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Arbeids- og sosialdepartementet 

Postboks 8019 Dep. 

0030 OSLO 

 

Att:  

 

 

 Oslo, 14.05.2019 

Vår ref. 19/831-8 

432/WETH 

Deres ref.  

 

 

 

Høring- endring i forskrift om arbeidstid for avlastere 
 

Det vises til høringsbrev fra departementet datert 28. mars 2019 og til avtale om utsatt svarfrist til 13. 

mai 2019. 

 

LO er positive til at det kommer på plass endringer som igjen gjør det mulig å gi avlastning inntil en uke. 

Denne forutsigbarheten og muligheten er viktig både for den som trenger avlasting og den som har 

omsorgsbehov.  

 

Vi har imidlertid en kommentar. Mange avlastere har sitt hovedarbeidsforhold i kommunene. De er 

gjerne ansatt i barnehagen, skolen, skole- og fritidsordningen eller kommunale helse- og 

omsorgstjenester. Ferieavlastning ble tidligere gjennomført i en av avlasterens ferieuker. Etter 

endringene som er forslått kan ikke tiden regnes som ferie, dersom en avlaster har et ordinært 

arbeidsforhold til samme arbeidsgiver som vedkommende tar avlastaroppdrag for.  

Vi vil gjøre oppmerksom på at partene i forhandlinger har blitt enige om at arbeidstaker kan være 

avlaster i «ferieuke nummer fem», som følger av tariffavtalen. Det er viktig at kommunene er klar over 

dette, og at arbeidsgiver legger forholdene til rette slik at ferieavlastning også kan gjennomføres for de 

barna eller voksne som har avlastere som har sitt hovedarbeidsforhold i kommunen.  

 

Vi vil også påpeke at det er positivt at det blir gjort en klargjøring av virkeområde for forskriften, 

spesielt med tanke på avlasting for barn i fosterhjem. 

 

Med vennlig hilsen 

LO Norge 

 

Knut Bodding 

(sign.) 

 

 

Wenche Irene Thomsen  
(sign.)  

 

 

Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen signatur.  
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