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HØRING – FORSLAG TIL ENDRINGER I REGELVERKET OM RETT TIL
PLEIEPENGER VED SYKE BARN I FOLKETRYGDLOVEN KAPITTEL 9
Det vises til Arbeids- og sosialdepartementets høringsbrev 14. september 2015, og det
vedlagte høringsnotatet om forslag til endringer i regelverket om rett til pleiepenger
ved syke barn i folketrygdloven kapittel 9.
Departementets forslag til endringer i regelverket for graderte pleiepenger,
jf. høringsnotatet punkt 7.7, gjelder til dels samme type spørsmål som var tema i
ombudsmannens uttalelse 1. februar 2013, i sak 2012/2070.
Bakgrunnen for ombudsmannens undersøkelse i sak 2012/2070 var en klage fra et
foreldrepar som hadde fått avslag på søknad om 25 prosent graderte pleiepenger hver,
for pleie av deres felles barn. Avslaget ble begrunnet med at det ikke forelå et behov
for graderte pleiepenger, ettersom barnet fikk tilsyn fra andre enn foreldrene i et
tidsrom som overskred arbeidstid tilsvarende 75 prosent stilling.
1. Utvidet graderingsmulighet
Departementet foreslår å senke, og dermed utvide, graderingsmuligheten for
pleiepenger fra 50 til 20 prosent. En slik utvidet mulighet til å gradere pleiepenger vil i
følge departementet gi økt fleksibilitet for den enkelte familie, og i større grad gjøre
det mulig for den enkelte forelder å kombinere arbeidsliv og pleieoppgaver.
Ombudsmannen støtter departementets forslag om å senke graderingsmuligheten for
pleiepenger til 20 prosent.
2. Fremgangsmåte for beregning av størrelsen på graderte pleiepenger
I uttalelsen 1. februar 2013 kritiserte ombudsmannen Arbeids- og velferdsetatens
praksis med å beregne graderte pleiepenger ut fra antall timer barnet får tilsyn fra
andre enn foreldrene, målt opp mot en normal arbeidsdag/arbeidsuke.
Ombudsmannens syn var at lovens formål og sammenhengen i regelverket tilsa at
pleiepenger som innvilges med hjemmel i folketrygdloven § 9-11 a, bør graderes ut fra
en vurdering av hvor mye det er mulig for mottakeren av pleiepenger å jobbe innenfor
den aktuelle avlastningsordningen.
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Ombudsmannens uttalelse førte til at Arbeids- og velferdsdirektoratet endret
retningslinjene for gradering av pleiepenger, med sikte på å justere praksis i tråd med
ombudsmannens tolkning av folketrygdloven § 9-11 a.
Det fremgår av høringsnotatet at Arbeids- og velferdsetaten har gitt tilbakemeldinger
om at praktiseringen av de nye retningslinjene for gradering av pleiepenger er
tidkrevende. De nødvendiggjør vanskelige vurderinger som øker faren for
forskjellsbehandling. Departementet foreslår derfor å gå tilbake til ordningen der
graderingen av pleiepenger kun skjer ut fra en vurdering av omfanget av tilsynet
barnet får fra andre, målt opp mot normal arbeidstid (37,5 timer per uke).
Departementet mener det vil være en enklere og mer håndterlig regel for etaten.
Ombudsmannen har forståelse for departementets vektlegging av etatens behov for
effektive og håndterbare regler. Utover dette har ombudsmannen ingen merknader til
departementets forslag om å lovfeste tidligere praksis med å gradere pleiepenger ut fra
antall timer barnet får tilsyn fra andre, målt mot en normal arbeidstid på 37,5 timer per
uke.
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