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ivo at Bir er Mordt
SJØMANNSORGANISASJONENES FELLESSEKRETARIAT

AD HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVENS BESTEMMELSE OM
MIDLERTIDIG ANSETTELSE  -  TILKALLINGSAVTALER.

Ved brev av 17 juni d.å har departementet sendt på høring to spørsmål om endring av
arbeidsmiljølovens bestemmelse om midlertidig ansettelse.

Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund og Det norske maskinistforbund ønsker å avgi
uttalelse til spørsmålet om midlertidig ansettelse og tilkallingsavtaler selv om forbundene ikke er
medtatt på omdelt høringsliste.

Forbundene ser positivt på forslag som vil kunne forhindre misbruk av midlertidige ansettelser. Den
foreslåtte drøftelsesplikt er et skritt i riktig retning For at de tillitsvalgte skal få best mulig
utgangspunkt og for å ha reell mulighet til å påvirke beslutningene, bør reglene innholde
bestemmelser om hvilken dokumentasjon arbeidsgiver må fremlegge i møtene. Fra møtene bør det
stilles krav til protokoll.
Vi vil presisere at det er viktig at slik drøftelsesplikt ikke bidrar til å legitimerer midlertidige
ansettelser, men til å sørge for at det ikke foretas slike ansettelser i strid med loven og dens
intensjon..

Vi har ingen merknader til at Arbeidstilsynet gis påleggkompetanse.

Forbundene representerer sjøfolk i innenriks og utenriksfart samt på fiske og fangstfartøyer. . Disse
arbeidstakere er underlagt sjømannsloven av 30 mai 1975.
Midlertidig ansettelser er innen visse områder særlig innenriksfart, til dels svært utbredt. Herværende
høring og forslag til endringer av arbeidsmiljøloven er etter vårt syn høyst aktuelle også i forhold til
sjømannsloven. Vi ber derfor departementet eventuelt NHD ta opp til høring innføring av tilsvarende
bestemmelser i sjømannsloven

Med vennlig hilsen
Sjømannsorganisasjonenes Fellessekretariat

N-0125 Oslo
E-post: birger.mordt@sjomannsunion.no
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