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Høring - Endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven - forenkling av regelverket om 

oppfølging av sykmeldte arbeidstaker 

 

Legeforeningen har mottatt høring fra Arbeids- og sosialdepartementet om endringer i 

arbeidsmiljøloven og folketrygdloven - forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte 

arbeidstaker.  

 
Regjeringen og partene i arbeidslivet inngikk den 4. mars 2014 ny Intensjonsavtale om et mer 

inkluderende arbeidsliv (IA-avtale) for perioden 4. mars 2014 til 31. desember 2018. Gjennom IA-

avtalen samarbeider partene om å forebygge og redusere sykefraværet. Avtalen bygger på en 

felles erkjennelse om at tidlig aktivisering og iverksetting av tiltak vil kunne bidra til å 

forebygge frafall fra arbeid. 

 

Forslagene bygger på en rapport fra en arbeidsgruppe med partene i arbeidslivet og 

myndighetene som ble nedsatt i forbindelse med forberedelsene til forhandlinger om ny IA-

avtale i desember 2013. Denne gruppen fikk i mandat å utarbeide forslag til forenklinger i 

oppfølgingsregimet for sykmeldte.  

 

Arbeids- og sosialministeren har besluttet at det i denne saken er behov for en kortere 

høringsfrist enn vanlig. Begrunnelsen for dette er forslagenes nære tilknytning til ny IA-avtale, 

at forslagene allerede er inngående drøftet med hovedorganisasjonene i arbeidslivet 

(Legeforeningen v/Akademikerne) og at det dreier seg om forenklinger for borgerne, ikke nye 

byrder. Departementets høringsfrist er 1. april 2014. 

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen  

24. mars 2014. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider. 

 

Høringen finnes på Legeforeningen.no under Legeforeningen mener – Høringer 

 

 

Med hilsen 

Den norske legeforening 

 

Sara Underland Mjelva 
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