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Horing - forslag til endringer i arbeidsmiljoloven og folketrygdloven

Norsk Sykepleierforbund viser til oversendelse, dalen 12.03.2014, av høhng fra Arbeids- og
sosialdepartementet, med svadrist til Unio 28.03.201 4.

Norsk Sykepleierforbund er glad for at partene og myndighetene har kommet til enighet om en
ny lA-avtale som styrker det forebyggende arbeidsmiljaarbeidet og forenkler reglene for
sykefraværsoppfølgingen. Den nye avtalen om inkluderende arbeidsliv legger opp til forenkling
og mindre kontroll. lA-arbeidet og oppfolgingen av sykmeldte bygger nå mer på tillit, og det gir
partene — og særlig arbeidsgiverne — et større ansvar. Vi tror at et systematisk hms-arbeid
basert på samarbeid mellom arbeidsgiver, tillitsvalgte og verneombud er det som i det lange løp
både forebygger sykefravær, hjelper sykmeldte tilbake i jobb, og inkluderer mennesker med
redusert funksjons- og/eller arbeidsevne. Dette er helt nødvendig gitt de arbeidskraftbehov vi
står overfor.

NSF er imidlertid bekymret over at så mye av kontroll- og sanksjonsregimet foreslås fjernet, og
at den eneste akta ren som med foreliggende forslag kan sanksjoneres for manglende
oppfølging av sykefraværsreglene, er arbeidstakeren.

Barnet ut med badevannet?
Vi har lite kunnskap om hvorvidt lA-avtalen har bidratt til å nâ målene som er satt for avtalen,
selv om den har bidratt til andre og viktige mål, som et styrket partssamarbeid. Det er en fare for
at IA-avtalens innretning siden 2010 har fart til for sterk oppmerksomhet mot oppfolging av
sykmeldte, på bekostning av det forebyggende sykefraværsarbeidet, dvs godt gammeldags
arbeidsmiljoarbeid. At myndighetene har kunnet sanksjonere manglende oppfolging fra
arbeidsgiver/ansatte/sykmelder, mens det ikke har vært noen sanksjonsmuligheter når Nav ikke
har oppfylt myndighetenes forpliktelser, har vært en utfordring.

SINTEFs evaluening av lA-avtalen og systemet for oppfolging av sykmeldte arbeidstakere, slo
fast at oppfolgingsregimet er svært ressurskrevende for både arbeidsgivere, Nav og leger, uten
at det kan sannsynliggjores noen særlig effekt på sykefraværet. Samtidig påpeker SINTEF at
gode systemer og rutiner for oppfalging av sykmeldte er viktig for å sikre at de som blir syke blir
tatt godt vare på, og for at arbeidsgivere skal være trygge på hva de skal gjøre når noen av
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deres ansatte blir syke. Det blir særlig pekt på at oppfølgingsplaner og dialogmøter i en tidlig
fase av sykefraværet er viktig, selv om dagens form og innhold ikke er optimal.

Det foreslåtte regelverk baserer seg på «tillit til at virksomhetene ønsker å følge opp sykmeldte,
og at arbeidstakere, sykmeldere og myndigheter bidrar i arbeidet uten at det «holdes oppe» av
et strengt kontroll- og sanksjonsregime. Vi tror det er slik, at arbeidsgivere som er gode på
oppfølging av syke medarbeidere, vil være det uavhengig av lA-avtale og et rigid regelverk- og
sanksjonsregime. Så er spørsmålet om de arbeidsgivere som mangler kunnskap, evne og/eller
vilje til god oppfølging blir bedre med et kontroll- og sanksjonsregime.

Det er grunn til å minne om at det var en årsak til at sanksjoneringsmidlene ble innført i 2010.
Det faktum at Nav har utstedt noen sånt som 10000 gebyrer til arbeidsgivere som ikke har fulgt
opp sine forpliktelser, tyder på at ikke alle arbeidsgivere har evnen eller viljen til et godt lA-
arbeid. Det dukker også jevnlig opp historier om arbeidstakere som får tilrettelagt arbeidet på en
måte som ikke virker inkluderende, arbeidsgivere som overprøver sykmelders vurdering av
arbeidsevne, og andre forhold som i verste fall resulterer i at arbeidstaker mister retten til
sykepenger og også arbeidsforholdet.

I Evaluering av lA-avtalen (2010—2013) skriver Ose m.f I. om oppfølgingen av sykmeldte at
«Forklaringen på feilene i dagens system, ligger i at partene i lA-avtalen ikke har bygget på god
nok kunnskap i forkant av beslutningene.» Kan vi si at foreslåtte endringer i oppfolgingen av
sykmeldte bygger på bedre kunnskap — eller bygger de på en konklusjon om at dagens regime
er byråkratisk, tungvint og uten at det kan sannsynliggjø res noen effekt på sykefraværet?
Hvorfor skal det være grunn til å tro at foreslåtte endringer vil føre til bedre oppfølging og
nedgang i sykefraværet?

Noen betraktninger om når lA-avtalen ikke fungerer.
Et av målene med innstrammingene under delmål 1 — redusere sykefraværet — er å unngå lange
sykefravær, fordi dette ofte fører til varig utstøting fra arbeidslivet. Derfor skal gradert sykmelding
brukes når det er mulig, og det skal gjennomføres dialogmøter med sikte på tidlig avklaring av
når den sykmeldte kommer tilbake i arbeid, eventuelt der det er klart at vedkommende ikke vil
komme tilbake til samme jobb og man må vurdere omplassering. Det finnes stygge eksempler
på at arbeidsgivere bruker lA-avtalen for å framskynde oppsigelser heller enn å ivareta
omsorgsforpliktelsene overfor ansatte, dvs når det blir klart at vedkommende ikke vil komme
tilbake i arbeidet. Ekstra ille blir det dersom heller ikke Nav følger opp disse ansatte, som da
risikerer å sitte uten noen oppfølging overhodet og i tillegg risikerer å miste retten til sykepenger.

Ved yrkesskader er det en utvidet tilretteleggingsplikt. Forhandlingsavdelingens advokater er
kjent med eksempler fra helsesektoren der ansatte ikke følges opp etter yrkesskade, se to
eksempler under.

1.
Kvinne med skulder/armskade godkjent som yrkesskade av Nav. Ansatt på sykehjem. Kvinnen
kan på grunn av skulder/armskaden ikke foreta tunge løft eller annet tungt arbeid. Etter ett års
hel eller delvis sykemelding og mer eller mindre halvhjertede forsøk på tilrettelegging hos
arbeidsgiver,saker kvinnen om arbeidsavklaringspenger. Får avslag fra Nav på
arbeidsavklaringspenger fordi arbeidsgiver ikke har tilrettelagt arbeidet for henne, eller funnet
annet arbeid for henne. Nav viser til at arbeidsgiver skulle gjort mer for å tilrettelegge arbeidet for
henne. De er også kritiske til at en stor kommune ikke kan skaffe annet passende arbeid. Nav
henviser kvinnen til å melde seg arbeidsledig da de mener hun kan utføre annet arbeid.
Arbeidsgiver gjør ikke sin plikt i henhold til lA-avtalen, og Nav velter hele det økonomiske tapet
over på arbeidstakeren.
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2.
Mann i slutten av femtiårene som etter å ha overlevd alvorlig kreft skal begynne å jobbe igjen i
tilrettelagt stilling. Arbeidsgiver er en virksomhet som blant annet driver med rehabilitering av
kreilpasienter. Etter seks uker får mannen beskjed om at dersom han ikke kan komme tilbake i
full jobb innen et par måneder vil han bli oppsagt. Mannen får en psykisk knekk, og blir oppsagt.
I forbindelse med bistand til mannen i oppsigelsessaken fremkommer det at virksomheten er en
lA-bedrift. Virksomheten prøver å så tvil om at de faktisk er lA-bedrift, men det blir bekreftet
gjennom en telefon fra NSF5 advokat og saksbehandler til Nav. Det blir opplyst at virksomheten
verken har søkt om tilretteleggingstilskudd eller annen bistand fra deres lA-kontakt i Nav. Det
viser seg at virksomheten i en nedbemanningssituasjon har valgt å si opp to arbeidstakere med
nedsatt funksjon og behov for tilrettelegging: vår mann med nesten tyve års ansiennitet, men
med nedsatt funksjon og behov for tilrettelegging en tid fremover, og en annen ansatt med lang
ansiennitet men med en yrkesrelated njggskade. Det fremkommer av dokumentasjonen i saken
at de arbeidstakerne som skal få fortsette må kunne yte 100%. Det er ikke plass til tilrettelegging
av noe slag. Nav forholder seg helt passivt i saken, også etter at de er gjort oppmerksom på
situasjonen og blir trukket inn i saken.

NSF frykter at framskyndelsen av stoppunktene i noen tilfeller kan ha fort til at arbeidstakere har
blitt «støtt ut» av arbeidsmarkedet. Vi mener derfor at nytt sanksjonsregimes konsekvenser for
sykmeldte arbeidstakere må evalueres.

Til de konkrete endringsforslapene.
1. Oppfølgingsplan.
NSF slutter seg til departementets vurdering av en formalisert plan for oppfolging som et
hensiktsmessig verktøy, og vi støtter at kravet om oppfølgingsplan skal gjelde både for helt og
delvis sykmeldte. Unntaket med «åpenbart unødvendig» må viderefores. Oppfolgingsplanen er
primært et dynamisk verktøy for arbeidsgiver og arbeidstaker, og det stilles derfor ikke formelle
krav til utformingen av planen. Arbeidsgiver skal også sørge for at planen formidles til sykmelder
så snart den er utarbeidet. Her legger man opp til at arbeidsgiver og arbeidstaker kan bli enige
om hvordan planen skal formidles til sykmelder. Vi er enige i at dette kan være en midlertidig
løsning, men at arbeidet med elektronisk oversendelse (EPJ) må på plass. For dårlige IKT
systemer er en tilbakevendende og ressurssløsende utfordring i helsesektoren.

2. Dialogmøte i — i regi av arbeidsgiver
Vi er enige med departementet i at kravet om dialogmøte i må videreføres, både for helt og
delvis sykmeldte. Unntaket om at dialogmøtet kan sløyfes når det er «åpenbart unødvendig»
foreslås også videreført. Vi støtter dette, men vil understreke at gradert sykmelding ikke i seg
selv må oppfattes som et forhold som gjør dialogmøte åpenbart unødvendig. Det finnes
arbeidsplasser og arbeidstidsordninger som medfører at ansatte sjelden ser sin leder.
Unntaksadgangen er ment å være snever og i horingsdokumentet gis en nærmere beskrivelse
av hva som ligger i “åpenbart unødvendig». Dersom arbeidsgiver, arbeidstaker eller eventuelt
sykmelder mener det er behov for dialogmote, anses det ikke som åpenbart unødvendig.

Det foreslås at sykmelder og bedriftshelsetjeneste (BHT) ikke lenger skal delta i dialogmote,
med mindre de innkalles. NSF ser at det i mange tilfeller ikke er hensiktsmessig at andre enn
arbeidsgiver og arbeidstaker deltar i det første dialogmøtet.

Evalueringer av lA-avtalen og virkemidlene viser at BHT ikke har klart å dokumentere sin
nødvendige deltakelse i oppfølgingsarbeidet overfor sykmeldte arbeidstakere, og deres
obligatoriske deltakelse foreslås derfor fjernet. Dersom arbeidsgiver finner det hensiktsmessig
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kan BHT innkalles, og departementet legger til grunn at BHT møter når den blir innkalt, I selve
lA-avtalen er tidligere tilretteleggingstilskudd nå omgjort til forebyggings- og

tilretteleggingstilskudd, og dette kan også brukes til refusjon av utgifter til BHT, dersom BHT
bidrar i dette arbeidet. Tidligere Honorar til BHT går ut. Dette er et kraftig signal til
bedriftshelsetjenesten om deres eget ansvar for å synliggjøre sine tjenester og
hensiktsmessigheten av deres deltakelse i det forebyggende hms-arbeidet og i den konkrete
oppfølgingen av sykmeldte arbeidstakere. Men NSF vil også understreke viktigheten av
ccbestillerkompetansen» i virksomhetene; at arbeidsmiljautvalget og partene har kunnskap om
hvordan de kan bruke BHT i det forebyggende hms-arbeidet og stiller krav om dette. Vi beklager
derfor at arbeidstakerorganisasjonene i lA-forhandlingene ikke fikk gjennomslag for forslag om
styrket felles opplæring av aktø rene på virksomhetsnivå.

At arbeidstaker kan motsette seg at sykmelder skal delta, men ikke at BHT deltar, dersom
arbeidsgiver vil kalle inn BHT, understreker betydningen av BHTs frie og uavhengige stilling i
faglige spørsmål. Det er avgjørende for det tillitsforholdet oppfølgingen av sykmeldte nå skal
baseres på, at BHT oppfattes som padenes faglige rådgiver, og ikke arbeidsgivers «forlengede
arm». Også Nav og andre relevante aktører kan innkalles. Arbeidstaker skal fortsatt kunne ta
med tillitsvalgtlverneombud. Dette støttes.

3. Innsats fra Arbeids- og velferdsetaten

Dagens regelverk foreslås viderefort, og vi støfter dette. Efter dagens regler skal Nav avholde et
“dialogmøte 2» senest når arbeidsuførheten har vart i 26 uker, og både arbeidsgiver,
arbeidstaker, sykmelder og Nav selv kan kreve møtet avholdt på et tidligere tidspunkt. Hensikten
med møtet er planlegging og avklaring av det videre løpet ifm arbeidstakers sykdom. Nav plikter
så tidlig som mulig å vurdere behovet for arbeidsrettede tiltak eller rehabilitering. Det er mange
gode grunner til en rask avklaring og iverksetting av egnede tiltak i et sykefraværsforløp.

Departementet vil gjennom informasjonstiltak sorge for at muligheten for å kreve «dialogmøte 2»
avholdes tidligere enn 26 uker og understreker viktigheten av at Nav må innarbeide gode rutiner
for å oppfylle krav om «dialogmøte 2». Som pekt på tidligere i vårt høringssvar, er NSF bekymret
for de tilfellene der sykmeldte ikke får god nok oppfølging verken fra arbeidsgiver eller Nav. Vi
frykter at det i noen tilfeller er starten på en utstøtingsprosess og ber om at denne
problematikken følges særskilt opp gjennom en evaluehng.

4. Arbeidsgivers rapporteringsplikt ved ni ukers sykmelding.
I dag må arbeidsgiver ved sykefravær i ni uker, sende rapporteringsskjema (obligatorisk maI) til
Nav. Arbeidsgivers rapporteringsplikt er grunnlag for sanksjon og bidrar til at myndighetene og
partene kan følge med på hvordan pliktene i oppfolgingsarbeidet ettedeves og fungerer. Både
SINTEFs evalueringsrapport og Navs erfaringer viser at rapportedngskravet i seg selv og
rutinene for innrapportering er utfordrende og oppleves av mange virksomheter som
uforholdsmessig ressurskrevende.

NSF ser at rapporteringsplikten i seg selv er lite egnet til å si noe om kvaliteten på
oppfolgingsarbeidet på den enkelte arbeidsplass og derfor fjernes. Nav skal fortsatt ha hjemmel i
folketrygdlovenloven til å innhente dokumentasjon om oppfelgingsplan og dialogmote hos
arbeidsgiver. Det er viktig at Nav bruker denne hjemmelen aktivt og særlig i de tilfeller der
sykmeldt ikke kommer tilbake i arbeid etter forventet tid.
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5. Sanksjon er.
Sanksjoneringsregimet foreslås nå endret slik at det i praksis bare er arbeidstaker som kan
sanksjoneres for manglende oppfølging ifht bruk av restarbeidsevne og utarbeidelse av
oppfølgingsplan og deltakelse i dialogmøter.

SINTEF anbefaler i sin evaluering at Navs sanksjonssystem avvikles, noe departementet slutter
seg til. Departementet mener dagens sanksjonsregime «også rammer arbeidsgivere som er god
på systematisk oppfølging av sykmeldte arbeidstakere, men som «glipper» i enkelttilfeller.».
Samtidig skriver departementet at det er «ønskelig å følge opp at de lovpålagte pliktene i
oppfølgingsarbeidet etterleves i større grad enn det som var tilfelle før 2010», men har «tillit til at
arbeidsgiver fortsatt deltar i dialogmøter i regi av Nav der de blir innkalt og at de sender inn
oppfolgingsplan i forkant av møtet.».

NSF er skeptisk til at sanksjonsregimet avvikles uten at det legges opp til noen form for effektiv
sikring av at sykmeldt arteidstaker faktisk følges opp. I stedet for at Nav skal sanksjonere
arbeidsgivere som ikke følger opp, vises det til at Arbeidstilsynet, som i dag, vil kunne
sanksjonere for brudd på pliktene efter arbeidsmiljoloven. Arbeidstilsynet fører tilsyn med
virksomhetenes systematiske hms-arbeid og hvordan virksomhetene jobber med å redusere
sykefravær gjennom oppfølging av og tilrettelegging for sykmeldte arbeidstakere. Det framgår av
høringsnotatet at Arbeidstilsynet i 2012 og 2013 til sammen gjennomførte ca 3700 tilsyn med
tema tilrettelegging og oppfølging, og ga reaksjoner i 69 prosent av tilfellene. Dette tyder jo på at
det er mange tilfeller av for dårlig oppfølging ute i norske virksomheter. Ifølge Arbeidstilsynet
selv, er mangel på systematisk hms-arbeid den vanligste årsaken til pålegg. På grunn av
ressurssituasjonen må Arbeidstilsynet utføre såkalt risikobasert tilsyn, dvs man prioriterer særlig
utsatte bransjer og virksomheter, hvilket betyr at de fleste norske virksomheter ikke vil kunne
regne med å få Arbeidstilsynet på besøk. Da virker det jo noe naivt å basere seg på tillit til at
arbeidsgiverne vil følge opp sine forpliktelser?

Skal Arbeidstilsynet klare å følge opp dette, må tilsynet styrkes i statsbudsjettet. Endringen i
sanksjonsregimet vil også bety at tillitsvalgte og verneombud får en enda viktigere jobb som
«vaktbikkje». Partene, og da særlig arbeidstakersiden, må forsterke sin innsats i innhentingen av
informasjon om hvordan lA-avtalen og oppfølgingen av sykmeldte praktiseres ute i
virksomhetene, i forbindelse med den årlige rapporteringen til Arbeidslivs- og pensjonspolitisk
råd.

Når det gjelder sykmelder, mener departementet at sanksjonsbestemmelsen i ftrloven har vært
«for omstendelig, byråkratisk og lite treffsikker», og foreslår denne opphevet. Det vises til at
helsepersonell etter helsepersonelloven § 6 har en generell plikt til «å hindre unødig lang
sykmelding», og at Statens helsetilsyn fører tilsyn med at denne bestemmelsen overholdes. Det
føres ikke noe «bevis» for at dette skjer i dag. Sykmelders plikt til å delta i dialogmøter — dersom
de blir innkalt — foreslås videreført. Plikten til â gjennomføre obligatorisk opplæring i
sykmeldingsarbeid videreføres, men sanksjonsmuligheten foreslås tatt bort. Til tross for at det i
dag bare er et mindretall av legene som har gjennomført den «obligatoriske opplæringen»,
forutsetter departementet at legene «fortsatt oppfyller plikten som følger av forskriften».

Konklusion og avsluttende betraktninger,
Norsk Sykepleierforbund er fornøyd med at ny lA-avtale er kommet på plass og ser
nødvendigheten av forenklinger i oppfølging av sykemeldte. Men vi er bekymret over at så mye
av kontroll- og sanksjonsregimet foreslås fjernet. Vi forutsetter at Arbeidstilsynet blir styrket i
statsbudsjettet for å ivareta sine oppgaver i forhold til virksomhetenes rutiner for oppfølging av
sykmeldte. Vi forutsetter også at tillitsvalgte og verneombud får handlingsrom til å utføre sin
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viktige rolle som «vaktbikkje» under et mer tillitsbasert lA-arbeid. Norsk Sykepleierforbund har
nettopp revidert vår tillitsvalgtopplæring og lA har en sentral plass i denne.

NSF støtter en økt vektlegging av det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet, men mener tiltakene i
lA-avtalen i liten grad vil stimulere til det. Vi beklager at det ikke er lagt vekt på felles opplæring
og betydningen av at tillitsvalgte og verneombud gis rammebetingelser for å følge opp.

Avslutningsvis vil vi understreke at tilrettelegging og bruk av gradert sykemelding er krevende og
forutsetter at det er samsvar mellom oppgaver og ressurser. Vi forventer derfor at
rammebetingelsene i helsesektoren gjør det mulig å gjennomføre målsettingene i lA-avtalen.
Oppfølgingen av den enkelte sykmeldte må alltid balanseres mot arbeidsmiljøet for og
belastningene på øvrige ansatte. Helsesektoren har høyt sykefravær og mange
arbeidsmiljøutfordringer, og det er en særlig utfordring å ha mange med behov for tilrettelegging
på en arbeidsplass. Mange ledere i helsesektoren har et svært stort kontrollspenn, som gjør
oppfølging av sykmeldte særlig krevende, I undersøkelser svarer mange sykepleiere at de
opplever manglende tilbakemeldinger og støtte fra leder. Når dette kommer i tillegg til
opplevelsen av manglende balanse mellom krav og kontroll, kan det være en forklaring på det
høye sykefraværet i sektoren.

Norsk Sykepleierforbund ber om at de nye reglene for oppfølging av sykmeldte evalueres
løpende og med særlig vektlegging av konsekvensene for den enkelte sykmeldte og muligheten
for utstøtingsprosesser.

Med vennlig hilsen

66t,k1 /c/Å;i/Eli Gunhild By / Harald Jesn
Forbundsleder ( Forhandlingssjef
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