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HØRINGSBREV - FORSLAG TIL TILTAK FOR FYSISK AKTIVITET PÅ
ARBEIDSLIVSOMRÅDET
Vi viser til brev av 03.11.04, mottatt 06.11.04, vedrørende forslag om endringer i
nr

m
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arbeidsmiljøloven vedrørende tiltak for økt fysisk aktivitet på arbeidslivsområdet, og
høringsmøte i departementet 11. november og bemerker den svært korte høringsfristen.
LO er i utgangspunktet positive til alt som fremmer god arbeidshelse og fysisk aktivitet, og
er positive til å få mer fokus på god arbeidshelse.
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I høringsmøtet 11. novemberble vi opplyst at forlagettil endringi AML skal settes inn som
siste punkt i Arbeidslivlovutvalgets innstilling (ALLU) § 3-1, som bygger på dagens

bestemmelseri arbeidsmiljølovens§ 14 og internkontrollforskriften
. LO mener at
endringsforslagetsom nå fremmes, er dekket opp i ALLUs forslag i § 3-1, bestemmelsene
om systematiskHMS-arbeidog arbeidsgiversansvarfor å foretarisikovurderingav ulike
typer faktoreri arbeidsmiljøet,blant annet fysiske faktorer.
Vi anserforslagetkun som en "signalbestemmelse" da det ikke følger noen
påleggsmyndighetmed forslaget.Det presiseresi notatet at verken Arbeidstilsyneteller
Petroleumstilsynetskal kunne gi pålegg om at konkretetiltak skal gjennomførespå grunnlag
av den foreslåttebestemmelsen.
LO oppfatter forslaget som en blanding av et folkehelsespørsmål og et arbeidsmiljøspørsmål,
som en forsøker å pålegge arbeidslivet å løse. Hvis hovedhensikten med forslaget er, slik vi
leser siste avsnitt i høringsnotatet, at det offentlige på sikt vil kunne få innsparinger gjennom
reduserte utgifter på helse- og omsorgssektoren i folketrygden, mener vi forslaget har minimal
effekt. Alternativt kunne det være et bedre forslag at myndighetene mer aktivt støtter opp og
stimulerer de fysiske aktiviteter som alt skjer i arbeidslivet.
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