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Varsel om brudd på arbeidstidsbestemmelsene i 
universitets- og høyskolesektoren 
 
Norsk  Sykepleierforbund (NSF) har i lang tid mottatt illevarslende informasjon fra våre 
tillitsvalgte om hvordan arbeidstidsbestemmelsene praktiseres ovenfor våre medlemmer i 
universitets- og høyskolesektoren (UH-sektoren). Under Covid-19 pandemien har dette 
problemet forsterket seg, noe som vi har fått bekreftet gjennom en mindre undersøkelse som 
NSF har foretatt blant våre tillitsvalgte i sektoren.  
 
NSF vurderer at forholdene nå er så uholdbare at vi ønsker å sende et varsel til Arbeidstilsynet 
om våre medlemmers arbeidstidsforhold i denne sektoren. Arbeidstilsynet har for rundt ti år 
siden gjort tilsyn ved enkelte virksomheter i UH-sektoren, og påpekte da flere forhold. Dessverre 
har ikke forholdene forbedret seg etter disse tilsynene – snarere tvert om.  
 

Innledning 
I UH-sektoren har vært i en kontinuerlig omorganiseringsprosess i flere tiår. Først kom 
høgskolereformen, hvor profesjonsutdanningene etablerte nye høgskoler og til den siste 
sammenslåingsprosess hvor flere høyskoler har blitt slått sammen, og flere av høyskolene også 
etter hvert har blitt universitet. Disse virksomhetene har mange ulike fakulteter og institutter, med 
ulike tradisjoner. Noen fag har undervisningsintensive studier, mens andre har en større andel 
forskning. Dette medfører at de ansatte jobber til dels svært ulikt. 
 
Felles for de fleste virksomheter i UH-sektoren er at arbeidstid ikke registreres for vitenskapelige 
ansatte(undervisere og forskere). Dette er en tradisjon som er videreført fra den gang det var en 
egen særavtale om lønns- og arbeidsvilkår ved universitet og høgskoler. Denne avtalen la opp til 
en større grad av fleksibilitet, både for arbeidstaker og arbeidsgiver. Den var i stor grad tilpasset 
ansatte ved universitetsfagene,  hvor det er en stor andel forskning i stillingen. 
 
Etter bortfallet av særavtalen, ble det innført ulike måter å registrere arbeidstiden. Ved mange 
små høyskoler, ble arbeidstiden ført i et tidregistreringssystem, slik som ellers i staten. Andre har 
videreført systemet med såkalt arbeidsplaner, hvor arbeidstiden planlegges forskuddsvis, gjerne 
per semester. Dette systemet beskrives under. 
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Særlig om sykepleierutdanningen 
Sykepleierutdanningen er et studium med tett studentoppfølging. Studentene har mye 
undervisning med eksamen som skal planlegges, gjennomføres og sensureres. De må også få 
nødvendig oppfølgning i sine praksisperioder, samt oppgaveveiledning, ferdighetstrening og 
annen generell oppfølgning. I tillegg har de vitenskapelige ansatte vanligvis avsatt tid til 
forskning og faglig utvikling for å kunne opprettholde nødvendig faglig kvalitet. 
 
Slike praksistunge fag berøres særskilt at manglende oversikt over arbeidet tid, og våre 
medlemmer opplever en rekke negative arbeidsmiljømessige konsekvenser av dette systemet.  
 

Manglende overholdelse av arbeidsmiljøloven kap. 10 
 
Arbeidsplan i UH-sektoren og konsekvensene av dette systemet   
Arbeidsmiljøloven § 10-7 krever at arbeidsgiver holder oversikt over hvor mye den enkelte 
arbeidstaker faktisk arbeider. Uten arbeidstidsregistrering er det vanskelig å holde nødvendig 
oversikt, og faren for brudd på arbeidsmiljøloven kap. 10 øker vesentlig.  
 
Kunnskapsdepartementet (KD) har i brev av 16. februar 2009, som svar på deler av denne 
problematikken, stilt krav om at UH-virksomhetene «må ha tilfredsstillende og kontrollerbare 
systemer for tidsregistrering for å dokumentere utbetaling av overtid.» 
 

Vedlegg 1 Registrering av overtid ved statlige universiteter og høyskoler – brev av 
16.2.2009 fra KD 
 

Mange av virksomhetene i UH-sektoren har tilpasset seg dette ved å innføre registrering dersom 
arbeidstaker arbeider overtid. Når overtid pålegges i form av ekstra arbeidsoppgaver som 
medfører timer utover arbeidsplan, så skal tidsregistrering føres ut arbeidsåret. Dette fremgår 
blant annet av retningslinjer for tidsregistrering for UF-ansatte ved Høgskulen på Vestlandet pkt. 
5. 

Vedlegg 2 Retningsliner for tidsregistrering for UF-tilsette – Høgskulen på Vestlandet 
 
Problemet er at sektoren ikke forholder seg til reguleringen av overtid i aml. § 10-6, men 
«innvilger» kun overtid dersom arbeidstaker har arbeidet planlagt antall arbeidstimer som 
semesteret inneholder. Overtid, gjennom oppdukkende ekstraoppgaver eller ekstra arbeidstid i 
arbeidsplan i hektiske perioder, som medfører arbeid utover normalarbeidstid per dag eller per 
uke, har arbeidsgivere i UH-sektoren ingen kontroll over. Må en arbeidstaker arbeide ekstra med 
mindre oppgaver som ikke ligger i arbeidsplan f.eks. grunnet sykdom hos kollega, så beregnes 
ofte ikke overtid. Det er hele tiden en forventing om at man skal jobbe ekstra i perioder uten 
kompensasjon. Det kan være helt i orden, men da må arbeidsmiljølovens øvrige bestemmelser 
som regulerer slike forhold, overholdes.  
 
Hviletidsbestemmelsene i aml. § 10-8 har arbeidsgivere stort sett ingen kontroll på at overholdes 
i UH-sektoren.  
 
Dette utgjør etter NSFs vurdering alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven.  
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Arbeidsplansystemet i UH-sektoren  
Oversikt over planlagt arbeidstid fremgår av såkalte arbeidsplaner, som ikke må forveksles med 
arbeidsplaner iht. aml. § 10-3. Denne måten å håndtere arbeidstid på har, som tidligere nevnt, 
sin bakgrunn tidligere særavtale for undervisnings- og forskerstillinger, som ble sagt opp til 
bortfall i 2006/2007. Ved bortfall av denne avtalen gikk disse gruppene over til å bli regulert av 
arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven og Hovedtariffavtalen i staten. Dessverre henger 
gammelt regime igjen, og resultatet er omfattende brudd på arbeidstidsbestemmelsene i UH-
sektoren.  
 
Arbeidsplanene utarbeides gjerne per semester, men noen steder også per studieår. Dette 
systemet benyttes for å planlegge hvilke oppgaver den enkelte skal ha ansvaret for og antatt 
tidsbruk på disse oppgavene. Fordelingen skjer ut i fra gitt antall timer i et årsverk fordelt per 
semester.  
 
Etter et NSF er kjent med er det ulikt mellom fakultetene og instituttene innad i samme 
virksomhet hvordan arbeidsplan benyttes. Få utdanninger har like stor andel undervisning og 
praksis som ved sykepleierutdanningen, og arbeidsplanen inneholder derfor en mye større 
detaljregulering enn f.eks. ved andre mer akademiske utdanninger.  
 
Tidsbruk på de ulike oppgaver fastsettes i forkant ut i fra en omregningsfaktor. Disse 
omregningsfaktorene er gjenstand for drøfting, men arbeidsgiver har da siste ord. Eksempel på 
grunnlag for slike beregninger følger vedlagt. 
 

Vedlegg 3 Felles retningslinje for arbeidstid -  Fakultet for helse- og sosialvitskap, 
Høgskulen på Vestlandet 

 
Systemet er ikke lagt opp slik at det er en jevn fordeling av arbeidsoppgaver gjennom 
semesteret. Til NSFs kjennskap er det ved noen få studiesteder inngått individuelle avtaler 
(ingen kollektive) om gjennomsnittsberegning, slik aml. § 10-5 gir mulighet til, dersom 
arbeidstiden går utover grensen 37,5t ukentlig arbeidstid i HTA § 7 nr. 1. Over 80% av våre 
tillitsvalgte oppgir i en undersøkelse i sektoren i vinter 2021 at deres arbeidsplanen var basert på 
gjennomsnittsberegning. Dette til tross for at arbeidstid ikke registreres slik at reell kontroll på om 
krav til gjennomsnittsberegning er umulig. En overvekt av de tillitsvalgte som svarte på 
undersøkelsen, oppgav at de ikke var kjent med at avtale om gjennomsnittsberegning var 
inngått, selv om gjennomsnittsberegning de i forutgående spørsmål svarte at dette ble praktisert. 
 
Arbeidsplansystemet gir heller ikke oversikt over alle oppgaver som den ansatte iht. sitt ansvar 
skal ivareta. Mindre oppgaver som ikke er planlagt inngår ikke. Administrative oppgaver og FoU-
tid (forskning og  faglig utvikling) blir gjerne satt som en % av stilling likt for alle i samme 
stillingskategori.  
 
En annen stor utfordring er at arbeidsplanen er fylt opp i starten av et semester/studieår. Det blir 
derfor lite rom for ekstra oppgaver som oppstår i løpet av året, og som reelt sett genererer 
overtid. Dette gjelder i særlig grad ved sykemeldinger og/ eller ledige stillinger i perioder. 
 
Konsekvensen av dette systemet er at arbeidsgiver ikke har noen reell kontroll på hvor mye de 
ansatte arbeider, eller om det er mulig å gjennomføre oppgavene innenfor den fastsatte tiden. I 
enkelte perioder med stort arbeidspress, som f.eks. eksamenstider, så tas det ikke hensyn til om 
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oppgavene kan gjennomføres innenfor en normalarbeidstid, og allikevel rekke å gjennomføre 
sensuren innen den lovpålagte fristen. Konsekvensen er at de ansatte må arbeide i kvelder og 
helger, og av og til i ferier uten at arbeidsgiver har noen som helst oversikt over dette. NSF har 
fått opplyst fra flere medlemmer om at de må sensurere såkalte «konteeksamener» i ferien sin 
uten at de får kompensert eller skjøvet på sin ferie.    
 
Da pandemien rammet førte dette til store endringer i arbeidsmetoder og stort trykk fra studenter 
som var usikre og urolige på hvordan de skulle få fullført sine studier. Undervisningspersonalet 
måtte utarbeide nye digitale undervisningsopplegg, og mange måtte sette seg inn i nye 
arbeidsverktøy uten særlig opplæring. Tilbakemeldingene fra våre tillitsvalgte er at svært mye av 
dette ikke ble tatt hensyn til i arbeidsplan, og ble dermed ekstra arbeidstid uten kompensasjon 
og uten kontroll på hvor mye de ansatte arbeidet. 
 
Særlig om bruk av unntak fra aml. kap. 10 grunnet særlig uavhengig stilling  
NSF er kjent med at noen virksomheter i UH-sektoren på generell basis har kategorisert alle 
vitenskapelige ansatte som «særlig uavhengig stilling» unntatt fra arbeidsmiljøloven kap. 10. 
Dette fremgår ikke av deres arbeidskontrakt etter det NSF har kjennskap til. 
 
Det er klart at noen vitenskapelige stillinger vil kunne omfattes av unntaket i aml. § 10-12 (2). 
Problemet er at denne konkrete vurderingen ikke er gjort i de virksomheter vi kjenner til som 
praktiserer dette. Mange av våre medlemmer innehar stillinger på lektornivå, som ofte kun har 
10% FoU-tid og har det meste av sin tid planlagt inn i arbeidsplan. Ved OsloMet har fakultet for 
helsevitenskap søkt unntak fra hovedregel om FoU-tid slik at de ansatte må søke hvert år om å 
få innvilget tid til forskning og utvikling.  
 
Lønnsnivået for disse undervisningsstillingene er langt unna å kompensere for all ekstra tid de 
jobber uten rett til overtidsbetaling. Det er åpenbart at disse ikke omfattes av unntaket fra aml. 
kap. 10 grunnet «særskilt uavhengig stilling», jf. aml. § 10-12 (2).  
 

Fravær og avspasering  
Korttidsfravær 
Praktiseringen av arbeidsplansystemet gjør at fravær i begrenset grad kommer til fradrag fra 
antall planlagte timer i arbeidsplanen. Kun ved lengre sykefravær (14 dager) korrigeres 
arbeidsplan slik at timer/oppgaver reduseres. Vanlig praksis er at korttidsfravær som 
egenmeldingsdager, omsorgsdager, velferdspermisjon etc. ikke trekkes fra planlagte timer på 
arbeidsplan, og dette legitime fraværet må i praksis jobbes inn i etterkant. Noen virksomheter 
registrerer korttidsfravær i elektroniske tidsregistreringssystemer, men dette har ingen praktisk 
betydning ettersom dette systemet ikke brukes til ordinær timeregistrering. Ved noen 
virksomheter er det ingen reell oversikt over korttidssykefravær ettersom de ansatte enten ikke 
har et system å registrere dette i eller ikke ser noen hensikt med slik registrering da dette ikke 
fører til reduksjon av arbeidsoppgaver. Dette utgjør et grovt brudd på arbeidsmiljølovens og 
folketrygdlovens bestemmelser.  
 
Mange av våre tillitsvalgte har også en stor utfordring med å få nødvendig tid til utøvelse av sitt 
verv. For mange er det satt av begrenset antall timer i arbeidsplan til vervet uten mulighet til 
utvidelse. Dette er ikke i tråd med Hovedavtalen i staten. Timer som brukes som 
tillitsvalgtrepresentant i intervjuer er sjelden beregnet inn i arbeidsplan, men er da ekstratid som 
ikke blir kompensert eller avspasert. NSF er kjent med at tillitsvalgte får permisjon med lønn for å 
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delta på tillitsvalgtsamlinger og kurs, men dette fører ikke til reduksjon av planlagte 
arbeidsoppgaver og fraværet må derfor arbeides inn igjen i etterkant.   
 
Reisetid og annen akkumulert arbeidstid 
Praktiseringen av reisetid gjøres noe ulikt ved de ulike virksomheter i UH-sektoren. Noen har et 
beregnet antall timer inn i sin arbeidsplan, mens andre beregner faktisk reisetid i etterkant. For 
dem som ender opp med mer reisetid enn det som er beregnet i arbeidsplan, så ligger det i 
f.eks. i retningslinjer ved Høgskulen på Vestlandet at dette kan tas ut som redusert arbeidstid på 
andre virkedager. Problemet er at det ikke er et system der som sikrer at planlagte 
arbeidsoppgaver reduseres tilsvarende og forholdsvis. 
 
For dem som får reisetiden beregnet ut i fra faktisk reisetid, så er det ofte et problem at 
akkumulert tid ikke lar seg avspasere av samme årsak som beskrevet i forrige eksempel.  
 
De samme utfordringene gjelder for annen akkumulert arbeidstid som f.eks. overtid til 
avspasering. 
 
Disse beskrivelsene viser en åpenbart en uriktig håndtering av fravær, og NSF mener at 
arbeidsgivere i sitt arbeidsplansystem da må redusere flere typer arbeidsoppgaver 
forholdsmessig for å redusere arbeidsbelastningen etter fravær.    
 

Konklusjon og anmodning 
Beskrivelsene over viser at våre medlemmer i UH-sektoren utsettes for svært stor fare for 
uforsvarlige arbeidsmiljø. Virksomhetene har liten eller ingen kontroll over faktisk 
arbeidsbelastning, og bruddene på arbeidstidsbestemmelsene er mange og alvorlige. Dette kan 
ikke fortsette og utgjør et klart brudd på kravet til forsvarlige arbeidstidsordninger i aml. § 10-2. 
 
Når vi samtidig vet at flere virksomheter har utfordringer med å rekruttere sykepleiere med 
nødvendig kompetanse på sykepleierutdanningen, med det som konsekvens at de gjenværende 
må ta større ansvar, så gir dette enda større grunn til bekymring for belastningene som våre 
medlemmer utsettes for.  
 
NSF anmoder sterkt om at Arbeidstilsynet foretar et større tilsyn med flere virksomheter med 
sykepleierutdanning nasjonalt for å kontrollere de påpekte forhold.  
 
 
  
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Lill Sverresdatter Larsen Curt A. Lier 
Forbundsleder Forhandlingssjef 
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