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Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven - Høring

Saken har vært forelagt Samferdselsdepartementets underliggende etater —
Jernbaneverket, Statens jernbanetilsyn, Luftfartstilsynet, Statens havarikommisjon for
transport, Post- og teletilsynet og Statens vegvesen Vegdirektoratet. Vedlagt
oversendes kopi av uttalelser fra Jernbaneverket og Vegdirektoratet.

Til høringsnotatet kap. 3 Stoppunkter /oppfølgingstidspunkter ved sykefravær
Vegdirektoratet stiller seg i utgangspunkt positive til tett oppfølging av sykmeldte, men
ser en utfordring i hvorvidt arbeidsgiver vil være i stand til å følge de regler som nå
foreslås. Etaten ser allerede i dag at lederne sliter med å få utarbeidet oppfølgingsplan i
tide. Dersom slik plan skal foreligge allerede etter 4 ukers sykmelding, vil det kunne
være vanskelig å rettholde fristen. Mye av sykefraværet varer ikke lenger enn dette, og
det er oftest mest uklart i begynnelsen av sykefraværet hvor lenge dette vil vare.

Når det gjelder forslaget om dialogmøte allerede etter 7 uker, ser direktoratet en stor
praktisk utfordring i hvordan de skal rekke å få innkalt sykmelder (lege eller evt. annen
behandler med rett til å sykmelde) og øvrige parter innen denne fristen. Innkalling vil
ikke kunne initieres før det synes relativt sannsynlig at arbeidstakeren vil være
sykmeldt så lenge som 7 uker, og det vil kunne bli vanskelig å få booket møte
hvor alle parter kan delta med kort varsel.

Til høringsnotatet kap. 4 Aktiv sykinelding
Jernbaneverket  støtter ikke forslaget om å avvikle aktiv sykmelding. Etaten har mange
operative medarbeidere med spesialkompetanse innen bl.a. trafikkstyring, der det
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stilles strenge helsekrav. På grunn av spesialkompetansen er det få andre oppgaver de
kan ut-føre. Konsekvensen av å fierne aktiv sykmelding for disse gruppene er at de må
tas helt ut av tjeneste.

Jernbaneverket vurderer dessuten det å være til stede og opprettholde kontakten med
arbeidsplassen som sentralt for tilbakeføring til arbeidet.

Samferdselsdepartementet viser til de to uttalelsene og har ingen ytterligere
merknader.

Med hilsen

Ingrid Haugen e.f.
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Forslag til endringer i arbeidsmiljoloven og folketrygdloven Horing

Det vises til brev datert 2. juli 2010 om overnevnte høring.
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Jernbaneverket støtter i det vesentlige de foresIåtte endringene i arbeidsmiljøloven og
tolketrygdioven.

Imidlertid støtter ikke Jernbaneverket forslaget om å f.jerne ordningen med aktiv
sykmelding. I Jernbaneverket er det mange operative medarbeidere med
spesialkompetanse innen bi.a. trafikkstyring på stasjoner og på ijernstyringssentraler. Det
stilles strenge helsekrav for de som innehar disse funksjonene, og på grunn av nevnte
spesialkompetanse er det få andre oppgaver de kan gjennomføre. Konsekvensen ved å
ijerne aktiv sykmelding for disse gruppene er at de må tas heltt:t„av tjeneste.

Ordningen med aktiv sykmelding gir også den ansatte anlednin;;.til å være til stede i
arbeidsmiljøet slik at de opprettholder kontakten med arbeidsphissen. Dette vurderer
Jernbaneverket som sentralt for en rask tilbakeføring til arbeidet for mange av våre ansatte.

Torkil Eckhoff
juridisk direktør
INdministrasjonsavdelingen, Juridisk seksjon
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Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven - Høring

Vi viser til brev av 2. juli d.å. vedlagt høringsnotat om endringer i arbeidsmiljøloven og
folketrygdloven.

Statens vegvesen stiller seg i utgangspunkt positive til tett oppfølging av sykmeldte. I så måte
er de nevnte forslagene gode. Vi ser imidlertid at det vil ligge en utfordring i hvorvidt
arbeidsgiver vil  være  i stand til å følge de regler som nå foreslås. Vi ser allerede i dag at
lederne sliter med å få utarbeidet oppfølgingsplan i tide. Dersom slik plan skalforeligge
allerede etter 4 ukers sykmelding, frykter vi at det vil være vanskelig å opprettholde denne
fristen. Mye av sykefraværet varer ikke lenger enn dette, og det er oftest mest uldart i
begynnelsen av sykefraværet hvor lenge dette vil vare. Det er viktig å få lederne tidlig på
banen i oppfølgingsarbeidet, men ser at en slik oppfølgning kan oppleves som i overkant
byråkratisk.

Når det gjelder forslaget om at dialogmøte skal avholdes allerede etter 7 uker ser vi
hensiktsmessigheten av at det avholdes et oppfølgingsmøte/dialogmøte tidlig i sykefraværet.
Den største utfordringen praktisk, er imidlertid hvordan vi skal rekke å ra innkalt sykmelder
(lege eller evt. annen behandler med rett til å sykmelde) og øvrige parter innen fristen på 7
uker. InnkaIling vil ikke kunne initieres før det synes relativt sannsynlig at arbeidstakeren vil
være sykmeldt så lenge som 7 uker, og vi antar det vil kunne bli vanskelig å få booket møte
hvor alle parter kan delta med kort varsel.

Ut over ovennevnte har vi ingen bemerkninger til forslagene.

1-1R-seksjonen
Me hilsen

Ole art ornkjøl
seniorrådgiver
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