Til Arbeids- og sosialdepartementet
Fra Unio

Det vises til henvendelse fra Arbeids- og sosialdepartementet hvor de bes om en kort
redegjørelse fra organisasjonene om hvilke avtaler som er inngått og hvilke initiativ
organisasjonene har tatt for å få til avtaler. ASD vil kort tid etter dette ta initiativ til en dialog
med hovedorganisasjonene i arbeidslivet for å vurdere behovet for å fastsette en forskrift
om arbeidstid i tråd men lovens formål. Dialogen vil også omhandle hvilke unntak en
forskrift ev skal omfatte.
Unio vil understreke at fullmaktsloven må brukes med varsomhet, klokskap og bare på de
områder og sektorer hvor det er absolutt nødvendig.
Unio mener det er helt uaktuelt å bruke fullmakten til å inngå forskrift om å utvide rammene
for arbeidstid for de arbeidstakere som står i frontlinjen for å bekjempe epidemien. Det er
tatt betydelige grep i trepartssamarbeidet for å legge best mulig til rette for at sykehus,
kommunehelsetjenesten og andre helseinstitusjoner kan ivareta sitt samfunnsoppdrag. De
ansatte i helsektoren har allerede inngått svært fleksible avtaler med arbeidsgiverne som
blant annet åpner opp for å kunne pålegge 69 timers arbeidsuke. Det kan bety svært lange
arbeidsdager for helsearbeiderne med et konstant press både fysisk og psykisk.
Vi går inn i en periode med vedvarende høy belastning på helsetjenesten. Sykepleierne og
annet helsepersonell er av de viktigste ressursene i arbeidet med å ta vare på smittede og
sørge for at ikke smitte spres. Helsepersonell har en høyere risiko for smitte enn andre
arbeidsgrupper, ettersom de er i tett og vedvarende kontakt med pasienter – også smittede.
Det er derfor kritisk og helt avgjørende at helsepersonell har en forsvarlig arbeidssituasjon
nå, der det er et ekstra fokus på helse, miljø og sikkerhet. Nå må vi ta ekstra vare på
frontlinjesoldatene, som skal bidra til at vi andre kommer oss gjennom krisa. Uforsvarlig
utvidelser av arbeidstiden vil nå virke stikk motsatt - bidra til enda flere blir syke og utbrente.
Det vil ikke være klokt av regjeringen å bruke fullmaktsloven på dette området – det vil
skape uro og frustrasjon blant store grupper av helsepersonell og unødvendig forsterke
slitasjen på de som bidrar til at vi kommer oss gjennom krisa.
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