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TIL NYE REGLER
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OM ANSATTES YTRINGSFRIHET/VARSLING.

Forbund (MEF) viser til departementets høringsbrev med vedlegg av 23.12.2005.

MEF har gjennomgått arbeidsgrupperapporten "Ansattes ytringsfrihet " og skal få anføre fig.:
Anleggsbransjen preges av store kapitalinvesteringer pr. arbeidsplass. Det kreves også stor kompetanse
fra den enkelte ansatte for kostnadseffektivt å kunne utnytte investeringene, i særdeleshet
anleggsmaskiner og annet utstyr. Dette gjør at den enkelte ansatte også får dyptgående kjennskap til
bedriftens strategier hva angår prisgivning, produksjonsstrategier, etc. Dette er vitale opplysninger som er
viktige å beholde internt i det enkelte firma av hensyn til den store konkurransen som er i markedet.
MEF er enig i at det etableres en hovedregel som slår fast at arbeidstakere har rett til å uttale seg på egne
vegne om forhold som berører virksomheten de arbeider i. Imidlertid mener MEF at den enkelte
arbeidstakers rett til å ytre seg om forhold som berører virksomheten, bør innskrenkes mer enn det som
følger av forslaget til nye regler i arbeidsmiljøloven, § 2-4, nr. 1. Isolert sett vil disse ytringer
sannsynligvis falle inn under forslagets § 2-4, nr. 2. Problemet er imidlertid for den enkelte arbeidsgiver å
kunne bevise at dette skaper unødig risiko for skade på arbeidsgiverens saklige og tungtveiende
interesser. Det vil være umulig for en arbeidsgiver innenfor anleggsbransjen å kunne bevise at de ytringer
eller uttalelser som er gitt av den ansatte om produksjonsmetoder, prisgivning, etc. bidrar til "å skape
unødig risiko". MEF mener derfor at forslag til nye regler i arbeidsmiljøloven § 2-4, nr. 2, bør være som
følger:
Ytringen skal ikke skape risiko for skade på arbeidsgiverens saklige og tungtveiende interesser.
For øvrig har ikke MEF kommentarer til høringsforslaget.
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Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon som
representerer ca. 1.725 små, mellomstore og store bedrifter med mer enn 19.000 arbeidstakere.
Hovedtyngden av medlemsbedriftene driver maskinell anleggsvirksomhet, men forbundet organiserer
også skogsentreprenører, brønnborere og gjenvinnings- og avfallsbedrifter. Samlet omsetter
medlemsbedriftene for rundt 26 milliarder kroner i året. Forbundet har egen hovedavtale med LO samt en
egen avtale på miljøområdet, og mange av medlemsbedriftene har tariffavtale med Norsk
Arbeidsmandsforbund og Fellesforbundet. MEF står utenfor NHO.
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