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INNSPILL TIL ARBEIDSTIDSUTVALGET
Det vises til møte 8 okt. 2014 der undertegnede møtte i utvalget og redegjorde for
YS sine forventninger til utredningen om arbeidstid.
I min redegjørelse hevdet jeg at våre medlemmer opplevde at kravene til effektivitet
er stadig økende i norsk arbeidsliv, og at dette har sammenheng med økte
inntjeningskrav. Vi erfarer at flere forbund har tatt til orde for strengere regulering
av arbeidstid i tariffavtalene for å demme opp mot utviklingen.
Jeg nevnte at bl.a. at Yrkestrafikkforbundet hevder at selv om tariffavtalens regler
er uendrete, så blir yttergrensene for hva som er lovlig utnyttet i større grad enn
tidligere og de ansatte opplever å ha fått en hardere hverdag. Parat opplyser at de
møter krav om endring av arbeidstidsreglene i tariffavtalene for å kunne tilpasse
seg konkurransen i internasjonal luftfart.

Besøksadresse:

Lakkegt. 23

Utvalget ba om å få fremlagt evt. dokumentasjon på disse forholdene. Noen av
“påstandene” er vanskelig å dokumentere fordi vi ikke har statistikk over f.eks.
antall delte dagsverk o.l., men noe informasjon har vi. For det første har YS et eget
arbeidslivsbarometer der vi siden 2009 har stilt arbeidstakere og ledere spørsmål
om bl.a. arbeidstid.
Barometeret er utviklet i samarbeid med AFI og inneholder mye data. YS har laget
noen tabeller ut fra databasen som følger vedlagt i vedlegg 1. Det er også tatt inn
en liste over noen av de spørsmål som er stilt i barometeret og som kan krysses på
forskjellig vis og derigjennom skaffe interessante opplysninger.
Dersom det er interessant kan vi redegjøre nærmer for de opplysningene som
finnes i databasen, evt. lage en fyldigere presentasjon for utvalget.
For det andre har Yrkestrafikkforbundet gjort en spørreundersøkelse blant egne
medlemmer i 2012 om hvordan de opplever egen arbeidshverdag. Deler av
undersøkelsen bør være av interesse for utvalget. Blant annet spørsmål 8 og 9
som viser at 61 % av de ansatte arbeider delte skift og 62 % av disse er
misfornøyd med det. Undersøkelsen er vedlegg 2.
Jeg venter på et oppsett fra Parat som vil redegjøre for endringer i tariffavtalene
innen luftfart, samt en masteroppgave som er gjort vedrørende arbeidshverdagen
til ansatte i luftfart. Disse vil bli oversendt utvalget så snart som mulig.
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Ta gjerne kontakt med undertegnede på tlf. 977 07 209 dersom det er behov for
ytterligere opplysninger om f.eks. arbeidslivsbarometeret.

Vennlig hilsen
YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND

Ørnulf Kastet
advokat

