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4 Meninger

Partenes ansvar

Staten kan ikke løfte oss ut av trangere tider. Det kan 
arbeidsgivere og arbeidstagere. Staten må gi dem muligheten.

I 
forkant av årets tariffopp-
gjør har to offentlige 
utvalg – Produktivitets-
kommisjonen og Arbeids-
tidsutvalget – levert sine 
anbefalinger. De handler 

om reformer som kan utnytte 
samfunnets ressurser bedre. 
De handler derfor også om å 
gjøre Norge bedre rustet til 
trangere tider. 

Dersom utvalgenes anbefa-
linger følges opp med politiske 
vedtak kan dette ha positiv 
virkning på norsk konkurranse-
evne og verdiskaping. De kan 
lette veien fra særstilling til 
vellykket omstilling. Men det er 
en klar grense for hvor langt 
stortingsvedtak kan bringe oss. 
Den norske modellen beror på 
et trepartssamarbeid, og 
dermed hviler et stort ansvar på 
arbeidsgivere og arbeidstagere. 

Tidsskriftet The Economist 
brakte ifjor høst en artikkel 
som beskrev hvor traurig de 
syntes det sto til i Norge og 
mante til å bringe frem 
vikingånden. Artikkelforfatte-
ren skrev blant annet at staten 
undergraver arbeidsmoralen i 
Norge. Grunnet den dårlige 
statlige arbeidsmoralen «nyter 
de fleste mennesker godt av 
kun en 37-timers uke og 
tredagers helger er gjengs» – 
skrev The Economist.

Så feil kan man ta. Det er 
ikke staten som bestemmer 
hvor mye det arbeides i Norge. 
Det gjør i all hovedsak partene i 
arbeidslivet. Slik er det i dag – 
og slik anbefaler Arbeidstidsut-
valget, ledet av undertegnede, 
at vi fortsetter fremover. 

Den norske arbeidsmiljølo-
ven setter grenser for hvor mye 
og når det kan arbeides. Den er 
en vernelov. Men loven 
bestemmer ikke hvor mye en 
arbeidstager skal arbeide, og på 
hvilke vilkår. Det må avtales 
mellom partene i arbeidslivet. 
Loven angir hvor mye en 
arbeidstager kan arbeide, mens 
tariffavtalene i hovedsak 
regulerer hvor mye en arbeid-
stager skal arbeide, og hvilken 
godtgjørelse en skal ha. 

Eksempelvis er det derfor 
slik, at når flertallet av de med 
heltidsstilling i Norge har en 
ukentlig arbeidstid på 37,5 
timer er det fordi de har en 
tariffavtale som fastsetter 
dette. Loven åpner for at det 

gersidens medvirkning er også 
positivt for arbeidstagernes 
utvikling, trivsel og helse, og 
derfor for produktivitet og 
lønnsomhet. 

Er man en tariffbundet 
virksomhet gir loven adskillig 
fleksibilitet i forhold til arbeids-
tid. Såfremt arbeidsgiver og 
arbeidstager siden blir enige, kan 
en tariffbundet virksomhet i 
praksis avtale seg bort fra store 
deler av loven. Er man ikke 
tariffbundet, kan man imidlertid 
se langt etter effektive lokale 
tilpasninger av arbeidstiden.

Kravene for å bli regnet som 
en tariffbundet bedrift er ikke 
egentlig så vanskelig å oppfylle. 
Alt man trenger en tariffavtale. 
Den behøver hverken være lang 
eller komplisert. Men den må 
være en skriftlig avtale om 
generelle lønns- og arbeidsfor-
hold. Hverken arbeidsgiver eller 
arbeidstagerne trenger å være 
medlem av større organisasjo-
ner. Kunnskapen om hva det 
betyr å være tariffbundet er 
imidlertid mager. Det samme 
gjelder hva som kreves av en 
lokal avtale om unntak fra loven. 
Resultatet er at mange mindre 
virksomheter – og de har vi 
mange av i Norge – ikke oppnår 

en arbeidstid som er tilpasset 
deres behov. Heldigvis finnes det 
en kur. En enklere og mer 
forståelig lov. Alternativt, bedre 
informasjon om lovens bokstav.

Skal den norske modellen 
hjelpe oss gjennom trangere 
tider må både arbeidsgiverne og 
arbeidstagerne være seg sitt 
ansvar bevisst. Men samtidig må 
myndigheten legge til rette for at 
både små og store virksomheter 
kan være del av modellen.

Karen Helene Ulltveit-Moe, 
professor ved Økonomisk institutt, 
Universitetet i Oslo

kan arbeides 40 timer i løpet av 
en uke – eller mer om partene blir 
enige om det. Når vi i Nordsjøen 
har skiftordninger med to uker 
på jobb og fire uker hjemme er 
det ikke fordi myndighetene har 
bestemt at det skal være slik. 
Arbeidsgiverne og arbeidstager-
nes organisasjoner har avtalt at 
det skal være slik.

Arbeidstidsbestemmelsene i 
tariffavtalene er viktige. De 
påvirker effektivitet, kostnader, 
lønnsomhet, konkurranseevne 
og offentlig ressursbruk. Den 
norske modellen hviler på et 
nært samspill mellom lov og 
avtaler. Loven gir kun et sett av 
hovedbestemmelser for arbeids-
tiden. Men så å si alle lovbestem-
melsene kan partene også avtale 
unntak fra. Det gir partene i 
arbeidslivet stor innflytelse.

Det er fint. I Norge har vi 
tradisjon for at partene i 
arbeidslivet tar et betydelig 
ansvar for å ivareta hensynet til 
samfunnet som helhet. I 
perioder preget av økonomiske 
utfordringer og behov for 
omstilling er dette særlig viktig.  

Arbeidstidsutvalget påpekte 
at Norges reguleringsmodell 
åpner for lokale tilpasninger for 
bransjer og bedrifter. Arbeidsta-

Skiftordningene i Nordsjøen med to uker på jobb og fire uker hjemme er ikke bestemt av myndighetene, men av partene i arbeislivet.  
Foto: Harald Pettersen/Statoil
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