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Høring – Forslag til endringer i reglene om rett til pleiepenger
ved syke barn etter folketrygdloven kapittel 9
Pleiepenger:
CP-foreningen mener at:
 Forslaget støttes om endring i inngangsvilkåret slik at behov for kontinuerlig tilsyn og
pleie (uten krav til kvalifisert sykdom) eller at barnet har varig sykdom gir rett til
pleiepenger.
 Aldersgrensen bør økes til 20 år for alle barn. Det bør fortsatt kunne innvilges
pleiepenger for hjemmeboende barn med utviklingshemming som har alvorlig sykdom
etter fylte 20 år
 Forslaget om at utbetalingen settes til 66% av inntekt etter det første året støttes ikke.
 Forslaget om begrensningen på 1300 dager eller fem sammenhengende år, støttes ikke i
de tilfellene der det er snakk om barn med alvorlig eller progredierende sykdom som
varer lengre enn fem sammenhengende år.
 Forslaget om å oppheve krav om syv «karensdager» støttes slik at pleiepenger kan
innvilges fra 1. dag
 Innføring av økt fleksibilitet i ordningen støttes, slik at graderingsmulighet økes ned til
20% og slik at begge foreldre kan ta ut pleiepenger samtidig. Forslaget om at det skal
telle to dager av dagkontoen ved samtidig uttak støttes ikke, med mindre samlet uttak er
på minst 150%. Forslaget om at gradering kun gjøres ut fra størrelsen på tilsynet barnet
får av andre målt mot normalarbeidsdag støttes ikke. Det må tas hensyn til foreldrenes
behov for hvile.
 Permisjonsretten i Arbeidsmiljøloven bør utvides
Opplæringspenger:


CP-foreningen ønsker endring i vilkår for opplæringspenger, slik
at disse også kan gis dersom kommuner eller
interesseorganisasjoner gir opplæringstilbud.

Inngangsvilkår
Endringen som foreslås i inngangsvilkåret støttes. Det vil gjøre det enklere for familier som er
i sårbar situasjon på grunn av barnets alvorlige sykdom eller alvorlig grad av
funksjonsnedsettelse også når tilstanden er varig.
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Aldersgrense
CP-foreningen støtter at pleiepengeordningen utvides, men mener grensen bør settes til 20
år eller til barnet har fullført videregående skole. Foreldre har en forsørgelsesplikt til barnet
har fullført videregående utdanning.
CP-foreningen støtter ikke forslaget om at aldergrensen for alle settes til 18 år. I
høringsnotatet går det fram at det er en liten gruppe som mottar pleiepenger for å kunne gi
tilsyn og pleie til personer som er utviklingshemmede over 18 år. Dette er en ordning som
har stor betydning for dem det gjelder, og bør videreføres. Dette gjelder for eksempel
personer som har en kognitiv funksjon som medfører at de ikke er modne i forhold til alder
eller har vansker med å samhandle rasjonelt i ukjente omgivelser. Det kan føre til ekstra
redsel og utrygghet i forbindelse med undersøkelser eller når alvorlig sykdom oppstår. Disse
vil ha behov for å ha kjente med seg i slike situasjoner. Det kan også gjelde personer som i
tillegg har store hjelpebehov og kommunikasjonsproblemer. Vi mener derfor at
aldersgrensen ikke bør være absolutt, men at pleiepenger kan innvilges etter en individuell
vurdering i slike tilfeller.
Økt fleksibilitet
Det er positivt at det foreslås mer fleksibel ordning, slik at begge foreldre kan ta ut
pleiepenger samtidig. CP-foreningen støtter ikke forslaget om at når begge foreldre tar ut
pleiepenger samtidig, skal kontoen belastes med to dager ved uttak for hver på fra 50% eller
mer. CP-foreningen mener det må være høyere uttak, fra minst 150% til sammen før
kontoen skal belastes med to dager.
Beregning av ytelsen
Pleiepenger er i det nye forslaget foreslått lik sykepenger det første året. De neste 4 år er
det redusert utbetaling, samtidig som det settes en grense for hvor mange dager som kan
tas ut. Det vil medføre at det motiverer den med lavest inntekt til å bli hjemme etter det
første året. Det er i de fleste tilfelle mor.
CP-foreningen mener pleiepenger må kunne innvilges tilsvarende sykepenger i hele
perioden, slik at far og mor har samme mulighet til å beholde arbeidstilknytningen. Vår
erfaring gjennom samtale med mange familier som har krevende omsorgsoppgaver, er at de
aller fleste har et klart ønske om å opprettholde tilknytningen til egen arbeidsplass. Det er her
de henter styrke og energi til å orke å stå i en krevende omsorgssituasjon gjennom flere år.
Lengden på ytelsen
Barn som har så alvorlig sykdom at de bruker opp hele dagskontoen på 5 år, vil i noen
tilfeller fortsatt ha et behov for å ha pleie og tilsyn. Det må sikres en ordning for de familiene
som har barn med alvorlig eller progredierende sykdom som varer lenger enn fem
sammenhengende år.
CP-foreningen støtter forslaget om å oppheve «karensdagene», slik at pleiepenger kan
innvilges fra første dag.
Graderingsmulighet
Forslaget om å utvide graderingsmulighet ned til 20% stiller CP-foreningen seg positive til.
Forslaget om at graderingen kun skal skje ut fra en vurdering av størrelsen på tilsynet barnet
får fra andre målt opp mot normalarbeidstid støttes ikke. Foreldre til barn med
funksjonsnedsettelser eller varig sykdom har en belastende dag til vanlig. Når dette topper
seg med sykehusinnleggelser og ekstra behov for tilsyn og pleie i etterkant, vil de ha et økt
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behov for hvile. Det kan være perioder der foreldre er våkne hele eller deler av natten. Det
vil da være nødvendig å kunne ta dette igjen med hvile på dagen for å kunne stå i en slik
situasjon over lang tid. Stress over lang tid kan føre til at foreldrene blir syke om de ikke har
mulighet til å ta seg inn igjen.
Utvidet permisjonsmulighet i arbeidsmiljøloven
Det kan være krevende å opprettholde tilknytningen til arbeidslivet, når pårørende i lange
perioder er mottakere av pleiepenger. For å lettere kunne opprettholde tilknytningen til
arbeidslivet, bør permisjonsretten i arbeidsmiljøloven utover antall pleiepengedager kunne
sikre ansettelsesforholdet etter at retten til pleiepenger har opphørt.
Opplæringspenger:


CP-foreningen ønsker endring i vilkår for opplæringspenger, slik at disse også
kan gis dersom kommuner eller interesseorganisasjoner gir opplæringstilbud.

I dagens ordning gis det ikke opplæringspenger til slike kurs. Det er en betingelse at det skal
være en helseinstitusjon eller opplæringssenter som gir tilbudet. Dette fører til at mange
foreldre som er i en arbeidssituasjon ikke kan ta seg fri for å delta på kurs ved lærings- og
mestringssenter eller som organisasjonene arrangerer. CP-foreningen arrangerer en del kurs
i helger på grunn av dette, men når det er kombinerte kurs/konferanser for fagfolk og
medlemmer må disse legges til ukedager. Flere foreldre kunne hatt glede og nytte av dette
tilbudet dersom de kunne fått opplæringspenger også i disse tilfellene.
CP-foreningen erfarer at tilbudet om opplæring i habiliteringstjenestene har blitt kortet ned,
som følge av press på faglige ressurser. Når kravet er at opplæringstilbudet skal være på
minst en arbeidsdag, mister en del rett til opplæringspenger fordi timetallet ikke fyller en hel
dag.

Med vennlig hilsen

Eva Buschmann
Generalsekretær
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