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BAKGRUNN 
 
De regionale helseforetakene er bedt om å avgi høringsuttalelse til Helsedepartementet 
vedrørende Arbeidslivslovsutvalgets innstilling 2004:5 – Et arbeid for trygghet, inkludering og 
vekst. 
 
Regionene har samarbeidet om de utfordringene som er særskilte for spesialisthelsetjenesten.  
Disse er igjen innarbeidet i Navo’s høringsuttalelse, se vedlegg, som vil bli oversendt 
Helsedepartementet som felles høringsuttalelse fra regionene.  Navo’s høringsuttalelse ble 
behandlet i Navo’s styre 9. juni og vil bli noe justert i forhold til innspill fra styret.  Endelig 
høringsuttalelse vil bli oversendt styrets medlemmer så snart denne foreligger. 
 
 
KOMMENTAR 
 
I utvalgets mandat er det vektlagt at det skal foreslås en lov som blant annet best mulig ivaretar 
både virksomhetens, arbeidstakernes og samfunnets behov. 
 

”Det konkete regelverket eller de enkelte bestemmelsene vil ofte uttrykkes som 
bestemmelser om vern av arbeidstakere, rettigheter arbeidstakerne har krav på eller 
plikter arbeidsgiveren har for å oppnå målet med reguleringen.  Avveiingen av hensynene 
til arbeidstakerne, til virksomhetene og til samfunnet gjøres først og frem i prosessen som 
fører til utformingen av regelverket og hvilke nivå krav, rettighetene og pliktene legges 
på.” 

 
De regionale helseforetakene er enige i at dette er viktige avveiinger, men finner at utvalget i 
liten grad har fulgt sine synspunkter i de enkelte forslag.  
 
Noen eksempler: 
 
Avtaleplikten 
Det er positivt at det legges til rette for at partene lokalt, kollektivt eller individuelt, kan inngå 
avtaler som avviker fra lovens standardregler.  Samtidig er lovforslaget utformet slik at 
arbeidsgiver i større grad enn tidligere vil bli avhengig av at det inngås avtaler.   
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Når beslutningsadgangen tas bort fra arbeidsgiver og partene henvises til å inngå avtaler, er den 
praktiske konsekvens at arbeidstakerne gis en forhandlingsfordel.   
 
Etablering av hensiktsmessige arbeidstidsordninger blir da ofte avhengig av at det oppnås 
enighet om et økonomisk vederlag.  Dermed griper lovprosessen inn i lønnsfastsettelsen. 
 
En god utnyttelse av ressursene og løse opp i ”tette skott” mellom avdelingene, fleksible 
arbeidstidsordninger for begge parter og utnyttelse av eksisterende kapasitet, bemanningsbehov 
som hensyntar aktivitetene alle ukens dager har vært og er viktige områder å oppnå forbedringer 
på.   
 
Det må legges til grunn at de foreslåtte reglene på disse og andre punkter vil ha en direkte 
kostnadsdrivende effekt.  Forslaget om at fordelingen av den daglige og ukentlige arbeidstiden 
skal tas inn i arbeidsavtalen kan dessuten føre til at nødvendige tilpasninger blir umulig å 
gjennomføre eller forsinkes.  I tillegg vil dette føre til økt administrativt arbeid i oppfølging av 
arbeidsavtalene. 
 
Det er viktig å påpeke at en detaljert beskrivelse i arbeidsavtalene om plassering av den avtalte 
daglige arbeidstid kan skape ulemper både for arbeidstaker og arbeidsgiver. Endringsoppsigelser 
og lignende kan bli nødvendig dersom en legger til grunn en snever fortolkning av 
bestemmelsene. Det kan bli uhensiktmessig å detaljregulere arbeidstiden slik at en ikke kan ta 
høyde for variasjoner i behov for arbeidskraft i lengre og kortere perioder. Det bør forsterkes i 
lovteksten § 14- 4, at det er rammene for elementene i avtalen som skal avtales ikke detaljerte 
vaktplaner etc.  
 
Ledere og annet personell med selvstendig mulighet til å påvirke egen arbeidssituasjon   
For helseforetakene vil bestemmelsen om at det kun er virksomhetens daglige leder som vil 
unntas fra bestemmelsene berøre svært mange medarbeidere.  Forslaget innebærer blant annet at 
ledere gis rett til avspasering.  Dersom innskrenkingen av dagens bestemmelse var ment å ramme 
misbruk av unntaksbestemmelsene i loven burde dette vært håndtert på helt andre måter. 
 
Arbeidstid og omregningstiden for hjemmevakt, passiv tjeneste og vaktordninger, avtalefesting 
av daglig og ukentlig arbeidstid 
Helseforetakene ser det som positivt at det er mulig å avtale ordninger i unntaksbestemmelser for 
å tilpasse de til lokale forhold, men ser likevel med bekymring på at en tilsynelatende endrer 
hovedregelen for bergning av hjemmevakt. Store deler av legetjenesten (særlig overleger) og 
deler av medisinsk service er organisert med hjemmevaktsordninger. Ved å fjerne hovedregelen 
kan en styrke forhandlingsmuligheter for de som må avtale disse elementene. For enkeltgrupper 
kan det medføre kostnadsdrivende løsninger. Særlig i de tilfeller der arbeidskraftressursene er 
begrensede vil dette føre til nye utfordringer. Særlig små enheter med få deltagere i 
vaktordningene vil kunne få problemer med å tilpasse seg utvalgets forslag. Det vil raskt føre til 
mangel på personell. Dette vil særlig omfatte den akuttmedisinske kjeden ved små lokalsykehus. 
 
Fortolkingen av nye EU-direktiver og snever tolking av legeavtalen fra 2002 har ført til at vakt 
på vaktrom mange steder er blitt omregnet til ordinær tid 1/1. Dette har medført økende 
problemer med bemanning også utenfor legegruppene, særlig i vaktsystemer der det er få 
medarbeidere som deler vaktene. Omregningen er blitt endret uavhengig av hvilken belastning 
slike vakter har.  
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I de tilfeller der det nå er tilstrekkelig med et fåtall personer for å dekke vaktordning vil en øke 
antallet deltagere i vaktordningen, uavhengig av den belastning ordningen er for den enkelte, 
dette samtidig som dagens løsninger for kommunikasjon og teknologi i større utstrekning har 
vært med på å gjøre belastningen med hjemmevaktsystemer betydelig mindre. 
 
Forslaget til nye arbeidstidsbestemmelser setter begrensinger i lengden på arbeidstiden som 
særlig berører de som går i beredskapsordninger i forhold til akuttfunksjonen. Særlig for leger vil 
dette kunne medføre økt behov for bemanning i en allerede presset gruppe. 
 
De begrensinger som er foreslått i forhold til lengden av den daglige arbeidstid og antall timer 
med fri (mot tidligere hvile), kan føre til store bemanningsutfordringer. Et slikt regelverk kan 
medføre en oppsplitting av vakter og en dreining mot mer aktiv ubekvem arbeidstid for å få 
dekket vaktordninger. Det kan også vanskeliggjøre muligheten til å samle arbeidsfri til mer 
sammenhengende ”kompetanseheving” etc. Sammen med muligheten til å avtale kompensasjon 
etc. for disse vaktene kan dette bli en betydelig kostnadsdriver for helseforetakene.  
 
Særlig de begrensinger som er foreslått i § 10-8 og 10-10 om maksimalgrensene for samlet 
daglig og ukentlig arbeidstid kan skape bemanningsproblemer ved små lokalsykehus med få 
medlemmer i ”lite” belastende vaktordninger. 
 
Det foreventes at høringsuttalelser fra ulike arbeidstakergrupper underbygger vår bekymring for 
hva disse bestemmelsene vil føre til økonomisk og organisatorisk for helseforetakene. 
 
Helseforetakene er bekymret for at regulering som er foreslått for den ukentlige arbeidstid fort 
kan oppfattes som en utvidelse av dagens ordning for rett til redusert arbeidstid. Dersom dette 
også skal lede til forhandlingsspørsmål ved ansettelser vil dette medføre uante konsekvenser. En 
arbeidstidsreduksjon dersom en tolker dette i videste forstand vil medføre et betydelig 
underskudd på arbeidstakere innefor de grupper som er omfattet. 
 
I tillegg vil en vid fortolkning av ordningen om pauser som er beskrevet i § 10-9 kunne medføre 
ytterligere økt bemanningsbehov. 
 
Helseforetakene vil presisere at det er viktig å gjennomføre gode analyser av hva en slik 
eventuell reduksjon vil bety i ressurser og økonomi. Selv om vi oppfatter at dagens forståelse 
videreføres er det grunn til å presisere at dersom alle som i dag går i turnusordninger får redusert 
arbeidstiden med 2 timer vil det kreve ca 2500 - 3000 nye årsverk for å dekke opp de 
bemanningsutfordringer dette medfører, (tilsvarer ca 800 til 1000 millioner i økte kostnader for 
spesialisthelsetjenesten).  Selv om dette ikke er hensikten med bestemmelsen slik den ligger i 
dag, ser vi at store grupper har dette som et av sine hovedmål, enten gjennom endring av lov eller 
som krav ved fremtidige overenskomst forhandlinger. 
 
EU- arbeidstidsdirektiv 
Europa frykter bemanningskrise og store økonomiske konsekvenser for sykehusene fra høsten 
av.  Årsaken er at alle leger fra og med 1. august 2004 vil bli omfattet av EU’s 
arbeidstidsdirektiv, deler av direktivet er innarbeidet i forslaget til ny lov.  
 
Helseforetakene starter denne analysen umiddelbart. Det er grunn til å analysere om de 
tjenesteplanene vi i dag har kommer i konflikt med de nye reglene og hvilke behovene for 
endringer dette medfører. 
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Helseforetakene har i dag en plikt til å ansette en rekke medarbeidere gjennom utdanningsløp.  
Den nye loven fortsetter denne praksisen, men den synes mer uklar enn før. I mange tilfeller er 
disse ordningene av en slik karakter at de varer utover 4 år, (assistentleger har et utdanningsløp 
på 5 år eller mer). Dette kan gjelde ulike former for forskningsstillinger, stipendiater og lignende. 
Det bør derfor innarbeides et unntak for en del spesielle stillinger der særlig forsknings- og 
utdanningsprosjekter etc. bør omfattes og ikke rammes av utvalgets endring med hensyn til 
midlertidige stillinger.   
 
Forslag til vedtak 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 


