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Høring om endringer av arbeidsmiljølovens bestemmelse om midlertidig
ansettelse  -  Tilkallingsavtaler mv

Vi viser til høringsbrev vedrørende ovennevnte sak fra Arbeids- og
inkluderingsdepartementet datert 17.juni 2009.

Barne- og likestillingsdepartementet har bedt om Barne-, ungdoms- og
familiedirektoratets (Bufdir) uttalelse i saken. Under følger uttalelsen til departementet:

"Arbeidsmiljøloven (aml) § 14-9 om midlertidig ansettelse gjelder ikke for statlige
tjenestemenn da dette er regulert i tjenestemannsloven § 3. Det vil si at ansatte i Barne-,
ungdoms- og familieetaten ikke omfattes av forslagene til endringer av denne
bestemmelsen.

Bufdir stiller likevel spørsmål ved om det bør være ulike reglerpådette området for
midlertidig ansatte i private virksomheter og for statlige tjenestemenn. Dette gjelder særlig
forslaget i aml § 14-9 femte ledd, siste setning om at arbeidstakers fravær ikke skal komme
til fradrag ved beregning av fireårsregelen. Etter tjenestemannsloven §§ 9 og 10 er det kun
faktisk tjeneste som skal medregnes, og alt fravær skal i utgangspunktet gå til fradrag.
Kortere sykefravær har ikke blitt trukket fra i tjenestetiden.

I flere tilfeller vil arbeidstakere kunne ha samme type arbeid i private og statlige
virksomheter. Som eksempel nevnes ansatte i private og statlige barneverninstitusjoner. Så
vidt vi kan se, har begge grupper like stort behov for forutsigbarhet for hvilket fravær som
skal gå til fradrag og med hensyn til styrket stillingsvern etter en så lang periode som
midlertidig ansatt."
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Barne- og likestillingsdepartementet har for øvrig ingen merknader til forslaget.
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