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Høringsuttalelse -  Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven mv.

Vi viser til departementets høringsbrev  av 14.  februar 2006 vedrørende forslag til
endringer i arbeidsmiljøloven mv.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid
gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt
etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper
innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik
erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er
frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med
fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli
vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi
uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig
ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å
opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som en
uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er
forelagt lovutvalget for arbeidsrett. Lovutvalget består av Lars Holo, Nina Monssen,
Dag Olav Riise, Sigrun Sagedahl, Espen Johannessen og Marte Madslien.

Advokatforeningen avgir følgende høringsuttalelse:

Advokatforeningen oppfatter det slik at departementets forslag i hovedsak er av
teknisk karakter og forsøk på klargjøringer og presiseringer. Disse gir, med ett
unntak, ikke grunn til bemerkninger fra Advokatforeningens side.

Advokatforeningen reiser spørsmål ved om det i forslag til § lo-8 tredje ledd siste
punktum bør stå  "Begrensningen til 8 timer gjelder ikke .. arbeid som er
nødvendig....  Så vidt skjønnes var formålet med å flytte bestemmelsen fra § lo-6 til  §
lo-8 å understreke at unntaket fra daglig hvile ikke gir anledning til å utvide antall
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overtidstimer, og at det ikke nødvendigvis vil være tale om overtid i disse situasjoner
(selv om det i praksis ofte vil være det).

Når det gjelder arbeidstidsbestemmelsene mer generelt ønsker Advokatforeningen å
peke på at reglene fortsatt er vanskelig tilgjengelige, og trolig enda vanskeligere å
forstå enn før lovrevisjonen. Dette har sammenheng med den lovteknikk som er valgt
hvor arbeidstidsdirektivets begrensning ikke er søkt integrert i lovbestemmelsene
men "lagt ved siden av eller utenpå". Det klareste eksemplet på det er
overtidsbestemmelsene, hvor § 10-4 fjerde til sjette ledd fastsetter det lovlige antall
overtidstimer, men hvor åttende ledd legger begrensninger på utnyttelsen av disse
rammer innenfor andre grenser. Tilsvarende gjelder for reglene om
gjennomsnittberegning av arbeidstiden. Dette betyr at brukerne må forholde seg til to
sett regnskaper, og det er vanskelig å være sikker på om loven overholdes. Dette har
en side til arbeidsgivernes og arbeidstakernes reelle mulighet for å opptre i
overensstemmelse med loven og det kan også bidra til å undergrave respekten for
lovbestemmelsene og arbeidsmiljøloven som sådan. Advokatforeningen vil derfor
anmode departementet om en lovteknisk gjennomgang av arbeidstidsbestemmelsene
med sikte på bedre tilgjengelighet og oversikt.

Advokatforeningen registrerer videre at departementet ikke søker å avklare den
rettslige situasjonen hva gjelder valgrett ved virksomhetsoverdragelse. Ett spørsmål
er om kriteriene for valgretten bør lovfestes. Det er ikke heldig at brukerne skal være
henvist til å basere seg på de kriterier som i dag kan utledes av fire
høyesterettsavgjøreleser med til dels uklare og noe varierende formuleringer. Når det
gjelder realiteten i dette spørsmålet, er Advokatforeningen enig med departementet i
at de kriterier som kan utledes av Høyesteretts fire dommer er fornuftige og at det
her bare vil være spørsmål om å lovfeste disse på en klarest mulig måte. Et annet
spørsmål er imidlertid behovet for å avklare i lovs form de tilknyttede spørsmål som
hittil ikke er avklart i rettspraksis. Dette gjelder i særlig grad spørsmålet om
valgrettens rolle i arbeidsgivernes informasjons- og drøftelsesplikt etter § 16-5 og §
16-6, hvilken frist som bør gjelde for utøvelsen av valgretten og konsekvensene av

fristoversittelse, om valgretten skal få konsekvenser for arbeidstakers rett til å
fortsette i stillingen ved eventuell oppsigelsessak, jf. § 16-4 jf. § 15-11. Dagens
rettstilstand etterlater en usikkerhet og uforutsigbarhet både for arbeidstakerne og
arbeidsgiverne som er meget uheldig. Advokatforeningen er av den oppfatning at
loven bør klargjøres på disse punkter, men det er god grunn til å la dette først bli
utredet, slik departementet også antyder i høringsbrevet.

Det fremgår av arbeidsmiljøloven § 17-2 at tvister knyttet til søknader om
permisjoner etter lovens kapittel 12, om redusert arbeidstid, fritak for nattarbeid,
fritak for overtid, fleksibel arbeidstid og fortrinnsrett for deltidsansatte kan bringes
inn for en tvisteløsningsnemnd for avgjørelse. Forskrift om tvisteløsningsnemnd er
gitt med hjemmel i lovens § 17-2 (4). Gjeldende forskrift inneholder regler om
oppnevning av nemndas medlemmer, dens sammensetning og om saksbehandling.
Videre er det satt frister - til dels svært korte, ned til fire uker - for å bringe tvister
inn for nemnda. Oversittelse av de i forskriften fastsatte frister får som konsekvens at
ikke bare nemnda, men heller ikke domstolene kan behandle tvisten: Det fremgår av
arbeidsmiljøloven § 17-2 (2) at det er en absolutt prosessforutsetning at saken har
vært prøvet for nemnda og avgjørelse fra nemnda foreligger. At det vil kunne finnes
frister for å få fremmet en sak for nemnda er etter departementets oppfatning en så
viktig opplysning at den burde fremkomme tydeligere av forskriftsfullmakten enn
tilfellet er i dag. Departementet foreslår derfor et tillegg til arbeidsmiljøloven § 17-2
fjerde ledd som etter dette vil lyde: "Departementet kan i forskrift gi nærmere
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bestemmelser om oppnevning av nemndas medlemmer, om dens sammensetning,
omfrister for a fremme sak for nemnda og om de øvrige regler  om
saksbehandlingen".  Selv om endringen innebærer en viss forbedring ved at det vil
fremkomme at forskriften kan inneholde frister for å bringe saken for nemnda, er
Advokatforeningen av den oppfatning at heller ikke endringen gir tilstrekkelig
notoritet om fristene. Når konsekvensen av fristoversittelse ikke bare er at nemnda
ikke kan ta tvisten under behandling, men at partene i tillegg vil være avskåret fra å få
tvisten prøvet for domstolene, er utvalget av den oppfatning at fristene bør følge
direkte av lovteksten for å hindre unødig rettstap. I tillegg - eventuelt subsidiært -
bør det vurderes å gi hjemmel for oppreisning for fristoversittelse.

Vennlig hilsen

Merete Smith
generalsekretær
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