
Vedrørende forslag til fjerning av betalt spisepause i Nordre Land

Det har kommet inn forslag om fjerning av betalt spisepause i Nordre Land kommune.
Dette forslaget stiller Delta seg svært skeptisk til. Nordre Land har hatt betalt 
spisepause for alle sine ansatte siden 80 tallet. Dette er dermed en godt innarbeidet 
praksis/sedvane og Delta mener dette er et ledd i en god arbeidsgiverpolitikk som 
kan bidra til å beholde og rekruttere kvalifiserte arbeidstakere.

Dersom man ikke fritt kan forlate arbeidsplassen under pausen eller der det ikke 
finnes tilfredsstillende pauserom skal pausen regnes som en del av arbeidstiden jf. 
AML §10-9. I tillegg skal kontoradministrasjonens ordinære arbeidstid være den som 
gjelder i den enkelte kommune jf. HTA 4.2.1. En endring av dagens ordning i Nordre 
Land vil dermed i første rekke gå ut over de lavtlønnede som jobber ubekvemt og der 
vi pr i dag har mest uønsket deltid. Dette mener vi vil sende et uheldig signal om 
forskjellsbehandling til de ansatte i disse yrkene.

Delta innser at kommunen er inne i en omstillingsfase der man må se på innsparings 
tiltak. Delta ser likevel ikke at denne endringen vil føre til reell økonomisk sparing for
kommunen. Det vil heller ikke bli mulig å legge møter, faglunsjer mm i lunsjpausen, 
noe som gjøres i dag og som også kommer arbeidsgiver til gode. Flere steder er 
ansatte til tider nødt til å jobbe i pausene, blir dette tilfelle også framover vil dette 
medføre overtid. Noe som i det lange løp kan bli vesentlig dyrere enn å holde på 
dagens ordning.

Om pause skal tas ut i form av flere oppmøter vil det gi 2 flere oppmøter pr årsverk 
på 6 uker, det vil si 31 oppmøter for turnusarbeidere mot 30 for dagarbeidere. Dette 
mener vi vil gi en ekstra belastning for de som allerede jobber mye ubekvemt.

Delta ber med dette kommunen tenke seg godt om før de avvikler en veletablert 
praksis basert på en fornuftig arbeidsgiverpolitikk, til fordel for noe som gir minimal 
(om noen) økonomisk gevinst og som vil bidra til forskjellsbehandling mellom ulike 
yrkesgrupper.
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