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Forslag til endringer i Arbeidsmiljølovens bestemmelse om arbeidstid for arbeidstakere
med særlig uavhengig stilling -  høring

Post- og teletilsynet viser til Samferdselsdepartementets høringsbrev 8. januar 2008 om  Forslag til
endringer i Arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid for arbeidstakere med særlig
uavhengig stilling.

Det sentrale spørsmålet er om praktiseringen av visse unntaksbestemmelser er i strid med
Arbeidsmiljølovens intensjon. Ved behandlingen av Inst.O.nr.18 (2005-2006) viste flertallet i
Arbeids-  og sosialkomiteen til bekymring over om praktiseringen av unntaksbestemmelsene var i
strid med lovens intensjon.

Av høringsnotatet fremgår det at det er divergerende oppfatninger blant ulike aktører på flere
områder både når det gjelder avgrensninger, volum og hvem som omfattes av unntaksreglene.

Et viktig hovedhensyn med arbeidstidsreglene er å motvirke uheldige helsemessige og sosiale
belastninger som følge av uhensiktsmessig arbeidstid.  Unntaksreglene kan derfor også forstås slik
at ledere og personer med "særlig uavhengig stilling" må akseptere slike helsemessige og sosiale
belastninger som andre arbeidstakere normalt er besklyttet mot.

Slike sosiale belastninger kan igjen gå ut over familielivet med den følge at barn og ektefelle eller
samboer av arbeidstakeren indirekte blir  rammet av et uregelmessig familieliv. I tillegg øker faren
for det man omtaler som utbrenthet når arbeidstakeren har fritid.

PT finner det vanskelig å trekke en klar konklusjon når det gjelder hvilken innvirkning eksisterende
ordning har i dag, men tror at en skriftlig avtale (aksept) om unntak fra lovens hovedregler kan
innebære et skritt i riktig retning slik at den som ikke skriver under heller ikke kan pålegges unntak
fra lovens hovedregler. PT har ellers ikke kommentarer ut over dette.
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