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Høring  -  forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven mv.

Vi viser til departementets brev av 14. februar d.å. vedrørende forslag til enkelte endringer i
Arbeidsmiljøloven m.v.

Innledningsvis vil vi vise til felles henvendelse  fra LO, YS, UNIO  og Akademikerne til
departementet datert 9. februar  d.å. Vi  forventer at regjeringen raskt vil følge opp de
lovendringer henvendelsen fra arbeidstakerorganisasjonene tar opp,  og vil med dette etterlyse
regjeringens oppfølging på disse områdene,  som ikke er nevnt i departementets høringsbrev.

Nedenfor følger kommentarer til enkelte punkter i høringsnotatet.

Beredskapstjeneste ,  passiv tjeneste og hjemmevakt
Det er særlig innen helsesektoren Akademiker-grupper er berørt av denne typen ordninger, særlig
angår dette leger, psykologer, veterinærer og tannlegers arbeidssituasjon. Dagsaktuelle
begivenheter som E.coli bakterien i matvarer og faren for utbredelse av fugleinfluensa
aktualiserer behovet for ulike typer vaktordninger som kan sikre mobilisering av nødvendig og
kompetent arbeidskraft ved behov.

Akademikerne har ingen innvendinger til departementets konklusjon om at det ikke er
hensiktsmessig å opprettholde dagens skille mellom beredskapstjeneste og passiv tjeneste, og vi
slutter oss til at formuleringen "arbeid av passiv karakter" vil fungere som en bedre beskrivelse.

Når det gjelder hjemmevaktordninger, registrerer Akademikerne at det er et øket press på at bare
den tiden arbeidstakeren blir kalt ut til arbeid (utrykning) skal defineres som arbeidstid - ikke de
omregnede timer i vaktordningen. Vi ser med bekymring på en utvikling i denne retningen. I
helsesektoren er vaktordninger etablert for å sikre at pasienter får kvalifisert øyeblikkelig hjelp
fra spesialisthelsetjenesten. Slik vaktordning krever at legen til enhver tid kan respondere på
henvendelsen, og gjøre de nødvendige faglige vurderinger. Det dreier seg både om å treffe
medisinske beslutninger sammen med forvakten, og fortløpende vurdere behovet for å rykke ut
til sykehuset. Telefonhenvendelser til en vakthavende lege innebærer således faglige vurderinger
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som den enkelte lege er ansvarlig for - herunder om den aktuelle tilstand kan avhjelpes ved
medisinske råd, eller om tilstanden krever utrykning. Legen skal også føre journalnotater. Det er
altså ikke grunnlag for å hevde at bare uttrykning er arbeidstid. Vi synes derfor det er viktig å
fastholde en fast omregningsfaktor på 115.

Departementet foreslår å erstatte hjemmevaktbegrepet  med uttrykket  " beredskap  utenfor
arbeidsstedet".  Dette forslaget  støttes ikke  av Akademikerne. Vi mener  at den bevegelsesfrihet
den teknologiske  utvikling  har medført de siste 20-30 år fremstår som noe overdreven i denne
sammenheng .  Selv om mobiltelefon og lignende  har forenklet  kommunikasjonsprosesser
betydelig ,  vil den  faglige vurdering en tilkalling  på hjemmevakt  medfører ofte begrense
arbeidstakerens bevegelsesfrihet .  De medisinske  bakvaktordninger krever  at legen umiddelbart
og uforstyrret  kan svare på henvendelser ,  og at man på et  hvilket  som helst tidspunkt  kan rykke
ut til  arbeidsstedet innen avtalt  utrykningstid .  Dette legger klare begrensninger  på hvor en
vakthavende  lege - selv  med helt  moderne  kommunikasjonsutstyr  - har mulighet  til å oppholde
seg. Den faglige vurderingen  vil for  eksempel også medføre  bruk  av faglitteratur/-  oppslagsverk i
bok- eller  elektronisk  form , noe som i realiteten vil sette praktiske begrensninger på
bevegelsesfriheten .  Begrepet  hjemmevakt  er godt innarbeidet  i lov, avtaler  og praksis. En
endring av begrepet,  slik departementet  foreslår ,  vil lett kunne  bidra  til sammenblanding med
andre beredskapsordninger.  Vi går derfor i mot  departementets forslag om å erstatte
hjemmevaktbegrepet  med "beredskap  utenfor  arbeidssted".

Andre  problemstillinger om arbeidstid

Gjennomsnittsberegning av den alminnelige arbeidstid - § 10-5
Akademikerne og våre medlemsforeninger er bekymret for at lovforslaget ikke godt nok bidrar

til å avgrense den samlede arbeidsbelastningen. En arbeidstidsordning som åpner for å arbeide
54 timer pr. uke i syv uker, oppfatter vi i utgangspunktet som lite ønskelig. Arbeidsintensive
økter eller perioder må følges av tilsvarende utvidet hvile i påfølgende økter eller perioder, dette
må også gjelde ved avvikende ordninger avtalt i tariffavtaler.  Spesielt viktig er dette for å unngå
overbelastninger i ferieperioder.  Akademikerne går derfor i mot departementets forslag til § 10-5
(2), siste setning.

Gjennomsnittsberegning  -  dispensasjonsadgang  for Arbeidstilsynet/ Petroleumstilsynet
Departementet  har fatt signaler om at de nye reglene om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden
kan medføre praktiske problemer,  blant annet innenfor helse- og omsorgssektoren. Etter
Akademikernes mening vil tariffavtaleadgangen gi nødvendig fleksibilitet innen helse- og
omsorgssektoren, vi mener derfor det ikke er nødvendig å utvide Arbeidstilsynets
dispensasjonsadgang .  Vi og våre  medlemsforeninger har i denne sammenheng vurdert
helsesektoren spesielt ,  men vi mener at denne konklusjonen også bør gjelde generelt.

Unntak fra  krav om sammenhengende hvile/arbeidsfri § 10-6 (9) og § 10-8 (1)
Akademikerne mener det er overordnet å sikre arbeidstaker hvile etter arbeidsøktens slutt.
Hvileperiodens lengde bør sees i forhold til arbeidsøktens lengde, uten hensyn til døgnskillet.

Akademikerne støtter forslaget til endring som går ut på å presisere at den arbeidsfrie perioden
skal være mellom to hovedarbeidsperioder ,  og ikke bare mellom to arbeidsperioder som det
følger av den nye loven .  Dette vil begrense muligheten for svært lange arbeidsøkter.

Videre støtter vi forslaget om å fjerne adgangen til å inngå muntlig avtale mellom den enkelte
arbeidsgiver og arbeidstaker om å fravike kravet om 11 timers sammenhengende hvile for
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"kortvarige arbeidsoppdrag" når det  "brått oppstår fare for alvorlige driftsforstyrrelser.

Øvrige merknader vedrørende arbeidstidsbestemmelser
Fra noen av våre medlemsforeninger har vi fatt tilbakemelding om at man ser uheldige
virkninger av at man har fjernet bestemmelsen om døgnskille og ukeskille som tidligere var i
§ 54. Vi erfarer et press i retning av at innretning av frihelger blir dårligere.  Vi ber derfor
departementet foreta en vurdering av konsekvensene på dette området, og evt .  gjeninnføre det
opprinnelige døgnskillet og ukeskillet.

Valgrett  ved virksomhetsoverdragelse

Departementet ønsker ikke å innføre en generell valgrett,  men vil videreføre den ulovfestede
valgretten uten at dette skal komme til uttrykk i lovteksten. Akademikerne er uenig i dette, og
mener at det bør innføres en generell valgrett for arbeidstakere ved overdragelse av del av
virksomheten .  Dette vil innebære at aktivitetsplikten for oppsigelse flyttes til overdrager, dersom
det ikke er arbeid igjen hos overdrager, slik at den ansatte får prøvet en eventuell oppsigelse og
saklighet av denne. Ordningen vil også medføre at overdrageren trolig bestreber seg mer på å
finne løsninger i utvelgelse som tjener flere ansatte.

I den grad man kun skal beholde den begrensede valgretten man har pr i dag,  bør denne
lovfestes .  Ikke minst er dette viktig i et brukerperspektiv, for å gjøre lovens bestemmelser
allment tilgjengelig for arbeidstakere,  arbeidsgivere,  tillitsvalgte m.v. Dagens lovtekst er ikke
egnet til å skape klarhet for partene om rettstilstanden.  Det går ikke frem av lovteksten at
arbeidstaker unntaksvis har en valgrett. Denne valgretten er ulovfestet og bygger på rettspraksis.
Vi foreslår følgende lovtekst for å kodifisere gjeldende rett:

"Arbeidstaker kan velge å opprettholde arbeidsforholdet til overdragende arbeidsgiver i
særlige situasjoner dersom overføringen til ny arbeidsgiver fører til ikke uvesentlige
negative endringer i arbeidstakerens situasjon. Arbeidstaker som benytter seg av
valgretten må skriftlig underrette tidligere arbeidsgiver om dette innen den frist denne
har fastsatt. "

Akademikerne har ikke ytterligere kommentarer til departementets forslag.

Med vennlig hilsen
Akademikerne

Nina Sverdrup Svendsen
Utredningssjef


