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Høringsuttalelse
Forslag til lovendring med sikte på å bedre mulighetene til å kombinere arbeid
med pleie- og omsorgsoppgaver

Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) takker for tilsendt høringsnotat datert 5. desember
2008. Målet med høringsnotatet har vært å foreslå en lovendring som tar sikte på å bedre
yrkesaktives muligheter til å kombinere arbeid med pleie- og omsorgsoppgaver.

N.K.S. vil berømme Regjeringen for å ha satt i gang dette arbeidet.

N.K.S. har drevet frivillig arbeid for kvinners helse og kvinners rettigheter siden organisasjonen
ble etablert i 1896. Organisasjonen har vært med på å bygge velferdsstaten i Norge og de fieste
av tilbudene som organisasjonen har skapt er senere blitt overtatt av det offentlige.

N.K.S. er en landsdekkende organisasjon av lokalforeninger med sterk forankring i lokalmiljøet
med over 52 000 medlemmer og har lang tradisjon på det å ivareta og arbeide for bedre levekår
for utsatte grupper i Norge.

N.K.S. finansierer også forskningsprosjekter rundt kvinners helse med tanke på endringer knyttet
til de ulike livsfaser.
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N.K.S. er positive til endringene i lovforslaget og ser med glede på at dette er et riktig skritt på
veien for å bedre muligheten til å kombinere arbeid med pleie og omsorgsoppgaver.

N.K.S. vil imidlertid påpeke at 60 dager er et skritt i riktig retning selv om vi hadde ønsket oss en
lengre periode. Det blir derfor viktig at gjeldende praksis at de 20 dagene kan tas ut i intervaller
også videreføres når antall dager økes til 60 og at man ikke endrer praksisen til å tolke loven etter
dens bokstav. Vi ser faren for at et viktig element i saksbehandling bortfaller, nemlig den
individulle vurderingen i hvert enkelt tilfelle.

N.K.S. er tradisjonelt opptatt av kvinnehelse, men vi utfordrer regjeringen til å oppfordre
arbeidsgiverne til å legge forholdene til rette slik at begge kjønn kan gjøre seg nytte av denne
ordningen.

N.K.S. vil også påpeke at det kunne vært gunstig med et annet begrep enn "livets sluttfase", da
livets slutfase kan variere fra 1 uker til år, uten at vi har et bedre forslag å komme med.

Vi ønsker departementet lykke til med det videre arbeidet med lovforslaget.

Vennlig hilsen
Norske Kvinners Sanitetsforening
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