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Høringssvar - hva bør skje med BHT? – «En fremtidsrettet bedriftshelsetjeneste 
med fokus på kjerneoppgaver».

Innledning

Norsk Sykepleierforbund (NSF) takker for invitasjonen til å avgi høringssvar på 
rapporten som omhandler framtidens bedriftshelsetjeneste. Vårt høringssvar tar hovedsaklig utgangspunkt i 
arbeidstakerperspektivet, og gir synspunkter knyttet til både kapittel 12 og 13 i rapporten.

NSF mener at rapporten belyser godt dagens BHT-ordning med muligheter og utfordringer, samt aktuelle og 
mindre aktuelle alternative modeller for en mer framtidsrettet BHT. Den fremstår både kvalitativ og grundig i 
sin helhet. NSF opplever at  Ekspertgruppen har lagt til rette for en god prosess med intervjuer og 
innspillsmuligheter underveis. Rapporten gir et godt grunnlag for det videre utviklingsarbeid der vi forutsetter 
at partene utover høringen involveres i både valg av modell, videreutvikling av innhold, organisering og 
forhold til målgrupper. Rapporten viser til fire mulig hovedmodeller, hvorav lovbasert modell anbefales. NSF 
støtter ekspertgruppens anbefaling om en lovbasert modell, da den vil være myndighetsstyrt, ivareta 
samfunnsperspektivet og være i tråd med norsk arbeids og velferdsmodell. 

Norsk Sykepleierforbund har følgende hovedsynspunkter på høringen: 

NSF er fornøyd med at rapporten gjennomgående støtter oppunder arbeidslinja, arbeid og •
velferdsmodellen og trepartssamarbeidet som grunnleggende fortrinn i norsk arbeid- og samfunnsliv. 
Systematisk arbeidsmiljøarbeid skal skje gjennom partssamarbeid på sentralt og lokalt nivå i tråd med 
Arbeidsmiljøloven og Hovedavtalens bestemmelser. Det vil være viktige momenter som må ivaretas i 
framtidig modell for BHT. 

NSF støtter ekspertgruppens vurdering av at det ligger et merpotensiale og en nytteeffekt for samfunnet •
ved en lovbasert bedriftshelsetjeneste. En lovbasert tilnærming gir muligheter for blant annet bedre 
arbeidshelse, økt yrkesdeltakelse, produktivitet og reduserte helsetjenestekostnader. Vi støtter forslaget 
til lovbasert modell, da den modellen ivaretar samfunnsperspektivet, best treffer rammene for arbeids- 
og velferdsmodellen og er myndighetsstyrt. NSF mener også at BHT fortsatt skal ha en fri og uavhengig 
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stilling. Det er essensielt for å ha tillit til ordningen, og en lovbasert modell ivaretar dette best. Vi støtter 
ekspertgruppens vurdering om at det er behov for en lovforankret BHT-plikt, med et  forsterket regelverk 
som sikrer systematisk forebyggende  og helsefremmende arbeidsmiljøarbeid med bred partsinvolvering 
i prosessene. 

NSF støtter ikke alternative modeller som forsikringbasert modell, markedsbasert modell inkludert •
blandet modell og partsbasert modell. NSF mener at de vurderinger og anbefalinger som 
ekspertgruppen har gjort i forhold til disse er grundige, relevante og i tråd med vårt syn. Vi støtter 
ekspertgruppens vurdering av at lovbasert modell er den beste løsningen for norsk arbeidsliv. NSF går 
derfor ikke nærmere inn på disse øvrige modellene. 

NSF er enig i de økonomiske vurderingene som fremkommer i rapporten som viser til nytte for •
samfunnet og de økonomiske kostnader ved å være tilknyttet og bruke bedriftshelsetjenesten. 
Rapporten fra Oslo Economics viser at en god og treffsikker bedriftshelsetjeneste er en forholdsvis billig 
samfunnsinvestering. NSF mener at en bedriftshelsetjeneste som gjennom samarbeid og dialog treffer 
risikobilde i virksomhetene, vil kunne bidra til å optimalisere arbeidsmiljøet. Oslo Economics har 
beregnet de årlige samfunnsøkonomiske kostnadene for et ikke-optimalt arbeidsmiljø til 75 milliarder, og 
har samtidig sagt at økt dekningsgrad og bedre relevante tjenester kan redusere disse kostnadene 
betydelig. Gjennomsnittspris pr. ansatt på 1400 kroner ved å være tilknyttet en BHT, er som rapporten 
påpeker en rimelig  investering for optimalisering av arbeidsmiljøet og muligheter til å redusere de store 
kostnadene ved et ikke-optimalt arbeidsmiljø. En videreutvikling og oppstramming av BHT-ordningen er 
nødvendig. Det er et stort potensiale for å treffe risikobildet i den enkelte virksomhet bedre, og med det 
øke lønnsomheten for virksomhetene, samfunnet og for den enkelte arbeidstakers arbeidshelse.
Tilsvarende mener NSF at en lovbasert, kompetent og treffsikker BHT som sikrer samfunnsperspektivet, 
bistår virksomhetene med risikobaserte, målrettede og systematiske tjenester, vil være god butikk for 
samfunnet, virksomhetene og den enkelte arbeidstaker. 
 

NSF mener at det er særs viktig å beholde bransjeforskriften fra 2010, men også utvikle og utvide den i •
tråd med myndighetenes risikobilde. I tråd med Ekspertgruppens vurderinger bør bransjeforskriften 
gjøres mer dynamisk slik at den til enhver tid møter det reelle risikobilde i de enkelte bransjene og 
virksomhetene. NSF er enig i at det nasjonale overvåkningssystemet for arbeidsmiljø og helse (NOA) 
med oppdateringer hvert tredje år kan legge grunnlag for jevnlige revideringer av forskriften sammen 
med annen anerkjent og oppdatert arbeidsmiljøforskning. NSF forutsetter at revideringer da gjøres i 
samarbeid med partene.

NSF mener at bedriftssykepleierne  som utgjør 42 % (jfr. 8.1.4 i rapporten) av de ansatte i dagens BHT, •
er og fortsatt skal være en viktig kompetanse i en tjeneste som skal bidra mot virksomhetene med råd 
og veiledning i spørsmål som omhandler arbeidshelse og arbeidsmiljø. Bedriftssykepleiernes 
kompetanse er ikke berørt i rapporten og det synes å være en svakhet. Bedriftssykepleiere har 
grunnleggende bred kunnskap om helsefremmende og sykdomsskapende faktorer og et unikt 
utgangspunkt for ivaretagelse av mange av BHT sine kjerneoppgaver. De kan ivareta helhet og 
sammenheng, og løse mange oppgaver på flere fagområder. Det gjelder blant annet innenfor 

«Arbeidsmiljø er et undervurdert virkemiddel i sysselsettingsdebatten og i debatten 
om fremtidens arbeidsliv. Godt arbeidsmiljø er god butikk hvis man treffer med 
innsatsen for samfunnet og for den enkelte virksomhet» Sitat; Pål Molander, Stami på Nordisk 
ministerråd
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forebyggende arbeidshelse og psykososialt/ organisatorisk arbeidsmiljø. Denne helhetlige kompetansen 
kan ikke erstattes av hverken psykologer eller andre fagprofesjoner. De bistår også i individsaker der 
eksponering for negative arbeidsmiljøfaktorer krever individuell håndtering og bistand.

Kommentarer til kap 12 – Hvordan fungerer bedriftshelsetjenesten i Norge?

12.1.2 «Styrker ved dagens bedriftshelsetjenesteordning». •
NSF er enig i Ekspertgruppens beskrivelse av at BHT er et hensiktsmessig virkemiddel i o

arbeidsmiljøarbeidet, og at BHT skal bistå arbeidslivet i dette arbeidet. 
Vi er enig i at fagmiljøene i BHT fremstår hovedsakelig som engasjert og dedikert, og at o

fagprofesjonene herunder bedriftssykepleierne gir tillit og faglig tyngde. Vi mener i tråd 
med rapporten at det er et potensiale for kompetanseutvikling og forbedringer i BHT for å 
treffe risikobilde i framtidens arbeidsliv bedre enn i dag. Særlig med tanke på 
bransjekunnskap, psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøutfordringer generelt, og 
spesielt i offentlig kvinnedominert sektor. 

NSF er enig med Ekspertgruppen i at BHTs formål, slik det er beskrevet i «Lov og forskrift  o
mv.» er det behov for å presisere. 

12.1.3 «svakheter ved dagens bedriftshelsetjenesteordning»•
Manglende bevissthet knyttet til samfunnsoppdrageto

NSF støtter ekspertgruppen som sier at bevissthet omkring samfunnsoppdraget kan synes 
mangelfullt og derfor må styrkes i BHT. Det er essensielt at BHT skal bidra til 
samfunnsoppdraget, blant annet bidra til god organisasjons- og arbeidshelse, høy 
yrkesdeltakelse, høy produktivitet og reduserte helsekostnader og velferdskostnader 
knyttet til sykefravær, yrkesskader og tidlig avgang fra arbeidslivet. For å nå målene om et 
mer inkluderende arbeidsliv, kunne møte framtidens arbeidskraftbehov og forventningen 
om at alle skal jobbe mer og lenger, trenger norsk arbeidsliv en bedriftshelsetjeneste som 
er seg bevisst sitt samfunnsansvar.

Manglende fokus på Kjernevirksomheto
Vi er enig i at sentrale kjerneoppgaver må strammes opp i tråd med Forskrift om 
arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av 
bedriftshelsetjeneste, Forskrift om  organisering, ledelse og medvirkning, og slik det er 
beskrevet i rapportens kap. 5.3. Det er hensiktsmessig med mer konkretisering av 
oppgavene. 

NSF mener at psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø må få et større fokus slik 
rapporten peker på. HMS er mye mer enn sikkerhet. Skader og dødsulykker skjer i 
mannsdominert sektor og sjeldent i off. kvinnedominert sektor. I kvinnedominert sektor er 
utfordringen arbeidsbelastninger som gir helseutfordringer over tid og tidlig frafall fra 
arbeidslivet. Det er en svakhet at ikke BHT i større grad kommer til med bistand i 
risikovurderingsarbeidet omkring de reelle arbeidsmiljøutfordringene på det 
organisatoriske nivå. NSFs erfaring er at BHT i helsesektoren fortrinnsvis blir brukt i 
forhold til individsaker, og når skade, slitasje eller sykdom har oppstått, dvs. i høyden 
sekundærforebyggende. Arbeidsmiljøutfordringer som skyldes organisatoriske forhold tas 
sjelden tak i på organisatorisk nivå og arbeidstakerne møtes i stedet med individrettede 
tiltak som for eksempel stressmestringskurs, uten at det samtidig gjøres risikovurderinger 

Digitalt godkjent av forbundsleder, 10.10.2018 - 10:00:29

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1355


2

1 Artikkel Sykepleien forskning 2018-13 «Tiltak for å bedre sykepleieres arbeidsmiljø er ofte individrettet»

og tiltak mot de organisatoriske faktorene/stressorene som fremkaller langvarig negativt 
stress og høy arbeidsbelastning over tid.1 

BHTer kan fristes til å selge inn individrettede tiltak uten at det samtidig er gitt grundig 
risikobasert veiledning og rådgivning for tiltak mot de risikofaktorene som tar arbeidshelsen 
til arbeidstakerne. BHT må gis reell mulighet til å gi veiledning og rådgivning i forhold til 
risikoer knyttet til helse- og velferdskomponentene i arbeidsmiljøarbeidet, herunder 
helseeffekter ved arbeidstidsordninger. Dette er som tidligere nevnt spesielt viktig ettersom 
det er en forventning at arbeidstakerne skal jobbe lenger og være mer produktive, og i 
forhold til samfunnets behov for kompetent arbeidskraft. 

En oppstramming av regelverk som sikrer BHTs mulighet til å bistå med kjerneoppgavene 
før eventuelle tilleggstjenester tilbys er et nødvendig grep.

Mangler i virksomhetenes bestillerkompetanse. o
Rapporten peker på manglende bestillerkompetanse hos partene i virksomheten. NSF 
støtter dette da vi erfarer at bestillerkompetanse handler om både å stille treffsikre krav i 
anbudsrunder når det er aktuelt, og i forhold til hvilke tjenester det reelle risikobildet tilsier 
at virksomheten har behov for, og som skal inngå i de årlige handlingsplanene. NSF 
erkjenner at tillitsvalgte i helsesektoren kan ha lav bestillerkompetanse. Det samme mener 
vi er tilfelle for mange arbeidsgivere. Manglende bestillerkompetanse synligjøres ved 
fravær av systematiske risikovurderinger i forhold til hvilke BHT virksomhetene gjør avtale 
med, og hvilke tjenester som bestilles fra virksomhetene. 

Videreutvikle godkjenningsordningeno
Rapporten viser til at godkjenningsordningen har virket positivt, men at informantene 
mener at det er behov for at godkjenningsenheten i større grad kan vurdere og etterprøve 
BHTenes innretning på kjerneoppgaver og tjenesteproduksjon. Det er NSF enig i.

Dynamisk bransjeforskrift. o
Dette er omtalt under NSFs hovedsynspunkter, prikkpkt.5.

Uklare grenseflater mot arbeidslivssentrene o
NSF mener det er hensiktsmessig å styrke begge fagmiljøene som har et forebyggende og 
helsefremmende perspektiv på arbeidet gjennom forsterket forpliktelse for IA-
virksomhetene til å tilrettelegge for samarbeidet. Samtidig må både BHT og 
arbeidslivsentrene forplikte seg til å samarbeide for at IA-virksomhetene skal få optimal 
veiledning og bistand i forhold til både lovbaserte, systematiske forebyggende 
arbeidsmiljøtjenester og systematiske helsefremmende tjenester som tangerer HR-arbeid 
for å oppnå mål i IA-avtalen. Det må gjøres grenseoppganger for å skape positive 
synergier av den totale kompetansen disse to fagmiljøene har og den bistanden de leverer 
i IA-virksomhetene. 

12.1.4 Uklarheter i regelverket mv.•
Begrepet Bedriftshelsetjenesteo

Ekspertgruppen stiller spørsmål om begrepet kan gi assosiasjoner til alminnelige 
helsetjenester. De peker på at navnet bør reflektere at tjenesten skal bidra til 
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forebyggende arbeidsmiljøarbeid knyttet til arbeidshelse. Det er NSF enig i, men vi er 
usikker på om en navneendring er nødvendig. Et mer presist mandat via forskriften kan 
tydeliggjøre hva tjenesten skal være.

Helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjono
NSF deler ikke Ekspertgruppens vurdering på dette punktet. NSF mener at helsefremmende 
og meningsfylt er gode og nødvendige begreper å ha med i formålet i Arbeidsmiljøloven 
(AML). NSF mener det er viktig for virksomhetene å kartlegge både hva som fungerer bra 
og som gir helse, og hva som ikke fungerer bra og gir risiko i arbeidssituasjonen. Det 
grunnleggende er det forebyggende HMS-arbeidet. Det systematiske helsefremmende er 
et supplement til det systematisk forebyggende arbeidsmiljøarbeidet i virksomhetene. 
Forskriften kan tydeliggjøre BHTs bidrag i dette arbeidet.

Sunne og trygge arbeidsforholdo
Her peker Ekspertgruppen på at det er viktig å avgrense arbeidsgivers ansvar. Dette 
støttes ikke da vi mener at dagens formulering i AML er dekkende. Arbeidstakerens 
arbeidsevne er knyttet til arbeidstakerens totale situasjon som vil kunne variere gjennom 
hele yrkeslivet. Det er viktig at arbeidsgiver kan legge til rette for utfordringer i 
livssituasjonen for arbeidstakerne så langt det er mulig. Det vil også være i tråd med 
mulighetene for å inkludere flere som står utenfor arbeidslivet på grunn av redusert 
arbeidsevne. Hovedfokuset er allikevel på arbeidssituasjonen og arbeidshelse.

Fysisk aktivitet o
NSF støtter Ekspertgruppen i at trening i arbeidstiden for de fleste yrker kan være et 
bidrag til folkehelsen, men da som en tilleggstjeneste, og ikke nødvendigvis som en 
tjeneste basert på risikoforholdene i arbeidssituasjonen. Unntak her vil være yrker som har 
særlige krav til fysisk helse for yrkesutøvelsen.

Helseovervåkningo
NSF er enig at bestemmelsen kan være misvisende, og ha ført til at BHTer har tilbudt 
generelle helsekontroller av alle ansatte. Det bør derfor sees på formuleringen, og om 
nødvendig tydeliggjøre at bestemmelsen gjelder målrettede helseundersøkelser til særskilt 
utsatte grupper som f.eks. sykepleiere som jobber natt.

12.1.5 Manglende rød tråd i BHT-ordningen•
NSF er enig i de vurderinger som er gjort av Ekspertgruppen og støtter behovet for å o

koordinere tiltakene illustrert i figur 12.1. i rapporten.

Kommentarer til kap 13 – Ekspertgruppens forslag til ulike modeller

13.5.3 Generelle virkemidler i lovbasert modell
13.5.3.1 Kjernevirksomheten o

BHTs arbeid skal være å bidra til systematisk primærforebyggende- og helsefremmende 
arbeid basert på vurdering av risikoer og kartlegging av faktorer som fremmer helse på 
den enkelte arbeidsplass. Individrettet arbeid skal være bidrag til virksomhetens 
systematisk oppfølging av forebyggende art, både primærforebyggende for å unngå at 
sykdom og skade oppstår på grunn av forhold på arbeidsplassen, eller 
sekundærforebyggende når sykdom og skade har skjedd. Kurative tjenester (behandling) 
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er ikke, og skal ikke være BHTs oppgave. NSF støtter derfor ekspertgruppen i at det er 
behov for å tydeliggjøre kjernevirksomheten ved en revidering av forskrift om organisering, 
ledelse og medvirkning for å tydeliggjøre samfunnsoppdraget, formålet med BHT og 
forsterke ved å henvise til AML § 3-3. Det er etter vårt syn nødvendig å bevisstgjøre med 
hensyn til sammenhengen mellom de risikoforhold som gir BHT-plikt og de tjenester som 
tilbys fra BHT, og/eller etterspørres fra virksomhetene. Bevisstheten og dermed 
bestillerkompetansen må bedres hos partene i virksomhetene. Samtidig må BHT tilby 
tjenester i tråd med kjerneoppgavene og de reelle arbeidsmiljørisikoene i virksomheter 
som har BHT-plikt.

Ekspertgruppen mener det er behov for en bestemmelse som pålegger BHT å bistå 
virksomhetene med arbeidsmiljørelaterte oppgaver før evt. annen bistand gis som 
supplement. De viser til mulighet for å utarbeide bransjerettede, kunnskapsbaserte 
veiledere med relevant risikobaserte sjekkpunkter. NSF er positiv til dette.

13.5.3.2 Kunnskapsbasert bedriftshelsetjeneste o
Ekspertgruppen anbefaler at kravsgrunnlaget for BHT-virksomheter skal omfatte en 
arbeidsmetodikk som sikrer risikofokusert tilnærming i samsvar med risikopotensialet som 
har utløst BHT-plikten. Virksomhetene i offentlig, kvinnedominert helsesektor der NSFs 
medlemmer i hovedsak befinner seg, har et potensiale for både å risikovurdere de reelle 
arbeidsmiljøutfordringene, og ikke minst gjøre behovsprøvd analyse for hvilken BHT-
kompetanse man må ha for å få best mulig bistand til å møte disse utfordringene. De reelle 
arbeidsmiljøutfordringene blir i dag i liten grad forsvarlighetsvurdert og ivaretatt på det 
organisatorisk nivået i helsesektoren. For eksempel finner Sintef 2at HMS-arbeidet i 
sykehus i liten grad er koblet til arbeid med risikofaktorene for arbeidsrelatert fravær. HMS-
begrepet er adoptert fra industrien med hovedfokus på ulykker og skader. Det er ikke mest 
relevant i sykehus hvor tidspress, høy arbeidsbelastning over tid, søvnproblemer pga. tøffe 
arbeidstidsordninger og høye emosjonelle krav er fremtredende årsaker til sykefravær. 
Samtidig viser forskning som tidligere referert til at arbeidsmiljøtiltakene ofte er 
individrettet.

Ekspertgruppen uttrykker i rapporten at det er en for svak sammenheng mellom 
risikopotensialet som har utløst BHT-plikten  og de tjenestene BHT leverer. NSF støtter 
dette og mener at det er behov for å se på spissede krav til lovpålagte tjenester, ny 
arbeidsmetodikk, gjerne nasjonale kunnskapsbaserte veiledere/retningslinjer som i langt 
større grad legger til rette for å treffe risikobildet i den enkelte virksomhet/bransje. Men 
også gode rammevilkår som gjør at BHT kommer til med sin kunnskap. Det må da foregå i 
samarbeid med partene i virksomheten, og øvrige offentlige bidragsytere som blant annet 
arbeidslivssentrene i NAV. Disse bidrar også i arbeidsmiljøarbeidet med sitt mandat knyttet 
til samarbeidsavtalen om IA.

13.5.3.5 Godkjenningsordning o
I høringsvaret fra NSF i 2008 om «Forslag om utvidelse/endring av bedriftshelstjenesten» 
foreslo NSF at godkjenningsorganet skulle være Stami i samarbeid med Statens 
helsetilsyn da grunnstammen i enhver bedriftshelsetjeneste er autorisert helsepersonell 
med tilleggsutdannelse i arbeidsmiljø. Dette ble ikke tatt til følge da godkjenningsenheten 
ble lagt til Arbeidstilsynet. NSF mener fortsatt at det er behov for at det i 
godkjenningsordningen forutsetter et formalisert samarbeid med helsetilsynet, med 
bakgrunn i at helsepersonell som arbeider i BHT er underlagt helselovgivningen.

13.5.3.5.4 Kompetansekrav hos BHT-personell*
NSF er enig i at kunnskapsbasert kompetanseutvikling for BHT- personell er 
viktig, og at det må sees i et nytt lys. Bedriftssykepleiere utgjør den største 
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yrkesgruppen i bedriftshelsetjenesten, og kan betegnes som «arbeidslivets 
helsesøstre». De har en naturlig plass i både nåtidens og framtidens 
bedriftshelsetjeneste. NSF samarbeider med NSFs landsgruppe for 
bedriftssykepleiere (NSFLBS) for at det skal utvikles et utdanningstilbud med 
spesiell vekt på hva som fremmer god arbeidshelse og hvordan forebygge 
arbeidsrelaterte helserisikoer i norsk arbeidsliv. NSF mener at det er på høy tid at 
BHT-personell, herunder bedriftssykepleiere får et styrket utdanningstilbud. Et 
utdanningstilbud kan omfatte flere av BHTs profesjonsgrupper og kan inneholde 
spesifikke moduler som treffer de ulike profesjonene som arbeider i BHT. Dette vil 
løfte den totale kompetansen i bedriftshelsetjenesten mer enn justerte og 
modulbaserte kurs alene. Som tillegg til utdanning vil Stamis kurs være viktige for 
utvikling og påfyll av nyere kunnskap i tråd med risikobilde i arbeidslivet.

13.5.3.8 Partsinvolveringo
NSF støtter ekspertgruppens anbefaling, og forventer at det fortsatt sikres bred 
partsinvolvering i tråd med den norske arbeids- og velferdsmodellen. Det forebyggende 
arbeidsmiljøarbeidet er et felt der arbeidslivets organisasjoner er tett på via arbeidsgivere 
og tillitsvalgte.

13.5.3.9 Bransjeforening for BHTo
NSF støtter at det etableres en bransjeforening. NSF er gjennom landsgruppen for 
bedriftssykepleiere involvert i et påbegynt arbeid for å få opprettet en bransjeforening. 

13.5.4 Forslag til ulike varianter av lovbasert modell•
Norsk Sykepleierforbund støtter som tidligere nevnt i høringssvaret ekspertgruppens anbefaling om 
en lovbasert BHT-modell. NSF mener at variant B gir en dynamisk innretning på bransjeforskriften, 
og er et alternativ som best knytter BHT- ordningen til myndighetenes risikobilde i takt med 
framtidens arbeidsliv. 

NSF mener at tilsyn fra myndighetene er nødvendig og forutsetter at forenklet tilsyn betyr at 
tilsynene fra Arbeidstilsynet også blir mer dynamiske og mer treffsikre i tråd med risikobilde i de 
forskjellige bransjene og tilliggende virksomheter. 

NSF ønsker å presisere at en fleksibel ordning forutsettes å ta utgangspunkt i kunnskaps- og 
risikobasert arbeidsmiljøarbeid, og at all revidering av en fleksibel og dynamisk bransjeforskrift 
gjøres i samråd med partene i arbeidslivet. 
Ekspertgruppen viser til muligheter for å kombinere variantene og til departementets videre arbeid 
med en treffsikker BHT-ordning. Vi forutsetter at departementet i det videre arbeidet aktivt bruker 
partssamarbeidet.

Med vennlig hilsen

Eli Gunhild By Harald Jesnes
Forbundsleder Forhandlingssjef
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