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Hva har vi lært av å jobbe 
hjemmefra de siste årene?

De første møtene på Teams var 
ganske skumle og kaotiske.



Hva har vi lært av å jobbe 
hjemmefra de siste årene?

Om du skal ha et Teamsmøte kommer 
du unna med shorts og ei skjorte. Bare 
ikke reise deg opp foran kameraet. Om 
du skal hente mer kaffe, gli sidelengs ut 
av bildet.

En undersøkelse (april 2020) viser at én 
av tre nordmenn sitter i joggebuksa 
mens de er på jobb hjemmefra.



Hva har vi lært av å jobbe 
hjemmefra de siste årene?

Det kan være ganske forvirrende med 
nye og gamle hender samtidig oppe i 
møter på Teams.



Hva har vi lært av å jobbe 
hjemmefra de siste årene?

Hund i bildet der kollega skulle vært, 
du aner ikke hvor kollega er, men er 
glad du fremdeles ser forskjell på 
kollega som har latt hår og skjegg 
vokse, og bikkja hans.



Utvikling etter 
pandemien

Oslo Met har utarbeidet rapporten 
«Hjemmekontor våren 2021 –
Omfang, utvikling og kjennetegn?», 
som viser at 7 av 10 ønsker å fortsette 
med hjemmekontor etter pandemien.

Hybridløsninger vokser fram. 



Nye regler fra 1. 
juli 2022

En egen forskrift om hjemmekontor fra 
2002 som fastslår at arbeidsmiljøloven 
gjelder, men med nærmere presiseringer 
og en del unntak.

Ute på høring våren 2021. 

Forslagene og vurderingene i 
revideringen gjelder forskriftens 
virkeområde, krav til skriftlig avtale, krav 
til arbeidsmiljø, arbeidstid og 
Arbeidstilsynets kompetanse.



Krav om skriftlig avtale

Blant annet gjelder dette omfanget av 
hjemmearbeidet, arbeidstid for 
hjemmearbeidet, forventet varighet 
dersom avtalen er midlertidig, 
eiendomsrett, drift og vedlikehold av utstyr.

Unntak fra kravet til skriftlig avtale for helt 
spesielle situasjoner, som den vi har sett 
under pandemien, hvor myndighetene har 
gitt påbud om eller anbefalt hjemmekontor. 



Styrking av arbeidsmiljøbestemmelse

Tydeliggjør at kravet til det 
psykososiale arbeidsmiljøet også 
gjelder når arbeidstakeren jobber 
hjemmefra.

Krav om at arbeidet skal søkes 
utformet slik at det gir mulighet for 
kontakt og kommunikasjon med 
andre arbeidstakere i virksomheten.
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Harmonisering av bestemmelsene 
om arbeidstid

De samme reglene for arbeidstid 
skal gjelde ved hjemmekontor som 
ved arbeid på arbeidsplassen.

Arbeidsmiljølovens regler får 
anvendelse også for hjemmearbeid. 
De særlige reglene i forskriften 
oppheves.



Arbeidstilsynets kompetanse

Arbeidstilsynet gis myndighet til å føre
tilsyn med forskriften. Dette innebærer
ikke at Arbeidstilsynet skal føre tilsyn i 
arbeidstakers hjem, men at tilsyn
gjennomføres på annen måte.



Fortsatt 
utfordringer 
som skal løses

✓Yrkesskadedekning ved 
hjemmekontor og annet 
fjernarbeid. 

✓Deknings av arbeidsutstyr på 
hjemmekontor.

✓Gjøre skattereglene mer 
arbeidsstedsnøytrale. 

✓Jobber du fra hytta gjelder ikke 
forskriften men 
arbeidsmiljøloven så langt det 
passer.



Dersom du først skal pådra deg en skade i 
arbeidstiden!

✓Så gjør det på arbeidsplassen.

✓ Helst ikke hjemme.

✓ Og for all del ikke skad deg på 
hytta.


