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HØRING: FORSLAG TIL  ENDRINGER I AML. BESTEMMELSE OM ARBEIDSTID FOR
ARBEIDSTAKERE MED SÆRLIG UAVHENGIG STILLING

Arkitektbedriftene i Norge er næringsforeningen for bedrifter innen alle de arkitektfaglige
områdene,  og omfatter bedrifter som sysselsetter arkitekter/sivilarkitekter,  landskapsarkitekter
og interiørarkitekter.  Foreningen er også arbeidsgiverpart som på vegne av medlemsbedriftene
forhandler tariffavtaler med Arkitektenes Fagforbund  (AFAG), PARAT og  Naturviterforbundet
(NaFo).

Vi viser til høringsnotat av 20.12.07 og har følgende kommentarer til de foreslåtte endringer:

Arkitektfaglig arbeid er arbeid  av en særegen art
Arkitektlag er et kreativt yrke hvor det i stor grad dreier seg om prosjektrettet utviklingsarbeid
der resultatet i stor grad er med på å forme våre omgivelser. Arkitekten skal over en tidsperiode
utvikle en ide til et ferdig produkt. Denne veien er avhengig av andre aktører og ikke minst
offentlige myndigheter. Dette medfører at i løpet av et prosjekt må en eller flere arkitekter ha en
"særlig uavhengig stilling" der de ut fra de gitte rammebetingelser og de i på forhånd ikke alltid
kjente ytre faktorer, legge opp sin egen fremdrift. Det er derfor vanlig at enkelte nøkkelpersoner
i løpet av prosjekteringen defineres som arbeidstakere "i særlig uavhengig stilling", ved at
arkitektbedriften lager en stillingsinstruks/-beskrivelse om dette.

Det er mange som er avhengige av arkitektens leveranseevne. Andre aktører, som rådgivere
og entreprenører, har sine frister å holde, ofte belagt med dagmulkt eller annet
erstatningsansvar. Årsakene til forsinkelser kan være ulike, ofte beror dette på forhold som
arkitekten ikke har oversikt over på det aktuelle tidspunkt, men som medfører at det på slutten
av prosjekteringsgjennomføringen ofte kan oppstå behov for overtidsarbeid ut over det
forventede. Det vil da kunne være behov for at nøkkelpersoner i særlig uavhengig stilling har
nødvendig fleksibilitet i forhold til fremdrift og være tilgjengelig for arbeide ut over natten eller på
en søndag for at prosjektet skal gjennomføres.

På denne bakgrunn anbefaler vi at det foreslåtte alternativ 2 legges til grunn.
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