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Høringsuttalelse

Det vises til brev av 28.11.11, hvor forslag om lovfesting av rettigheter ved foreldrepermisjon
er sendt på høring.

Fylkesmannen i Østfold er av den oppfatning at det innenfor statlig sektor, ikke er et stort
behov for å tydeliggjøre rettigheter ved foreldrepermisjon i en egen lovbestemmelse.
Bakgrunnen for dette er at rettighetene som beskrives allerede er regulert i eksisterende
lovverk, i tillegg til at rettigheter til lønnsvurdering er tariffhjemlet i statlig sektor. Disse
rettighetene er allerede godt innarbeidet i vår lønns- og personalpolitikk. Vi ser at foreldrene i
økende grad fordeler permisjonene og omsorgsoppgavene ved barns sykdom mellom seg.
På den annen side er det mulig at en presisering og tydeliggjøring av gjeldende regler kan
bidra til at fravær knyttet til foreldre- og omsorgspermisjoner i større gad blir utjevnet
mellem private og offentlige virksomheter. Av denne grunn støtter vi lovforslaget.

Fylkesmannen i Østfold er videre av den oppfatning at den foreslåtte lovbestemmelsen kan
fungere som en veiledning til arbeidsgivere og arbeidstaker ved at rettighetene blir mer
tydeliggjort og tilgjengelige. Vi er imidlertid av den oppfatning at bestemmelsene kanskje
ville ha fått større oppmerksomhet, dersom rettighetene hadde vært hjemlet i
arbeidsmiljøloven fremfor i likestillingsloven. Som det fremgår av høringsnotatet er
arbeidsmiljøloven foreløpig mer innarbeidet i arbeidslivet. Vi ser imidlertid argumentene for
lovvalget som fremkommer i høringsnotatet pkt 7.3, spesielt i forhold til hvem som skal
håndheve bestemmelsene og at det gjelder en delt bevisbyrde. Det kunne kanskje ha vært
effektfullt med en henvisning fra arbeidsmiljøloven til likestillingsloven knyttet til disse
rettighetene.

For øvrig har vi ingen kommentarer til lovforslaget knyttet til rettigheter ved
foreldrepermisjon.
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