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

Vedlegg 
1. Forslag til lovendringer med sikte på å bedre mulighetene til å kombinere arbeid med pleie 

og omsorgsoppgaver. Utrykt vedlegg. 
 

Bakgrunn for saken 
Arbeids- og inkluderingsdepartementet har sendt på høring forslag til lovendringer som tar 
sikte på å bedre yrkesaktives muligheter til å kombinere arbeid med pleie- og 
omsorgsoppgaver. 
 
Høringsfristen er 5. mars 2009. 
 

Fakta 
Departementet legger fram forslag om rett til permisjon uten lønn i inntil 10 dager for å yte 
omsorg overfor nære pårørende. Departementet foreslår også at pleiepenger skal kunne 
graderes ned til 20 prosent. Videre foreslår departementet at retten til permisjon og 
pleiepenger for den som pleier nær pårørende i livets sluttfase utvides fra 20 til 60 dager. I 
tillegg foreslår departementet at rett til pleiepenger og forhøyet hjelpestønad skal foreligge i tre 
måneder etter at langvarig pleieforhold opphører som følge av pleiemottakers død.  
 
Det tas forbehold om at tidspunkt for ikrafttredelse av de foreslåtte endringene forutsetter 
nødvendige budsjettbevilgninger. Forslagene må også ses i sammenheng med at Helse- og 
omsorgsdepartementet vil foreta en egen gjennomgang av ordningen med omsorgslønn. 
 

Fylkesrådmannens vurdering 
Permisjonsrett i inntil 10 dager for å kunne ta seg av nære familiemedlemmer over 18 
år: 
Østfold fylkeskommune har gode permisjonsordninger som velferdspermisjon med lønn. Det 
er grunn til å tro at velferdspermisjonsdager blir bruk i h.t. departementets intensjon med 
lovendringen. Det er også grunn til å tro at virksomhetene har gode rutiner på å administrere 
denne type permisjonsrett, f.eks. slik som gjeldende rett til permisjon ved omsorg overfor barn.  
 
Gradering av pleiepenger ned til 20 prosent (pleie av barn): 
Pleiepenger tilstås i dag inntil 50 prosent. Dvs. at den som arbeider mer enn 50 prosent ikke 
får pleiepenger. En gradering av pleiepenger ned til 20 prosent, vil kunne gi en større 
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fleksibilitet i arbeidslivet. Departementet antyder at dette også vil kunne redusere kostnader 
knyttet til sykefravær.  
 
Utvidelse av rett til pleiepenger ved hjemmepleie av nære pårørende i terminalfasen fra 
20 til 60 dager: 
Departementet antyder at en utvidelse av rett til pleiepenger vil kunne redusere kostnader 
knyttet til sykefravær. Det er grunn til å tro at det en utvidet rett vil kunne gi den ansatte en 
større fleksibilitet til å kunne kombinere pleie og jobb, samtidig som det kan gi mer 
forutsigbarhet for både ansatt og arbeidsgiver.  
 
 
Departementets forslag til lovendringer styrker arbeidstakers rettigheter samtidig som det 
legges til rette for større fleksibilitet mht. å kunne kombinere arbeid med pleie- og 
omsorgsoppgaver. Fra arbeidsgivers side vil lovendringene kunne føre til utfordringer knyttet 
til tilrettelegginger på arbeidsplassen. Samlet sett vurderes allikevel endringene som positivt 
sett i lys av at det kan gi begge parter bedre forutsigbarhet og fleksibilitet, samtidig som det 
forventes redusert sykefravær for arbeidstakere med pleie- og omsorgsoppgaver.  
 
 

Fylkesrådmannens forslag til vedtak 
Østfold fylkeskommune slutter seg til de foreslåtte endringen i høringen om arbeid og omsorg 
fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet. 
 
 
 
Sarpsborg, 17. februar 2009 
 
 
 
Atle Haga        Birgit Hansen 
fylkesrådmann       fylkespersonalsjef 
 
 
 

Administrasjonsutvalgets behandling:  
Det ble ikke fremmet tilleggs- eller endringsforslag. 
 
Votering: 
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Administrasjonsutvalgets vedtak 02.03.2009: 
Østfold fylkeskommune slutter seg til de foreslåtte endringene i høringen om arbeid og 
omsorg fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet. 
 
 


