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_

Sørlandet sykehus HF (SSHF) viser til høringsnotat fra Arbeids- og sosialdepartementet i brev av
11.11.2016 om forslag til endringer i arbeidsmiljøloven og i medleverforskriften.
Departementets forslag vedrørende kveldsarbeid
Departementet foreslår å tilføye et nytt fjerde ledd i aml § 10-11 hvor det skal være mulig å utføre
arbeid mellom kl. 21.00 og kl. 23.00, uten at dette regnes som nattarbeid. Vilkårene er at
arbeidsgiver og arbeidstaker inngår skriftlig avtale om dette, og at slikt arbeid skjer på
arbeidstakers initiativ.

SSHFs vurdering
SSHF støtter forslaget om at arbeidstaker og arbeidsgiver kan inngå skriftlig avtale om at
arbeidstaker på arbeidstakers initiativ kan utføre arbeid mellom kl 21.00 og 23.00. Dette er
fleksibelt for arbeidstaker og eventuell familiesituasjon. Den teknologiske utviklingen i arbeidslivet
og i hjemmet legger i stor grad til rette for en slik ordning. Dersom arbeidstaker av ulike årsaker
ikke har arbeidet sin avtalte arbeidstid i løpet av dagen er det positivt at arbeidstaker, på eget
initiativ, kan ta igjen den tapte arbeidstiden senere, det være seg på ettermiddagen eller etter
eventuelle barns leggetid.
Dersom arbeidstaker arbeider frem til kl 23.00, skal arbeidstaker ha 11 timer sammenhengende
hvile, hvilket betyr at vedkommende ikke kan møte på jobb før kl 10.00 neste dag. Dette anses
imidlertid lite fleksibelt da vedkommende må arbeide til kl 17.30 for å kunne overholde sin
arbeidstid den dagen. Eventuelt må vedkommende også den dagen/kvelden ta igjen den tapte
arbeidstiden. Konsekvensen kan dermed bli mye kveldsarbeid, hvilket ikke er lovgivers intensjon.
Det registreres at flere allerede har påpekt dette til Arbeidstidsutvalgets innstilling, uten at
departementet har foreslått endringer vedrørende hviletidsbestemmelsene.
Departementets forslag vedrørende medleverforskriften
Medleverforskriften gjelder for både private og offentlige institusjoner. I offentlige institusjoner er
det etablert avtaler om medleverordninger med hjemmel i arbeidsmiljøloven § 10-12 fjerde ledd
istedenfor ordninger fastsatt med hjemmel i medleverforskriften. Dette kan langt på vei dekke våre
brukere og pasienter sine behov.
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