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Tvisteløsningsnemndas avgjørelser

Norsk Sykepleierforbund (NSF) viser til Departementets brev av 31. juli 2017 der det inviteres til å komme med innspill 
til høring om endringer i arbeidsmiljøloven om deltidsansattes fortrinnsrett og rettskraft for Tvisteløsningsnemndas 
avgjørelser.

NSF syns det er svært positivt at Departementet har tatt et raskt initiativ til endringer i bestemmelsen om fortrinnsrett for 
deltidsansatte, som følge av Høyesteretts dom (HR-2016-876-A). Bestemmelsen om fortrinnsrett for deltidsansatte har 
helt siden den kom inn i arbeidsmiljøloven i 2005 vært flittig brukt av sykepleiere som har ønsket økt heltid/økt 
stillingsstørrelse. Bestemmelsen har etter NSFs syn vært et viktig bidrag for å få bukt med ufrivillig deltid.

NSF støtter alle Departementets endringsforslag. Nedenfor følger våre kommentarer til disse, samt et par andre viktige 
innspill.

Deltidsansattes fortrinnsrett til del av stilling

Som fremholdt i høringsnotatet har Tvisteløsningsnemnda hatt en langvarig praksis om at deltidsansatte har kunnet 
hevde fortrinnsrett også til en del av en utlyst stilling, forutsatt at lovens øvrige vilkår (kvalifisert og ikke til vesentlig 
ulempe for arbeidsgiver) var oppfylt. Høyesteretts fortolkning innebar således en innsnevring av bestemmelsens 
rekkevidde. Sett hen til det store omfang av uønsket deltid som særlig er fremtredende innen helse- og 
omsorgssektoren, er det etter NSFs syn et helt riktig grep å sørge for at fortrinnsrettsbestemmelsen (igjen) kan bidra 
mest mulig effektivt til å oppfylle lovens formål. NSF støtter derfor forslaget om å gi deltidsansatte fortrinnsrett til en del 
av en utlyst stilling.

Som Departementet fremholder i høringsnotatet vil en regel om at man ikke kan gjøre krav på fortrinnsrett til en del av 
en stilling slå spesielt uheldig ut for deltidsansatte med høy stillingsandel, fordi de ikke vil kunne kombinere sin 
nåværende stilling med hele den utlyste stillingen. Mange av NSFs medlemmer befinner seg i nettopp denne 
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kategorien. For sykepleiere med stillingsstørrelser fra 70 prosent og oppover vil det derfor i praksis ikke være mulig å få 
økt stillingen ved hjelp av fortrinnsrettsbestemmelsen.

Departementet fremholder at en fortrinnsrettsregel for deltidsansatte som også skal gjelde til en del av en stilling, skal 
praktiseres i tråd med nemndas tidligere praksis, dvs. at hovedregelen vil være at en deling av en utlyst stilling vil 
utgjøre en ulempe for arbeidsgiver, og at det derfor skal stilles relativt små krav til arbeidsgivers konkretisering av 
negative virkninger. NSF ser det som viktig at Departementet i dette spørsmålet skiller mellom vilkår for fortrinnsrett og 
bevisvurdering. Det er riktig at nemnda i sin bevisvurdering har stilt relativt små krav til konkretisering av at det foreligger 
en vesentlig ulempe i saker der arbeidsgiver sitter igjen med en liten reststilling. Dette er imidlertid utslag av en konkret 
vurdering i den enkelte sak av om det foreligger vesentlig ulempe. Den konkrete bevisvurderingen bør fortsatt nemnda 
foreta i den enkelte sak basert på de konkrete bevis som foreligger.

Stramme budsjetter og lav bemanning, som ofte er situasjonen i helse- og omsorgssektoren, vil mange ganger kunne 
fremstå som en umiddelbar hindring for å finne løsninger, og særlig hvor det er snakk om oppdeling av stillinger som 
resulterer i små reststillinger. Samtidig er det et faktum at det i den samme helse- og omsorgssektoren er et stort 
omfang av overtid/merarbeid, noe som i mange tilfeller burde tilsi en høyere grunnbemanning. NSF er av den 
oppfatning at arbeidsgiver i denne typen saker bør kunne vise til at man har forsøkt å finne løsninger på de umiddelbare 
og generelle utfordringer som ligger i å dele opp stillinger. I motsatt fall vil man etablere en regel som i praksis hindrer 
alle ansatte i høy stillingsprosent i å hevde fortrinnsrett.

Drøftingsbestemmelsen i § 14-3(3) pålegger arbeidsgiver å drøfte spørsmålet om fortrinnsrett med arbeidstaker før det 
tas beslutning om ansettelse. Etter NSFs syn vil det nettopp i et slikt drøftingsmøte være mulig for arbeidsgiver og 
arbeidstaker å diskutere mulige løsninger der hvor en stilling må deles opp. Videre vil referat fra slikt møte kunne 
dokumentere og konkretisere de ulemper som arbeidsgiver påberoper, i de tilfeller hvor man ikke finner en løsning og 
tvisten ender i nemnda. NSF foreslår at det tas inn i bestemmelsen et krav om referat fra drøftingsmøtet, med mindre 
partene er enige om at dette er unødvendig. Et slikt krav vil også lette nemndas arbeid.

Departementet foreslår at presiseringen om rett til å utøve fortrinnsrett til del av en stilling tas inn som ny, andre setning 
i § 14-3(2). Arbeidsmiljøloven § 14-3(2) angir vilkårene for utøve fortrinnsrett. NSF mener at presiseringen tematisk 
hører inn under bestemmelsens første ledd, og foreslår derfor at den isteden tas inn som ny, andre setning i § 14-3(1), 
med følgende ordlyd:

«Fortrinnsrett kan også gjøres gjeldende til del av en stilling.»

Kvalifikasjonskravet

Nemnda har i noen avgjørelser lagt til grunn at en sykepleier med nattevaktstilling ikke kan gjøre fortrinnsrett gjeldende 
til en stilling som sykepleier på dag/kveld selv om sykepleierstillingene er på samme avdeling. I høringsbrevet er det vist 
til sammenhengen mellom kvalifikasjonsvilkåret i arbeidsmiljøloven § 14-2 (1) og § 14-3 (2). NSF oppfatter at 
fortrinnsretten gjelder om lag samme stilling som arbeidstaker har, og at det er dette departementet har siktet til ved 
formuleringen «om lag samme arbeidsoppgaver». Det er således ikke krav om fullstendig identisk innhold i stillingene. 
Etter NSFs syn bør det avgjørende være om arbeidsgiver innenfor styringsretten kan omplassere arbeidstaker til den 
omtvistede stillingen. I slike tilfeller bør også arbeidstaker kunne utøve fortrinnsrett, gitt at lovens øvrige vilkår er oppfylt. 
Dette bør komme klart frem i forarbeidene.

Rettskraft
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NSF støtter også forslaget om å klargjøre at Tvisteløsningsnemndas avgjørelser skal ha rettskraft og er enig i 
Departementets begrunnelse for en slik lovendring. En rettstilstand der Tvisteløsningsnemndas vedtak i realiteten kun 
er rådgivende, og når som helst kan bestrides for domstolene, vil etter NSFs syn være svært uheldig ut fra formålet om 
å etablere en rask og betryggende tvisteløsning, som et alternativ til domstolsbehandling og tradisjonell administrativ 
håndheving. Rettskraft er videre avgjørende for at arbeidstaker og arbeidsgiver skal oppnå forutsigbar rettsstilling og for 
at nemndas avgjørelser også i fremtiden skal ha den nødvendige autoritet.

Søksmålsfrist

Departementet mener det er behov for en klarere regel for når søksmålsfristen etter arbeidsmiljøloven § 17- 2, tredje 
ledd begynner å løpe, og foreslår å presisere at fristens utgangspunkt er det tidspunktet nemndas avgjørelse sendes ut 
til partene. NSF er enig i at det er behov for en klargjøring av når åtte ukers fristen begynner å løpe, for å sikre at fristen 
blir reell, og støtter derfor forslaget. En forutsetning for at den foreslåtte lovendringen skal fungere etter sin hensikt, er at 
det etableres et system som sikrer at Tvisteløsningsnemndas vedtak dateres først når de er klar for utsendelse.

Plassering av fristregler for å fremme sak for nemnda

NSF støtter også forslaget om at fristreglene som gjelder for å fremme en sak for nemnda flyttes fra forskrift om 
tvisteløsningsnemnd og inn i arbeidsmiljøloven. Kunnskap om fristreglene er av stor betydning for at arbeidstakere skal 
kunne oppnå de rettigheter som arbeidsmiljøloven gir. Tvisteløsningsnemnda har praktisert fristreglene svært strengt, 
noe som har gitt seg utslag i mange avvisningsvedtak på grunn av fristoversittelse. Ved å flytte disse praktisk viktige 
reglene inn i loven, vil de etter NSFs syn være lettere tilgjengelig for brukerne av nemnda.

Med vennlig hilsen

Eli Gunhild By

Harald Jesnes
Forbundsleder

Forhandlingssjef

Digitalt godkjent av forbundsleder, 31.10.2017 - 08:48:13


	_GoBack
	bmToCompany
	bmLedInCharge
	bmLedORef
	bmInCharge
	bmORef
	bmLedODate
	bmLedYRef
	bmODate
	bmYRef
	bmMember
	bmTitle
	bmText
	bmFromCompany
	bmLawyer01
	bmVAddress
	bmLawyer02
	bmPAddress
	bmLawyer03
	bmZipCity
	bmLawyer04
	bmPhone
	bmLawyer05
	bmFax
	bmLawyer06
	bmEmail
	bmLawyer07
	bmBank
	bmLawyer08
	bmLedInvoice
	bmLawyer09
	bmInvoice
	bmLawyer10
	bmLawyer11
	bmLawyer12
	bmClosing
	bmSignature01
	bmInChargeSignature
	bmSignature01Title
	bmInChargeTitle

