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Høringsuttalelse – om endringer i arbeidsmiljølovens bestemme lse om 
midlertidig ansettelse — tilkallingsavtaler mv. 

Forum for hovedverneombud i helseforetakene 
Hovedverneombudene i helseforetakene har et tett samarbeid, organisert som ”Forum for 
hovedverneombudene i helseforetakene”. Helseforetakene har rundt 120.000 medarbeidere, og 
gjennomgående en godt organisert vernetjeneste – med lokale verneombud, verneombud på 
klinikknivå, hovedverneombud på foretaksnivå og konsernverneombud i de regionale 
helseforetakene. På denne bakgrunn ønsker vi å bidra til å utvikle arbeidslivet, og være en pådriver 
for utviklingen av arbeidsmiljøet både innenfor og utenfor helseforetakene. 

Midlertidig ansettelse – tilkallingsavtaler 
Det er et betydelig innslag av "Tilkallingshjelp" eller "ringevikarer" i spesialisthelsetjenesten og det 
er sannsynlig at dette også dekker permanente arbeidskraftbehov. Det avtalemessige i saken ligger 
utenfor verneombudets virkeområde, men bruk av midlertidig ansatte har også betydning for 
arbeidsmiljøet. Tilkallingshjelp får neppe den medarbeideroppfølging de har krav på. Det kan bli en 
for ustabil bemanning, særlig i forhold til kompetanse, som gir ekstra arbeidsbelastninger for andre 
ansatte. Dette kan også ha stor betydning for å ivareta sikkerheten. 

Vi støtter hovedinnholdet i forslaget om et nytt siste punktum i arbeidsmiljøloven § 14-9 første 
ledd, men stiller spørsmål om HMS-perspektivet blir godt nok ivaretatt. I virksomheter som har 
arbeidsmiljøutvalg bør derfor oppgaven legges til arbeidsmiljøutvalget. Slik begrepet 
tillitsvalgte beskrives i høringsnotatet, må det uansett klargjøres at verneombudet må 
involveres. 

Betydningen av fravær ved beregning av fireårsregel en i arbeidsmiljøloven § 
14-9 (5) 
Vi støtter forslaget til endring, særlig fordi det støtter opp om et inkluderende arbeidsliv og bedre 
samsvarer med intensjonene i Aml. §§ 1-1 e) og 4-6.   
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