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Høringsuttalelse - forslag til endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygden 
Forbrukerrådet viser til brev av 04.03.14 om forslag til endringer i arbeidsmiljøloven og 
folketrygdloven.  
 
Forbrukerrådet er en uavhengig interesseorganisasjon som bistår forbrukerne og påvirker 
myndigheter og næringsliv i en forbrukervennlig retning. Tilgang til offentlige tjenester, herunder 
helsetjenester, står sentralt for forbrukere i dagens samfunn.  
 
IA-avtalen har vært et viktig verktøy for å skape et arbeidsliv med plass til alle som vil og kan 
arbeide. Forbrukerrådet er positiv til at det den nye avtalen medfører mindre skjemavelde og 
byråkrati. Vi kommenterer ikke de enkelte lovendringsforslagene, idet endringsforslagene dreier 
seg hovedsakelig om interesser som angår arbeidsgivere. Det er imidlertid ett punkt Forbrukerrådet 
har merket seg og ønsker å kommentere. 
 
Det fremkommer i høringsuttalelsen at, arbeidsgiver sender oppfølgingsplanen til sykemelder pr. 
post og det antas at dette begrenser bruken av planen. Det er 20 prosent av arbeidsgivere som 
benytter seg av elektronisk innrapportering til sykemelders elektroniske pasientjournal.  
Forbrukerrådet mener at med dagens digitale løsninger og muligheter må dette forbedres og 
prioriteres. Arbeidsgivere må gjøre oppfølgingsplanen lettere og bedre tilgjengelig for sykemelder.  
Prioritering av digitale løsninger vil også harmonere med Departementets lovendringsforslag i 
arbeidsmiljøloven § 4-6 tredje ledd, siste punktum til « Arbeidsgiver skal sørge for at planen 
formidles til sykemelder så snart den er utarbeidet». 
 
Forbedring av digitale løsninger vil kunne bidra til at oppfølgingsplanen forfattes raskere, og 
kommunikasjonen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker vil være mer effektiv og tidsbesparende for 
begge parter.  
 
Vennlig hilsen 
FORBRUKERRÅDET 

 
 
Anne H. Rygg Gulsum Koc 
Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Rådgiver 
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