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Høring om forslag om endringer i reglene om rett til pleiepenger ved syke 
barn etter folketrygdloven kapittel 9 
 
YS viser til høring om endringer i reglene om rett til pleiepenger. Høringen er blitt 
sendt til alle våre medlemsforbund for uttalelse. YS er i hovedsak positive til 
endringene, men har likevel noen merknader. 
 
Det er positivt at pleiepenger foreslås å kunne graderes ned til 20 %. Dette tror YS 
vil gi større mulighet for å opprettholde en god kontakt med arbeidslivet og det vil gi 
større fleksibilitet. 
 
Det er også positivt at heve aldersgrensen fra 12 til 18 år. Dette vil slå positivt ut for 
mange familier. 
 
Vi vil også trekke frem at det er positivt at man søker å forenkle regelverket slik at 
det skal bli mer forutsigbart for brukerne. Vi antar at dette vil føre til at man raskere 
kan få avklart om man har krav på pleiepenger og det vil gjøre det lettere å 
planlegge arbeidet sammen med arbeidsgiver. 
 
Forholdet til permisjonsreglene i aml. 
YS mener at arbeidsmiljølovens regler om permisjon kan beholdes uendret. 
 
Kostnadsnøytralitet 
Den nye modellen for pleiepenger er gjort kostnadsnøytral. Det er foreslått en del 
utvidelser av ordningen og disse har det vært nødvendig å kompensere for ved å 
gjøre enkelte innstramminger.  
 
YS mener at de negative konsekvensene som vil følge av innstrammingene burde 
vært vurdert grundigere. For de som blir rammet av innstrammingene kan følgene 
være store.  
 
Vi har for eksempel fått tilbakemeldinger fra familier med utviklingshemmet ungdom 
som bor hjemme. Når begge foreldre er i jobb og ungdommen må på sykehus og 
trenger ledsager, vil konsekvensen av lovendringen være at en av foreldrene må ta 
seg fri fra jobb uten lønn. Dette er arbeidstakere som fra før av har det tøft og YS 
mener at det er urimelig at de skal rammes av endringen. Dette er en liten gruppe 
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og vi antar at kostnadene ved å videreføre dagens regler på dette punkt vil være 
relativt beskjedne.   
 
Konsekvenser for NAV 
Departementet mener at forslagene ikke vil ha administrative konsekvenser av 
betydning for NAV. 
 
YS antar at utvidelse av gruppene som kan få pleiepenger kan føre til at NAVs 
arbeid med disse vil øke etter hvert som ordningen blir kjent. Dersom utvidelsen 
fører til at NAV får et betydelig ekstraarbeid, må det følges av ekstra ressurser. 
 
Oppsummering: 
YS er positiv til utvidelse av pleiepengeordningen, det vil være en støtte for familier 
med syke barn.  Vi er imidlertid skeptiske til at ordningen skal være 
kostnadsnøytral, og til at innstrammingene kan ramme de svakeste gruppene.  Vi 
mener det bør gjøres en grundigere konsekvensutredning av de foreslåtte 
innstrammingene. 
Vi mener NAV må tilføres ekstra ressurser dersom den utvidede ordningen skulle 
føre til et betydelig merarbeid.  
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