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Til  

Arbeids- og sosialdepartementet 

Innspill til høring om endringer i arbeidsmiljøloven kapittel 10 om 
kveldsarbeid og medleverforskriften fra Den norske jordmorforening (Dnj)  
 

Den norske jordmorforening (Dnj) ønsker å takke for tilliten vi har fått som 
høringsinstans. Dnj ønsker å komme med følgende innspill/bemerkninger til 
høringsdokumentet.  
 

Innledende bemerkninger  

Dnj er som arbeidstakerorganisasjon skeptisk til den økende tendensen til å ville 
svekke de bestemmelser som skal verne arbeidstakerne. Dnj er klar over at lovverket 
må utvikles i tråd med utviklingen i samfunnet for øvrig, men utviklingen må ikke skje 
i strid med de grunnleggende premisser som vår moderne arbeidsrettslovgivning 
bygger på. Endringer i arbeidsmiljøloven må ikke bidra til at arbeidstakernes 
kollektive rett til medbestemmelse reduseres. 
 

Kveldsarbeid  

Dnj er, som vi også kort skisserte i vår høring til Arbeidstidsutvalgets NOU i 2016, 
kritiske til lovforslaget om å utvide kveldsarbeidsbegrepet. Dnj er bekymret for at en 
slik åpning vil ha fremtidige konsekvenser og føre til på sikt at nattarbeidsbegrepet 
utvides og den daglige fritiden vil viskes ut. Det åpnes for en større fleksibilitet i 
arbeidsforholdet, at et ansvar skal ligge til begge parter, men at det skal være opp til 
arbeidstaker om han/hun ønsker å benytte seg av foreslått mulighet. Dnj er kritiske til 
dette «ansvaret» som tillegges arbeidstaker, da det burde tillegge tillitsvalgt å inngå 
slike type avtaler på vegne av arbeidstakerne av vernehensyn, slik flere 
lovbestemmelser er utformet i dag. Dnj mener det må presiseres i lovteksten at 
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arbeid som utføres etter kl. 21.00 må inngå i den daglige arbeidstiden for å sikre at 
den daglige arbeidstiden ikke forlenges. 
 
 
Dnj ønsker Arbeids- og sosialdepartementet lykke til med det videre arbeidet. 
 
 
 
Med vennlig hilsen, 
 
Kirsten Jørgensen    
 
 
Politisk leder, Den norske jordmorforening 
(elektr. sign.) 


