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Sivilforsvaret

Vi viser til Justisdepartementets brev av 30. juni 2008 om ovennevnte. Arbeids og
inkluderingsdepartementet har følgende kommentarer til Justisdepartementets forlag til
endringer i arbeidsmiljøloven (aml.)§ 1-6.

I følge Justisdepartementets høringsbrev fremstår det som uklart om tjenestepliktige i
Sivilforsvaret er omfattet av aml. bestemmelser om helse, miljø og sikkerhet. Det er derfor
fremmet forslag om endring i aml. § 1-6 bokstav c) slik at tjenestepliktig personell i
Sivilforsvaret tas med i opplistingen av personell som omfattes av helse-, miljø- og
sikkerhetsbestemmelsene i aml. Justisdepartementet har pekt på at tjenesteplikt i
Sivilforsvaret langt på vei er sammenlignbar med vernepliktstjeneste for militære og sivile
vernepliktige, noe som tilsier at tjenestepliktige i Sivilforsvaret bør være omfattet av de
samme vernebestemmelsene.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet er enig i at det ikke fremstår som klart om
tjenestepliktige i Sivilforsvaret er omfattet av helse-, miljø- og sikkerhetsreglene i aml. Vi er
dessuten enig i Justisdepartementets vurdering av at tjenestepliktige i Sivilforsvaret er
sammenlignbare med vernepliktige og sivile vernepliktige, og at denne gruppen derfor bør ha
den samme lovbeskyttelsen. Etter vår vurdering er det hensiktsmessig at tjenestepliktige i
Sivilforsvaret tas med i opplistingen i aml. § 1-6 bokstav c) slik det er foreslått.

Når det gjelder rett til permisjon ved pliktig eller frivillig militærtjeneste eller lignende
allmenn vernetjeneste i henhold til aml. § 12-12, samt oppsigelsesvernet som følger av aml. §
15-10, har Justisdepartementet lagt til grunn at  tj enestepliktig personell i Sivilforsvaret anses
for å være omfattet av begrepet "lignende allmenn vernetjeneste". Det er derfor ikke foreslått
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noen endringer i disse bestemmelsene.

Vi er enig i Justisdepartementets fortolkning av at tjenestepliktig personell i Sivilforsvaret
faller inn under begrepet "lignende allmenn vernetjeneste" i aml. § 12-12, og at denne
gruppen dermed også er omfattet av oppsigelsesvernet som følger av aml. § 15-10. Dette
fremgår imidlertid ikke av forarbeidene til aml., og det er i fotnoten til begrepet i lovteksten
kun henvist til lov 19. mars 1965 om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner.
Av hensyn til klarhet for brukerne og for å rydde mulig tolkningstvil til side, vil det etter vår
vurdering være nyttig om den ovennevnte fortolkningen av begrepet presiseres i forarbeidene
til loven.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet støtter også forslaget om å oppheve bestemmelsen om
frivillig tjenestegjøring for personer mellom 16 og 18 år, ettersom denne bestemmelsen vil
kunne være i strid med forbudet mot barnearbeid, j f  aml. § 11 -1.
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