
AKERS HUS
FYLKESKOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN

ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET

MOTTATT

Til 1 3 MAR 2009
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Postboks 8019 Dep
0030 Oslo

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar)

Kjersti Hovden 11.03.2009 2008/12324-3 SEN G73

Telefon Deres dato Deres referanse
22055048 05.12.08 200806068-/GJS

Høringsuttalelse om arbeid og omsorg — Forslag til lovendringer med sikte på å bedre
mulighetene til å kombinere arbeid med pleie- og omsorgsoppgaver.

Vedlagt oversendes høringsuttalelse fra Akershus fylkeskomune om forslag til lovendring med
sikte på å bedre mulighetene til å kombinere arbeid med pleie og omsorgsoppgaver. Uttalelsen er
behandlet i Akershus fylkeskommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 11. februar
2009 og i Fylkestinget i møte 5. mars 2009.

Fylkesrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne vedtok enstemmig følgende:

"Fylkesrådet støtter Fylkesrådmannens innstilling med de tilføyelser som kom framunder møtet:

Fylkesrådet er positiv til lovforslaget, jamfør forslag til lovtekst pkt. 6.5.

Pleie- og omosrgsoppgaver utført av pårørende skal være ønsket av pleiemottaker og pleieyter.

Fylkesrådet vil peke på at dette ikke må bli en sovepute for den offentlige omsorgen. Det er også
viktig å legge til rette for at det utdannes flere innenfor pleie- og omsorgsyrkene, og at disse yrkene
får den status de fortjener. Det er også viktig at både stat og kommune planlegger gode nok pleie-
og omsorgstilbud med plasser nok til å dekke behovet som kommer."

Høringsuttalelsen ble behandlet i fylkestinget 5. mars 2009. Fylkestinget fattet følgende vedtak:

"Fylkestinget anbefaler forslaget til lovendring med sikte på å bedre mulighetene til å kombinere
arbeid med pleie og omsorgsoppgaver.

Fylkestinget er positive til lovforslaget, jamfør forslag til lovtekst pkt. 6.5

Pleie- og omsorgsoppgaver utført av pårørende skal være ønsket av pleiemottaker og pleieyter.

Postadresse Besøksadresse Telefon Org. nr  - juridisk
Postboks 1200 Sentrum Schweigaardsgate 4, 0185 (+47) 22055000 NO 958381492 MVA
0107 Oslo
E-post Fakturaadresse Telefaks Org. nr  -  bedrift
postmottak@akershus-fk.no Pb 1160 Sentrum, 0107 Oslo (+47) 22055055 NO 874587222



Fylkestinget vil peke på at dette ikke må bli en sovepute for den offentlige omsorgen. Det er også
viktig å legge til rette for at det utdannes flere innenfor pleie- og omsorgsyrkene, og at disse yrkene
får den status de fortjener. Det er også viktig at både stat og kommune planlegger gode nok pleie-
og omsorgstilbud med plasser nok til å dekke behovet som kommer.

Fylkestinget foreslår at det gis permisjon med lønn for de 10 lovfestede permisjonsdagene.
Utgiftene ved dette refunderes av Staten v/NAV"

Med vennlig hilsen

Thomas Tvedt
ass. fylkesdirektør
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