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Prop. 131 L (2021–2022) og Prop. 133 L (2021–2022) fra Arbeids- og 
inkluderingsdepartementet 
Jeg viser til at Prop. 131 L (2021–2022) Endringer i arbeidsmiljøloven m.m. (inn- og utleie fra 
bemanningsforetak) og Prop. 133 L (2021–2022) Endringer i arbeidsmiljøloven (styrking av 
retten til heltid) ble fremmet til Stortinget 17. juni 2022.  

Retting av feil i Prop. 131 L (2021–2022) 
I Prop. 131 L (2021–2022) er det kommet inn en feil i lovforslaget romertall I vedrørende 
arbeidsmiljøloven § 18-6 første ledd, ved at § 14-12 andre ledd er falt ut av oppramsingen av 
hva Arbeidstilsynet kan føre tilsyn med. Dette innebærer en utilsiktet endring i gjeldende rett.  

I lovforslaget står det 
«… § 14-12 første, tredje, sjette og sjuende ledd, …» 

I dagens lovtekst står det «§ 14-12 første til tredje ledd,», og med tilføyelse av nytt sjette og 
sjuende ledd skulle den samlede oppramsingen i lovforslaget vært formulert slik:  

«… § 14-12 første, andre, tredje, sjette og sjuende ledd, …» 

Jeg tilrår at Stortinget treffer vedtak i samsvar med sistnevnte formulering. 

Behov for koordinering av to forslag til endring i § 18-6  
Jeg ønsker også å gjøre Stortinget oppmerksom på at det både i Prop. 131 L (2021–2022) 
og Prop. 133 L (2021–2022) er foreslått endringer i arbeidsmiljøloven § 18-6 første ledd. 
Begge endringsforslagene forholder seg naturlig nok til lovbestemmelsen slik den lyder i dag. 
I forbindelse med stortingsbehandlingen av proposisjonene er det derfor viktig at det  
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lovvedtaket som fattes sist også får med seg endringer i § 18-6 som er gjort på bakgrunn av 
den proposisjonen som behandles først. Dersom dette ikke påses vil det seneste lovvedtaket 
i praksis oppheve det første, for så vidt gjelder arbeidsmiljøloven § 18-6.  
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