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Endelig enige  
om turnusavtaler
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reportasje



enigheten mellom de tillitsvalgte  og kommune-
ledelsen betyr at turnusen først skal settes opp, så kan en 
avtale om arbeidstid lages. Det har vært harde måneder for 
tillitsvalgte og ansatte innenfor helse på Nøtterøy i Vestfold. 
Kommuneledelsen ville ha ansatte og tillitsvalgte til å signere 
arbeidstidsavtaler som kunne føre til kortere hviletid, lengre 
vakter og høyere gjennom snittsberegning enn arbeidsmiljø-
lovens hovedbestemmelser. Denne avtalen skulle gjelde for alle 
ansatte innenfor helse- og sosialsektoren i Nøtterøy kommune.

Det nektet arbeidstakerorganisasjonene å godta. Arbeids-
plassene og arbeidsbelastningene er ulike. Det som er aksep-
table unntak på et sted, gir for store belastninger på en annen 
arbeidsplass, påpekte de tillitsvalgte. Derfor må arbeids-
planen (turnusplanen) settes opp og vurderes av tillitsvalgte 
lokalt før en overordnet avtale for den enkelte avdeling inngås. 

Både Delta, Fagforbundet, Sykepleierforbundet og Felles-
organisasjonen (FO) har stått sammen i kampen.

Deltas hovedtillitsvalgt Åse Hejdenberg sammenlikner det 
med å kjøpe bil:

– Du skriver ikke under en kontrakt før du har sett bilen, 
sier hun.

Fryktet svekket vern
Tillitsvalgte skal godkjenne arbeidsplaner. De fryktet at en 
felles arbeidstidsavtale som inneholdt andre bestemmelser 
enn hovedregelen i arbeidsmiljøloven, ville slå ut i uholdbare 
turnuser for den enkelte.

Vernet ville svekkes, og arbeidsgiver ville få full styringsrett 
på ansattes ukentlige arbeidstid, argumenterte de tillitsvalgte. 
Tillitsvalgte kan ikke nekte å signere arbeidsplaner som ble 
farlig tøffe for enkelte ansatte hvis de først har inngått en 
avtale om kortere hviletid, lengre vakter og høyere gjennom-
snittsberegning enn hovedregelen i arbeidsmiljøloven.

– Jeg skal ta vare på det enkelte medlemmet etter arbeids-
miljøloven. Det er forskjell på folk. Noen kan tåle at det bare er 
ni timer mellom to vakter, mens andre må ha 11 timer. Da kan 
jeg ikke godkjenne ni timer for alle, sier Åse Hejdenberg.

De tillitsvalgte er ikke imot at det lages overordnede arbeids-
tidsavtaler for en avdeling, men krever å se den faktiske 
arbeidsplanen (turnusen) først. De krever også at det lages 
døgnrytmeplaner og bemanningsplaner på de ulike avdelingene, 
slik at de har en felles forståelse av behovet på avdelingen. 

Nå har kommuneledelsen gått med på å sette opp turnus-
planer først. Døgnrytmeplaner og bemanningsplaner skal 
inngå i arbeidet med å lage overordnede arbeidstidsavtaler.

– Nå får vi gode prosesser i forkant av arbeidsplanlegging. 
Ansatte og tillitsvalgte blir involvert. Gode prosesser gir gode 
arbeidsplaner, sier Hejdenberg.

Misnøye blant medlemmene 
Spesialhjelpepleier Ingunn Asbjørnsen har vært plasstillits-
valgt på Østergaard rehabilitering og skal begynne på det nye 
helsehuset på Nøtterøy. Hun har erfart at det har vært tøft å 
stå på kravene i denne saken. Mange medlemmer har hatt 
problemer med å forstå hvorfor de tillitsvalgte har nektet å 
skrive under på en felles avtale og har vært fortvilet.

Da de tillitsvalgte ikke ville skrive under på den felles avtalen, 
bestemte Nøtterøy kommune seg for at de skulle følge mini-
mumskravene i arbeidsmiljøloven. Resultatet var vakter som 
begynte og sluttet til andre tidspunkt enn vanlige vakter gjør. 
Nattevaktene var på åtte-ni timer, slik at de for eksempel måtte 
begynne vakten ved midnatt. De ble satt opp på dagvakt lørdag 
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¡ Gunhild Lervåg 
 Ç Nøtterøy

Etter ett år med tøffe 
 disku sjoner, er tillitsvalgte 
og kommune   ledelsen på 
 Nøtterøy endelig enige.   
En lang strid er blitt til  
en  solskinnshistorie.

Hovedtillitsvalgt 
Åse Hejdenberg 
og plasstillitsvalgt 
Ingunn Asbjørnsen 
har stått på for å  
få på plass avtaler 
om arbeidstid før  
det nye helsehuset 
på Nøtterøy åpnes  
i oktober.
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uten av det ble regnet som helgevakt, siden helgetillegget først 
slår inn etter 18 på lørdager. Turnusforslaget ble dårlig mot-
tatt av arbeidstakerne og har skapt mye uro. Flere har reagert 
negativt på at de tillitsvalgte ikke ville skrive under avtalen.

Hvis minimumsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven følges, blir 
det en vanskelig arbeidsplan, særlig for de med store stillinger. 

– Med så lav grunnbemanning som vi har i dag, får vi ikke 
laget gode turnuser ved å følge minimumskravene i arbeids-
miljøloven, sier Åse Hejdenberg.

Unntaksbestemmelsene i arbeidsmiljøloven er der for  å gi 
rom for mer hensiktsmessige turnuser i helsesektoren, for-
klarer de tillitsvalgte.

Handler om hverdagen
Åse Hejdenberg har fått mange telefoner fra medlemmer 
som ikke har skjønt hvorfor organisasjonene ikke ville skrive 
under arbeidsavtalen først. Medlemsmøter har vært holdt og 
informasjon har vært sendt som både e-post og brev.

– Det har vært spesielt utfordrende å være plasstillitsvalgt. 
Da står du midt i det, sier Hejdenberg.

– Vi har diskutert mye i lunsjen. Jeg har aldri opplevd at 
medlemmer har vært så uenige før. Dette handler om hvordan 
du skal ha det i hverdagen din. Turnus er viktig for den enkelte, 
sier Asbjørnsen.

Tre uker før det nye helsehuset i Nøtterøy skal åpnes og bli et 
nytt arbeidssted for mange, ble arbeidstakerorganisasjonene 
og kommunen endelig enig om at arbeidplaner skal settes opp 
før en overordnet avtale om arbeidstid inngås. Det blir ikke en 
overordnet arbeidstidsavtale for alle arbeidssteder innenfor 
helse og omsorg, men egne avtaler for hvert arbeidssted.

arbeidsplan

Dersom arbeidstakerne arbeider til ulike tider på døgnet, skal det utar-
beides en arbeidsplan som viser hvilke uker, dager og tider den enkelte 
arbeidstaker skal arbeide. Arbeidsplanen skal utarbeides i samarbeid med 
arbeidstakernes tillitsvalgte. Dersom ikke annet fremgår av tariffavtale, skal 
arbeids planen drøftes med arbeidstakernes tillitsvalgte så tidlig som mulig 
og senest to uker før iverksettelsen. Arbeidsplanen skal være lett tilgjengelig 
for arbeidstakerne. (Arbeidsmiljøloven paragraf 10-3)

gjennomsnittsberegning

Lovens grenser for alminnelig arbeidstid er 9 timer i løpet av 24 timer, eller 
40 timer i løpet av 7 dager. 

Gjennomsnittsberegning av arbeidstid betyr at man kan fordele arbeids-
tiden slik at en arbeider mer i en periode uten overtidsbetaling, mot at 
arbeidstakeren får mer fri i en annen periode. Men gjennomsnittet skal ikke 
overstige lovens grenser. 

I dag kan arbeidsgiver og arbeidstaker i virksomheter som er bundet av 
tariff avtale, avtale gjennomsnittsberegning av arbeidstiden, maks opptil 10 
timer i løpet av 24 timer, eller 54 timer i løpet av sju dager. 

En virksomhet kan søke Arbeidstilsynet om dispensasjon for en periode 
på inntil 26 uker, så sant arbeidstiden ikke overstiger 13 timer i løpet av 24 
timer, eller 48 timer i løpet av sju dager. Før Arbeidstilsynet kan ta en beslut-
ning, må arbeidstidsordningen drøftes med arbeidstakerens tillitsvalgte. 
Gjennomsnittsberegning er regulert i arbeidsmiljølovens paragraf 10-5.

reportasje

11 
timer sammenhengende 
fritid i løpet av 24 timer

Arbeidstaker har krav på minst:

Arbeidsgiver og tillitsvalgte i 
 virksomhet med tariffavtale 
kan avtale en kortere arbeidsfri 
 periode, men ikke kortere enn:

Den ukentlige fritid er absolutt. 
Den daglige fritiden kan fravikes 
under spesielle vilkår.  

Hviletid er regulert i arbeidsmiljø-
lovens paragraf 10-8

35 
timer sammenhengende 
fritid i løpet av 7 dager

8 
timer daglig og  
28 timer ukentlig 

DAGLIG OG UKENTLIG FRITID


