Nyhetsbrev – EFTA-domstolen godtar norsk medleverordning
EFTA-domstolen avsa like før jul dom om forståelsen av arbeidstidsdirektivet knyttet til
den norske medleverordningen. Dommen er i tråd med arbeidsgivers syn om hvordan
arbeidstidsdirektivet er å forstå. Arbeidstidsdirektivet er innarbeidet i
arbeidsmiljøloven, og dommen gir viktige avklaringer både for virksomheter med
medleverordninger, og forståelsen av arbeidstidsdirektivet.
Stiftelsen Fossumkollektivet tilbyr behandling for unge mennesker med rusproblemer. De
ansatte/behandlerne bor på institusjonen sammen med beboerne når de er på jobb. Tvisten
oppsto etter at arbeidsgiver ønsket å endre de ansattes turnus som ledd i en effektivisering av
driften. Drøftinger med de ansatte førte ikke frem, og bedriften besluttet derfor å gi oppsigelse i
forening med tilbud om arbeid på endrede vilkår, såkalt endringsoppsigelse.
De ansatte hadde frem til da jobbet henholdsvis tre og fire døgn etterfulgt av syv fridøgn, såkalt
3-7-4-7 turnus. Arbeidsgiver ønsket å innføre 7-7 turnus mot økonomisk kompensasjon og rett
til lønnet permisjon.
Som ledd i sin argumentasjon for at oppsigelsen er usaklig har de ansatte påberopt seg vern
etter arbeidstidsdirektivets regler om maksimal ukentlig arbeidstid, samt reglene om samtykke
til utvidet ukentlig arbeidstid. Anførslene som ble fremført innebar i realiteten et alvorlig
angrep på medleverordningen, men førte altså ikke frem. Avgjørelsen kan du lese her;
http://eftacourt.int/ Dette er den første saken om forståelsen av arbeidstidsdirektivet som
EFTA-domstolen har behandlet. Borgarting lagmannsrett skal nå vurdere svarene de har fått fra
EFTA-domstolen. Spørsmålet i hovedforhandlingen i februar blir derfor om
endringsoppsigelsene er gyldige.
Sammen med advokat Vegard Lien bisto Kvale Advokatfirma DA v/advokat Merete Furesund
arbeidsgiver da saken ble behandlet i EFTA-domstolen. De samme advokatene vil bistå
arbeidsgiver når saken skal behandles i Borgarting lagmannsrett i februar 2016.
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