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Horingssvar - forslag om endringer i forskrift om arbeid som utfores i
arbeidstakers hjem
Det vises til departementets horingsnotat datert den 22. april 2021 med horingsfrist 23. juli 2021.
Det er i horingen foreslatt flere endringer i forskrift om arbeid som utfores i arbeidstakers hjem.
Under vil MEF knytte noen kommentarer til de endringene som er foreslatt.
Tydeliggjoring av forskriftens virkeomrade
Det er foreslatt en presisering i forskriftens omfangsbestemmelse, naermere at forskriften ikke skal
gjelde for kortvarig eller «sporadisk» arbeid, sammenlignet med dagens ordlyd som er kortvarig eller
«tilfeldig» arbeid. Videre er det foreslatt presisert at forskriften kan omfatte kortvarig eller sporadisk
arbeid, dersom arbeidstaker kun utforer arbeid i eget hjem. Dette for a sikre at denne gruppen
arbeidstakere ikke star uten rettsvern, ettersom det er uklart om disse omfattes av
arbeidsmiljoloven.
MEF mener at dette er hensiktsmessige presiseringer.
Unntak fra kravet til skriftlig avtale der hjemmearbeid skyldes palegg eller anbefalinger fra
myndighetene. Arbeidsgiver kan i slike tilfeller gi informasjon etter droftinger med
tillitsvalgte.
Det er foreslatt unntak fra kravet om skriftlig avtale om hjemmearbeid, dersom hjemmearbeidet
skyldes palegg eller anbefalinger fra myndighetene. I slike tilfeller skal det i stedet gis skriftlig
informasjon til arbeidstakerne om bl.a. omfanget av hjemmearbeidet, arbeidstid, forventet varighet,
bestemmelser om endring eller oppsigelse av avtalen om hjemmearbeid, vedlikehold av utstyr m.m.
Erfaringer etter utbruddet av Covid-19, viser at der hjemmekontor skyldes palegg eller anbefalinger
om hjemmekontor, vil det vaere behov for a instruere arbeidstakere til hjemmekontor kort tid etter
palegg fra offentlige myndigheter. MEF mener derfor at det er praktisk og hensiktsmessig at det for
MASKINENTREPRENORENES
FORBUNO

Org nr.: 980 037 541
Servicekontor
Poslboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Fred Olsensgate 3
0152 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
firmaposl@mef.no

www.mef.no

u

a

2

slike tilfeller gis unntak for krav om skriftlig arbeidsavtale om hjemmekontor. Videre vil droftelser
med tillitsvalgte og skriftlig informasjon imotekomme behovet for informasjon, og kunne bidra til
faerre konflikter vedr. hva som er avtalt ved hjemmekontor.
Tydeliggjoring av bestemmelsen om arbeidsmiljoet i' forskriften ogsA omfatter psykososiale
forhold.
MEF har ingen kommentarer til dette.
Arbeidstilsynet gis kompetanse till A fore tilsyn med at bestemmelsene i forskriften blir
overholdt.
For utbruddet av Covid-19 i mars 2020 var det ikke utstrakt bruk av hjemmekontor eller annet arbeid
i arbeidstakers hjem for MEFs medlemsbedrifter. Anleggsarbeidets karakter gjor at et mindretall av
de ansatte i MEFs medlemsbedrifter kan utfore arbeid i eget hjem. MEF anser det likevel som en
mulighet at hjemmekontor i fremtiden vil benyttes i storre grad enn for utbruddet av Covid-19.
MEF mener at det er hensiktsmessig at Arbeidstilsynet kan fore tilsyn med forskriftens
bestemmelser.
Innspill vedr. omfanget av annet arbeid som utfores i arbeidstakers hjem
Det er bedt om innspill fra horingsinstansene vedr. utbredelsen av annet arbeid enn kontorarbeid
som utfores i arbeidstakers hjem, som f.eks. industrielt arbeid hjemme, omsorgsoppgaver osv.
Det er i MEFs oppfatning ikke utbredt at andre arbeidsoppgaver enn kontorarbeid utfores i
arbeidstakers hjem, blant vare medlemsbedrifter.

Om MEF
Maskinentreprenorenes Forbund (MEF) er en frittstaende bransje- og arbeidsgiverorganisasjon som
representerer mer enn 2200 sma, mellomstore og store bedrifter. Hovedtyngden av
medlemsbedriftene driver maskinell anleggsvirksomhet, men forbundet organiserer ogsa
skogsentreprenorer, bronnborere og gjenvinnings- og avfallsbedrfiter. Samlet omsetter
medlemsbedriftene pa over 90 milliarder kroner i aret og sysselsetter mer enn 40 000 arbeidstakere.
MEF har en egen hovedavtale med LO/Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) og tariffavtaler med NAF
og Fellesforbundet.
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