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Høringsuttalelse - om forslag til endringer i reglene om rett til pleiepenger ved 
syke barn etter folketrygdloven kapittel 9 
 
KS mener det er viktig at staten og kommunesektoren utvikler god pårørendestøtte for foreldre og nære 
pårørende med omfattende omsorgsoppgaver for barn og nærstående familie. KS mener det nasjonalt og 
på kommunalt nivå bør utformes en god pårørendepolitikk som ivaretar arbeidslinjen i velferdspolitikken 
og kan gjøre det lettere å møte de økende fremtidige behov for offentlige omsorgstjenester.  
 
KS vil peke på at for mange, inklusive saksbehandlerne i arbeids- og velferdsforvaltningen, framstår 
regelverkene for pleiepenger, hjelpestønad og kommunal omsorgslønn som fragmenterte, kompliserte og 
uoversiktlige. Det er tvilsomt om høringsforslagene fra Arbeids- og sosial-departementet om pleiepenger 
og fra Helse- og omsorgsdepartementet om lovfestet rettighet til pårørendestøtte samlet sett vil avhjelpe 
på dette. 
 
KS mener det er viktig å styrke bærekraften i velferdssamfunnet og velferdssystemet gjennom å utløse 
nye, friske ressurser fra familieomsorgen. KS vil imidlertid peke på at dette vil kunne øke 
likestillingsutfordringene i samfunnet, i det all erfaring viser at økte omsorgsbelastninger i familien i størst 
grad påvirker kvinnenes hverdag. Kvinnenes muligheter til yrkesdeltakelse og annen aktivitet utenfor 
hjemmet må ha fokus i det videre arbeidet på dette saksfeltet. KS vil også peke på at for mange fungerer 
disse stønadsordningene som en bro til uførestønad og som en vei ut av arbeids-styrken. KS støtter derfor 
departementets syn om at foreldre forventes å delta i arbeidslivet.  
 
KS mener det må være samme tidsbegrensning på permisjonsretten etter arbeidsmiljøloven som for 
retten til pleiepenger etter folketrygdloven. 
 
KS mener en kombinasjon av gode lokale rutiner, god kommunikasjon og økonomiske virkemidler vil bidra 
til å legge bedre til rette for god pårørendeomsorg.  
 
KS erkjenner at Arbeids- og sosialdepartementets forslag om tidskonto på 1300 dager og gradering av 
ytelser gjør pleiepengeordningen mer fleksibel for brukere som kommer inn under ordningen, særlig for 
barn hvor pleiebehovet varierer. Ordningen blir enklere å saksbehandle for forvaltningen, med mindre 
innslag av skjønnsvurderinger. Den kan også styrke fotfestet for foreldrene i arbeidslivet. Samtidig 
innebærer dette at de aller sykeste barna og psykisk utviklingshemmede over 18 år med alvorlig sykdom 
blir utestengt fra ordningen. Selv om notatet argumenterer med at antallet slike barn er lite og færre enn 
100 søkere årlig de senere år, kan dette likevel innebære at disse familiene kommer i svært krevende 
livssituasjoner.  
 
Psykisk utviklingshemmede med alvorlige sykdommer og deres familier er eksempelvis i en utsatt 
situasjon, og ved innleggelser i sykehus vil de ha stort behov for trygghet og hjelp til å formidle sine 
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behov. Det er opplagt at disse familiene ved en utestengelse fra pleiepengeordningen i stedet vil søke 
ytelser på andre offentlige budsjettposter: kommunal omsorgslønn, kommunal BPA, sykemelding m.m. 
Standardiserte krav til ytelsene og mer vilkårsstyrte ordninger kan redusere muligheten til å tilpasse 
tilbudet til den enkeltes behov. Det hjelper lite om ordningene blir mer forutsigbare og lettere å 
administrere, dersom ordningen ikke treffer de som har størst behov for hjelp fra ordningen.  
 
KS ber derfor om at dette innstramningsforslaget revurderes. 
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