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Honngsuttalelse - forslag til endringer I arbeidsmiljoloven

KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon har mottatt til uttalelse ulike forslag til endringer i
arbeidsmiljoloven. KA er en arbeidsgiverorganisasjon for virksomheter med kirkelig forankring med om
lag 500 medlemsvirksomheter. De fleste medlemsvirksomhetene er kirkelige fellesrid som i henhold til
kfukeloven $ 14 er arbeidsgiver for lokalt tilsatt personell i Den norske kirke.

Kirkelig sektor har en del srrtrekk dels knyttet til at mye arbeidstid natudig mi utfores pi sondager

og helligdager, samt pi kveldstid. Det finnes allerede et forskriftsmessig unntak fta atrrl S 10-8 lerde ledd
for klokkere, organister og kirketjenete slik at disse kan pilegges i arbeide oftere enn hver ttedje sondag.

Alderssammensetningen pi sektoren viser en relativt hay andel av arbeidstakele over 60 ir og
deltidsarbeid er utbredt. Den hoye forekomst ^v deltid skyldes i all hovedsak de rettslige
rammebetingelser som regulerer den lokale kirke. Det skal etter loven vrre kirkelige fellesrid i alle

kommuner. Med dagens kommunestruktur, blit de lokalkirkelige administrasjoner innenfor hver
kommune svrrt smi arbeidsplasser.

KA har folgende kommentarer til de foreslitte endringer i arbeidsmiljoloven:

1,. Om aldersgrenser mv

Aldetsgtense

Etter KAs erfaring er aldersgrensen pL 70 ir godt innarbeidet og skaper forutsigbarhet for bide
arbeidstakere og arbeidsgivere. En del arbeidstakere pi kirkelige sektor velger i fortsette arbeidsforholdet
etter fylte 70 hr etter avtale med arbeidsgiveren. Dette gjelder i all hovedsak min&e deltidsstillinger.
Erfaringen fia dette viser at eldre arbeidstakere kan yte en god og nyttlg innsats etter fylte 70 ir, men for
i unngi belastende konflikter vedrorende arbeidstakerens arbeidsevne, bor arbeidsgiveren sti fritt til i
bestemme hvorvidt en arbeidstaker helt eller delvis skal gis adgang til i fortsette arbeidsforholdet ettet
fylte 70 ir. Dagens 70-irs grense ivaretar siledes hensynet til en verdig avslutning pi arbeidslivet for eldre
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arbeidstakere. KA vutderer det derfor som hensiktsmessig i opprettholde dagens bestemmelser om at
arbeidsforholdet kan bringes til opphor ved fylte 70 hr, og stotter altemativ 1.

Bedriftsintem pensjonsordning med lavere aldersgrense

KAs medlemsvirksomheter er bundet av taiffavtale med pensjonsordoirg med aldersgrense lik statlig
og kommunal sektor pL70 hr. Det er imidletid ipnet for i inngi avtale om fortsatt i sti i jobb dersom
partene onsker det. Slik KA r.'urderer det, er dette en ordning som ivaretar bide ansatte
og virksomhetene.

KA ser at det ved innforing av nye pensjonsordninger kan bli behov for hha en viss fleksibilitet til i ha
virksomhetsbaserte pensjonsordninger som ikke er knyttet il taiffavtaler. Etter KAs r,-urdering bor
derfor dagens bestemmelser opprettholdes med fleksibel adgang for virksomheter til i: fastsette lavere
aldersgrense i pensjonsordninger innenfor de rammer rettspraksis og bestemmelsene om diskriminering
setter. KA stotter derfor altemativ a).

2. Om arbeidstid

Gi ennomsnitts beregning
KA stotter forslaget om utvidelse av ralnmene for mulighet til gjennomsnittsberegning av arbeidstid. Det
synes som om hensynet til arbeidstakeme er tilstrekkelig ivaretatt ved at det maksimale uketimetallet er
beholdt.

Overtid
Nir det gfelder forslag om utv-idet rett til i pilegge overtid er det innenfor KA-sektoren ikke noe vesendig
behov for slike endringer. Vi har likevel ikke store innvendinger til at man skal kunne arbeide noe mer
overtid i lopet av en konsentrert periode. Av hensyn til arbeidstakemes helse og velferd mener vi det er
svrrt viktig at de ytre ralnmene for hvor mye overtid som kan pilegges i lopet av et hr blir beholdt, slik
det er foreslitt.

Turnus
Det er lite eller ingen bruk av turnus pa KA sektoren.
KA vil pipeke at noen av forslagene vil medfore at det vil kunne komme svrrt mange enkeltsaker til
Arbeidstilsynet. Dette r.'urderes som uheldig.

Son- og helgedagsatbeid
KA er skeptisk til forslaget om endring av $ 10-10 andre til femte ledd.
Forslaget som foreligger vil kunne medfore at sondagen som helligdag og alminnelig fridag og en
annededes dag i samfunnet settes yttedigere under press. Dette ser vi som svrrt uheldig. Det forhold at
familier i storst pt'lig grr'dhar en felles fidagi uken er et samfunnsmessig gode. For barn vil det ogsi
vrre ekstra 

"ikflg 
at foreldrene har fri pi tidspunkter da skole eller barnehage er stengt.

For den enkelte vil det ogsi vrere av stor velferdsmessig betydning Lha fipi et tidspunkt der famiJie og
venner ogsi har fri. For mange vil ogsi det i ha fri pi sondag ha betydning for muligheten til h utsve
sin religion slik man selv mitte onske.



3. Midlertidig ansettelse mv
Midlertidig ansettelse

KA onsker et anstendig arbeidsliv med et trygt stillingsvem for arbeidstakerne. Faste ansettelser

representerer ikke bare trygghet for den enkelte arbeidstaker, men det tilfoter ogsi virksomheten
stabilitet og danner et godt fundament for videre drift og uwikling av virksomheten.

Samtidig erkjennes det at virksomhetene i KA-omridet i ulik grad har behov for i benytte seg av

midlertidig arb eidskraft.

Fremfor en utvidelse av regelverket til A omfatte en generell adgang til midlertidig ansettelse for en

tidsbegrenset periode, mener KA at utvidelsen forst og fremst bor besti i i presisere innholdet og
utvide rafirmene for de ansettelsesgrunnlagene som finnes i dagens hovedbestemmelse for midlertidig
ansettelse, jf. aml S 14-9, 1.ledd, bokstav a.

I tillegg til en forenkling av ordlyden i dagens hovedbestemmelse, slik departementet foreslir, mener
KA at aml $ 14-9, forste ledd bor utvides til i omfatte flere positive hjemler for midlertidig ansettelse,

samt presisere og delvis uwide ralnmene for slike ansettelser.

I KA-sektoren er det spesielt sesongansettelse pi kirkegirdene som er utfordtende. Domstolen synes

ikke i akseptere sesongansettelser som varer like lenge som selve sesongen, if.LG-2013-97744. Dette
medforer bemanningsmessige vanskeligheter og skaper tung arbeidsbelastning og lite variasjon i
arbeidet for arbeidstakeme. KA foreslir derfor at adgangen til sesongansettelse ptesiseres i loven og
at adgangen til slik ansettelse utvides til seks mineder. I tillegg til sesongansettelse, er positivt angitte
hjemler for prosjektatbeid og ansettelse i pivente av kvalifisert arbeidskraft egnet til a b[ tydeligere
regulert.

Enddnget i fireAtsteglen

For det tilfelle Regjeringen innfzrrer en generell adgng til midlertidig ansettelse, mener KA at gode
grunner taler for i innlemme en eventuell generell adgang til midlertidig ansettelse i fireirsregelen.
Dette er midlertidig ansatte som i all hovedsak vil bidra til i lose de ordinrre, lopende
arbeidsoppgavene, pi lik lin1e som ovrige midlertidige arbeidstakere som er ansatt med hjemmel i
aml $ 14-9, 1. ledd bokstav a og b.

Praksisarbeid er etter KAs syn vesensforskjellig fra ordinrrt arbeid. Dette er i all hovedsak atbeid
r;itfsrt av en annen type arbeidskraft som ikke bor omfattes av fteitsregelen. Selv om det blir utfort
ordinrrt arbeid, er det likevel store variasjoner blant de som er ansatt i praksisarbeid nir det gjelder
behov for opplrring, og om de innehar eller enkelt tilegner seg nodvendige ferdigheter for h utfote
oppgavene. Dersom praksisarbeid skal omfattes av fueitstegelen, kan dette svekke arbeidsgivers
motivasion til i foreta slike ansettelset.



Ni.r det gjelder sporsmilet om reduksjon av freirsregelen, er KA av den oppfatning at der synes
rimelig at den reduseres forholdsmessig med omfanget av utvidelsen av bestemmelsene om
midlertidig ansettelse. En reduksjon av ftei.rsregelen styrker stillingsvernet og skjerper arbeids-
givernes bevissthet omkring bruk av midlertidige arbeidskontrakter.

Oppsigelse av midlertidige arbeidsavtaler i avtalepedoden

KA stotter departementet forslag om at det bor fremgi av loven at det er adgang til i si opp
midlertidige arbeidsavtaler etter lovens oppsigelsesregler i avtaleperioden, herunder saklig grunn til
oppsigelse, oppsigelses frister mv.

Med vennlig hilsen

KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasion
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