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1 Innledning 

Med bakgrunn i situasjonen i politiet, har regjeringen fattet beslutning om at det skal 

utarbeides en forskrift om unntak fra enkelte bestemmelser i arbeidstidskapitlet i 

arbeidsmiljøloven, og at det på disse områdene innføres særregler.  

2 Hjemmelsgrunnlaget for og gjeldende unntak fra 

arbeidstidskapitlet i arbeidsmiljøloven 

2.1 Arbeidsmiljøloven 

Arbeidsmiljøloven fastsetter rammer for hvordan arbeidstiden kan organiseres. Det er 

imidlertid åpnet for at loven kan fravikes helt eller delvis i situasjoner hvor det 

foreligger særlig behov for unntak, jf. § 1-2 fjerde ledd og § 10-12 niende ledd.  

 

Arbeidsmiljøloven § 1-2 fjerde ledd lyder: 

”Kongen kan gi forskrift om at deler av den offentlige forvaltning, helt eller delvis skal 

unntas fra loven når virksomheten er av så særegen art at den vanskelig lar seg tilpasse 

lovens bestemmelser.” 

 

Arbeidsmiljøloven § 1-2 fjerde ledd viderefører unntaksadgangen for offentlig 

forvaltning som fulgte av arbeidsmiljøloven 1977 § 2 nr. 3 femte ledd. Ordlyden er også 

tilnærmet identisk. I forarbeidene1 til § 2 i 1977-loven påpekes det at formuleringen 

innebærer en vesentlig innstramming i forhold til arbeidervernloven når det gjelder 

adgangen til å unnta offentlig forvaltning fra loven. I de nevnte forarbeidene forutsetter 

departementet at ”offentlig forvaltning bare skal unntas i helt spesielle tilfeller, og at det i 

disse tilfeller må sørges for at arbeidstakerne oppnår et fullt forsvarlig arbeidsmiljø på 

annen måte.”  

 

Vilkårene for at det skal kunne gis forskrift som gjør unntak for hele eller deler av loven 

er at det gjelder ”offentlig forvaltning” og at ”virksomheten er av så særegen art at den 

vanskelig lar seg tilpasse lovens bestemmelser”. § 1-2 fjerde ledd er tidligere brukt til 

blant annet å fastsette forskrift om unntak fra arbeidsmiljøloven for visse typer arbeid 

og arbeidstakergrupper av 16. desember 2005 nr 1567.  

 

Arbeidsmiljøloven § 10-12 niende ledd lyder: 

”Dersom arbeidet er av så særegen art at det vanskelig lar seg tilpasse bestemmelsene i 

kapitlet her, kan departementet i forskrift gi særlige regler og fastsette unntak fra disse 

bestemmelsene.” 

 

I forarbeidene til arbeidsmiljøloven fremkommer det at denne bestemmelsen erstatter 

Arbeidstilsynets tidligere dispensasjonsadgang etter daværende § 41 fjerde ledd. Videre 

                                                 
1 Ot.prp. nr. 3 (1975-1976) s. 18 



Side 3 

 

heter det at ”[d]epartementet ser likevel at visse yrkeskategorier vil kunne kreve spesielle 

regler fordi det gjelder helt spesielle arbeidsformer.(…) Departementet mener derfor det bør 

åpnes for at det ved forskrift kan gis særlige regler.” Det gis også uttrykk for at den nye 

ordlyden vil ”åpne for en noe videre unntaksadgang enn den som nå følger av 

arbeidsmiljøloven § 41 fjerde ledd hvor unntak kan tillates der ”arbeidet er av så særegen 

art at det ikke lar seg tilpasse” arbeidstidsreglene.”  

 

Etter § 10-12 niende ledd kan Arbeids- og inkluderingsdepartementet i forskrift fastsette 

regler og unntak fra arbeidstidsbestemmelsene dersom arbeidet er av så særegen art at 

det vanskelig lar seg tilpasse bestemmelsene i kapitlet. Formuleringen tar sikte på 

særskilte situasjoner hvor det vil være svært vanskelig å organisere normal drift 

innenfor rammene av lovens arbeidstidsbestemmelser.  

 

§ 10-12 niende ledd brukt til å fastsette den såkalte ”medleverforskriften” av 24. juni 

2005 nr 686, i tillegg til midlertidig forskrift om unntak fra arbeidsmiljøloven § 10-8 

fjerde ledd for flygeledere av 27. april 2007 nr 459 og forskrift om arbeidstid mv. for 

arbeidstakere i grensekryssende jernbanetrafikk av 3. juli 2008 nr 783.  

 

I tillegg viderefører arbeidsmiljøloven 2005 unntak fra arbeidstidsbestemmelsene gitt i 

medhold av arbeidsmiljøloven 1977, jf § 20-2, jf. forskrift om unntak fra 

arbeidsmiljøloven for visse typer arbeid og arbeidstakergrupper av 16. desember 2005 

nr 1567.   

 

Eventuelle unntak som gis med hjemmel i §§ 1-2 fjerde ledd eller 10-12 niende ledd må 

ses i sammenheng med EUs arbeidstidsdirektiv, jf. nedenfor.  

2.2 Arbeidstidtidsdirektivet 

EUs arbeidstidsdirektiv2 er gjennomført i norsk rett gjennom arbeidsmiljøloven kapittel 

10 om arbeidstid, og det vil ikke kunne gis forskrifter i strid med EØS-regelverket. 

 

I arbeidstidsdirektivet artikkel 3 fastsettes virkeområdet for direktivet gjennom en 

henvisning til det såkalte rammedirektivet om arbeidsmiljø3. Det fremgår her at: 

 

”Dette direktiv finner anvendelse på alle former for private og offentlige aktiviteter som 

definert i artikkel 2 i direktiv 89/391/EØF, jf. dog nærværende direktivs artikkel 14, 17, 

18 og 19.” 

 

I rammedirektivets artikkel 2 nr. 2 fremkommer det at rammedirektivet (og dermed 

også arbeidstidsdirektivet) ikke får anvendelse ”når det er uunngåelig at det kommer i 

                                                 
2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/88/EF af 4. november 2003 om visse aspekter i 

forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden 
3 Rådsdirektiv av 12. juni 1989 om iverksetting av tiltak som forbedrer arbeidstakernes sikkerhet og helse 

på arbeidsplassen 



Side 4 

 

konflikt med særegne sider av visse spesielle former for offentlig tjeneste, f. eks. de væpnede 

styrker og politiet…” 

 

Arbeidstidsdirektivet kommer med enkelte forbehold altså ikke til anvendelse på 

politiets virksomhet. Dette betyr imidlertid ikke at myndighetene står fritt til å fastsette 

arbeidstidsbestemmelser uten begrensninger. Det følger av andre ledd i samme 

bestemmelse i rammedirektivet at ”[i] slike tilfeller må arbeidstakernes sikkerhet og helse 

sikres så langt råd er på bakgrunn av målsetting i dette direktiv.” Derfor må en forskrift 

ses i sammenheng både med dette og de alminnelige hensyn som arbeidsmiljøloven 

bygger på. 

2.3 Unntaksbestemmelser gitt i forskrift for politiet 

Bestemmelser som gjør unntak fra arbeidsmiljøloven for politiet er ikke noe nytt. Ved 

kgl. res. av 19. desember 1958 ble polititjenestemenn unntatt fra arbeidervernlovens 

regler om begrensning av overtidsarbeid.  

 

Av kgl. res. 17. juni 1977, som fastsetter ikrafttredelsen av 1977 -loven, og unntak fra 

denne, fremgår det at Justisdepartementet i forbindelse med vedtakelsen av 1977 -loven 

uttrykte at det fortsatt var behov for unntak for politiet fra reglene som begrenser 

overtidsbruken. Justisdepartementet viste til at arbeidsmengden i politiet varierer sterkt 

og det spesielle ved at etatens oppdrag ofte må løses raskt, i tillegg til politiets 

grunnleggende betydning for samfunnet. 

 

Videre går det frem av resolusjonen at Justisdepartementet var i drøftelser med 

daværende Lensmannsetatens Landslag og Norsk Politiforbund om unntak fra 

overtidsbestemmelsene, men at det ikke ble oppnådd enighet med sistnevnte. Etter at 

saken ble drøftet i regjeringen, underrettet Justisdepartementet Norsk Politiforbund om 

at det ville bli fremmet forslag om unntak fra loven selv om enighet ikke ble oppnådd.  

 

Partene ble så enige om å fortsette drøftelsene for å finne fram til ordninger som skulle 

tre i stedet for lovens ordninger når det gjelder overtid. Imidlertid var disse drøftelsene 

ikke avsluttet på tidspunktet resolusjonen ble vedtatt. Ved den nevnte kongelige 

resolusjonen ble det derfor fastsatt unntak for polititjenestemenn fra bestemmelsene 

om vilkår for overtidsarbeid (§ 49 nr. 1), lengden av overtidsarbeid (§ 50) og 

unntaksbestemmelsen fra arbeidstidskapitlet ved ulykkeshendelser mm (§ 53). 

Unntakene ble fastsatt med hjemmel i (daværende) § 2 nr. 3. 

 

Ved vedtakelsen av arbeidsmiljøloven av 2005 ble unntakene for politiet videreført. jf. 

dagens forskrift om unntak fra arbeidsmiljøloven for visse typer arbeid og 

arbeidstakergrupper av 16. desember 2005 nr 1567. I forskriften § 6 er 

polititjenestemenn unntatt fra arbeidsmiljøloven § 10-6 første til niende ledd (om 

overtid) og § 10-12 tredje ledd (unntaksbestemmelse fra arbeidstidskapitlet ved 

ulykkeshendelser mm).  
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3 Unntak gjennom avtale - særavtalen for politiet 

3.1 Muligheten for å inngå avtale om unntak fra arbeidstidsbestemmelsene 

Arbeidsmiljøloven fastsetter at den alminnelige arbeidstiden som hovedregel ikke må 

overstige ni timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av sju dager, jf. § 10-4 første 

ledd. § 10-5 gir adgang til å gjennomsnittsberegne den alminnelige arbeidstiden. I § 10-5 

andre ledd gis arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte i virksomhet som er bundet 

av tariffavtale mulighet til skriftlig å avtale utvidelse av disse rammene.  

 

Etter arbeidsmiljølovens bestemmelser om daglig og ukentlig arbeidsfri, er 

hovedregelen at arbeidstaker skal ha minst 11 timer sammenhengende arbeidsfri i 

løpet av 24 timer. Den arbeidsfrie perioden skal plasseres mellom to 

hovedarbeidsperioder. Videre skal arbeidstaker ha en sammenhengende arbeidsfri 

periode på 35 timer i løpet av sju dager, jf. § 10-8 første og andre ledd. 

 

Imidlertid åpner § 10-8 tredje ledd for at arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte i 

virksomhet som er bundet av tariffavtale, skriftlig kan avtale unntak fra bestemmelsene 

i første og andre ledd. Ved slik avtale er det en forutsetning at arbeidstaker sikres 

tilsvarende kompenserende hvileperioder eller, der dette ikke er mulig, annet passende 

vern. Videre kan det ikke avtales kortere arbeidsfri periode enn 8 timer i løpet av 24 

timer eller 28 timer i løpet av sju dager. Grensen på 8 timer gjelder ikke når arbeid 

utover avtalt arbeidstid (jf. § 10-6 første ledd) eller arbeid ved utkalling under 

beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet er nødvendig for å unngå alvorlige 

driftsforstyrrelser. 

 

Bestemmelsen i § 10-12 fjerde ledd gir fagforening med innstillingsrett adgang til å 

inngå tariffavtale som fraviker bestemmelsene i arbeidstidskapitlet, med unntak av 

enkelte bestemmelser. Unntak med hjemmel i 10-12 fjerde ledd fra § 10-8 første og 

andre ledd og § 10-11 femte og sjette ledd, forutsetter at arbeidstakerne sikres 

tilsvarende kompenserende hvileperioder, eller der dette ikke er mulig, annet passende 

vern.  

3.2 Særavtalen for politiet 

I tillegg til at politiet er unntatt fra enkelte bestemmelser i arbeidsmiljølovens 

arbeidstidskapittel gjennom forskrift, er det inngått en særavtale mellom Fornyings- og 

administrasjonsdepartementet og LO Stat, YS Stat, Unio og Akademikerne.4 Avtalen er 

inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven § 10-12 fjerde ledd. Gjennom denne avtalen, 

som trådte i kraft 1.7.2008, er det gjort flere unntak fra arbeidsmiljølovens 

bestemmelser om alminnelig arbeidstid og hviletid. Avtalen løper frem til og med 

31.12.2009 og videre for ett år av gangen, hvis ikke en av partene sier den opp med 

minst 3 måneders varsel. Bestemmelsene om unntak fra arbeidsmiljølovens 

                                                 
4 Avtalen vil i det følgende bli omtalt som ”særavtalen” eller bare ”avtalen”. 
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hviletidsbestemmelser har imidlertid en klausul som medfører at disse bortfaller 

1.7.2009 uavhengig av eventuell oppsigelse og forhandling. En fortsettelse av disse 

unntakene kan eventuelt forhandles særskilt, jf. avtalen § 2 nr 2. 

3.2.1 Virkeområde 

Avtalens virkeområde er definert i § 1 nr 2, hvor det fremgår at ”avtalen gjelder for: 

a) Tjenestemenn i hel- og deltidsstilling med politimyndighet, med unntak for stillinger 

under lønnsplan 08.306 Politiembetsmenn og andre politistillinger. 

b) Arrestforvarere og ledende arrestforvarere i hel- og deltidsstilling. 

c) Tjenestemenn i deltidsstilling så langt den passer, jfr. for øvrig § 16.” 

3.2.2 Alminnelig arbeidstid 

I særavtalen § 5 nr 4 er det fastsatt at den (daglige) alminnelige arbeidstidens lengde, i 

avtalen referert til som ”ordinære tjenestesett”, ikke må overstige 10 timer og videre at 

ukentlig arbeidstid, i avtalen referert til som ”summen av ordinære tjenestesett” ikke 

må overstige 48 timer i noen enkelt uke. Ved enighet kan dette tallet forhøyes til inntil 

54 timer.  

3.2.3 Daglig arbeidsfri kortere enn 11 timer 

I særavtalen § 5 nr 5 bokstav a er det bestemt at hovedregelen skal være 

sammenhengende arbeidsfri på minst 11 timer i løpet av 24 timer, jf. arbeidsmiljøloven 

§ 10-8 første ledd.  

 

Det er i samme bestemmelse bokstav b fastsatt at i tilknytning til overtidsarbeid mellom 

”ordinært arbeid/aktive tjenestesett” kan den arbeidsfrie perioden være kortere enn 11 

timer i løpet av 24 timer, men ikke kortere enn 8 timer. I avtalen er det satt som 

forutsetning for slik kortere arbeidsfri periode at ”arbeidet er nødvendig for å dekke 

oppgaver som er ment ivaretatt etter den ordinære tjenestelisten, og som må utføres.”  

 

Det er også tatt inn en bestemmelse om at dersom den arbeidsfrie perioden blir kortere 

enn 11 timer i løpet av 24 timer, skal det gis kompenserende hvile. Kompenserende 

hvile er definert i avtalen § 3 som:  

 

”Kompenserende hvile er i henhold til denne avtale den hvilen som avvikles i 

forlengelsen av den arbeidsfrie perioden innenfor 24 timers perioden eller som hvile 

i form av fri på et senere tidspunkt, for å kompensere for ikke avviklet arbeidsfri 

periode.” 

 

Videre er det satt en begrensning i antall ganger en slik kortere arbeidsfri periode kan 

avvikles etter hverandre; i inntil to påfølgende ganger. Arbeidsfri periode kortere enn 

11 timer kan heller ikke brukes oftere enn 10 ganger i løpet av en 4 ukers periode, dog 

slik at antall ganger ikke kan overstige 36 i løpet av et halvt år, jf. særavtalen § 5 nr 5 

bokstav e. 
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3.2.4 Daglig arbeidsfri kortere enn 8 timer 

I særavtalens § 5 nr 5 bokstav c er det avtalt at den arbeidsfrie perioden unntaksvis kan 

være kortere enn 8 timer i løpet av 24 timer. 

 

For at slik kortere arbeidsfri periode skal kunne benyttes er det satt som forutsetning at 

det ikke har vært mulig å skaffe annet mannskap i tide, og i tillegg må minst et av 

følgende vilkår være tilstede; 

 

 arbeidet må utføres for å verne liv, helse eller vesentlige samfunnsverdier 

 arbeidet må utføres for å unngå fare for bevisforspillelse i meget alvorlige saker   

 oppdraget vil kunne avsluttes innen en time 

 

Det er her tatt inn en bestemmelse om at det i disse tilfeller skal vurderes om det er 

behov for å gi annet passende vern. Dette skal vurderes på bakgrunn av risiko for 

ulykker, tjenestemannens helse og planlagte aktiviteter. Som eksempler på annet 

passende vern er nevnt at; 

 

 arbeidsperiodene også består av mindre anstrengende perioder 

 det er anledning til å sove og at forholdene er lagt til rette for det 

 arbeidet er lagt opp minst mulig belastende 

 

For tilfellene med døgnhvile kortere enn 8 timer er det bestemt at det normalt skal gis 

kompenserende hvile, ”slik at den samlede arbeidsfrie perioden øker med et tilsvarende 

antall timer.” Kompenserende hvile er for de tilfeller der det i løpet av 24 timer blir en 

arbeidsfri periode kortere enn 8 timer beskrevet slik: ”For hver time tjenestemannen har 

mindre enn 8 timer arbeidsfri periode i en 24 timers periode, gis det kompenserende hvile 

slik at den samlede arbeidsfrie perioden øker med et tilsvarende antall timer”, jf. avtalen  

§ 5 nr 5 bokstav c femte avsnitt. Dette er utdypet i merknadene til § 5 nr 5, jf. § 5 nr 5 

bokstav e. Her er det under punkt IV fastsatt at kompenserende hvile (i de tilfeller 

døgnhvilen blir kortere enn 8 timer) skal gis slik:  

 

”[D]ersom det i løpet av 24 timer blir en kortere arbeidsfri periode enn 8 timer – [skal den 

samlede hvilen] økes med det antall timer som den arbeidsfrie perioden er kortere enn 8 

timer. Er den arbeidsfrie perioden på mindre enn 8 timer, men 7 timer eller mer, blir den 

kompenserende hvilen på 5 timer (samlet 12 timer), ved mindre enn 7 timer, men 6 timer 

eller mer, blir den kompenserende hvilen 7 timer (samlet 13 timer) osv.” (våre 

tilføyninger.) 

 

Slik departementet forstår avtalen betyr dette altså at kompenserende hvile = antall 

timer hviletid kortere enn 11 + antall timer hviletid kortere enn 8.  

 

Det er videre avtalt at dersom det unntaksvis ikke er mulig å gi kompenserende hvile 

innenfor 48 timer, skal det gis en fridag av normal arbeidsdags lengde. Slik fridag skal 

avvikles innen 14 dager, jf. særavtalen § 5 nr 5 bokstav c sjette avsnitt.  
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3.2.5 24-timersperioder 

I særavtalen er det fastsatt egne regler om beregning av ”24-timersperioder”, i relasjon 

til arbeidsmiljøloven § 10-8 første ledd. I avtalen § 5 nr 5 bokstav e femte avsnitt 

følgende (punkt I, II og III), er det avtalt at oppstart av en arbeidsperiode samtidig 

utløser oppstart av en ny 24-timersperiode, forutsatt at det er avviklet minst 11/8 timer 

arbeidsfri periode. Hvis den arbeidsfrie perioden er på under 8 timer, vil derimot 

oppstartstidspunktet for ny 24-timersperiode være 24 klokketimer etter at den forrige 

perioden begynte.  

 

Slik departementet forstår det, betyr dette altså at enhver oppstart av ny arbeidsperiode 

samtidig medfører oppstart av ny 24-timers periode, forutsatt at den angitte hvilen er 

avviklet. Dette betyr at enkelte 24-timers perioder kan bli kortere enn 24 timer, fordi 

oppstart av en ny 24-timers periode går inn i deler av den gamle. Motsetningsvis kan 

imidlertid en 24-timers periode ikke være lenger enn 24 timer.  

 

Dette får størst praktisk betydning i de tilfeller der arbeidstaker for eksempel har gått 8 

timer ordinær tjeneste (fra kl 0800-1600), så har fått 11 timer hvile (fra kl 1600-0300), for 

så å bli kalt ut til reservetjeneste (f eks kl 0300). I disse tilfellene ville 24-timersperioden 

etter arbeidsmiljøloven kunne gå til kl 0800 påfølgende dag, og arbeidstaker ville etter 

særavtalen § 5 nr 5 bokstav a ha tilfredsstilt kravet til daglig hvile i bestemmelsen frem 

til kl 0800. Deretter kunne man starte en ny 24-timersperiode, som løper frem til kl 0800 

påfølgende dag. Etter særavtalen vil imidlertid utkalling kl 0300 utløse oppstart av en ny 

24-timers periode, slik at arbeidstaker innen kl 0300 påfølgende natt vil måtte avvikle 11 

timer hvile for å tilfredsstille kravet i bestemmelsen, for ikke å utløse rett til 

kompenserende hvile.   

 

På denne måten vil arbeidstaker etter avtalen gå kortere tid i arbeid før krav til ny hvile 

inntreffer. 

3.2.6 Reservetjeneste 

Under merknader til § 5 nr 5, jf. avtalens § 5 nr 5 bokstav e punkt I, er det tatt inn en 

bestemmelse om at ”[a]nnet aktivt arbeid under reservetjeneste, pålagt av overordnet, av 

inntil 15 minutters varighet, kan forekomme inntil en gang i løpet av en 24 timers 

periode, uten at det skal anses som en arbeidsperiode i forhold til denne bestemmelsen.” 

 

Departementet legger til grunn at begrepet ”reservetjeneste” skal forstås 

sammenfallende med begrepet ”beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet”, slik det er 

brukt i arbeidsmiljøloven. Videre er det departementets oppfatning at bestemmelsen 

fastslår at under reservetjeneste, kan arbeidstaker bli pålagt arbeid (annet enn 

utrykning) av inntil 15 minutters varighet, en gang i løpet av en 24 timers periode, uten 

at hvileperioden anses avbrutt, og slik at dette heller ikke utløser oppstart av ny 24-

timersperiode. 
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4 Om forslaget til forskrift  

En velfungerende polititjeneste er av avgjørende betydning for samfunnet.  

Det er ut fra politiets oppgaver og egenart ikke mulig å utføre mange helt avgjørende 

politigjøremål dersom arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid skal benyttes 

uten nødvendige tilpasninger.  

 

Behovet for unntak fra arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven for arbeidstakere 

i politiet knytter seg til hviletidsbestemmelsene i § 10-8, i tillegg til 

overtidsbestemmelsene som politiet allerede er unntatt fra ved tidligere forskrift.  

4.1 Om virkeområde 

Forskriften vil gjelde for tjenestemenn i politi- og lensmannsetaten med 

politimyndighet, jf. politiloven § 20, med unntak av tjenestemenn tilhørende 

påtalemyndigheten, jf. straffeprosessloven § 55 første ledd nr. 3. Videre gjelder 

forskriften for sysselmannsbetjent/førstebetjent/overbetjent og sivilt ansatte 

tjenestemenn med stilling som arrestforvarer eller ledende arrestforvarer. Utenfor 

forskriften faller lensmenn som ikke inngår i vaktordninger eller har reservetjeneste, i 

tillegg til tjenestemenn med stilling som politistasjonssjef, eller politiinspektør og som 

ikke har påtalemyndighet.  

 

Lensmenn som inngår i vaktordning har sluttet seg til særavtalen gjennom egen avtale 

mellom Politidirektoratet og fagorganisasjonene. Sysselmannsbetjentene har på samme 

måte sluttet seg til særavtalen gjennom protokoll mellom Justisdepartementet og 

fagorganisasjonene. 

 

Arrestforvarere er sivilt ansatt personell som arbeider med bevoktning og sikring av 

personer som befinner seg i politiets varetekt. I kraft av sin stilling er arrestforvarere 

tildelt begrenset politimyndighet. Typiske arbeidsoppgaver for arrestforvarere er 

bemanning av arrest på politistasjoner, vakthold ved fremstilling av personer for retten 

og transport mellom politiarrest eller rettslokale og fengselsinstitusjoner. En operativ 

polititjeneste forutsetter døgnbemanning av en del sentrale arrester, og 

arrestforvarerne arbeider svært tett sammen med politiet. Dette nødvendiggjør at også 

arrestforvarere unntas fra enkelte av bestemmelsene i arbeidsmiljøloven.  

 

4.2 Adgang til å korte ned den daglige arbeidsfrie perioden til inntil 8 timer  

Det er behov for å videreføre adgangen som særavtalen gir til å korte ned den daglige 

hvilen til inntil 8 timer. Slik forkortet hvile bør være mulig i situasjoner hvor det har 

oppstått behov for å sette inn mannskap, men hvor dette vil medføre at den arbeidsfrie 

perioden mellom to arbeidsperioder blir kortere enn 11 timer. Arbeids- og 

inkluderingsdepartementet foreslår derfor at det åpnes for forkortet hvile ned til 8 timer 

i disse tilfellene.  
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Særavtalen gir i dag en slik mulighet. I avtalen er denne adgangen knyttet til et vilkår 

om det skal være ”[i] tilknytning til overtidsarbeid”. Særavtalens definisjon av overtid 

fraviker fra den definisjonen som ligger til grunn i arbeidsmiljøloven. I særavtalen § 3 nr 

3 er overtid definert slik: 

 

”Som overtid regnes: 

a) alt arbeid utover den på tjenestelisten oppførte daglige arbeidstid 

b) utrykninger under reservetjeneste, tilsvarende gjelder annet aktivt arbeid pålagt av 

overordnet. 

c) arbeid som ikke er forhåndsplanlagt på helligdager og høytidsaftener 

d) overtidsarbeid som er avmerket som overtid i h.t § 7 pkt. 4” 

 

Departementet vil derfor klargjøre at ”overtidsarbeid” i relasjon til denne forskriften 

skal forstås slik begrepet er definert i særavtalen og hovedtariffavtalen i staten.  

 

Videre er det en forutsetning i særavtalen for bruk av kortere arbeidsfri periode at 

arbeidet er ”nødvendig for å dekke oppgaver som er ment ivaretatt etter den ordinære 

tjenestelisten, og som må utføres”. Departementet forstår dette som en presisering av at 

det er snakk om arbeidsoppgaver som normalt skulle vært ivaretatt gjennom den 

ordinære bemanningsplanen, men hvor dette ikke er mulig og hvor det er nødvendig at 

dette arbeidet utføres. Det foreslås derfor også å videreføre ordlyden som innebærer at 

det ikke er anledning til å planlegge forkortet hvile under 11 timer inn i ordinære 

tjenestesett. En ytterligere begrensning settes ved at slik forkortet hvile ikke kan 

benyttes i mer enn to påfølgende hvileperioder. 

4.3  Adgang til å korte ned den daglige arbeidsfrie perioden til under 8 timer  

Det er i tillegg behov for at den arbeidsfrie perioden kan være kortere enn 8 timer i 

enkelte situasjoner. Særavtalen gir i dag en slik mulighet. Det foreslås å videreføre 

denne muligheten. Forkortet hvile er imidlertid en belastning for arbeidstaker, og 

departementet finner det derfor fornuftig at det på samme måte som i særavtalen 

knyttes vilkår til denne adgangen. For det første bør det være et vilkår at det ikke har 

vært mulig å skaffe annet mannskap i tide. Videre må minst ett av følgende vilkår være 

oppfylt: 

 

a) arbeidet må utføres for å verne liv, helse eller vesentlige samfunnsverdier, 

b) arbeidet må utføres for å unngå fare for bevisforspillelse i alvorlige saker eller  

c) oppdraget vil kunne avsluttes innen en time 

 

I tillegg vil det også her være en forutsetning at en slik forkortet hvile skjer i tilknytning 

til overtidsarbeid mellom ordinært arbeid/aktive tjenestesett.  
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4.4 Kompenserende hvile eller annet passende vern. 

I utgangspunktet skal den daglige arbeidsfrie perioden være 11 timer 

sammenhengende i løpet av 24 timer, jf. arbeidsmiljøloven § 10-8 første ledd. Denne 

forskriften åpner imidlertid for at hvilen kan kortes ned til 8 timer under spesielle 

forutsetninger og vilkår, og kortere enn 8 timer knyttet til ytterligere vilkår.  

 

Ved kortere arbeidsfrie perioder enn 11 timer i løpet av 24 timer skal arbeidstaker 

sikres tilsvarende kompenserende hvileperiode, eller der dette ikke er mulig, annet 

passende vern, jf. arbeidsmiljøloven §§ 10-8 tredje ledd og 10-12 fjerde ledd. 

Kompenserende hvile og annet passende vern skal bidra til å redusere belastningen ved 

forkortet hvile. Departementet finner det fornuftig å videreføre hovedelementene i 

særavtalens bestemmelser om kompenserende hvile og annet passende vern. 

 

Kompenserende hvile 

På samme måte som i særavtalen foreslås det at arbeidstaker ved kortere arbeidsfri 

periode enn 11 timer i løpet av 24 timer skal sikres tilsvarende kompenserende 

hvileperiode. Med kompenserende hvile menes i denne sammenheng; hvile gitt på et 

senere tidspunkt som kompenserer for tidligere tapt hvile.  

 

Tapt hvile som gir under 11 timers hvile, kompenseres time for time. Det innebærer for 

eksempel at dersom hvilen er kortet ned med tre timer (fra 11 til 8) skal de tre timene 

kompenseres i tilknytning til en senere hvileperiode.  

 

Polititjeneste kan være både fysisk og psykisk anstrengende, og særlig forkortet 

arbeidsfri periode som gir under 8 timers hvile utgjør en ytterligere belastning for 

arbeidstaker. På denne bakgrunn foreslår departementet, i likhet med bestemmelsen i 

særavtalen, at tapt hvile som gir under 8 timers hvile skal kompenseres dobbelt. 

Dersom hvilen for eksempel er kortet ned med 5 timer (fra 11 til 6) skal den tapte 

hvilen kompenseres time for time for hver time hvile mindre enn 11 ned til 6, pluss en 

time til for hver time hvile under 8 ((11-6)+(8-6))= 7 timer kompenserende hvile. 

 

Tidspunktet for kompenserende hvile 

Politiets spesielle behov innebærer imidlertid at det i en del tilfeller ikke vil være mulig 

å gi kompenserende hvile umiddelbart eller ved neste arbeidsfrie periode slik kravet til 

kompenserende hvile vanligvis innebærer.  

 

Særavtalen inneholder så langt departementet kan se ikke noen nærmere angivelse av 

når kompenserende hvile skal avvikles i de tilfeller der hvilen blir kortere enn 11 timer, 

men ikke kortere enn 8. Det foreslås derfor, på linje med dagens særavtale, at det ikke 

fastsettes noen grense for dette, men at i de tilfeller daglig hvile blir kortere enn 8 

timer, skal kompenserende hvile normalt skal gis innen 48 timer. Dersom dette 

unntaksvis ikke er mulig, skal det i tillegg gis en fridag av normal arbeidsdags lengde. 

Slik fridag skal avvikles innen 14 dager.  
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Annet passende vern 

Departementet foreslår videre at dersom den daglige arbeidsfrie perioden reduseres til 

under 8 timer skal det i tillegg til å gis kompenserende hvile vurderes om det er behov 

for å gi annet passende vern. Hvorvidt annet passende vern skal gis må vurderes i 

forhold til risiko for ulykker, tjenestemannens helse og planlagte aktiviteter. 

 

Annet passende vern kan være at: 

 arbeidsperiodene også består av mindre anstrengende perioder 

 det er anledning til å sove og at forholdene er lagt til rette for det 

 arbeidet er lagt opp minst mulig belastende 

 

5 Forslag til forskrift 

Utkast til forskrift om unntak fra arbeidsmiljøloven § 10-8 første ledd for visse 

arbeidstakere i politi- og lensmannsetaten. 

 

Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 1. juli 2009 med hjemmel i lov 17. juni 

2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid, stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 1-2 fjerde 

ledd og § 10-12 niende ledd 
 

§ 1 Virkeområde  

Denne forskriften gjelder for tjenestemenn i politi- og lensmannsetaten med 

politimyndighet, jf. politiloven § 20, med unntak av tjenestemenn tilhørende 

påtalemyndigheten, jf. straffeprosessloven § 55 første ledd nr. 3. Videre gjelder 

forskriften for sysselmannsbetjent/førstebetjent/overbetjent og sivilt ansatte 

tjenestemenn med stilling som arrestforvarer eller ledende arrestforvarer. 

Utenfor forskriften faller lensmenn som ikke inngår i vaktordninger eller har 

reservetjeneste, i tillegg til tjenestemenn med stilling som politistasjonssjef, eller 

politiinspektør og som ikke har påtalemyndighet.  

 

 

§ 2 Daglig arbeidsfri periode kortere enn 11 timer 

I tilknytning til overtidsarbeid mellom ordinært arbeid/aktive tjenestesett kan 

den arbeidsfrie perioden etter arbeidsmiljøloven § 10-8 første ledd være kortere enn 11 

timer i løpet av 24 timer, men ikke kortere enn 8 timer. Forutsetningen for slik kortere 

arbeidsfri periode er at arbeidet er nødvendig for å dekke oppgaver som er ment 

ivaretatt etter den ordinære tjenestelisten, og som må utføres.  

Forkortet arbeidsfri etter denne paragraf kan ikke benyttes i mer enn to 

påfølgende hvileperioder.  
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§ 3 Daglig arbeidsfri periode kortere enn 8 timer 

I tilknytning til overtidsarbeid kan den arbeidsfrie perioden være kortere enn 8 

timer i løpet av 24 timer dersom det ikke har vært mulig å skaffe annet mannskap i tide 

og dersom: 

a) arbeidet må utføres for å verne liv, helse eller vesentlige samfunnsverdier eller, 

b) arbeidet må utføres for å unngå fare for bevisforspillelse i alvorlige saker eller  

c) oppdraget vil kunne avsluttes innen en time. 

 

 

§ 4 Kompenserende hvile eller annet passende vern. 

Når den arbeidsfrie perioden er kortere enn 11 timer i løpet av 24 timer, skal 

arbeidstaker sikres tilsvarende kompenserende hvileperiode.  

 For de tilfeller der den daglige arbeidsfrie perioden er redusert til under 8 timer, 

skal hver tapte time hviletid som gir under 8 timers hvile kompenseres med 2 timer. 

 Kompenserende hvile skal i tilfeller som nevnt i annet ledd normalt gis innen 48 

timer. Dersom dette unntaksvis ikke er mulig, skal det i tillegg gis en fridag av normal 

arbeidsdags lengde. Slik fridag skal avvikles innen 14 dager.   

Dersom den daglige arbeidsfrie perioden reduseres til under 8 timer skal det i 

tillegg til å gis kompenserende hvile vurderes om det er behov for å gi annet passende 

vern. Hvorvidt annet passende vern skal gis må vurderes i forhold til risiko for ulykker, 

tjenestemannens helse og planlagte aktiviteter. 

 

 

§ 5 Antall arbeidsfrie perioder kortere enn 11 timer  

Kortere arbeidsfri periode enn 11 timer kan ikke benyttes oftere enn 10 ganger i 

løpet av 4 sammenhengende uker eller 36 ganger innenfor en periode på 26 uker. 

 

 

§ 6 Arbeid under reservetjeneste 

 Arbeid under reservetjeneste, annet enn utrykning, som er pålagt av overordnet, 

av inntil 15 minutters varighet, kan forekomme en gang i løpet av en 24 timers periode, 

uten at den arbeidsfrie perioden anses avbrutt.  

 

 

§ 7   Ikrafttredelse  

Denne forskriften trer i kraft 1. juli 2009.  

 

 


