
   

 

Oslo, desember 2019 

Nasjonalt arbeidstidsregister (A-TID) 

Mange arbeidstakere tåler skift- og nattarbeid bra. Men forskning har vist noen sammenhenger 

mellom den typen arbeidstid og forskjellige helse- og sikkerhetsproblemer. Foreløpig har vi ikke 

tilstrekkelig kunnskap til å kunne anbefale de beste arbeidstidsordningene. Blant annet trenger vi 

mer presise data om den faktiske arbeidstiden til enkeltpersoner. Med slik info vil vi f.eks. kunne 

beregne belastningen av antall påfølgende nattskift eller av mengden overtid i løpet av en periode.  

Dette er bakgrunnen for at STAMI nå vil etablere A-TID, et nasjonalt register for faktisk arbeidstid. 

Ved å koble arbeidstid med informasjon om helse og sikkerhet, vil vi kunne forske på effekter av ulike 

arbeidstidsordninger i forskjellige yrker. Lignende registre eksisterer allerede i både Danmark og 

Finland, og for å kunne vite mer om arbeidstidsforholdene her i Norge, ønsker vi vårt eget register. 

Formålet med A-TID er å framskaffe faktabasert kunnskap om positive og negative effekter ved ulike 

arbeidstidsordninger, og slik gi et bedre grunnlag for planlegging av gode arbeidstidsordninger.  

STAMI har gjennomført en mulighetsstudie og viste at det er praktisk, juridisk, etisk og økonomisk 

gjennomførbart å etablere A-TID.  Videre har representanter fra hovedorganisasjonene på 

arbeidsgiver-/ arbeidstakersiden sammen med STAMI underskrevet en intensjonsavtale om å 

fremme opprettelsen av dette registeret.  

Når finansiering er på plass, starter rekruttering av virksomheter, dvs. fra og med 2020. Målet er å 

oppnå et representativt utvalg av virksomheter, med hensyn på arbeidstidsordninger, bransjer og 

sektorer, inkludert små og mellomstore bedrifter.  

A-TID vil inneholde daglig arbeidstid (inn-/ut-tidspunkt) for de ansatte, basert på registrering 

gjennom virksomhetens tidregistreringsselskap. A-TID oppfyller alle kriterier i GDPR og vil baseres på 

individuelt samtykke. 

Med A-TID vil  

 Virksomhetene kunne sammenlikne egne arbeidstidsordninger med bransje-/nasjonale data 

over tid, samt få bedre kunnskap om forsvarlige alternative arbeidstidsordninger tilpasset 

virksomhetens behov og arbeidstakerens helse. 

 Arbeidstakerne få bedre muligheter for optimale arbeidstidsordninger som forebygger 

sykdom og skade, samtidig som de får trygghet for at data ikke misbrukes. 

 Arbeidslivets parter kunne følge utviklingstrender i arbeidstidsordninger over tid og få bedre 

kunnskapsgrunnlag om forsvarlige arbeidstidsordninger til planlegging. 

 Myndighetene få oppdatert forskningsbasert beslutningsstøtte med A-TID som en av flere 

kilder for å følge utviklingstrender i arbeidstidsordninger. 
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