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Tema for innlegget 

•Muligheter og utfordringer i 
arbeidstidsbestemmelsene 

•Ny bestemmelse om deltidsansattes rett til stilling 
tilsvarende faktisk arbeidstid 

• Totaliteten i regelverket 



Muligheter og utfordringer i 
arbeidstidsbestemmelsene 
 



Rammer for den daglig arbeidstid 

• 9 timer, jf aml § 10-4  

• 10 timer, jf aml § 10-5 (2) avtale med tillitsvalgte 

• 13 timer, jf aml § 10-5 (3) disp arbeidstilsynet 

• «ubegrenset», jf aml § 10-12 (4) avtale med 
fagforening med innstillingsrett 

 



Rammer for den ukentlige arbeidstiden 

• 40/38/36 timer, jf aml §10-4 (1), (4) og (5) 

 

•Gjennomsnittlig 37,5/35,5/33,6, jf HTA §4.2 
 



Rammer for den ukentlige arbeidstiden ved 
gjennomsnittsberegning 

• 48 timer, jf aml§10-5 (1) avtale med den enkelte 
arbeidstaker  

• 54 timer, jf aml§10-5 (2) avtale med tillitsvalgte 

• 78 timer, jf aml§10-5 (3) disp fra Arbeidstilsynet 

• «ubegrenset», jf aml§10-12 (4) avtale med 
fagforening med innstillingsrett 
 



Krav til daglig arbeidsfri periode 

• 11 sammenhengende timer,§10-8 (1) 

• 8 sammenhengende timer,§10-8 (3) ved avtale med 
tillitsvalgte 
 



Krav til ukentlig arbeidsfri 

• 35 t sammenhengende arbeidsfri,§10-8 (2) 

• Skal i utgangspunktet omfatte søndager 

•Dersom søndagarbeid er tillatt: 

– Annenhver søn- eller helgedagsarbeid skal være fri. 
Kan gjennomsnittsberegnes ved avtale med den 
enkelte arbeidstaker, §10-8 (4) 

 



Oppsummering – hvem kan avtale hva? 

•Arbeidsgivers styringsrett: 

– 9 t pr dag, inntil 38 t pr uke (gjennomsnittlig 35,5 t 
etter HTA).  

– 11 timers arbeidsfri mellom vaktene. 

– Annenhver søn- eller helgedag 
 



Oppsummering – hvem kan avtale hva? 

•Avtale med den enkelte arbeidstaker: 

– 9 t pr dag, inntil 48 t enkelte uker 

– 11 t arbeidsfri mellom vaktene. 

– Gjennomsnittsberegne søndagsarbeidet (kan 
arbeide to påfølgende søn- og helgedager) 

 



Oppsummering – hvem kan avtale hva? 

•Avtale med tillitsvalgte: 

– 10 t pr dag, inntil 54 t enkelte uker. 

– 8 timers arbeidsfri mellom vaktene. 

– Tillitsvalgte ingen kompetanse til å fravike søn- eller 
helgedag 

 



Oppsummering – hvem kan avtale hva? 

•Dispensasjon fra Arbeidstilsynet: 

– 13 t pr dag, inntil 78 t enkelte uker. 

– 11 timers arbeidsfri mellom vaktene. 

– Arbeidstilsynet ingen kompetanse til å fravike søn- 
eller helgedag 

 



Oppsummering – hvem kan avtale hva? 

• Tariffavtale fagforening med innstillingsrett: 

– Stor fleksibilitet etter aml § 10-12 (4)   
 



Utfordringer 

• Få turnusen til å gå opp i forhold til helgearbeid 

• Uforutsigbart behov for ekstraarbeid ved fravær 

• Krav om arbeidsplan – varsel 14 dager i forkant, jf. aml §10-3 
 



Mulige løsninger 

• Lengre vakter i helgene 

• Ekstra fordeler ved å arbeide «ekstra» helg 

– Ekstra satser, jf HTA § 5 pkt 5.1.4 

• Finne mellomløsninger mellom annenhver og 
tredjehver helg.  

•Benytte ansatte mer på tvers av sektorer 
 



Mulige løsninger, forts 

• Erstatte merarbeid/ekstravakter med økt 
stillingsstørrelse 

– Vikarpool  

– Timekonto 

• Lovendring? 
 



Rett til stilling for deltidsansatte tilsvarende 
faktisk arbeidstid 



 
Ny § 14-4 a Rett til stilling for deltidsansatte tilsvarende 

faktisk arbeidstid 

 
 

 

(1) Deltidsansatte som de siste 12 måneder 

jevnlig har arbeidet utover avtalt arbeidstid, har 

rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid i denne 

perioden, med mindre arbeidsgiver kan dokumentere 

at behovet for merarbeidet ikke lenger foreligger. 

Tolvmånedersperioden skal beregnes med utgangspunkt 

i det tidspunkt arbeidstaker fremmet sitt krav. 

 

NB! I kraft 1. januar 2014 – kun arbeid etter dette regnes 

 

 



«Arbeidet utover avtalt arbeidstid» 
 
 • Jevnlig ekstraarbeid utover den stillingsandel den 
deltidsansatte formelt har.  

• Typisk er «ekstravakter» utover avtalen, eller av andre 
grunner arbeider «overtid» i sin deltidsstilling.  

• Bestemmelsen skal gjelde uavhengig av om det er økt 
arbeidsmengde, sykefravær eller annet som begrunner 
behovet.  

• Bestemmelsen avgrenses mot situasjoner hvor det er 
avtalt en utvidelse av stilling i form av en midlertidig 
arbeidsavtale, f. eks vikariat pga. foreldrepermisjon.  

 

 

 



«Jevnlig» 
 

 

• Vurderes skjønnsmessig ut fra en konkret vurdering, hvor  
hyppighet og stabilitet av merarbeidet er sentrale 
momenter  

• Om merarbeidet framstår som en etablert praksis i den 
aktuelle perioden, uavhengig av om omfang og praksis 
varierer noe innenfor perioden.  

• Ikke nok med merarbeid ifm ferieavvikling, sesongtopper  

• Et visst innslag av merarbeid i den løpende driften 

• Noenlunde stabil bruk av merarbeid.  

• Ikke avgjørende at merarbeidet nødvendigvis er spredt 
jevnt utover hele referanseperioden.  

 



«Arbeidsgiver kan dokumentere 
at behovet for merarbeidet ikke lenger foreligger» 

• Sikkerhetsventil som kan bidra til å hindre urimelige 
utslag i konkrete tilfeller.  

• Eksempler i følge departementet; 
- Det har i mellomtiden vært nødvendig med nedbemanning, eller det 
er sannsynlig i nær framtid. 

- Noen kolleger har hatt redusert arbeidstid etter § 10-2. 

- Behovet foreligger bare delvis og da er det dette den deltidsansatte 
vil ha krav på.  

 

• Ikke bestemt hvilken dokumentasjon arbeidsgiver må 
legge fram, men informasjon som kan etterprøves av 
arbeidstaker/Tvisteløsningsnemnda   

 

 

 



Hvilken stilling får man rett til? 

• Samme omfang, arbeidssted og vakter tilsvarende 
merarbeidet i beregningsperioden 

• Arbeidstaker kan ikke anses som fast ansatt 
tilkallingshjelp uten nærmere definert og forutsigbar 
samlet arbeidstid 

• Naturlig å ta utgangspunkt i en gjennomsnittsberegning 

• Den ansatte kan ikke velge stillingsbrøk, men må 
akseptere hele stillingsutvidelsen 

• Arbeidstaker må akseptere samme omfang av 
ubekvemme vakter dersom arbeidsgiver ønsker og har 
behov for dette 

 

 



Ny § 14-4 a Rett til stilling for deltidsansatte tilsvarende 
faktisk arbeidstid 

 
 

KS anser ikke regelen som et egnet virkemiddel til å 
redusere ufrivillig deltid; 

 

• Den er for komplisert og uklar.  

• I vår sektor må helgeproblematikken løses på andre 
måter enn ved en slik regel.  

• Lengden på beregningsperioden er for kort og må minst 
være to år. 

• Omfanget av merarbeidet måtte minst være 20 prosent.  

 



Vil bestemmelsen bli endret med ny 
regjering? 
 

Høyre og Fremskrittspartiets medlemmer i Innst. 348 L: 

• Utvalgsleder i Skift/turnusutvalget Steinar Holden 
påpeker: «Tiltak som ikke griper tak i 
helgeproblematikken, kan bare i begrenset grad bidra til 
redusert uønsket deltid.» 

 

• Svakheter ved forslaget til ny § 14-4 a er at perioden på 
12 måneder er for kort – viser til fireårsregelen og mener 
grensen derfor bør være noe lenger enn 12 måneder. I 
tillegg kan det bli mye ubekvem arbeidstid i den faste 
stillingen. Ber om endret forslag fra regjeringen.  

 



Totaliteten i regelverket 

• Fortrinnsrett til utvidet stilling for deltidsansatte 

•Ny bestemmelse om rett til stilling tilsvarende faktisk 
arbeidstid 

• Fireårsregelen i aml § 14-9 (5) – gjelder også for 
ekstraarbeid utover fast stillingsstørrelse 

•Ulovfestet grunnbemanningslæren – gjelder også for 
ekstraarbeid utover fast stillingsstørrelse 

  



Totaliteten i regelverket 

•Vil ny § 14-4 a gjøre fireårsregelen og 
grunnbemanningslæren, overflødig for deltidsansatte? 

•Nei, vil fremdeles være aktuelle ved f. eks. vikariater 
som ikke er tilkalling. 



Totaliteten i regelverket 

•Unngå å komme i en situasjon der fortløpende 
«reparerer» i forhold til krav som kommer på fast 
stilling 

– Både i fht til deltidsansatte og midlertidige som 
ikke har en fast stillingsstørrelse.  

•Utfordrer arbeidsgiver og tillitsvalgte til å tenke nytt: 

– Hvordan dekke lang og korttidsfravær ved høyere 
fast stillingsstørrelse? 

 


