
Statens
arbeidsmiljøinstitutt

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen
Postboks 8019 Dep
0030 OSLO

ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET

MOTTATT

19. MAR 2008

Deres  ref. Vår ref. Dato

200705584-ITSA 200800013-2/TEK/008 13.03.2008

Vår saksbehandler : Tore Tynes  og Tom Sterud

Høring  -  forslag til endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelse om arbeidstid for
arbeidstakere med særlig uavhengig stilling

Statens arbeidsmiljøinstitutt støtter lovforslagalternativ 1 som sier at
arbeidstidsbestemmelsene i utgangspunktet gjelder for alle arbeidstakere, inkludert ansatte i
særlige uavhengige stillinger, men at individuell unntak kan avtales dersom stillingens
arbeidsoppgaver tilsier at dette vil være mest hensiktsmessig. Dette vil gi en bedre balanse i
forholdet mellom arbeidstager og arbeidsgiver når slike beslutninger skal treffes. Samtidig vil
dette sikre nødvendig grad av fleksibilitet. Vi ser det som positivt at ugunstige
arbeidstidsordninger og ubetalt overtid ikke lenger fritt kan pålegges arbeidstakeren ved at
arbeidsgiver på selvstendig basis kan definere stillingen som særlig uavhengig, men at dette
nå i større grad skal være gjenstand for forhandling og konsensus. Både arbeidsgiver og
arbeidstaker vil dermed måtte diskutere arbeidsoppgavenes art og omfang, og vurdere dette
opp mot nødvendigheten av å åpne opp for unntak fra arbeidstidsbestemmelsene. Dette vil
forhåpentligvis kunne gi en større bevissthet rundt bruk av uheldige arbeidstidsordninger, og
vil kunne gi en helsemessig gevinst på sikt.

Gitt den tilsynelatende store usikkerheten rundt begrepsinnholdet i "særskilt uavhengige
stillinger" vil en for langt midlertidig overgangsordning kunne oppstykke og vanskeliggjøre
dannelse av presise og omforente definisjoner av hva som kjennetegner slike stillinger og hva
som er hensiktsmessige arbeidstidsordninger som står i et rimelig til slike arbeidsoppgavers
innhold og omfang. Statens arbeidsmiljøinstitutt mener at en mer presis og omforent
definisjon av begrepet "særskilt uavhengige stillinger" vil være et nøkkelpunkt i det videre
arbeidet med lovinnføringen.
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