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HOVEDSTYRET 
Dato:  15.10.2013 kl. 10:00 - 15:00 
Sted:  Møterom Finse/Færder KS Agenda Møtesenter  
 
 
 
13/61 Arbeidstid 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Hovedstyret 15.10.2013 13/61 
 
Forslag til vedtak 
 
KS har følgende hovedsynspunkter knyttet til arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven: 
 

• KS mener arbeidstidsbestemmelsene er en viktig faktor for å møte 
arbeidskraftsutfordringene til beste for både brukere, ansatte og virksomheten 
 

• KS mener det særlig knytter seg utfordringer mht å etablere arbeidstidsordninger innenfor 
helse- og omsorgssektoren. Dette gjelder både ordinære turnuser og alternative 
arbeidstidsordninger. 

 
Utfordringer knyttet til ordinære turnusordninger: 

 
a) KS mener at arbeidsgiver etter drøftinger med tillitsvalgte må kunne fastsette 

turnusordninger som gjennomgående praktiseres i dag innenfor helse- og 
omsorgssektoren. 

 
b) KS mener aml må endres slik at: 

 
• arbeidsgiver etter drøftinger med tillitsvalgte kan fastsette daglig hvile ned til 9 timer, 

eller 8 timer dersom den enkelte arbeidstaker samtykker. 
 

• arbeidsgiver etter drøftinger med tillitsvalgte kan etablere turnusordninger som 
innebærer at det enkelte vakter kan arbeides inntil 10 timer pr dag og at det enkelte uker 
kan arbeides inntil 50 timer. 

 
Utfordringer knyttet til alternative arbeidstidsordninger: 
 

a) Noen av arbeidstakerorganisasjonene i kommunal sektor har utarbeidet en sjekkliste for 
lokale parter med formål om å få en mer enhetlig praksis når det gjelder avvik fra 
arbeidstidsbestemmelsene. KS ønsker i utgangspunktet å åpne for at lokale tillitsvalgte 
bør få fullmakter til å inngå avtaler etter aml. § 10-12 (4), men vil vurdere hvordan denne 
sjekklisten viser seg å fungere i praksis, før man eventuelt foreslår endringer i 
arbeidsmiljøloven. 

 
b) KS mener det er hensiktsmessig at medleverforskriften endres. KS mener virkeområdet 

for medleverforskriften, som i dag bare gjelder arbeid med enkelte brukere, bør utvides 
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til også å omfatte flere brukere med tilsvarende behov for kontinuitet, for eksempel 
psykisk utviklingshemmede og demente. Alternativt at det utarbeides en ny forskrift. 

 
Saksframstilling  
Gjennom Rådmannsutvalget, Storbyenes arbeidsgiverutvalg, henvendelser til KS Medlemsservice og 
utstrakt kursvirksomhet har administrasjonen fått tilbakemeldinger om at arbeidstidsbestemmelsene 
i arbeidsmiljøloven er for lite fleksible, og at bestemmelsene kan være et hinder for en 
hensiktsmessig og god organisering av arbeidstid både for ansatte og brukere. KS har derfor tidligere 
uttrykt støtte til å nedsette et utvalg som foretar en helhetlig gjennomgang av lovens 
arbeidstidsbestemmelser. 
Arbeidstidsorganisering er en del av løsningen for å møte arbeidskraftbehovet framover og for å nå 
målet om flere heltidsansatte i sektoren. Det finnes mange eksempler på at stillingsstørrelse har 
betydning både for kvalitet, effektivitet og arbeidsmiljø og at organisering av arbeidstid kan påvirke 
stillingsstørrelse positivt (Fafo 2012). Det ligger et stort potensiale i arbeidstidsordninger som både 
gir mer kontinuitet for brukeren, som samtidig gir fleksibilitet for både arbeidsgiver og arbeidstaker, 
og som ivaretar kravene til helse og velferd. I tråd med KS´ langtidsstrategier er det et mål å skape 
handlingsrom for å organisere tjenestene til beste for bruker, ansatt og arbeidsgiver.   
 
Utfordringer knyttet til dagens regelverk 
Arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven er en viktig faktor som påvirker hvordan kommunene 
organiserer sine oppgaver. Målet er å komme fram til arbeidstidsordninger som kombinerer 
brukernes, arbeidstakernes og virksomhetenes behov. Mange medlemmer opplever utfordringer 
knyttet til arbeidstidsbestemmelsene. Denne problemstillingen ble også behandlet av Hovedstyret i 
sak 12/55 «Hva gjør vi dersom omsorgen svikter». Det ble vedtatt følgende: 
 

• Sikre mer fleksible arbeidstidsordninger: Sørge for mer fleksible arbeidstidsordninger for å 
kunne bedre kontinuiteten i tjenestene, færre folk innom hver bruker, mer stabil arbeidskraft, 
og mindre gjennomtrekk for derved å hindre svikt. 

• Sørge for lokal godkjenning av alternative turnusordninger: Staten bør sørge for at ulike 
turnuser kan avgjøres på kommunenivå. 

 
I praksis ser vi at de største utfordringene med dagens arbeidstidsbestemmelser i all hovedsak er 
relatert til turnusordninger innenfor pleie- og omsorg. Vanskelighetene er knyttet til både ordinær 
turnus og alternative arbeidstidsordninger. Fordi omfanget av ordinære turnuser er størst, er det 
utfordringene knyttet til disse som virksomhetene møter mest i praksis. 
 
Utfordringer knyttet til ordinære turnuser 
Innenfor pleie- og omsorgssektoren der det er drift hele eller deler av døgnet, praktiseres 
gjennomgående turnusordninger som krever avtaler med de tillitsvalgte. Dette er uproblematisk der 
arbeidsgiver og den enkelte tillitsvalgt har et velfungerende samarbeid, men medlemmer erfarer 
imidlertid også at enkelte tillitsvalgte utnytter sin forhandlingsposisjon og stiller urimelige krav for å 
godkjenne ordinære turnuser. Fastlåste prosesser skyldes i en del tilfeller at forholdet mellom 
arbeidsgiver og tillitsvalgte ikke er så godt, og/eller at ethvert element i turnusen blir en 
forhandlingssak. Eller det kan skyldes at tillitsvalgte ikke er enig i organisering av tjenesten, 
arbeidstiden, organisering av helgearbeid eller lignende. Arbeidsgiver er uansett avhengig av den til 
enhver tid fungerende tillitsvalgte og dennes forståelse for lov og avtaleverket, samt samarbeidsvilje. 
Dette avhengighetsforholdet oppleves ikke som likeverdig, særlig når det dreier seg om helt 
ordinære turnuser som de ansatte selv ønsker. Arbeidsgiver har valget mellom enten å innfri 
tillitsvalgtes krav eller etablere ordninger innenfor lovens rammer som ikke forutsetter avtaler med 
de tillitsvalgte.  
 
Det er mulig å legge opp en turnus som ligger innenfor lovens hovedregel som er krav til 11 timers 
hvile og 9 timers vakter. Dette kan for eksempel gjøres hvis samme personer kun arbeider 
kveldsvakter eller dagvakter. Administrasjonen har ikke kjennskap til at noen innenfor denne 
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sektoren, legger opp til normal drift med arbeidstidsordninger fastsatt innenfor lovens hovedregel.  
Enkelte tilfeller har forekommet der medlemmer i frustrasjon over tillitsvalgtes «krav», har valgt å 
etablere arbeidstidsordninger innenfor hovedregelen. Dette har imidlertid ikke vært noen permanent 
løsning, blant annet fordi de ansatte ikke har ønsket en slik ordning. 
 
Endringsbehov 
Arbeidsgiver har behov for et lovverk som gjør det enklere å etablere helt vanlige turnuser som 
ansatte selv ønsker og som gjennomgående praktiseres i dag. 
 
Fastsetting av turnus etter drøfting med tillitsvalgte 
Administrasjonen foreslår at arbeidsgiver skal kunne fastsette ordinære turnuser etter drøfting med 
de tillitsvalgte, til forskjell fra gjeldende rett der de tillitsvalgte godkjenner turnus. Det foreslås at 
grensene for arbeidsgivers styringsrett skal være noe begrenset i forhold til hva som i dag ligger til 
tillitsvalgte å bestemme, se punkt a og b under. 
 
Vedlegg 3 gir en oversikt over hvem som kan avtale hva i hht arbeidsmiljøloven. 
 
a) Mulighet til å fravike kravet om 11 timers hvile 
Det viktigste endringsbehovet er å åpne opp for at arbeidsgiver kan fravike kravet til daglig hvile på 
11 timer innenfor helse- og omsorgssektoren. I dag kan arbeidsgiver avtale ned mot 8 timer 
sammenhengende hviletid med de tillitsvalgte. Administrasjonen mener at arbeidsgiver etter 
drøftinger med tillitsvalgte må kunne fastsette ordinære turnuser i helse- og omsorgssektoren med 
daglig hvile ned til 9 timer, eller 8 timer dersom den enkelte arbeidstaker samtykker. 
 
Dette er nødvendig for å opprettholde dagens turnuser der ansatte som arbeider kveldsvakter også 
kan arbeide påfølgende dagvakt.11 timer mellom kveldsvakt og dagvakt vil medføre at nattvakten 
blir for lang (11 timer + 1 time overlapping = 12 timer). 
 
b) Daglig og ukentlig arbeidstid 
Det er viktig at arbeidsgiver kan etablere en turnus med gjennomsnittsberegning av den ukentlige 
arbeidstiden. Dette er nødvendig for å få en turnus til å gå opp med antall hoder i deltidsstillinger, 
samt få dekket bemanningsbehovet i helgene. Gjennomsnittsberegning innebærer at det arbeides 
noe mer enkelte uker mot tilsvarende mindre andre uker. I dag kan det avtales inntil 54 timer enkelte 
uker med de tillitsvalgte. Vi antar at tilstrekkelig fleksibilitet sikres dersom arbeidsgiver kan etablere 
turnusordninger hvor det enkelte uker kan arbeides inntil 50 timer. I løpet av et år må det ukentlige 
gjennomsnittet ikke overstige 35,5 timer (jfr, Hovedtariffavtalen (HTA)). 
 
Det er også viktig at den daglige arbeidstiden – særlig for nattvaktstillingen – kan utvides til 10 timer, 
slik at en arbeidstaker som arbeider en kveldsvakt og påfølgende dagvakt, sikres tilstrekkelig hvile 
mellom vaktene.  
 
Utfyllende redegjørelse om krav til hviletid og gjennomsnittsberegning finnes i vedlegg 4. 
 
Utfordringer knyttet til alternative arbeidstidsordninger 
Når det etableres alternative arbeidstidsordninger, er dette begrunnet i brukerens behov. Mange 
brukere har behov for kontinuitet.  Forskning (bl.a. Fafo-rapport 2012 – Langturnus og hele stillinger i 
Bergen kommune) fastslår at for brukerne betyr alternative, tilpassende arbeidstidsordninger bl.a. 
mer stabilitet, mer fleksibilitet ift brukernes dagsrytme og mindre urolige brukere. Det blir færre 
vaktskifter og aktiviteter blir lettere å gjennomføre. Mer tilfredse brukere gir også et bedre 
arbeidsmiljø for de ansatte. Disse arbeidsstedene med alternative arbeidstidsordninger har høy andel 
heltidsstillinger. Ledige stillinger får godt med søkere, også flere menn. Langturnuser muliggjør lange 
helgevakter og vil kunne løse noe av helgeproblematikken. 
 
Tre muligheter gjør det mulig å etablere alternative arbeidstidsordninger:  
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1) Virksomheten kan søke dispensasjon fra Arbeidstilsynet: Administrasjonen foreslår ingen 
endringer i denne ordningen. 
 
2) Begrepet «alternative arbeidstidsordninger» benyttes i ofte om arbeidstidsordninger som 
nødvendiggjør at arbeidsgiver inngår tariffavtale med fagforening med innstillingsrett (fagforening 
med mer enn 10 000 medlemmer), jf. aml § 10-12 (4). Slik tariffavtale kan etablere unntak fra de 
fleste av lovens arbeidstidsbestemmelser og åpne opp for lange påfølgende vakter. Ordningen 
benyttes der brukeren har behov for kontinuitet og stabilitet.  
En partssammensatt arbeidsgruppe nedsatt av Arbeidsdepartementet har sett på utfordringene 
knyttet til avtaleinngåelse etter § 10-12 (4). Et resultat av arbeidsprosessen er at noen av 
arbeidstakerorganisasjonene i kommunal sektor (NSF, Fagforbundet og FO) har gått sammen om en 
felles sjekkliste over elementer som må være med i en avtale. Disse skal gjøres kjent for tillitsvalgte 
lokalt og for arbeidsgiverne, og skal bidra til økt forutsigbarhet for inngåelse eller fornyelse av slike 
avtaler.  

I Fafo-rapporten « hvordan kan kommunene tilby flere heltidsstillinger» pekes det på at over 80 % av 
lederne mener at inngåelse av tariffavtale etter 10-12 (4) om langturnusordninger bør kunne gjøres 
mellom de lokale parter. Administrasjonen har nylig gjennomført en Questback-undersøkelse som 
viser samme tall. Likevel mener administrasjonen det er riktig å vente med å vurdere dette til etter at 
vi har vurdert hva slags effekt sjekklisten vil få i praksis, og foreslår derfor ingen endringer nå. 
 
Mer om erfaringer fra Questback-undersøkelsen, se vedlegg 2. 
 
3) Medleverforskriften:  

Den såkalte medleverforskriften åpner opp for svært avvikende arbeidstidsordninger. Forskriften 
muliggjør at arbeidstakere i lengre sammenhengende perioder kan være på jobb og bo og leve med 
brukeren. På den måten sikres brukeren stabilitet og kontinuitet.  

Forskriften har et begrenset virkeområde og gjelder for institusjoner for personer med rus eller 
adferdsproblemer. Ut fra et omsorgs- og behandlingsperspektiv vil også andre brukere enn brukere 
med rus eller adferdsproblemer ha utbytte av en større stabilitet og kontinuitet blant de ansatte. Det 
er ingen logisk forklaring på hvorfor for eksempel arbeid med demente med stort behov for 
kontinuitet og stabilitet, ikke også skal være omfattet av forskriftens virkeområde. I disse tilfeller må 
imidlertid arbeidsgiver i dag inngå tariffavtale etter aml § 10-12 (4). Administrasjonen foreslår at 
virkeområdet for forskriften utvides til å omfatte flere brukere med behov for kontinuitet, for 
eksempel psykisk utviklingshemmede og demente.  
 
Et alternativ til utvidelse av medleverforskriftens virkeområde er at det utarbeides en ny forskrift 
som åpner opp for at arbeidsgiver kan etablere avvikende arbeidstidsordninger innenfor visse 
rammer i de tilfeller der dette er begrunnet i hensynet til brukeres behov for stabilitet og kontinuitet. 
Den enkelte arbeidstaker som ikke ønsker å gå slike ordninger, vil uansett kunne reservere seg mot 
dette slik at ordningen bygger på frivillighet.    
 
I den nylig gjennomførte Questback- undersøkelsen støtter nesten 60 % av respondentene å utvide 
forskriftens virkeområde, 2 % går i mot, mens resten har svart at de ikke vet. Undersøkelsen viser 
samtidig at dette ikke er god kjennskap til forskriften, hele 80% av respondentene oppgir at de ikke 
benytter seg av den, og 30 % av respondentene  har ikke kjennskap til den. 
 
Etter HTA skal det ikke arbeides mer enn 35,5 t i snitt pr uke for turnusarbeidere. Dette betyr at det i 
kommunal sektor ikke vil være mulig å utnytte de rammene som forskriften åpner opp for fullt ut.   
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Utfyllende redegjørelse om medleverforskriften i vedlegg 4 om gjeldende rett. 

Avslutning 
KS mener arbeidstidsbestemmelsene er en viktig faktor for å møte arbeidskraftsutfordringene til 
beste for både brukere, ansatte og virksomheten. KS mener det særlig knytter seg utfordringer mht å 
etablere arbeidstidsordninger innenfor helse- og omsorgssektoren. Dette gjelder både ordinære 
turnuser og alternative arbeidstidsordninger. Det må derfor legges til rette for et enklere system for 
etablering av arbeidstidsordninger. 
 
Sigrun Vågeng        Per Kristian Sundnes  
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Vedlegg 1: Eksempler på spørsmål fra Medlemsservice 
 
Kommune A 
Vi har arbeid gående i A kommune, for å få avtale med organisasjonene om avvik fra AML § 
10. 
Etter flere drøftemøter har arbeidet nå strandet. Kortversjonen er at de sier: vi er villige til å 
inngå en avtale på tjenestenivå om nødvendige avvik fra § 10, forutsatt at alle turnusplaner 
godkjennes av hver enkelt organisasjons TV, på det enkelte arbeidssted. Når vi spør om det i 
klartekst betyr at de mener at organisasjonene, hver for seg, skal ha mulighet til å stoppe en 
turnus når den er ferdig drøftet og utarbeidet, svarer de JA, sånn må det være!! 
Det er enighet om at videre drøftinger nå vil være bortkastet. 
Er KS kjent med denne politikken, fra organisasjonenes side? At TV skal ha «vetorett» på 
enhver turnus? Er det dette som ligger i AMLs bestemmelser om avtale med tillitsvalgte? 
 
Kommune B 
Hei 
Viser til nedenforstående  «hjertesukk» fra en av våre ansatte. Hvor langt er det rimelig at 
organisasjoner går i forhold til krav om innsyn/nekter å skrive under turnus som under? 
Har hatt noen møter med div org i det siste. 
1. FO forlanger å få turnuser i oppblåst størrelse (A3) i farger. I tillegg forlanger de budsjett 
over gjennomsnittsberegning og annen hver helligdag. I tillegg til oversikt over de som har 
skrevet under på gjennomsnittsberegning av helligdager. 
2. I møte oppfordret Fagforbundet oss til å bare sende turnusene direkte over til 
Arbeidstilsynet. Det er ikke noe i turnusen som krever godkjenning fra arbeidstilsynet.  
Forstår det slik at FO har fattet et prinsipielt vedtal om at de ikke godkjenner turnuser som er 
dårligere enn arbeid hver 3 helg. 
Hvordan skal vi forholde oss til dette??? Skal vi bare slutte å bruke org og forholde oss til 
arbeidstilsynet? 
 
Kommune C 
Hei 
Har et par spm som jeg trenger svar på. 
Hjemmetjenesten i C kommune lager i disse tider en ny turnus.  
Denne turnusen avviker ikke fra lovverket mht lange vakter, hviletid o.l.  
C kommune har hatt alle forbundene (fagforbundet, delta, og nsf) med på drøftingsmøte. Nå 
nekter et av forbundene å skrive under på turnus, da de mener at vi må ha flere sykepleiere 
på kveld. Dette lar seg ikke gjøre, da det er flest sykepleieroppgaver på dag. Vi har sykepleier 
på kveld, men bare en. Mao vi driver etter kartlagt bemanningsplan. 
Hva kan vi gjøre, må forbundene undertegne ny turnus eller holder det at arbeidsgiver 
undertegner? Har ikke arbeidsgiver her styringsrett? 
 
Kommune D 
Vi forhandler for tiden om ny avtale for gjennomsnittsbergening for turnusansatte. 
Vi har store problemer med å komme til enighet/få underskrevet avtale da særlig 
Fagforbundet vil ha inn mange ulike vilkår i denne avtalen. 
Vi ønsker primært bare en avtale om at partene er enig om gjennomsnittsberegning, og at 
vilkår må drøftes ved hver enkelt turnus. Slik vi ser det akkurat nå er det en overhengende 
fare for at vi ikke får en slik avtale på plass før 01.01.10.  



 

 7 

Jeg trenger en refleksjon rundt hvor langt Fagforbundet egentlig kan trekke en slik avtale om 
gjennomsnittsberegning, og hva skjer hvis vi ikke får det til. Betyr det at vi fra 01.01.10 må 
ha alle ansatte på ordinære 35,5 timers uker? 
 
Kommune E 
Hei! 
Vi driv og arbeider fram nye turnusar med innsparing, noko som går greit, men vi har eit 
problem med tillitsvalde. 
Turnusane blir slik at hjelpepleiarane går slik helgefrekvens: 3-3-2 og 3-3-3-2. Sjukepleiarane 
går 3. kvar helg. Dette gjer at Fagforbundet ikkje vil skrive under på ny turnus fordi det ikkje 
blir konskevent 3 kvar helg, og fordi det blir ulik helgefrekvens for dei ulike yrkesgruppene.  
Spørsmålet vårt er: 
Kan vi kjøre i gang nye turnusar utan underskrift? 
Fagforbundet meiner at vi da må betale for forskyvde vakter mm i 26 veker, noko vi er 
uenige i. Meiner det var sagt klart frå på arbeidsplanleggingskurs på Hamar at dette er til 
slutt arbeidsgjevars styringsrett. Dei tillitsvalde er ikkje uenige i bemmaningsplaner og 
vakttyper, det går berre på helgefrekvens.  
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Vedlegg 2: Erfaringer med praktiseringen av avtaler etter § 10-12 
(4):  
 

Pr 1. oktober 2012 var det til sammen inngått 356 avtaler i KS-området.  Administrasjonen 
har nylig gjennomført en Questback-undersøkelse blant medlemmene som viser at blant de 
som har inngått § 10-12 (4)-avtaler er ca. en tredel lite tilfredse med ressursbruk ved 
inngåelser av § 10-12 (4)-avtaler, en tredel er nøytrale, mens en tredel er fornøyde. Andelen 
som er misfornøyde synker når det er snakk om forutsigbarhet ved inngåelse; 27 % er 
misfornøyde, mens 40 % er fornøyde.  27 % er misfornøyde med dialogen med 
organisasjonene sentralt, 40 % er fornøyde, mens nesten 80 % er fornøyde med dialogen 
med de tillitsvalgte lokalt (bare 6 % av respondentene er misfornøyde). 

Fafo-rapporten fra 2010 (Arbeidstidsordninger som fraviker Arbeidsmiljøloven) viser at det 
gis få avslag når arbeidsgiver «søker godkjenning» av alternative arbeidstidsordninger (eller 
inngåelse av tariffavtale som det egentlig er).  Omfanget av avtaler om arbeidstidsordninger 
som ikke blir inngått fordi arbeidsgiver mener kriteriene er for uforutsigbare eller fordi en 
avtale av et års varighet vurderes som for kort tid omfattes ikke av rapporten.  

Administrasjonen har fått tilbakemeldinger fra medlemmer om at det kan være vanskelig å 
få til slike avtaler og at systemet er lite forutsigbart fordi de ulike 
arbeidstakerorganisasjonene som arbeidsgiver trenger å inngå avtale med, gjerne opererer 
med ulike vilkår og betingelser for å inngå slike avtaler. Den nylig gjennomførte Questback-
undersøkelsen viser at 65 % av den delen av respondentene som ikke har inngått § 10-12 (4)- 
avtaler sier at det er for uforutsigbart om man får til en avtale eller ikke. Nærmere 50% av 
respondentene som ikke har inngått avtaler mener det er for uforutsigbart om en avtale blir 
forlenget eller ikke.  Organisasjonene ønsker ikke å inngå avtaler for en periode på mer enn 
ett år av gangen. Ofte er dette for liten tid til å få prøvd ut effekten av tiltakene, samtidig 
som det kanskje koster en del penger å starte opp og at det blir uforholdsmessig dyrt 
dersom en ikke rekker å se noen effekter av tiltaket. Administrasjonen har fått 
tilbakemeldinger på at det er ressurskrevende å inngå avtaler, og Questback-undersøkelsen 
bekrefter dette: over 70 % av den delen av respondentene som ikke har inngått avtaler etter 
§ 10-12 (4) mener det er for ressurskrevende. 

 
Medlemmene har uttrykt ønske om endringsbehov ved at det er tillitsvalgte lokalt som skal 
inngå slike avtaler og ikke det sentrale ledd. I Fafo-rapporten « hvordan kan kommunene 
tilby flere heltidsstillinger» pekes det på at over 80 % av lederne mener at inngåelse av 
tariffavtale etter 10-12 (4) om langturnusordninger bør kunne gjøres mellom de lokale 
parter.   Questback-undersøkelsen viser samme tall. Det er i dag ingenting i veien for at 
organisasjonene delegerer sin kompetanse etter loven til det lokale ledd. Dette praktiseres 
imidlertid ulikt og ikke gjennomgående.  
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Vedlegg 3 
 
Arbeidstidsbestemmelsene Arbeidsmiljøloven 
 

• Arbeidsgivers styringsrett. 
o 9 timer pr dag + evt inntil 2 t forlenget tid ved passiv tjeneste 
o 36/38 t pr uke (avhengig av om det er to- eller tredelt turnus) + evt inntil 10 t 

forlenget tid med ved passiv tjeneste 
o Daglig fritid minst 11 timer 
o Ukentlig fritid minst 35 timer 

 Minst annenhver søn- og helgedag fri 
 

• Avtale med den enkelte arbeidstaker 
o 9 timer pr dag + evt inntil 2 t forlenget tid ved passiv tjeneste 
o Inntil 48 t i enkelte uker + evt inntil 10 t forlenget tid ved passiv tjeneste 
o Daglig fritid minst 11 timer 
o Ukentlig fritid minst 35 t 

 Minst annenhver søn- og helgedag fri i snitt 

• Avtale med tillitsvalgte 
o Inntil10 t pr dag + evt inntil 2 t forlenget tid ved passivt tjeneste 
o Inntil 54 t i enkelte uker + evt inntil 10 t forlenget tid ved passiv tjeneste 
o Daglig fritid ned til 8 t på enkelte dager 
o Ukentlig fritid ned til 28 t i enkelte uker 

 Minst annenhver søn- og helgedag fri 
 

• Dispensasjon fra Arbeidstilsynet 
o Inntil 13 t pr dag  
o Inntil 78 t i enkelte uker 
o Daglig fritid minst 11 t 
o Ukentlig fritid minst 35 t 
o Ytterligere disp. v/helse- og omsorgsarbeid dersom partene ikke har kompetanse 

til inngå avtaler etter arbeidsmiljøloven § 10-12 (4), hvilket innebærer at det ikke 
er en aktuell bestemmelse i KS-området. 

Undersøkelser viser at Arbeidstilsynet i liten utstrekning benytter rammene som loven 
åpner opp for. 

• Tariffavtale med fagforening med innstillingsrett (minst 10 000 medlemmer) 
– Fravike de fleste bestemmelsene i arbeidstidskapittelet i arbeidsmiljøloven, men 

innenfor visse rammer/vilkår 
 
Medleverforskriften 

o Arbeidsgiver kan fastsette fast ukentlig arbeidstid på 48 t evt avtale 60 t med 
arbeidstaker. Timene kan gjennomsnittsberegnes over 6 uker. Ingen klar grense 
for max timetall i enkelte uker. Det innebærer at arbeidstaker kan arbeide hhv 12 
og 15 dager sammenhengende. 

o Ikke krav om daglig fritid, men krav om to hvileperioder pr. døgn på hhv 2 og 8 
timer (en form for passivt tjeneste)    
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Vedlegg 4: Redegjørelse gjeldende rett 
 
 
Kravet til sammenhengende hvile: 
Ordinære turnusordninger innebærer at de ansatte både arbeider kveldsvakter og 
dagvakter. Mange benytter egne nattevakter. Hele døgnet skal dekkes og fordi det er 
begrensninger i hvor lang en (natte)vakt kan være, er det behov for å fravike lovens krav om 
11 sammenhengende timer hvile mellom vaktene dersom samme person skal arbeide hhv 
kveldsvakt og dagvakt. Slik avtale kan bare inngås med de tillitsvalgte. Tidligere hadde 
Arbeidstilsynet også fullmakt til å fravike 11 timer, men dette ble endret ved ny lov. 
Endringen ble begrunnet med EU-direktivet om arbeidstid (arbeidstidsdirektivet) som bare 
gir partene en generell adgang til å fravike kravet til 11 timer sammenhengende hvile. 
Direktivet åpner imidlertid for unntak innenfor en rekke sektorer der det typisk er 
døgnkontinuerlig drift slik som innenfor helse og omsorg. Direktivet er således ikke til hinder 
for en lovendring som gir den enkelte arbeidsgiver (eller Arbeidstilsynet) anledning til å 
fravike kravet om 11 timers sammenhengende hvile innenfor nærmere angitte sektorer.  
 
Gjennomsnittsberegning av arbeidstid 
Å få en turnus til å gå opp med antall hoder i ulike deltidsstillinger, samt få dekket 
bemanningsbehovet i helgene, er en utfordring. I mange tilfeller er det derfor nødvendig å 
gjennomsnittsberegne arbeidstiden slik at det enkelte uker kan arbeides utover lovens 
grense for alminnelig arbeidstid mot tilsvarende mindre andre uker. Avtale om 
gjennomsnittsberegning av den alminnelige ukentlige arbeidstid, kan inngås mellom 
arbeidsgiver og arbeidstaker etter aml § 10-5 (1) med inntil 48 timer eller med de tillitsvalgte 
etter aml § 10-5 (2) med inntil 54 timer.  
 
For de som arbeider om natten vil det kunne være nødvendig å arbeide noe utover lovens 
grense for den alminnelige arbeidstid på ni timer blant annet for å sikre en tilstrekkelig 
overlapping mellom kvelds- og dagvakten. Dersom nattevakten inneholder lengre passive 
perioder, kan arbeidsgiver forlenge arbeidstiden noe utover 9 timer. Er derimot nattvakten 
aktiv, vil arbeidsgiver være avhengig av avtale med de tillitsvalgte for å forlenge vakten opp 
til 10 timer, jf. aml § 10-5 (2) eller dispensasjon fra Arbeidstilsynet inntil 13 timer, jf. § 10-5 
(3).  
 
Aml § 10-8 (4) åpner opp for at det kan arbeides annenhver søndag. Arbeidsgiver og den 
enkelte arbeidstaker kan avtale gjennomsnittsberegning slik at arbeidstaker kan arbeide to 
påfølgende søndager/helgedager. De tillitsvalgte har ingen fullmakt her. I praksis kan likevel 
de tillitsvalgte stille krav om hvor ofte det skal arbeides helg fordi arbeidsgiver er avhengig 
av å få godkjent en turnus som innebærer fravikelse av kravet til 11 sammenhengende timer 
hvile og/eller gjennomsnittsberegning av den ukentlige arbeidstiden. 
 
Forholdet til mellom arbeidsmiljøloven og HTA: 
HTA innebærer en begrensning i den gjennomsnittlige ukentlige arbeidstiden (35,5 t) som på 
årsbasis innebærer at arbeidsmiljølovens rammer for ukentlig arbeidstid ikke kan benyttes 
fullt ut. Tilsvarende vil heller ikke aml § 10-12 (4) eller medleverforskriften kunne utnyttes 
fullt ut for så vidt gjelder muligheten for å etablere en ukentlig arbeidstid som i løpet av et 
år, overstiger HTAs rammer for den gjennomsnittlige ukentlige arbeidstid. Dette er imidlertid 
ikke hva vi erfarer er utfordringen knyttet til turnuser, og HTA innebærer ingen 
begrensninger i adgangen til å etablere turnuser som i dag forutsetter avtale med de 
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tillitsvalgte. Tilsvarende vil HTA heller ikke innebære en begrensning dersom arbeidsgiver 
gjennom loven gis adgang til å etablere tilsvarende arbeidstidsordninger.  Det er med andre 
ord ikke HTA som utfordringen, men arbeidsmiljøloven. 
 
Medleverforskriften 
I tillegg til avtaleadgangen i aml § 10-12 (4) er det fastsatt en forskrift som åpner opp for 
svært avvikende arbeidstidsordninger, den såkalte medleverforskriften. Forskriften muliggjør 
at arbeidstakere i lengre sammenhengende perioder på dager og uker kan være på jobb og 
bo og leve med brukeren. På den måten sikres brukeren stabilitet og kontinuitet.  
Forskriften har begrenset virkeområde da den gjelder for “arbeid ved institusjoner hvor det 
er nødvendig at arbeidstaker oppholder seg i lengre sammenhengende perioder, for å 
ivareta institusjonens særlige omsorgs- eller behandlingsoppgaver (medleverordninger) for 
personer med rus eller adferdsproblemer.” Av kommentarer til forskriften fremgår det at 
blant annet psykisk utviklingshemmende faller utenfor.  
 
Forskriften åpner opp for at arbeidsgiver kan etablere en arbeidstidsordning som innebærer 
en gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid på 48 timer. Forskriften åpner opp for arbeid inntil 12 
sammenhengende døgn, men da med drøye fire uker fri i etterkant. Eneste krav til hvile er at 
arbeidstaker i utgangspunktet skal ha to hvileperioder på hhv to og åtte timer, der de 
bortsett fra tilfeldig eller kortvarige avbrytelser er fritatt fra arbeid.  


