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ARBEIDS- OG 1NKLUDERINGSDEPARTEMENTET

MOTTATT

6 MAR 2009

Høring om arbeid og omsorg - forslag til lovendring med sikte på å bedre mulighetene
til å kombinere arbeid med pleie - omsorgsoppgaver.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har mottatt departementets brev av 05.12.08 med forslag til
lovendring som tar sikte på å bedre yrkesaktives muligheter til å kombinere arbeid med pleie-
og omsorgsoppgaver.

Fylkesmannen er i det alt vesentlige enig med departementets forslag til lovendringer.
Samfunnsutviklingen viser en økende etterspørsel etter omsorgstjenester og økende
yrkesdeltagelse, gjør at det er behov for å legge til rette for å kombinere yrkesaktivitet med
omsorgsoppgaver for nære pårørende. Fylkesmannen vil imidlertid understreke prinsippet i
velferdslovgivningen om den enkeltes rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester og at det
er en offentlig oppgave å tilby dette. Utviklingen tilsier at det må fokuseres på tilgang på
arbeidskraft til helse- og omsorgstjenesten, og opprettholde høy yrkesaktivitet for å kunne
finansiere velferdsordningene.

Fylkesmarmen er enig med lovforslaget om lovfesting av permisjonsrett for inntil 10 dager
hvert kalenderår. For å sikre potensielle familieomsorgsytere mulighet for å påta seg
omsorgsoppgaver, tilsier at disse tilbys den forutsigbarhet som lovregulering kan gi.

Departementet ber spesielt om høringsinstansenes innspill til om hvilke krav som bør stilles
til dokumentasjon i forbindelse med spørsmål om egenmelding og innhold av dokumentasjon
i forbindelse med permisjonsrett inntil 10 dager for å kunne ta seg av nære familie-
medlemmer over 18 år.

Kravet til dokumentasjon vil avhenge av hvilket formål permisjonen skal dekke. Etter dagens
ordning kan fravær dokumenteres med egenmelding for et visst antall dager. Ved lengre
fravær kreves legeerklæring.. Etter Fylkesmannens vurdering er alle slike ordninger mellom
arbeidsgiver og arbeidstaker basert på et tillitsforhold. Skal rett til permisjon utvides, må
ordningen fortsatt baseres på tillit. De behovene den foreslåtte permisjonsretten er ment å
dekke, vil i all hovedsak la seg dokumentere med erklæring fra helse- og omsorgspersonell.
Fylkesmannen ser ikke at det er spesielle grunner til at denne typen permisjon skal medføre
strengere krav til dokumentasjon for fravær enn annen type permisjon. Krav om særskilt
utformet erklæring om årsak til fraværet, eventuelt vurdering av nødvendigheten av
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permisjon, vil bare medføre mer kontrollarbeid og større mistenkeliggjøring noe som vil være
svært uheldig.

Fylkesmannen mener at nåværende ordning med egenmelding i etterkant av fravær, må
videreføres. Krav til legeerklæring eller annen dokumentasjon kan først vurderes for lengre
fraværsperioder.

Generelt sett mener Fylkesmannen at de foreslåtte reglene for utvidet rett til permisjoner og
pleiepenger ikke må medføre ordninger som igjen fører til store administrative ordninger.

Fylkesmannen er enig i at retten til permisjon og pleiepenger for den som pleier nær
pårørende i livets sluttfase, utvides fra 20 til 60 dager, og at rett til pleiepenger og forhøyet
hjelpestønad fortsetter i tre måneder etter pleiemottakerens dør. Fylkesmannen vil imidlertid
vise til behovet for at departementet ser på tilsvarende ordninger for pårørende som pleier
pårørende i lengre perioder og ikke bare knyttet til terminalfasen.. Dette er familiepleie som i
mange tilfeller avlaster det kommunale tjenesteapparatet og som forebygger innleggelse i
institusjon ved at vedkommende får anledning til å bo i eget hjem i lengre tid.

Med hilsen

åre Gjønnes Jan Vaage
fylkesmann fylkeslege
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