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Høring - NOU 2011:17 Fra usynlig til verdsatt og inkludert 

 

Vi viser til brev datert 6.mars 2012 vedrørende ovennevnte sak. 

 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har foreløpig følgende 

merknader: 

 

Pleiepenger 

Det foreslås å utvide pleiepengeordningen med inntil 20-50 % pleiepenger til foreldre 

med barn under 18 år som har alvorlige varige lidelser. Utvalget skriver på side 87: ”Det 

må forutsettes i fremtiden at foreldre til alvorlig syke barn deltar i arbeidslivet før 

pleietilfellet oppstår … Undersøkelser viser sosiale variasjoner i preferanser for å være 

hjemme med et funksjonshemmet barn. Mødre med lav utdanning og mødre med ikke-

vestlig innvandrerbakgrunn hadde i større grad enn det øvrige utvalget ønsker om å ta i 

mot kontantytelser for å kunne være hjemme (Finnvold, 2011b). Utvalget ser at den 

anbefalte modellen kan føre til utfordringer i befolkningsgrupper der særlig kvinner har 

lav yrkesdeltakelse. Eventuelle konsekvenser for denne gruppen bør vurderes 

nærmere.” 

 

I tilfeller hvor pårørende ikke har jobbtilknytning og står utenfor arbeidslivet, vil 

pleiepenger ikke være et alternativ, fordi ordningen betinger et arbeidsforhold. BLD 

savner en utredning av de økonomiske konsekvensene av forslaget for familier hvor én 

av foreldrene har svak eller ingen tilknytning til arbeidslivet. Ved at forslaget knytter 

pleiepenger til deltakelse i arbeidslivet, vil ytelsen falle bort for denne gruppen. Om lag 

én av fem kvinner har så svak tilknytning til arbeidslivet når de får barn, at de mottar 

engangsstønad ved fødsel. De vil dermed heller ikke få rett til pleiepenger. For mange 

innvandrere tar det tid å etablere seg i arbeidsmarkedet og i det norske samfunnet. 



Side 2 

 

Enkelte foresatte vil i kortere eller lengre tid ikke makte eller evne å stå i lønnet arbeid. 

BLD mener det i disse periodene er vesentlig at barnets behov tillegges vekt.  

 

Barnefamiliene utgjør en stor og økende andel av familier med vedvarende lav inntekt. 

Mange av barnefamiliene med lav inntekt har innvandrerbakgrunn, og de som har 

bakgrunn fra land utenfor OECD-området, er overrepresentert. Det er videre grunn til å 

påpeke at mange av sakene som i dag behandles av barneverntjenesten ikke bare dreier 

seg om omsorgssvikt, men om belastninger knyttet til sosiale og økonomiske 

utfordringer.  

 

Det bør utredes om dette forslaget på sikt kan få utilsiktede virkinger som kan bidra til 

å øke sosiale eller økonomiske ulikheter i samfunnet. Det er et mål å forebygge relativ 

fattigdom blant barn og unge, og BLD mener derfor at det er behov for å klarlegge 

fordelingsvirkningene av forslaget om endringer i regelverket knyttet til pleiepenger for 

særskilt utsatte barnefamilier.  

 

Omsorgsstønad 

Norge rapporterer jevnlig til FNs Barnekomité om etterlevelsen av FNs 

Barnekonvensjon. En gjenganger i Barnekomiteens merknader til Norges rapporter har 

vært at tjenestetilbudet til barn i for stor grad varierer mellom kommunene, se senest 

merknad nr. 10 i rapport  29. januar 2010: 

http://www.regjeringen.no/pages/2354993/BK4-eksaminasjonen%20-

%20Avsluttende%20merknader%208%204%2010.pdf 

 

Utvalget foreslår at omsorgsstønad skal kunne tildeles av kommunen basert på statlige 

satser. En skjønnsmessig vurdering av tildelingen/hvilken sats, vil kunne føre til 

regionale ulikheter. BLD påpeker behovet for effektive virkemidler for å sikre lik 

tildeling av ytelsen i kommunene.  

 

Utvalget foreslår at en kommunal omsorgsstønad skal erstatte dagens hjelpestønad og 

omsorgslønn. Før en slik endring innføres, anmoder BLD om at det utredes hvordan 

fordelingseffekten av dette forslaget vil slå ut for familier som har barn med 

funksjonsnedsettelser. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Lars Audun Granly (e.f.) 

 

 Anders Uldal 

 
 

 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur. 
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