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B ådet fattet slikt vedtak:

Byrådet avgir i henhold til delegert fullmakt følgende høringsuttalelse til  "Horing om arbeid
og omsorg — Forslag til endringer med sikte på å bedre mulighetene til å kombinere arbeid
med pleie- og omsorgsoppgaver":

Oslo kommune stiller seg positiv til forslaget om endring av arbeidsmiljøloven § 12-10, slik
at det innføres en ny lovfestet rett til permisjon i inntil 10 dager for å kunne ta seg av nære
familiemedlemmer over 18 år i tilfeller hvor det oppstår et akutt behov for hjelp og omsorg.

Lovendringsforslaget innebærer innføring av omfattende permisjonsrettigheter. Krav til
dokumentasjon av det enkelte omsorgstilfelle vil være av stor betydning for at ordningen skal
fungere etter forutsetningen. Oslo kommune er enig i departementets lovforslag om at det
settes som vilkår at omsorgstilfellet kan dokumenteres med legeerklæring, eller på annen
skriftlig måte som er egnet til å bekrefte tilfellet.

Oslo kommune er videre enig i departementets vurdering av at det ikke bør innføres noen rett
til økonomisk kompensasjon ved uttak av permisjonsretten. Merutgiftene i tilknytning til en
lovfestet rett til permisjon vil imidlertid likevel kunne bli betydelige. Det vil i en rekke
tilfeller være nødvendig å sette inn en vikar på kort varsel når en medarbeider tar ut
permisjon, noe som ofte vil måtte løses ved å pålegge overtidsarbeid. I tillegg må det
forventes at arbeidstakernes organisasjoner vil fremsette krav om rett til kompensasjon i
forbindelse med revisjon av tariffavtaler, noe som vil kunne resultere i betydelige merutgifter
for konamunesektoren. Det forutsettes at kommunen gis kompensasjon for merkostnadene
som vil være et resultat av departementets forslag.
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