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Kommentarer til høring - forslag til lovendringer med sikte på å
bedre mulighetene til å kombinere arbeid med pleie- og
omsorgsoppgaver

Statens vegvesen har følgende kommentarer:

Statens vegvesen

Deres referanse:

Forslag om rett til permisjon uten lønn 1 innt1110 dager for å yte omsorg overfor nære
pårørende over 18 år
Ettersom Staten har ordningen med velferdspermisjon til "viktige velferdsgrunner", er
behovet hos oss noe mindre enn i virksomheter som ikke har slike tariffestede rettigheter. Det
er imidlertid opp filarbeidsgiver å vurdere hva som innbefattes i denne definisjonen, og
praktiseringen kan bli noe vilkårlig. Innføringen av en lovbestemt rett til permisjon i inntil 10
dager for å yte omsorg for nære pårørende over 18 år - typisk eldre/syke foreldre - er viktig
nettopp for å signalisere at det er  legitimt  med fri også ved omsorg for denne gruppen. Det gir
også en viss trygghet for arbeidstakeme å vite at de  har  denne muligheten, og ikke må bruke
av ferie/fleksitid ved slik omsorg. Vi antar at dette lovforslaget er beregnet på privat sektor,
hvor de tilsatte ikke har avtalefestet mulighet for velferdspennisjon m/lønn.

Høringsinstansene er bedt om å vurdere dokumentasjonsbehovet. Der det er snakk om
legebesøk eller annet besøk på offentlig kontor/institusjon,  kan  det kreves fremvisning av
kopi av innkalling eller lignende. Vi kan imidlertid ikke se at disse situasjonene skiller seg
vesentlig fra tilfeller der arbeidstakeren selv er syk, og da kan melde ifra om dette ved
egenmelding. Det bør være tilstrekkelig å kreve utfylling av en slags "egenerklæring". Saker
som dette bør i stor grad baseres på tillit, og det kan lett bli unødig byråkratisk å kreve
dokumentasjon fra andre enn omsorgsyteren i disse tilfellene. Det er også mulig å ta inn en
bestemmelse om anledning til økt dokumentasjonskrav i tilfeller der man er i tvil om fraværet
faktisk skyldes omsorgsbehov - noe lignende det man i dag har for bruk av egenmeldinger i
folketrygdloven § 8-27 første ledd bokstav b).

Forslag om å gradere pleiepenger ned til 20 %
Vi støtter lovforslaget idet vi mener det vil gjøre det enklere for arbeidstakere å kombinere
arbeid og omsorg, og at det vil muliggjøre en gradvis "nedtrapping" av omsorgen, noe som vil
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være positivt for begge parter. Etter vårt syn vil ikke dette innebære en vesentlig ulempe for
arbeidsgiver.

Forslag om å utvide rett til pleiepenger ved hjemmepleie av nære pårorende i
terminalfasen fra 20 til 60 dager
Etaten er ingen kommentarer til utvidelsen av antall dager med rett til pleiepenger.
Erfaringsmessig vil mange av disse medarbeiderne 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 (erfaringsmessig vet vi at dette til en viss grad er tilfellet i
dag).

Arbeidsgiverseksjonen
Med hilsen

erstm re
jonsleder

Ans
ild1/11 6/Qd4(

er Helene Grøstad

2


