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ARBEIDSTILSYNETS PÅLEGG - OVERVÅKING OG OPPFØLGNING AV 
ARBEIDSTID - KOMMUNENS VIRKSOMHETER 
 
 

Det vises til arbeidstilsynets tilsyn med Oslo kommune i perioden 4. november 2011 til 19. april 
2012 og vedtak om pålegg – arbeidstid – av 29.12.2012. 
 
Det vises også til byrådets HMS-instruks (Instruks for helse, miljø og sikkerhet (HMS) i form av 
et overordnet HMS-system). HMS-instruksen omhandler krav til virksomhetene om å sikre 
etterlevelse av myndighetskrav på HMS-området, dette omfatter også arbeidstid, jf. instruksens 
del 2 hvor det fremgår følgende: ”Den enkelte virksomhet må sikre at kravene i eller i medhold av 
helse, miljø- og sikkerhetslovgivningen til enhver tid blir etterlevet og oppfylt. Virksomhetene må 
selv klarlegge hvilke lover og forskriftskrav de er berørt av og hvordan de systematiske tiltakene 
skal være ved utarbeidelse av eget HMS-system.” 
 
For å sikre bedre styring og oppfølgning på arbeidstid, ber byrådsavdeling for finans, med 
utgangspunkt i HMS-instruksen, den enkelte virksomhet sikre følgende i forhold til overvåking og 
oppfølgning av arbeidstid på alle nivå i egen virksomhet: 
 

• Virksomhetene skal ha ordninger/system som sikrer at den enkelte arbeidstaker ikke 
utfører arbeid som overskrider bestemmelsene i arbeidsmiljølovens kapittel 10.  

 
• Virksomhetene må sikre at de har nødvendig rapportstøtte for kontroll, oppfølgning og 

analyse av arbeidstid gjennom sine tidregistreringsystemer. Virksomheter som ikke 
benytter elektronisk forsystem må sørge for rapportuttak fra HR-systemet. 
 

• Virksomhetene skal ha rutiner som beskriver hvordan ansvarlig leder kontrollerer antall 
arbeidede timer og godkjenner arbeidstiden som er utført. Rutinene skal også inneholde 
internkontroll som beskriver hvordan virksomheten gjennom periodiske rapportuttak 
fanger opp og retter eventuelle avvik som fremkommer. Rapportene og eventuelle avvik 
skal forelegges leder for videre oppfølgning for å hindre brudd på 
arbeidstidsbestemmelsene. Rutinene skal sikre lokal overholdelse av 
arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven på alle nivå i egen virksomhet. 
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Utarbeidede rapporter skal være tilgjengelig for Arbeidstilsynet og tillitsvalgte, herunder 
vernetjenesten. 
 

• Virksomhetene skal ha rutine for medvirkning fra vernetjenesten i tråd med 
myndighetskrav på området. Rutinene må bl.a beskrive hvordan en sikrer nødvendig 
medvirkning fra verneombudet og behandling i de lokale AMUene på arbeidstid. 
 
• Arbeidstid skal inngå i HMS-opplæringen i virksomhetene. 

 
Arbeidstid skal også inngå i den ansvarlige byrådsavdelings ordinære virksomhetsstyring. 
Tilbakemelding på at ovenstående punkter om arbeidstid er innarbeidet i virksomhetene, vil 
bli fulgt opp av ansvarlig byrådsavdeling. 
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