse til å gjøre unntak fra en annen bestemmelse som regulerer tilsynets

kompetanse gjør det svært vanskelig å få oversiltt over hva tilsynet kan godkjenne i ulike

situasjoner.

Virke har forståelse for at deparlementet i denne høringsrunden ber om innspill på noen fa

utvalgte bestemmelser i arbeidstidskapittelet Likevel savner vi en vurdering fra

departementet om hvordan de ønskede materielle endringene kan gjøres pa en rnate som

gjør loven mer brukervennlig. Det er helt klart et behov for å rydde opp i de uhke

bestemmelsene om arbeidstid slik at loven gir klart utrykk for hovedregler og unntaksadgang

på de ulike nivåene.

En midlerlidig løsning ved implementenng av de foreslatte endringene er å flytte de

elementene i § 10-12 a som handler om gjennomsnittsberegning inn som et eget fjerde ledd

i § 10-5 Dette er ingen perfekt lesning pa den mangien.de hdhetttge reguteringen, men

bidrar i alle fall til å synliggjøre at tilsynet har ulik adgang til å godkjenne ulike ordninger om

gjennomsnittsberegning av den alminnelige arbeidstiden.



Virke har høye forventninger fil at Arbeidsfidsutvalget foretar en grundig vurdering av

hvordan arbeldstidskapitlet kan gjøres mer brukervennlig. Enkle og brukervennlige regler vil

være en faktor som kan påvirke samfunnets utnyttelse av den samlede arbeidskraften.

13. Ordlyden 1arbeidsmiljøloven må reflektere unntaksadgangen i

arbeidstidsdirektivet

	

13.1 Unntaksad an en må føl e direkte av loven

Departementet skisserer to ulike løsninger for å implementere unntaksadgangen som følger

av arbeidstidsdirekfivet i norsk rett. Listen over hvilke typer virksomheter og situasjoner som

er omfattet av dispensasjonsadgangen kan enten fremgå av lovens ordlyd eller av

forarbeidene.

For den typiske norske virksomhet er det mest hensiktsmessig at ordlyden reflekterer hvilke

situasjoner Arbeidsfilsynet kan gi dispensasjon. Dette vil gi et tydelig og realisfisk utrykk for

tilsynets kompetanse, og gjør loven brukervennlig. Derfor mener Virke at det bør være en

oppramsing av de ulike situasjonene i lovteksten, slik departementet gjør i forslag 313,

	

13.2 Den norske oversettelsen bør ikke i rom for olknin stvil

Det er vikfig at arbeidsmiljølovens ordlyd reflekterer den unntaksadgangen som ligger i

direkfivet på en god mate, slik at det ikke oppstår tvil om den norske bestemmelsen har en

snevrere unntaksadgang enn direktivet.24 Virke mener at ordlyden departementet har

foreslått fører fil tolkningstvil knyttet fil to vilkår: kravet om at ekstraarberdet er «regelmessig

filbakevendende» og kravet til «konfinurtet».

	

13.3 «Re elmessi filbakevendende tider av året» eller forutsi bart?

Deparlementet har valgt formuleringen «regelmessig tilbakevendende fider av aret» for

tilfeller der det danske direktivet har ordlyden «forudsigeligt ekstraarbejde» og den engelske

teksten lyder «foreseeable surge of activity».25 Her er det altså to elementer i den norske

teksten som ikke følger av direktivet; nemlig at ekstraarbeidet må være tilbakevendende og

at behovet må ha en sammenheng med årstiden.

Virke mener departementet bør benytte vilkåret «forutsigbart ekstraarbeld» for å gjenspeile

unntaksadgangen i arbeidsfidsdirekfivel

	

13.4 Kravet til kontinuitet omfatter både dø nkonfinuerli o helkontinuedi arbeid

Virke ønsker også å påpeke at vilkåret «kontinuitet i tjenesteyfing og produksjon» i bokstav

a kan tolkes pa flere ulike måter. I arbeidsmiljøloven § 10-4 (4) brukes begrepet

døgnkontinuerlig skiftarbeld om virksomheter der driflen går sammenhengende døgnet

rundt, men med stopp i helgene. Begrepet helkonfinuerlig arbeid brukes om arbeid som går

sammenhengende døgnet rundt, uten avbrudd i heigenehe

Jf forutsetning i høringsbrev: "Forslag 3 innebærer at unntaksmuligheter som ligger i difektivet utnyttes

vesenthg større grad enn i dag og at ulike omrader av arbeidslivet. sa langt mulig, far de samme muligheter

og forutsetninger nar det gjelder etablering av alternative ordninger" s 30 og "begge disse forslagene er ment

a reflektere direktiyets unntaksadganT s 34

Arbeidslidsclirektivel arlikkel 17 nr 3 bokstav d

Se § 10-4 (4) med kommentarer. (NOU 1992:20 s 144) Ingeborg Moen Borgerud, Rettsdata. note 291
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De ulike forståelsene av kontinuitet kan skape tvil om hva som omfattes av § 10-12 a. Virke

mener derfor at det bør tydeliggjøres I forarbeidene at kravet til konfinuitet i denne

sammenhengen tilsvarer både døgnkonfinuerlig og helkontnuerlig arbeid.

14. Behov for utvidelse av situasjoner og bestemmelser hvor Arbeidstilsynet kan gi

dispensasjon

	

14.1 Forsla et f erner den sentrale fa forenin enes uheldj e dobbeltrolle

Det er problemafisk at sentrale arbeidstakerforeninger har vetorett i spørsmål om avvikende

arbeidsfidsordninger fordj vetoretten strider med den grunnleggende forutsetningen

kollektiv arbeidsrett om at partene er jevnbyrdige.17 Når den ene siden far en dobbeltrolle i

vurderingen av arbetelsfidsordningens sikkerhetsaspekter blir maktforholdet mellom partene

langt fra jevnbyrdig.

I enkelte tilfeller kan vetoretten medføre at arbeidstakersiden selv godkjenner

arbeidstidsordninger som svekker helse, miljø og sikkerhet i bytte mot god

lønnskompensasjon. I andre filfeller kan den sentrale fagforeningen stanse

arbeidstidsordninger som ikke strider med lovens overordnede krav til helse og sikkerhet. I

enkelte situasjoner sfiller fagforeningene krav som vanskelig kan relateres fil

sikkerhetsaspektene ved avtalen, eksempelvis ved å kreve at de skal godkjenne hvilke

bemanningsselskaper bedriften skal benytte som vilkår for a godkjenne en

arbeidstidsordning .28

Ved å gi Arbeidsfilsynet kompetanse til å godkjenne ordninger der fagforeningene har

avslått eller partene lokalt er uenige i fauforeningens retrungslinjer fiernes fagforeningenes

dobbeltrolle. På denne maten bidrar forslaget til en viktig ufievning i maktforholdet mellom

sentrale fagforening og arbeidsgiver.

	

14.2 Forsla et bidrar til en mer forutsi bar raksis

I dag oppleves fagforeningenes vurdering av alternafive arbeidsfidsordninger vilkarlig. En av

grunnene til dette er at ulike forbund har ulik praksis.2I-1På arbeidsplasser der arbeidstakerne

er organisert i ulike forbund skaper dette utfordringer for å fa til en helhetlig regulering av

arbeidstiden.

Departementets forslag vil bidra fil en mer enhetlig og forutsigbar praksis fordi

Arbeidstilsynet vil bruke samme prosedyre, retningslinjer og kriterier uavhengig av hvor

arbeidstakerne er organisert. Når Arbeidstilsynet foretar vurderingen er partene sikre pa at

det endelige vedtaket bygger på faglige vurderinger og relevante hensyn.

Vi legger til grunn at tilsynet gis filstrekkelig med ressurser til å foreta gode vurderinger av

de søknadene som sendes til filsynet

Storeng mfl Arbeidslivets spileregler. s 45

22 C5. ita-not5f 3 2017 Arbemmd i a rbe srn 0 iDven s 1

' Civ4a-notat 3/2012 Arbeudstid i arbedsmilmloven s 20
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14.3 Forsla et bidrar fil å fikestille virksomheter med o uten tariffavtale

Som nevnt i høringsbrevet er en av utfordringene med dagens lovvet at det ikke

«imøtekommer (..) behovene hos de mange virksomheter som ikke har organiserte

arbeidstakere og tanffavtaler».

Som nevnt i punkt 2.4 er det en stor variasjon i tariffdekningen i ulike deler av arbeidslivet.

Med dagens regelverk fører dette bl at en stor del av norske virksomheter ikke har mulighet

til a bruke arbeidsfidsordninger som er både nødvendige og ønskelige.

En utvidelse av unntaksadgangen for virksomheter uten tariffavtale må være innenfor de

rammene som følger av Arbeidstidsdirektivet. Direktivet bygger pa et system der

arbeldslivets parter har en større unntaksadgang enn myndighetene gjennom lov og

forskrift. Dette betyr at virksomhetene uten tariffavtale ikke kan gis tilsvarende

unntaksadgang som virksomhetene med tariffavtale. I forslag 3 utnytter departementet den

unntaksadgangen som følger av artikkel 17 nr. 2 på en god mate. Dette vil bidra til å ufievne

forskjellen mellom virksomheter med og uten tariffavtale.

Arbeldstilsynets vurdering

	

15.1 Lokal eni het er ikke et absolutt krav

Det fremstår noe uklart hva depalementet mener når de skriver at Arbeidstilsynet «normalt

ikke vil gi dispensasjon med mindre begge parter lokalt ønsker ordningen». Sett i

sammenheng med utgangspunktet om at Arbeidstilsynet «må gjøre en konkret

helhetsvurdering av hver enkelt søknad og hver enkelt ordning sett under ett», legger Virke

til grunn at lokal enighet ikke er et absolutt kray, I situasjoner der partene lokalt ikke er

enige, men likevel sender en søknad til Arbeidstilsynet, forutsettes det at tilsynet foretar en

selvstendig vurdering av årsaken til at parlene lokalt ikke ble enige.

Departementets gjennomgang av de øvnge momentene Arbeidstilsynet skal legge vekt på

er god. Disse vurderingsmomentene bør også komme tydelig frem i forarbedene for å

skape forutberegnelighet og forståelse for filsynets vurderinger.

	

15.2 Dis ensaåonens len de

Departementet tar utgangspunkt i at Arbeidsfilsynet vanligvis ikke vil gi «samtykke for lengre

enn ett år nar det gjelder nye ordninger. Dersom ordningen har vært prøvd ut og evaluert

foreslår departementet at det kan gis lengre godkjenninger». Vfirke mener

dispensasjonsperioden bør utvides, både for nye ordninger og ved videreføring av

velfungerende ordninger. En lengre dispensasjonsperiode vil bidra til å gi mer kontinuitet og

forutsigbarhet på arbeidsplassen. Derfor foreslår Virke en dispensasjonsperiode på inntil 2

år for nye ordninger og inntil 3 år for ordninger som er prøvd ut og evaluert.

Sammenheng med forslag om søndagsarbeid

Departementet foreslår at Arbeidstilsynet skal gis kompetanse til å gi samtykke «fil

arbeidstidsordninger som fraviker § 10-8 fjerde ledd første og andre punktum og § 10-10

andre ledd».

Høringsbrevet s 26
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I utgangspunktet mener Virke at arbeidsgiver og arbeidstaker selv bør ha mulighet til a

avtale løsninger som fraviker § 10-8 fjerde ledd første og andre punkturn. Derfor foreslar vi i

punkt 9 a gi partene en generell mulighet bl a innga avtale om søndagsarbeld mot

tilsvarende fri en annen dag. Dette vil bade bidra til a fremme gode lokale løsninger og fritar

Arbeidsfilsynet fra oppgaver med a behandle søknader om arbeidsbdsordninger som

uansett ikke vil innebære fare for de ansattes helse og sikkerhet.

DEL 4 OVERTID

Departementet foreslar følgende endringer i grensene for palagt overtid. overlid etler avtale

med tillitsvalgle og overbd etter samtykke fra ArbeidsUlsynet (markert rødt). Virke støtter

forslaget

Per sju dager Per fire uker Per 52 uker

Grense for pålagt

overtid

Lokal avtale med

tillitsvalgt i

virksomhet bundet av

tariftavtale

Tillatelse fra

Arbeidstilsynet

4-0-tifFIEW 15 timer 25-bmer 30 limer 200 timer

4-5-twner 20 timer 404~50 timer 300 timer

200 Itmer per 26

2.0-Mkter 25 timer Ingen fast grense uker

(400 timer)

Tariffavtale med

fagforening med Ingen fast grense Ingen fast grense Ingen fast grense

innstillin srett

Som nevnt ovenfor i punkt 1.3 vil overtidsarbeid være nødvendig i enkelte situasjoner. Virke

vil understreke at departementets forslag ikke endrer vilkarene for når det kan arbeides

overbd og heller ikke hvor mye overtid det kan arbeides per år. Forslaget innebærer kun en

forsikfig justering i hvordan antall oyertidstimer kan fordeles i ulike perioder

DEL 5 BEREDSKAPSVAKTER

Departementet foresler en ny hovedregel om at minst 1/8 av beredskapsvakten skal regnes

med i den alminnelige arbeidstiden, mot dagens ordning hvor 1/5 av beredskapsvakten skal

regnes med.

Virke slutter seg til departementets vurderinger og forslag.

Vennlig hilsen

Hovedorganisasjonen Virke

Vibeke Hammer Madsen Inger Lise Blyverket

Administrerende direktør leder Arbeidslivspolitikk
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Arbeids- og sosialdepartementet
Postboks 8019 Dep.
0030 OSLO

Oslo, 9. oktober 2014
Deres ref 14/2614 Var ref Tore Berg/ 14-22206

Høringssvar — endringer i arbeidsmibMovens og allmenngjøringslovens

straffebestemmelser

blovedorganisasjonen Virke viser til hørinnsbrev og berinesnolat om forslag til endringer i

straff i arbeidsmiljø- og allmenngjøringsloven.

Virkes synspunkter kan oppsummeres som følger:

Virke støtter forslaget om å fjerne trussel om straff på bestemmelser som ikke

håndheves og å øke strafferammene for særlig alvorlige brudd på

arbeidsmiljø oven.

Virke støtter ikke forslaget om endringer i straffebestemmelsene i

allmenngjøringsloven. Virke vil særlig påpeke at straff kun bør brukes når andre

sanksjoner apenbart ikke er filstrekkelige

Virke mener dessuten at det ikke bør innføres økte strafferammer i

allmenngjøringsloven uten at det foretas en evaluering av allerede innførte tiltak

for å motvirke sosial dumping

1. Arbeidsmiljøkriminalitet må tas på alvor

Anstendige og trygge arbeidsvilkar er bærebjelken i et sunt og produktivt arbeidsliv.

Norske arbeidsplasser kjennetegnes av et godt og Naretakende arbeidsmiljø, og lover og

avtaler legger rammer for et godt samarbeid bade nasjonalt og i den enkelte virksomhet.

Imidlertid er det avdekket store problemer i enkelte deler av arbeidsmarkedet, der

arbeidstakere —særlig arbeidsinnvandrere —utsettes for vilkårlig behandling og tilbys

lønns- og arbeidsvilkar langt under det akseptable. Dette er forhold som ma tas på alvor.

og som i tillegg ofte fører med seg annen kriminalitet Virke støtter derfor

hensiktsmessige tiltak som bidrar til et seriøst og ryddig arbeidsliv. slik at seriøse

virksomhefer får anledning til å drive og ikke utkonkurreres av useriøse og kriminelle

aktører.

I arbeidet med å sikre et anstendig arbeidsliv må vi være villig til å bruke et bredt spekter

av virkemidier som er Ulpasset utfordringer i ulike deler av arbeidsrnarkedet.



Arbeidsglvere kan forenklet deles inn i tre grupper:

• de useriøse som bruker arbeldsmarkedet som base for arbeidslivskrirninalitet.
skattekriminaldet og annen kriminalitet. De skal fa minst mulig spillerom

de seriøse virksomhetene som tilbyr gode arbeidsvilkar. trygge rammer og setter

mye inn pa a opptre lovlydig og i trad med regelverk De må ikke pålegges mer

byråkrati eller risikere uforvarende å ende opp som lovbrytere

den gruppen som av ulike årsaker befinner seg i en qrasone der de av ulike

årsaker enten ikke vil, ikke kan eller er ikke kjenner til hvordan de skal operere

innenfor regelverket. Årsaker til det kan eksempelvis være manglende

kompetanse, konkurranse fra de useriøse og et omfangsrikt regelverk som er

vanskelig eller umulig a følge og samtidig drive effektivt

Virke er opplatt av at straff bør ramme de notoriske regelbryterne og dem som bedriver

kriminell virksomhet. Tiltak som settes i verk må ikke ramme seriøse drivere, el heller

bidra til a kriminalisere dem som aktivt forsøker a drive lovlig. For dem er informasjon og

veiledning langt mer virkningsfullt. Straff må heller ikke benyttes der det vil herske stor

uklarhet om hvorvidt man som arbeidsgiver opererer innenfor eller utenfor regelverket.

Ulike lover, ulike virkemidler

Arbeidsmiljølovens formål er blant annet a sikre et arbeldsmiljø som gir grunnlag for en

helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon tillegg til å gl full trygghet mot fysiske

og psykiske skadevirkninger.

Allmenngjøringslovens formål er a sikre utenlandske arbeidstakere lønns- og

arbeidsvilkår som er likeverdige med de vilkar norske arbeidstakere har, i tillegg til å

hindre konkurransevridning til ulempe for det norske arbeidsmarkedet.1

Mens arbeidsmiljeloven skal sikre ansatte trygge ansettelsesforhold, deres liv og helse,

skal allmenngjøringsloven sikre arbeldstakeres økonomiske interesser. Pa bakgrunn av

de ulike beskyttelsesformålene som arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven har, er

det etter vår oppfatning rimelig å se dem som to separate forslag.

Kriterier for å ilegge straff

Reaksjoner ved brudd på regelverket, enten det er arbeidsmiljøloven eller

allmenngjøringsloven, er nødvendig for å sikre at regelverket efferleves. Hvorvidt brudd

skal sanksjoneres med straffeansvar er et helt annet spørsmal.

' Allmenngjoringsloven er en av fiere lover som skal motvirke sostal dumping Andre sentrale lover

arbeidet mot sostal dumping er arbeldsmilteloven. straffeloven og utlendingsloven Straffeloven sikter mot

utnytting og tvangsarbeld billendingsloven gir særskilt beskyttelse av lenns- og arbeelsforhold til

utlendinger som ikke kommer fra EUIEØS land
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Kriteriene som Virke har brukt ved vurdering av forslagene er de samme som

departementet henviser til2, samt

Justisdeparternentets koterier for straff3:

Det grunnleggende kriteriet for å pålegge straff er at det ma være nødvendig.

Det skal ikke pålegges straff hvis etterlevelse kan oppnås pa annet vis, og straff

bør kun pålegges alvorlige overtredelser.

• Straff bør bare brukes dersom nyttevirkningene er klart større enn

skadevirkningene, og alle straffbare forhold skal alltid søkes avdekket og

håndhevet.

4. Straff i arbeidsmiljøloven

4.1 Straff må håndhaves for å virke

Den allmennpreventive virkningen øker ikke med nivåel på straffen. Håndhevelsen og

oppfølgningen av reglene er i mange sammenhenger viktigere

Økt straff vil heller ikke nødvendigus ha innflytelse på antallet av ulykker og utfordringer i

arbeldsmiljøet. SINTEF ra ort A07017 fra 2007 viser tydelig at offentlige granskninger

etter ulykker har raskere og større innvirkning pa virksornhetens forebyggende tiltak enn

etterfølgende rettssaker.4

I 2003 offentliggjorde Jusfisdepartementet utredningen "Fra bot til bedring"5. I

utredningen vurderes det hvordan det bør reageres på lovbrudd, Utgangspunktet er at

bruken av straff bør reduseres for a kunne fokusere på de områdene som faktisk

håndheves og som kvalifiserer til straff. Utvalget frarader bruk av straffetrusler som

generelt rammer overtredelser av bestemmelser i lov eller forskrift.

4.2 F'ern bestemmelsene som ikke håndheves

Forslaget om å fjerne straffansvaret i kapitlene 8, 9, 12, 13, 14,15 og 16 synes

velbegrunnet. Dette er straffebestemmelser som i dag ikke påtales. I tillegg er kapitlene

av en mer privatrettslig karakter, og bør derfor Ikke være forbundet med straffeansvar og

offentlig påtale.

De øvrige kapitlene, hvor straffeansvaret ikke foreslås fjernet, gjelder i større grad de

delene av arbeidsmiljøet som har konkret innflytelse på arbeidstakeres Ity og helse. Her

mener Virke i likhet med departementet at behovet for straff som virkerfiddel er filstede

4.3 Endrin ene i straffeloven har innfi telse å arbeidsmitøloven

Ved ikrafttredelse av straffeloven 2005 bortfaller skillet mellom forseelser og forbrytelser.

Arbeldsmiljelovens §19-7 om at overtredeiser i henhold til toven er å regne som

forseelser, vil dermed bortfalle. Alle lovbrudd vil bli undergitt offentlig påtale, men påtale

NOU 2003.15. Fra bot til bedring Et mer nyansert og effektivt sanksjonssystem med mindre bruk av

straff.

Ot.prp. 90 (2003-2004) s 88

' Det vises til sarnme konklusjon i Lov og rett nr. 2. 2013, hvor det tydelig fremkommer at straff er et

blindspor hvis malet er a forebygge alvorlige arbeidsulykker

NOU 200315. s 20
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av straffebud med en strafferamme på 2 ar eller lavere kan unnlates hvis ikke allmenne

hensyn filsier patale, jf. ny § 62 a i straffeprosessloven

Det vil dermed være en risiko for at arbeidsmiljokriminaktet nedprioriteres fremfor andre

områder med høyere strafferammer. Andre særlover har strengere straffetrusler. for

eksempel kan grove overtredelser av naturmangfoldloven og markaloven straffes med

fengsel i innt1 tre år. Strafferammen er retningsgivende for prioritering av handheving og

patale. Det vil dermed være en viss nsiko for at grove overtredelser av arbeidsmiljøloven

ikke patales i det omfang som man ønsker.

En økning i strafferammen til 3 år vil være med til å sikre offentlig påtale av alle grove

overtredelser, og ikke gi rom for nedprioritering av alvorlig arbeidsmiljøknminalitet.

Virke støtter derfor forslagene til endringer i arbeidsmiljølovens straffebestemmelser.

5. Straff i allmenngjøringsloven

5.1 Allmenn brin slovens formal o reaks onsmuli heter

Lovens formål er a sikre utenlandske arbeidstakere lønns- og arbeidsvilkår som er

likeverdige med de vilkår norske arbeidstakere har, og å hindre konkurransevridning til

ulempe for det norske arbeidsmarkedet, jf. allmenngjøringsloven § 1.

For a sikre etterlevelse er det i allmenngjøringsloven mulighet til å pålegge bøter for

overtredelser

5.2 De arlementets forsla

Departementet forslår å innføre straff ved fengsel inntil ett år ved forsettlig eller uaktsom

overtredelse av bestemmelsene gitt i eller i medhold av allmenngjøringslovens §§ 5, 6

eller 7. Grov overtredelse skal kunne straffes med bot eller fengsel innfil 2 år.

5.3 Det er forsk ell å urinneli e lønns- o arbeidsvilkår o rov utn ttelse av

arbeidstakere 


Allnnenngjøringsloven er ikke uttømmende i den forstand at den skal regulere alle sider

av et arbeidsforhold for en utenlandsk arbeidstaker i Norge. Grove forhold som setter

arbeIdstakerens liv og helse på spill er både regulert i arbeidsmiljøloven og straffeloyen.

Allnienngjoringsloven er en del av en større samling av lover som hver især sikrer

arbeidstakers rettigheter på forskjellige omrader. I denne sammenheng er

allmenngjøringslovens formal ikke å siltre arbeidstakers liv og helse, men først og fremst

deres økonomiske interesser.

Virke har forståelse for at departementet ønsker å beskytte arbeidstakere som blir

vesentlig utnyttet slik at de havner i en sårbar sosial situasjon og som vil ha problemer

med å livnære seg av den utbetalte lønnen. Dette er imidlerlid indikatorer som

Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel mener vil være en indikasjon på

tvangsarbNd. Denne grove typen av utnyttelse er allerede straffebelagt i straffelovens §

224.

Det ma derfor skilles mellom urimelige lønns- og arbeldsvilkår og grov utnyttelse av

arbeidstakere, som er det departementet beskriver i høringsnotatet.
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5.4 Vi ma ha bedre kunnska om allerede innførte tiltak før n e innføres

Som papekt ovenfor bør straff kun brukes nar andre sanksjoner åpenbarl ikke er

filstrekkelige. Det har med handlingsplanene mot sosial dumping fra 2006, 2008 og 2013

blitt innført 35 forskjellige filtak mot sosial dumping, uten at disse har gjennomgatt en

grundig evaluering. En kort evaluering av filtakene innført med handlingsplanene Fafo-

rapport 2011:09 "Evaluering av tiltak mot sosial dumping". I denne rapporten slås det fast

at det var nødvendig med ytterligere evaluering før man gikk videre med nye filtak.

En eventuell utvidelse av straffeansvaret vil derfor komme i fillegg til andre tiltak som

allerede er innført. Virke mener man bør vente med å innføre flere filtak før man vet om

de foregående filtakene er filstrekkelige.

5.5 Straff å brudd å informaPons- o ase likten utfordrer alminneli e

rettssikkerh ts rinsi er

Deparlementet onsker å innføre straffeansvar ved overtredelse av allmenngjønngsloven

§ 12 om informasjons- og påseplikt. Plikten er nærmere regulert i forskrift om

informasjons- og paseplikt og innsynsrett §§ 5 og 6.

Innholdet i både informasjonsplikten og påseplikten fremstar som uklart. Påseplikten

defineres som en plikt til "at det skal iverksettes systemer og rufiner for å undersøke og

om nødvendig følge opp at allmenngjøringsforskriffer etterleves." Det nærmere innholdet

i plikten er ikke definert i verken lov eller forarbeider. Arbeidstilsynet har heller ingen klar

definisjon på påseplikten, jf. deres hjemmeside hvor det fremgår at det ma "vurderes fra

sak til sak.., hvilke filtak og hvor omfattende undersøkelser hovedleverandør/besfiller må

iverksette".

pålegge straffeansvar for overtredelse av en så uklar bestemmelse utfordrer

alminnelige rettssikkerhetsprinsipper. Forslaget er dermed i strid med kriteriet em at straff

kun bør pålegges alvorlige overlredelser. Det er også i konflikt med kravet om at straff

kun skal pålegges når filstrekkelig etterlevelse kan oppnås på andre måter.

Departementet har ikke påvist at etterlevelse ikke kan oppnas på mindre inngripende

måte.

På bakgrunn av dette støtter ikke Virke forslaget.

5.6 MedvIrknin sbe re et er uklart

Departementet foreslår å innføre et særlig medvirknirgsansvar i allmenngjøringsloven.

men selve innholdet i medvirkningsansvaret er ikke d skutert i horingsnotatet og fremstår

derfor som uklart.

Virke kan ikke akseptere at et uklart medvirkningsansvar som vil få alvorlige

konsekvenser hvis det brytes, jf. departementets forslag om straffeansvar og bruk av

tvangsmidler.
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Virke kan heller ikke se behovet for å innføre et rnedvirkningsansvar i

allrnenngjøringsloven. siden det uansett ved ikrafttreclelsen av straffeloven av 2005 vil

følge et generelt medvirkningsansvar.

Pa bakgrunn av dette støtter ikke Virke departementets forslag.

Vennlig hilsen

Hovedorganisasjonen Virke

Vibeke Blammer Madsen Inger Lise Blyverket

Administrerende direktør leder Arbeidslivspolitikk
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Arbeff s- og sostaldeparternentet
Postboks 8019 Dep.
0030 OSLO

Oslo, 9 oktober 2014
Deres ref 1412614 Var ref Tore Berg/ 14-22205

Høringssvar —unntak fra likebehandling og reglene om kollektiv søksmalsrett
Hoyedorganisasjonen Virke viser til høringsbrev og herinqsnotal om forslag til unntak fra

bestemmelsene om likebehandling ved utleie fra bernanningsforetak, og reglene om

kollektw søksmålsrett for fagforeninger.

Virkes synspunkter kan oppsummeres som følger:

Virke støtter forslaget om å kunne gjøre unntak fra likebehandling ved tariffavtale

Virke mener det er filstrekkefig at ansatte i bemanningsforetak omfattes av

tariffavtale og er uenig i departementets forslag om at det må forhandles fram

særskilte tariffavtaler for bemanningsforetak

Virke mener at retten til å avtale unntak fra likebehandling bør legges til

landsomfattende arbeidstakerorganisasjon

Virke mener at forholdet til uorganiserte arbeidstakere best løses yed å gjøre

tariffavtalen gjeldende for alle utleide arbedstakere i bemanningsforetaket

Virke støtter ikke forslaget om å utvide innleievirksomhetens solidaransvar til

ogsa å gjelde den innleides rettigheter etter bemanningsbyråets tariffavtale

Virke støtter forslaget om å oppheve den kollektwe soksmålsretten for

fagforeninger

Vikarbyrådirekfivet

Vikarbyradirekfiyet ble implementert i norsk rett i 2013 og har to hovedformål. For det

første skal direktivet sikre at innleide arbeidstakere likebehandles med ansatte hos

innleier (likebehandlingsprinsippet). For det andre skal direktivet sikre at

bemanningsforetakene anerkjennes som arbeidsgivere,

Unntak fra likebehandlingsprinsippet ved tariffavtale

2.1 De artementets forsla

Likebehandlingsprinsippet er implementert i norsk rett gjennom i arbeidsmiljøloven § 14-

12a, og kravet til likebehandling omfatter arbeidstid, oyerlid, pauser og hvileperioder,

ferie, feriepenger. fridager, samt lønn og utgiftsdekning,



Ved implementering av vikarbyradirektivet ble det samficlig åpnet for at

likebehandlingsprinsippet kunne fravikes ved tariffavtale, jf. forskriftshjemmelen i § 14-

12a tredje ledd:

«Departementet kan i forskrift bestemme om og i hvi(ken utstrekning bestemmelsene om

kkebehandang kan fravikes ved tariffavtale Den generelle beskyttelse av arbeidstakerne

me i alle tilfelle respeteeres.»

Frem til nå har ikke denne forskrfishjemmelen blrft tatt i bruk, men departementet

foreslår na å ufferdige slik forskrift. Virke støtter dette

2.2 Tariffavtaler vil være enklere administrere for hade o utlelevirksomhet

Hva som faktisk vil være likebehandling må vurderes konkret i forbindelse med hvert

enkelt oppdrag. Alle relevante bestemmelser skal trekkes inn i denne vurderingen, for

eksempel lov, forskrift, avtale, personalhåndbøker, retningslinjer for ansettelser og

lønnsfastsettelse mv.

For å sikre at likebehandlingsprinsippet ellerleves er det innført regler om gjensidig

opplysningsplikt om lønns- og arbeidsvilkår mellom innleievirksomheten og

bemanningsbyreet. Dersem det leies nn argedstakere for å erstatte egne ansatte, typisk

i vikariat, er det som regel greit a fastslå hva som vil Jære likebehandling. Det er verre å

fastslå hva som vil være likebehandling hvis det ikke er en naturlig

samnnenligningsperson innleievirksomheten. I disse tilfellene må det foretas en

hypotetisk vurdering av hva innleievirksomheten sannsynligvis ville tilbudt dersom

vedkommende hadde blitt ansatt i innleievirksomheten. Å fastslå hva som vil være

likebehandling kan derror være både vanskelig og ressurskrevende.

Hvis man i stedet fastsetter den innleides lønn gjennom en tariffavtale som gjelder

uavhengig av hvert enkelt oppdrag, vil det åpenbart tære mindre ressurskrevende a

administrere for bade innleie- og utleievirksornhet.

Inngaelse av tanfravtaler og forhandling partene imellom må også ses som en helt

grunnleggende gel av arbeidsmarkedet. og dermed som en anerkjennelse av

bemanningsforetak som arbeidsgiver. jf. at vikarbyrådirektivet artikkel 5.3 nettopp åpner

for at partene i arbeidslivet kan innga tariffavtaler som avviker fra

likebehandlingsprinsippet.

2.3 Tariffavtaler vil i mer forutsi bare lønns- o arbeidsvilkår for de ansatte

Dagens system, hvor den ansattes lønns- og arbeidsvilker engres alt etter hvor

vedkommende til enhver tid er innleid, medfører stor grad av usikkerhet og

uforutsigbarhet. Ved a regulere den MrhehielubMdeslønns- og arbedsvirkar gjennom en

tariffavtale vil den enkelle arbeidstakers ha faste lønns- og arbeidsvilkar a forholde seg

til, noe som innebærer en langt større forutsigbarhet enn i dag. Rikhgnok vil

arbeidstakeren i noen tilfeller kunne oppleve å få lavere lønn enn sine kolleger i

innleievirksomheten, men i andre tilfeller vil lønnen også være høyere. Hele poenget er

at vilkårene i sum må filsvare retfigheter etter likebehandlingsprinsippet. jf. § 14-12a

tredje ledd.
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Dette kravet til kompenserende filtak uftlypes i deparementets forslag til forskrift § 2:

«Det generelle vernet av de utleide arbeidstakerne ma respekteres. Dersom tariffavtalen

innenærer at refttghetene til likebehandfing reduseres, ma det tnntas bestemmelser i

avtalen som kompenserer for dette.»

Etter Virkes vurdering er forslaget uklart. Forslaget kan tolkes slik at man ved hvert

oppdrag me vurdere om det er tilstrekkelig med kompensasjon i bemanningsforetakets

tariffavtale. En slik tolkning innebærer at det må gjøres en konkret avveining hver gang

en vikar sendes tit en ny innleievirksomhet.

Virke mener dette ikke kan være riftfig fordi det praksis vil undergrave hensikten med å

kunne inngå tariffavtale som unntar fra likebehandlingsprinsippet Virke er av den klare

oppfatning at det må være filstrekkelig at det er forhaacIlet fram tariffavtale med

landsomfattende fagforening. eventuelt fagforening med innsfillingsrett (se drøfting

nedenfor). og at en slik tariffavtale i sum ivaretar arbeidstakernes rettigheter.

2.4 Det bør ikke være krav om særli tariffavtale

Departementets forslag synes å legge fil grunn at et unntak fra likebehandling ved

lartffavtate ferutsetter at det tengas særtge tzeffavtater fer bernanngstoretak.

Departementet begrunner ikke dette. Flere av dagens tariffavtaler apner for tilpasning til

vikarer. Særlige avtaler for bemanningsforetak er dermed ikke nødvendig. Dette er også

utgangspunktet for implementeringen i Danmark'.

Virke anbefaler at departementet følger samme prinsipp som i Danmark og

forskriftsfester at det er tilstrekkelig at bemanningsforetaket har tariffavtale, og at denne

har forrang fremfor innleievirksomhetens tariffavtale.

2.5 Avtale artene o nivå å tarafavtalen

Et sentralt spørsmål er hvem som skal kunne inngå denne typen tariffavtaler.

Departementet åpner for at tariffavtaler både kan inngås mellom bemanningsforetak og

fagforening, og mellom bemanningsforetakets arbeidsgiverorganisasjon og fagforening.

Virke støtter departementets vurderinger og forslag.

Et annet spørsmål er på hvilket nivå en avtale skal kunne inngås. I følge girektivet skal

tariffavtaler om unntak fra likebehandling kunne inngas mellom partene på et «passende

nivå» for å sikre den generelle beskyttelsen av arbeicstakerne. Den konkrete

avveiningen av hvilke organisasjoner som skal kunne inngå en avtale mecI unntak fra

likebehandlingsprinsippet legges i følge airekfivet til landene.

I I forarbeidene til den danske loven spesifiseres det at "et vikurbureau vil være undtaget fra at følge

figebehandlingsprincippel hvis vikarbureauef er medlem af en repræsentativ arbejdsgiverorganisation og

dermed er omfattet af denne organisations landsdækkende overenskomster. eller hvis vikarbureauel har

tillradf en sadan overenskomst eller indgaet en virksomhedsoverenskomst og dermed er forpligtet i

forhold til en repraesentafiv hanmodtagerorganisation til at overholde overenskornsten'' Folkelingstidende

A. 2012-13. Lovforslag 209, s 10
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Departementet anbefaler at kompetansen for a kunne innga tariffavtaler begrenses til

fagforeninger med innsfillingsrett. Departementet begrunner dethe med at det er

«arbeidstakerorganisasjoner med oversikt og tyngde, som kan sikre jevnbyrdighet

mellom partene». Både i Danmark og Sverige har man valgt å legge avtalekompetansen

fil det som i Norge filsvarer landsomfattende fagforening. Den danske «lov om vikarers

retsstilling» legger avtalekompetansen til «repræsentafive arbeldsmarkedsparter i

Danmark, og som gælder på hele det danske omrade32. I Svenge brukes «central

arbetstagarorganisafion»3.

Virke mener at rikfig rfiva er landsomfattende arbeidstakerorganisasjon. Dette vil sikre

filstrekkelig jevnbyrdighet pa nasjonall niva.

3. Forholdet til uorganiserte arbeidstakere

3.1 Lav or anisas'ons rad å arbeidstakersiden ska er utfordrin er

I bemanningsbransjen er det generelt lav organisasjonsgrad blant arbeidstakerne. Selv

om egne tariffavtaler kan hjelpe pa organisasjonsgraden, vil det også fremover være en

betydelig andel uorganiserte arbeidstakere. Dette vanskeliggjør bruken av et unntak fra

likebehandling inngått ved tariffavtale.

Utfordringen med uorganIserle arbeidstakere er ikke en uvanlig problemsfilling siden det i

enkelte bransjer er lav organisasjonsgrad på arbeidstakersiden. I et vanlig

ansettelsesforhold løser arbeidsgiver det ved å bruke samme lønns- og arbeidsvilkår pa

alle ansatte. Dermed sikrer man at arbeidstakere som utfører samme jobb får samme

lønns- og arbeidsvilkår, uavhengig om de er organiserte eller ikke.

Men en tariffavtale er kun rettslig bindende for tariffparlene og deres medlemmer. Det

betyr at uorganiserte arbeidstakere I et bemanningsforetak ikke vil være omfattet av en

avtale om unntak fra likebehandling. De uorganisede skal derfor behandles etter

likebehandlingsprinsippet. To vikarer som gjør samme jobb for samme

bemanningsforetak i samme innleievirksomhet vil dermed kunne ha forskjellige lønns- og

arbeidsvilkar. En slik løsning vil være upraktisk og vil i mange filfeller oppfattes som

urime)ig.

3.2 Tariffavtalen bør kunne 'øres 'eldende for alle som utfører samme arbeid

Departementet har i forslaget fremlagt to alternafive løsningsmuligheter for a

imøtekomme utfordringen med uorganiserte arbeidstakere.

Det ene alternafivet er å innføre en bestemmelse med et prinsipp filsvarende

arbeidsmiljelovens § 14-9 tredje ledd som hjemler at en tariffavtale kan gjøres bindende

for uorganiserle arbeldstakere safremt det er et flertall av organiserte arbeidstakere i

virksomheten. Det vil altsa kreve et flertall av organiserte i bemanningsforetaket for å

kunne binde alle. På grunn av den lave organisasjonsgraden blant arbeidstakerne i

bemanningsbransjen vil dette neppe løse utfordringen.

Lov om v)karersretsstfing ved udsendeise af ei v.,karbureaurn v. § 3, 3 5

' Lag (2012:854) om uthyrning av arbetstagare
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Det andre alternativet er å innføre en bestemmelse som ligner den man har innført i

Sverige. I følge svensk rett4 kan et bemanningsforetak som er bundet av tanffavtale med

unntak fra likebehandling, gjøre avtalen bindende for alle utleide arbeidstakere som

utfører samme type arbeld.

Som beskrevet ovenfor er det i dag vanlig praksis at en tariffavtale også brukes fil å

fastlegge uorganiserte arbeidstakeres vilkår. Dette sikrer at alle arbeidstakere som

utfører samme typen av arbeld i en virksomhet har like vilkår. Forslaget til løsning i

alternafiv 2 vil dermed ligge nær dagens praksis. En slik løsning vil være enkel å forstå

og forholde seg til for virksomheter og medarbeidere.

Virke mener derfor at tariffavtalen skal kunne gjøres bindende for alle utleide

arbeidstakere som utfører samme type arbeid.

4. Solidaransvaret for innleier

4.1 Da ens solidaransvar

Innleier er solidarisk ansvarlig med bemanningsforetaket for at den innleide får lønn

henhold til likebehandlingsprinsippet, jf. § 14-12o. Dette er aktuelt i tilfeller hvor den

innleide overhodet ikke får lønn eller får lavere lønn enn vedkommende har krav på etter

likebehandlingsprinsippet. Solidaransvaret omfatter også feriepenger opptjent i filknytning

til kravet. Regelen ble innført for å sikre etterlevelse av likebehandlingsreglene. Det var

særlig med tanke pa å sikre etterlevelse for useriøse. utenlandske bemanningsforetak.

4.2 De arlementets forsla om å utæde solidaransvaret er unødvendi

Departementet foreslar at innleievirksomhetens solidansvar skal utvides til også å gjelde

den innleides krev på lønn med videre som følger av bemanningsbyraets tanffavtale.

Virke mener forslaget er unødvendig.

For det første ble solidaransvaret innført for ä sikre at innleievirksomheter bruker seriøse

bemanningsforetak. Dette er en problemafikk som høy grad vil bli løst ved selve

inngåelsen av tariffavtalen. Useriøse, utenlandske virksomheter vil sannsynligvis ikke ta

deI i en tariffavta;e.

For det andre innebærer det en unødvendig mistenkeliggjønng av bransjen. og vil være

med på a undergrave vikarbyrådirektivets formål om a anerkjenne bemanningsforetak

som arbeidsgiver på lik linje med andre arbeidsgivere.

For det tredje er det problematisk å utvide solidaransvaret til å gjelde lønnsvilkår mv. som

innleevirksomheten selv ikke har noen innflytelse på. Dagens solidaransvar gjelder for

vilkår som følger likebehandlingsprinsippet. Det vil si at innleievirksomheten hefler for de

samme betingelsene som hvis vikaren hadde vært ansatt i innlelevirksomheten. Ved å

utvide ansvaret fil a gjelde vilkår i en tariffavtale for et bemanningsforetak vil det bli langt

vanskeligere for innleievirksombeten å ha kontroll over rekkevidden og kostnadene ved

et krav fra en arbeidstaker. Et bemanningsforetak kan ha andre og bedre vilkår for

arbeidstakerne enn det innlelevirksomheten har. Teorefisk sett kan innleievirksomheten

' Lag (2012:854) om uthyrning av arbelstagare § 4
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dermed bli holdt ansvarlige for kostnader som er høyare enn et eventuelt krav etter

IIkebehandingsprInsippet

Pa bakgrunn av dette mener Virke at solidaransvaret ikke skal utvides. Subsidiært mener

Virke at et utvidet solidaransvar må begrenses, slik at solidaransvaret for brudd på

tariffavtalen aldri vil kunne bli mer omfattende enn solidaransvaret for brudd pa

likebehandlingsprinsippet i § 14-12a.

5. Kollektiv søksmålsrett for fagforeninger

Departementet foreslar å oppheve fagforeningenes mulighet til a ga til søksmål med

pastand om ulovlig innleie, den såkalte kollektive staksmalsretten. Virke støtter forslaget.

Fagforeningene har andre prosessuelle virkemidler for å ivareta egne og medlemmenes

interesser som er tilstrekkelige. Det foreligger flere eksempler i nyere rettspraksis pa at

fagforeninger har erklært partshtelp til støtte for et medlem i en sak for domstolene.

Fagforeningene vil dessuten fortsatt ha muligheten til å forfølge saker om brudd på

eventuelle tariffavtalte vilkår om innleie ved å reise scafsmål for Arbeidsretten.

Virke viser for øvrig til vårt horingssvar da spørsmålet om kollektiv søksmålsrett var pa

høring i 2013:

Søksmålsretten er en uakseptabel utvidelse av den såkalte filtakspakken knyttet

til vikarbyrådirektivet

Søksmalsretten bryter mot prosippet om necativ organisasjonsfrihet og

grunnleggende prinsipper i prosessretten

Behovet for søksmålsrett er ikke dokumentert

Søksmålsretten medfører en ubalanse mellom arbeidslivets parter

Vennlig hilsen

Hovedorganisasjonen Virke

Vibeke Hammer Madsen Inger Lise Blyverket

Administrerende direktør lecier Arbeidslivspolitikk
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ViRKE
Arbeds- og sosialdepartementet
Postboks 8019 Dep.
0030 OSLO

Oslo, 09.102014
Deres ref: 14/2614- Var ref: Shan Sigurdsen/ 14-18568

Høringssvar - arbeidsmiljølovens aldersgrenser

Hovedorganisasjonen Virke viser til horinqsbrev og honnosnotat om forslag til endringer i

arbeidsmiljølovens aldersgrenser for oppsigelsesvern.

Virke deler departementets ønske om a øke sysselsetting av eldre arbeidstakere. Problemet

med departementets forslag er at de ikke tar tak i de reelle utfordringene. Forslagene vil i

beste fall ha en usikker og i verste fall negativ effekt på sysselsettingen.

Dersom departementet virkelig mener alvor med å øke sysselsettingen blant eldre og at

endringer i aldersgrensereglene er veien å gå, er det uforståelig at man ikke samficlig

foreslår endringer i aldersgrensene i statlig og kommunal sektor, herunder

særaldersgrensene. Departementet burde også vurdert andre faktorer som i større grad

påvirker yrkesaktiviteten i negativ retning enn det aldersgrenser gjør, f.eks. gunsfige

pensjonsordninger.

Nar det gjelder de konkrete forslagene kan Virkes synspunkter oppsummeres på følgende

mate.

Arbeidsmiljølovens 70-årsregel bør beholdes

En heving av 70-årsgrensen vil kunne virke mot sin hensikt og gjøre eldre

arbeidstakere mindre attraktive enn de er i dag

Det vil være behov for a justere 70-arsgrensen i frernfiden, men da må man

samfidig ogsa justere aldersgrensene for kommunal og statlig sektor

Muligheten til å etablere virksomhetsfastsatte aldersgrenser som er lavere enn 70

ar bør videreføres ogsa i Uffeller hvor dette ikke er begninnet i helse- og

sikkerhetshensyn

Dagens ulovfestede vilkar om at en virksomhetsfastsatt aldersgrense skal være

kjent blant de ansatle og at det ma foreligge en tilfredsstillende pensjonsordning

bør lovfesles

Det ulovfestede vilkaret om at den virksomhetsfastsatte aldersgrensen må

praktiseres konsekvent bør fjernes

Det bør ikke sfilles krav om at en virksomhetsfastsalt aldersgrense kun skal kunne

etableres gjennom tariffavtale

Det bør ikke innføres en nedre grense for virksornhelsfastsatte aldersgrenser

www virke no

Hovedorganisasfauen Virke

Beseasadresse:
Henn• lbsens gale 90

NO 0255 Oslo
Postadresse.

P 0 Elox 2900 50111
NO-0230 Oslo
Tel .47 22 54 17 00
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vi lever stadig lengre, men avslutter yrkeskarrieren for tidlig

I løpet av de siste 100 arene har den forventede levealderen i Norge økt med 30 ar. og den

øker stadig. Den store økningen skyldes forst og fremst nedgangen i spedbamsdødelighet.

men forventet levealder øker ogsa for den befolkningsgruppen som har fylt 65 ar I

gjennomsnitt kan 65 ar gamle menn forvente a leve til de er ca 83 ar. mens 65 ar gamle

kvinner kan forvente a leve fil de er ca. 86 ar: Dette medfører at i løpet av 10-15 ar vil hver

fjerde innbygger være mellom 55 og 75 ar: Dette fører ogsa til at stackg flere pensjonister

ma forsørges av stadig færre yrkesaktive. I 1950 var det mer enn syv i yrkesaktiv alder per

pensjonist, mens vi i 2050 kan forvente oss om lag to yrkesaktive per pensjonist.-

Frem til man fyller 54 ar er yrkesaktiviteten høy - atte av ti er yrkesaktive. Etter fylte 54 ar

synker imidlertid yrkesaktiviteten gradvis, og nedtrappingen starter for alvor ved fylte 62 år.

De siste årene har det riktignok værl en positiv utvikling i yrkesaktiviteten blant 62-aringene,

men den Igger fremdeles godt under 60 %. Ser vi pa 70-åringene er kun i overkant av 10 %

av disse yrkesakfive. Konklusjonen er derfor at yrkesaktiviteten ikke øker i takt med den

økte levealderen.

Figur Personer 18-70 ar reg  strert arbed Andel av befolkmrg samme aldersgruppe Utgangen av 2013 -
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I I I70 %
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0 %

0 joa jog, 0 joa job jo% p45 <0
91

Figuren viser at det apenbart er et stort potensial for a heve yrkesdeltakelsen - styrke

arbeidslinja - for alle aldersgrupper. For de yngre handler det i stor grad om a finne effektive

og smidige veier inn i arbeidslivet. For de eldre handler det om a fierne ordninger som enten

tvinger dem til, eller gjør det attraktivt. a forlate arbeidslivet pa et for fidlig tidspunkt.

2. Lite treffsikre tiltak som kun får betydning for delef av norsk arbeidsliv

Virke deler departementets ønske om a øke sysselsetting av eldre arbeidstakere Problemet

med departementets forslag er at de ikke tar tak i de reelle utfordringene Det foreslas

utelukkende endringer i arberdsmiljølovens aldersgrenseregler. og forslagene vil i beste fall

ha en usikker og i verste fall negativ effekt pa sysselsettingen Detle utdypes nedenfor.

Kilde Folkehelseinstauttel

Kilde Senter for seniOrpOlitikk

Kricle Statistisk Sentralbyra

Kilde NAV
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Dersom departementet virkelig mener alvor med å øke sysselsettingen blant eldre og at

endringer Laldersgrensereglene er veien å ga, er det uforståelig at man ikke samtidig

foreslar endringer i aldersgrensene i statlig og kommunal sektor, herunder

særaldersgrensenes. I dag har rundt 30 prosent av arbeidstakerne i offentlig sektor en

særaldersgrensee og «dei fleste som har høve til å gå av i tråd med ei særaldersgrense, gjer

det».7

Virke mener det er andre faktorer som i større grad påvirker yrkesakfiviteten i negafiv

retning enn det de høye aldersgrensene gjør, jf. at yrkesaktiviteten faller sterkt fra 60 års

alder og ved 70 ars alder er nede i drøye 10 prosent.

Innsatsen må komme tidligere, og de økonomiske insenfivene må være gode. Illustrerende

er en sammenligning av yrkesaktiviteten blant offentlig ansatte med gammel AFP-ordning

og ansatte i privat sektor med ny AFP-ordning.8 Gjennom den nye ordningen i privat sektor

er den økonomiske gevinsten ved å stå i arbed blitt klart større enn før. og resultatet er at

andelen som fortsetter i arbeld nå er klart høyere enn det den var før reformen. For offentlig

ansatte, hvor de økonomiske insentivene til å stå lenger i arbeid i hovedsak er uforandret fra

tidligere år, ser man ikke tilsvarende økning.e

3. Arbeidsmiljølovens aldersgrenser

3.1 Forbud mot aldersdiskriminerin

Forskjellsbehandling pa grunn av alder i arbeidslivet er forbudt. jf. arbeidsmiljøloven § 13-1.

Dette innebærer f.eks. at man i utgangspunktet verken kan la være å ansette noen på grunn

av alder eller avslutte et arbeidsforhold på grunn av alder, jf. arbeidsmiljeloven § 13-2.

Loven tillater imidlertid forskjellsbehandling som er nødvendig for å oppna et saklig formål

og som ikke er uforholdsmessig inngripende overfor den eller de som forskjellsbehandles. jf.

arbeidsmiljøloven § 13-3 annet ledd.

3.2 Arbeidsmittalovens 70-årsre el

Et unntak fra forbudet mot aldersdiskriminering er den såkalte "70-årsregelen", som følger

av arbeidsmitøloven 15-13a første ledd første punktum. Bestemmelsen innebærer at

arbeidsforholdet kan bringes til opphør nar arbeldstaker fyller 70 år. Bestemmelsen

innebærer ingen plikt til a avslutte arbeidsforholdef, men en rett for arbeldsgiver til å bringe

arbeldsforholdet til opphør.

Det er ikke nødvendig at arbeldsgiver vurderer om det vil være saklig å avslutte

arbeidsforholdet. jf vilkårene for lovlig forskjellsbehandling ovenfor. Denne

saklighetsvurderingen er allerede foretatt av lovgiver, som særlig har vektlagt ønsket om å

' Reguleres i lov om foretakspensjon (privat sektor) og lov orn aldersgrenser for offentlige tjenestemenn

(offentlig sektor)

Særaldersgrenser er lovbestemte aldersgrenser som er lavere enn 70 ar. f eks 68. 65, 63 eller 60 ar.

' St meld nr 6 (2006-2007) Orn senlomohlikk avsnitt 3 5.3

Endrel fra januar 2011

Se «Pens onsreformen - rws 0sr sk edelk», rapporl fra Pensjonspolitisk arbeidsgruppe
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begrense antall arbeidsforhold som blir avsluttet på en rnete som oppleves som uverdig for

arbeidstaker eller som fører partene ut i konflikt.

3.3 Virksomhetsfastsatte alders renser

Et annet unntak fra forbudet mot aldersdiskriminering er sakalte virksomhetsfastsatte

aldersgrenser som er lavere enn 70 ar. En slik lavere aldersgrense kan følge av //annet

grunnlag ». f.eks. arbeldsavtale, personalhåndbok eller tariffavtale, jf. arbeidsmiroloven 15.

3a første ledd annet punktum. Hvis det først er etablert en virksomhetsfastsatt

aldersgrense må arbeldsforholdet avsluttes nar den ansatte nar denne aldersgrensen, heks

67 år.

I disse tilfellene er det virksomheten som fastsetter aldersgrensene og da er det naturligvis

virksomheten som er ansvarlig/har risikoen for at aldersgrensen er saklig og ikke

uforholdsmessig inngripende, jf. vilkärene for lovlig forskjellsbehandling i arbeidsmiljoloven §

1333 3)

I rettspraksis er det i fillegg oppstilt følgende vilkar som må være oppfylt for at

aldersgrensen skal være lovlig: 1) aldersgrensen må prakfiseres konsekvent, 2)

aldersgrensen må være kjent blant de ansatte, og 3) det må foreligge en filfredssfillende

benestepensjonsordning.

4. Departementets forslag

Departementet lanserer fire alternative forslag fil endringer:

Alternativ 1: Arbeidsrnilmlovens aldersorense økes til 72 år oa adaanaen fil

bedriftsinterne aldersgrenser oppheves

Alternativ 2: Arbeidsmiljølovens aldersgrense heves til 72 år og en begrenset

adgang fil bedriftsinterne aldersgrenser opprettholdes

Alternafiv 3: Arbeidsmiljølovens aldersgrenser heves fil 75 år og en begrenset

adgang til bedriftsinterne aldersgrenser opprettholdes

Alternafiv 4: Dagens regler om aldersgrenser i arbeidsmejeloven videreføres

5. Virke mener 70-årsregelen bør beholdes

Virke erkjenner at det er flere forhold som taler for at 70-årsregelen bør heves. f.eks. økt

levealder, bedre helse og signaleffekten bestemmelsen gir om at det normale er at

yrkeslivet avsluttes ved fylte 70 ar.

Virke mener likevel 70-arsregelen bør beholdes. For det første er det en fleksibel regel som

sikrer at personer over 70 år kan fortsette i stillingen sin dersom parlene er enige om det.

For det andre er 70-årsregelen brukervennllg. Det er en grense som gjelder for hele

arbeldslivet og er kjent for de aller fleste —både arbeldsgivere og ansatte. For det tredje

virker bestemmelsen konfliktdempende og sikrer ansatte en verdig avslutning på

arbeidsforholdet (og ofte arbeidslivet). For det fjerde har bestemmelsen minimal negativ

effekt på malet om økt yrkesdeltakelse blant eldre ansatte. Som det fremgår av figuren

I de senere arene har der værl en rekke reassaker hvor dette er vurdert, f eks Grensiehge-dommen (Rt-

2011-964). blelikopter-dommen (Rt-2012-219), Statoradommen. Kystlink-dommen mv. I tillegg har dM vært en

rekke saker behandfng i LikestrIlingm og diskrimineringsorabudetiLikestRings- og drskrimineringsnemnda.

som handhever aldersdiskrimineringsreglene.
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ovenfor under punkt i er det kun ca 10 prosent som fremdeles er yrkesaktive ved fylte 70

år. Antall ansatte som berøres av 70-årsregelen er derfor lav .

I fillegg kommer et viktig moment som sjelden løftes frem i diskusjonen om endringer i 70-

arsregelen: en heving vil kunne fa sfikk motsatt effekt av det man ønsker å oppnå. Allerede i

dag opplever eldre problemer med å få eller bytte jobb. Av Virkes arbeidsgiverundersøkelse

for 2012 fremgar det at kun is prosent av arbeidsgiverne i privat sektor har ansatt personer

over 55 år i løpet av de siste tre årene.11 Det er nok mange årsaker til dette, men viktig er

usikkerhet knyttet fil hvilket filretteleggingsbehov den ansatte vil ha, og hvor omfattende

tilretteleggingsplikten er for arbeidsgiver. En heving av 70-årsgrensen vil medføre at

arbeidsgivers opplevelse av risikorusikkerhet blir enda større og dermed vil eldre

arbeldstakere bli mindre attrakfive enn de er i dag.

Hvis man har en ansatt som nærmer seg 70 ar og ikke fungerer filfredsstillende i stillingen,

så vil man i de fleste tilfellene la dette passere fordi man vet at ansettelsesforholdet kan

avsluttes på en smidig måte om relativt korl tid. Dersom 70-årsgrensen heves vil

arbeidsgivere i større grad se seg nødt fil å avslutte arbeidsforhold i form av en ordinær

oppsigelse, fordi det blir uforholdsmessig lenge å vente til arbeidsforholdet kan avsluttes på

grunn av alder. Dette vil medføre at arbeidsgiver må legge frem dokumentasjon og

fremskaffe eventuelle vitner på manglende egnethet. Dette kan oppleves som svært

belastende for arbeidsgiver og den ansatte, og bidra til at ansatte ender et langt arbeidsliv

med beskjed øm at de /kke /enger presterer på en tilfredssnllende måte.

På bakgrunn av dette mener Virke at 70-årsgrensen bør beholdes innfil videre. Virke mener

samfidig at det vil være behov for å justere 70-årsgrensen i frerntiden, men da må dette skje

i en sarnmenheng hvor man justerer aldersgrensene i bade privat, kommunal og statlig

sektor. Da må man også vurdere filtak utover endringer i aldersgrensene, faks.

pensjonsreglene i offentlig sektor. jf. ovenfor under punkt 2.

6. Virke mener muligheten til å etablere virksomhetsfasteatte aldersgrenser bør

videreføres

6.1 Innledning

I horinqsnotatet skriver departementet at det oma legges til grunn at det er et behov for

fleksibilitet og konkrete vurderinger av når en avgangsalder bør fastsettes i

enkeltvirksomheter og bransjer». Dette er en uttalelse Virke slutter seg fil. Dette behovet må

veies opp mot de negative effektene virksomhetsfastsatte aldersgrenser har i dag og de

posifive effektene en endring eventuelt vil medføre.

Bruk av virksomhetsfastsatte aldersgrenser er relativt lite utbredt, i alle fall i privat sektor. I

en undersøkelse utfort av Proba samfunnsanal se fremgär det at om lag U6 prosent av

virksomheter i privat sektor har fastsatt en aldersgrense som er lavere enn 70 år. De

virksomhetsfastsatte aldersgrensenes negative effekt på sysselsettingen blant eldre er

derfor begrenset. Tilsvarende vil de positive efFektene på sysselsettingen ved å fjerne

virksombetsfastsatte aldersgrenser også bli begrenset.

Virkemålet 2012: www.virke luss no virkernaalet



Hørincisnotatet viser også med all tydelighet at departementet selv er usikker på effekten av

en endring På side 25 skriver deparIementet:

ron fjerne adgangen til å ha lavere bedriftsinterne aldersgrenser (i praksis oftest 67 ar) vil ha

stor laktisk effekt ..»

På side 26 er departementet mer avdempet:

det er på samme bd ikke gitt at .en opphevelse av adgangen til bedriftst derne

aldersgrenser vil fore til økt sysselseffing av eldre arbeidstakere i særlig grad.s

Når effekten er se usikker som det er i dette filfellet må virksomhetenes behov for fleksibilitet

og rom for konkrete vurderinger veie tyngst. Virke mener derfor at adgangen til å etablere

virksomhetsfastsatte aldersgrenser må videreføres.

6.2 Det ulovfestede vilkaret om t alders rensen skal være kfent blant de ansatte bør

lovfestes

Dagens regelverk om virksomhetsfastsatte aldersgrenser, som er en kombinasfon av

ævfestede og ulovfestede vilkår, er lite filgjengelig og lite oversiktlig Virke støtter derfor

departementets forslag om å ævfeste dagens ulovfestede vilkår orn at den

virksombetsfastsatte aldersgrensen må være kient blant de ansatte. En lovfesfinu av dette

vilkåret vil bidra til et mer brukervennlig regelverk.

6.3 Det ulovfestede vilkåret om en filfredsstillende ensfonsordnin er overflødi

Av rettspraksis følger det også at virksomhetsfastsatt aldersgrense me være kombinert med

en filfredsstillende pensjonsordning for å være lovlig. At det i rettspraksis er stilt et slikt krav

synes overflødig så lenge en virksomhetsfastsatt aldersgrense uansett ikke kan være

uforholdsmessig inngripende overfor den/de ansatte, f. diskrimineringsforbudet i

arbeidsmilieloven kasittel 13 Ut fra hensynet fil brukervennfighet hefier imidlertid Vidne

retning av at vilkåret om filfredsstillende pensjonsordning bør tydeliggjøres og synliggjøres i

lovteksten.

6.4 Det ulovfestede vilkåret om konsekvent rakfiserin bør f ernes

Virke mener dagens vilkår om konsekvent prakfisering ikke bør videreføres fordi det er et

unødvendig hinder for fleksibilltet. Kravet om konsekvent prakfisering medfører at ansatte

med både arbeidsevne og arbeidsvilje tvinges ut av el arbeidsforhold, selv om både

arbeidsgiver og den ansaUe onsKer af def skal fortsefie. Store lndKlduelle forskjeller

helsemessig form filsier at det bør være større rom for individuelle vurderinger enn hva som

er filfellet i dagens lov.

6.5 Henvisnin en fil diskrimæerin sforbudet bør beho des i lovteksten

Virke stusser over departementets forslag lovtekst i høringsnotatet side 27. I alle de ulike

alternafivene til lovtekst er dagens henvisning til diskrimineringsforbudet i arbeidsmilnaloven

kapittel 13 fjernet. Dette er ikke diskutert i høringsnotåtet og det er derfor uklart hva

departementets begrunnelse for å fierne detle er.

Virke mener nevnte henvisning bidrar til et tydelig regelverk og ønsker ikke at dette fiernes

fra loyteksten,
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6.6 Det bør ikke sfilles krav om at alders rensen ma etableres i tariffavtale

I tilknytning til departementets forslag (Alternafiv 2 og Alternafiv 3) foreslås det at

virksomhetsfastsatte aldersarenser kun skal kunne etableres giennom tariffavtale.

Selv om Virke har forstaelse for hensynene bak en slik begrensning (sikre involvering av de

ansatte og forebygge senere konfiikter) vil et absolutt krav om tarifravtale sla urimelig ut

overfor virksomheter som ikke har tariffavtale. I privat sektor er det bare litt over halvparten

som er dekket av tariffavtale, og innenfor enkelte bransjer, som f.eks. forretningsmessig

tjenesteyfing, er dekningsgraden kun i overkant av 30 prosent.

Departementet skriver riktignok at det ikke sfilles krav om tariffavtale i tradisjonell forstand,

men henviser til definisjonene i arbeidsIvisfloven. Her er tariffavtale definert som «en avtale

mellom en fagforening og en arbeidsgiver- ellar arbeidsgiverforening om arbeids- og

lønnsvdkar eller andre arbeidsforhold», jf. lovens § 1 bokstav e. Samme sted er en

fagforening definert som «enhver sammenslutning av arbeidstakere eller av arbeidstakeres

foreninger som har u format a vareta arbeldstakernes interesser overfor deres

arbeidsgivere», jf. lovens § 1 bokstav c.

Av definisjonen fremgår det at ragforeningsbegrepet Pmfatter "enhver sammenslutning av

arbeldstakere". Dette innebærer at fagforeningsbegrepet favner vidt og omfatter ikke bare

formelle sammenslutninger med styre, vedtekter osv, men også sammenslutninger uten en

fast organisasjon og med el minimum av medlemmar.Ogsa sammenslutainger som er

opprettet for en enkeltstående aniedning omfattes av begrepet, det er tilstrekkelig at de

ansatte opptrer i fellesskap. Formålskravet er tilfredsstilt nar foreningen opptrer for å ivareta

arbeidstakernes interesser overfor deres arbeidsgiver

Det foreslette kravet om tariffavtale vil derfor være oppfylt når to eller flere ansatte går

sammen om å danne en fagforening og inngå avtale cm virksomhetsfastsatt aldersarense.

Problemet er at denne muligheten ikke klart fremgår av bestemmelsen og at denne

muligheten derfor er lite kjent. Hvis man innfører et krav om tariffavtale ma det som et

minimum ogsa klart og tydelig henvises til definisjonene i arbeldstvistloven.12

6.7 Det bør ikke innføres en nedre rense for virksomhetsfastsatte alders renser

Virke mener at arbeidsmiljølovens 70-årsgrense bør beholdes. Dersom den generelle 70-

arsgrensen beholdes vil en virksomhetsfastsatt aldersgrense, som ikke kan settes lavere

enn 70 år, være uten praktisk betydning og dermed være overflødig.

Man kan selvfølgelig tenke seg en løsning hvor 70-årsregelen beholdes og det innføres en

nedre grense på f.eks. 67 år for virksomhetsfastsatte aldersgrenser. Av undersøkelsen fra

Proba samfunnsanalyse fremgår det at 90 prosent av kirksomhetene som har egne

aklersgrenser haf en grense på 67 år. En loviestlng av en slik grense vil derfor fa svært

begrenset prakfisk betydning siden det store flertallet allerede forholder seg til en slik

grense. En slik lovfesfing vil kun innebære mindre fleksibilitet for det Illle mindretallet av

virksomheter sorn i dag har en lavere grense enn 67 år.

' Kravet om a tydeliggjore hva som etter loven menes med fagforening og tariffavtale gjelder ogsa for andre

deler av arbeidsmiljeloven, f eks. lovens kapittel 10 hvor tariffavtale i mange sarnrnenhenger er en

forutsetning for a kunne etablere alternative arbeidstidsordninger.



Virke vil i denne sammenheng understreke at det er strenge vlIkar for når en

virksomhetsfastsatt aldersgrense er lovlig. jf gjennomgangen av vilkar ovenfor under punkt

3.3, og at det etter vår vurdering tkke er nødvendia å stramme inn dette ytterligere.

6.8 Mull heten til å etablere virksombetsfastsatte alders renser bør ikke be renses til

filfeller hvor det er be runnet i helse- o sikkerhetshens n

Etter at forbudet mot aldersdiskriminering ble implementert i norsk rett har det vært ulike

oppfatninger av hvorvidt helse- og sikkerhetsmessige hensyn er det eneste som kan anses

som et saklig formal som kan begrunne bedriftsfastsatte aldersgrenser. Høyesterett har, i

trad med praksis fra EU-domstolen, lagt til grunn at bade helse- og sikkerhet og "formål av

sosialpolitisk karakter, typisk sysselsettings-, arbeidsmarkeds- eller yrkesuldanningspolitiske

formal" er saklige formal som kan begrunne virksomhetsfastsatte aldersgrenser."

Dette betyr også at rene foretakshensyn lett vil være i strid med diskrimineringsforbudet.

Virke mener en slik begrensning er filstrekkelig og at det ikke må legges ytterligere

begrensninger på adgangen fil a etablere virksomhetsfastsarte aldersgrenser.

7. Forutsatt at 70-årsregelen ogleller muligheten til å etablere virksomhetsfastsatte

aldersgrenser endres

7.1 St rin srettens renser bør utvides for arbeidstalære som har f It 70

Virke mener endringer i eatersgrensereg!ene Ikke kan yurderes Soled, men at man også er

nødt til å se på annet regelverk som vil berøres av eventuelle endringer.

Departementet ber om tilbakemeldinger på om styringsrettens grenser burde utvides noe for

arbeidstakere som har fylt 70, slik at arbeidsgivere kan få et noe større handlingsrom for a

omplassere/endre på arbedsoppgaver til seniorer enn for yngre arbeelstakere.

Virke støtter et slikt forslag.

7.2 Endrin er i andre bestemmelser

Departementet er avvisende til a gjøre endringer i annet relevant regelverk esom gir

arbeidstakere insitament til å stå lengre i jobb». Virke er ikke enig denne vurderingen.

Virke mener det bør vurderes endringer i blant annet tilretteleggingspliktene i

arbeldsmiraloven ka ittel 4. Etter disse reglene har arbeidsgiver en plikt til å organisere og

filrettelegge arbeidet under hensyn til blant annet den enkelte arbeidstakers alder. Ved a

heve/oppheve 70-årsgrensen vil behovet for tilrettelegging også øke og det mà derfor sikres

at arbeidsgivere ikke sitter igjen med en uforholdsmessig stor filretteleggingsplikt for eldre

arbeidstakere.

Det bør ogsa vurderes endringer i retten til redusert arbeidstid etter arbeelsmil mloven 10-

2. Etter bestemmelsen har arbeidstaker som har fylt 62 år rett tll å få redusert sin arbeidstict

Det må antas at en heving/fjerning av 70-årsgrensen vil medføre at et større antall eldre

arbeidstakere vil kreve redusert arbeidstid. Dette vil apenbart kunne by pa

bemanningsmessige utfordringer for den enkelte virksomhet, men det vil også kunne bidra

til at det blir vanskeligere å redusere ufrivillia deltid/bidra til å øke omfanget av ufrivillig

Rt 2012 s 219 avsnitt 50
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delfid Dette fordi arbeidskraftbehovet som utløses av retten til redusert arbeidstid i stor grad

må dekkes i form av deltdsstillinger.

Man kan ogsa sfille et mer overordnet og prinsipielt spørsmål: Hvis begrunnelsen for å heve

70-arsgrensen er økt levealder og generelt bedre helse, bør vel denne typen argumentasjon

filsi at ogsa andre aldersgrenserannslagspunkt i lovverket økes tilsvarende7 Nevnte rett fil

redusert arbeidstid ved fylte 62 ar ett eksempel. Et annet eksempel er retten til en ekstra

ferieuke og økt fenepengegrunnlag ved fylte 60 ar jf. feneloven §§ 5 og 10.
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