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Forslag til lovendringer med sikte på å bedre mulighetene til å kombinere
arbeid med pleie- og omsorgsoppgaver - Høring

Vi viser til brev av 5. desember 2008 angående ovennevnte.

ARBEMS-

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 uttalelse fra Vegdirektoratet.

Til kap. 3  -  Forslag om å gradere pleiepenger ned til 20  %
Vegdirektoratetstøtter lovforslaget som vil gjøre det enklere for arbeidstakere å
kombinere arbeid og omsorg og muliggjøre en gradvis "nedtrapping" av omsorgen, til
fordel for både arbeidstaker og  arbeidsgiver.

Til kap. 4  -  Forslag om å utvide rett til pleiepenger ved hjemmepleie av nære
pårørende i terminalfasen fra 20 til 60 dager
Vegdirektoratetviser til at mange av disse medarbeiderne vil være fraværende fra jobb i
den perioden, og det er da mer riktig at det ytes pleiepenger enn at omsorgsyter må bli
sykmeldt for å få dekket inntektsbortfall i perioden.

Til kap. 6 - Forslag om rett til permisjon uten lønn i inntil 10 dager for å yte
omsorg overfor nære pårørende over 18 år
Vegdirektoratetviser til statens ordning med velferdspermisjon til "viktige
velferdsgrunner", noe som gjør behovet mindre her enn i virksomheter som ikke har
slike tariffestede rettigheter. Det vurderes likevel som positivt med en lovbestemt rett
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som gjør det  legitimt  med fri også ved omsorg for denne gruppen.

Når det gjelder dokumentasjonsbehovet, mener direktoratet at selv om det  kan
fremvises innkalling til lege eller lignende, bør det være tilstrekkelig å kreve utlylling
av en slags "egenerklæring" i likhet med når arbeidstakeren selv er syk. Det kan evt.
stilles økt krav til dokumentasjon der man er i tvil om fraværet faktisk skyldes
omsorgsbehov, f.eks. noe lignende folketrygdloven § 8-27 første ledd bokstav b).

Samferdselsdepartementet har ingen ytterligere merknader.

Med hilsen

Ingrid Haugen e.f.

1 vedlegg
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