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

Vi vier til ekspedisjon av 5. desember 2008.

Helse- og omsorgsdepartementet har følgende merknader i saken:

Helse- og omsorgsdepartementet slutter seg til Arbeids- og inkluderingsdepartementets
forslag til lovendringer med sikte på å gjøre det lettere å kombinere omsorgsoppgaver
med yrkesaktivitet, med bl.a.:

rett til permisjon uten lønn i inntil 10 dager for å yte omsorg overfor nære
pårørende
rett til permisjon og pleiepenger for den som pleier nær pårørende i livets
sluttfase utvides fra 20 til 60 dager
rett til pleiepenger og forhøyet hjelpestønad i tre måneder etter at langvarig
pleieforhold opphører som følge av pleiemottakers død

Framtida kan innebære knapphet både på frivillige omsorgsytere, arbeidskraft og helse-
og sosialpersonell. Disse spørsmålene må derfor løses i et samspill mellom arbeidsliv,
familie/sivilsamfunn og offentlig sektor. Forslaget til lovendringer vil både gjøre det
lettere for yrkesaktive å yte familieomsorg, og sikre at de som går inn i slike oppgaver
ikke mister sin tilknytning til arbeidslivet.

Helse- og omsorgsdepartementet vil likevel peke på at de foreslåtte ordningene bare i
begrenset grad løser situasjonen for de som står i mer krevende og langvarige om-
sorgsoppgaver for voksne familiemedlemmer.

Telefon Administrasjonsavdelingen Saksbehandler
22 24 90 90 E.Lien Utstumo
Org no. Telefaks 22 24 84 43
983 887 406 22 24 95 77



Departementet forutsetter derfor at det blir arbeidet videre med å sikre deres rettig-
heter i forhold til å kunne komme tilbake i jobb og unngå økonomiske problemer.
Arbeidet med å videreutvikle omsorgslønnsordningen bør ses i en slik sammenheng.
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