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Høring om endringer i reglene om rett til pleiepenger

1. Innledning

Vi viser til departementets høringsbrev av 14.9.2015 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser.

Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter

advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater

med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og

ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på

rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot

advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt

bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse

rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et

uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for

velferdsrett. Lovutvalget består av Ola Viken (leder), Thorgeir Hole, Gro Sandvold, Monica Solberg-

Leinebø og Marianne Klungeland Bahus.

Advokatforeningen avgir følgende høringsuttalelse:

ADVOKATFORENINGEN I KRISTIAN AUGUSTS GATE 9 0164 OSLO I +47 22 03 50 50 I POST@ADVOKATFORENINGEN.NO IADVOKATFORENINGEN.NO



2. Advokatforeningens kommentarer til de enkelte forslagene

Til unkt 7.5.1 til 7.5.3

I utkastet foreslås det å fjerne alvorlighetskriteriet og kriteriet om at sykdommen ikke må være varig, og i

stedet fokusere på barnets behov for kontinuerlig behov for pleie og omsorg. Dette støttes av

Advokatforeningen.

Til punkt 7.5.4

Advokatforeningen mener det positivt å øke aldersgrensen til 18 år og støtte forsalget på dette punkt.

Til Punkt 7.6.3 o 7.7.2

Advokatforeningen er av den oppfatning at forslaget om dagkonto slik det fremstår nå er uheldig, dersom

dagkontoen praktiseres slik at hvert barn har maks 1300 dager pleiepenger inntil det er 18 år. I noen

tilfeller vil barnet ha behov for kontinuerlig pleie og omsorg i en fase - deretter er det ikke lenger behov i

noen år - så kommer en ny fase med nytt behov. For noen barn vil man ha behov for kontinuerlig pleie i

årevis, når dagkontoen da er brukt opp står familien uten rettigheter ti pleiepenger.

En dagkonto på 1300 dager synes også lite slik Advokatforeningen vurderer det, særlig tatt i betraktning

at dette er en rett som følger på barnet og som skal fordeles mellom to foreldre.

En dagkonto på 1300 dager totalt kan også ha en uheldig diskriminerende effekt for kvinner i familier

med kronisk syke barn. En av foreldrene vil i slike situasjoner, etter at dagkontoen er brukt opp, tvinges

ut av arbeidslivet for å kunne ivareta sitt barn. I praksis vil dette være kvinnen i de fleste familier grunnet

lønnsforskjeller. Dagkontoen på 1300 dager bør være innenfor en viss tidsramme, slik at det er mulig å

opparbeide seg ny rett til dagkonto.

Advokatforeningen er positiv til at det foreslås graderte pleiepenger helt ned til 20 - slik at foreldre til

kronisk syke barn som er på skole kan får pleiepenger. Det er etter Advokatforeningens oppfatning

negativt er at det trekkes like mange dager fra dagkontoen uavhengig av om det 100 % eller 20%

pleiepenger pr. dag.

Når det gjelder beregning av graderte pleiepenger, så fikk NAV kritikk av blant annet sivilombudsmannen

(SOM-2012-2070) for at det ble foretatt en for snever vurdering kun basert på normalarbeidsuke. Praksis

ble etter dette endret, og Advokatforeningen mener det er svært uheldig at det i forslaget foreslås å gå

tilbake til den svært forenklede gamle beregningsmodellen. Advokatforeningen mener det har de beste

grunner for seg å opprettholde dagens praksis på dette punkt, noe som også samsvarer bedre med

ordlyden i folketrygdloven § 8-13 om graderte sykepenger. Det sentrale må være å vurdere hvor mye det

reelt sett er mulig å jobbe for begge foreldrene, og da må også reisetid til og fra jobb/barnehage/skole

tas hensyn til.
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Advokatforeningen støtter forslaget om å gi rett til pleiepenger fra første dag ved institusjonsopphold.

Advokatforeningen er videre positiv til at foreldre kan ta ut pleiepenger samtidig i forbindelse med

institusjonsopphold, noe som blant annet vil bedre ivareta foreldrenes helse og omsorgsevne overfor

blant annet søsken i krevende situasjoner.

Vennlig hilsen

Merete Smith

generalsekretær

Saksbehandler: Trude Molvik

tm@advokatforeningen.no

Erik Keiserud

leder
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