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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

YS har sendt saken til alle medlemsforbund og innhentet kommentarer.
Innledningsvis vil vi bemerke at det er svært positivt at det kommer forslag til
lovendringer som kan gjøre det enklere å kombinere arbeid og omsorgsoppgaver.
Dette er, etter vårt syn, helt klart et behov som er viktig å imøtekomme, noe som
også bekreftes i Fafos undersøkelse som høringsbrevet henviser til.

Gradering av pleiepenger ned til 20 %
YS deler departementets syn når det gjelder de vurderinger som er gjort og støtter
forslaget fullt ut.

Utvidelse av rett til pleiepenger ved hjemmepleie av nære pårørende i
terminalfasen fra 20 til 60 dager
YS deler departementets syn når det gjelder de vurderinger som er gjort og støtter
forslaget fullt ut.

Rett til fortsatt ytelse i en overgangsperiode etter at pleie av barn er opphørt
YS er enig i at foreldre som har pleiet barn over lengre tid har behov for støttetiltak i
en overgangstid når barnet dør, og er enig i forslaget om at pleiepenger og forhøyet
hjelpestønad gis i tre måneder etter at pleieforholdet har opphørt. Foreldre som har
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pleiet sykt barn over lengre tid har hatt en så vidt stor belastning at de normalt vil ha
behov for en overgangstid når barnet dør, både for å bygge opp igjen egen helse og
for å forberede tilbakekomst til arbeidslivet.

Vi mener imidlertid at kravet om tre års pleieforhold for å få ytelser i overgangstid er
for strengt. Et slikt pleieforhold, når barnets tilstand forverrer seg og barnet dør, er så
vidt krevende og belastende for foreldrene at de har behov for en overgangstid selv
med langt kortere pleieforhold enn tre år. Vi mener derfor at kravet om forutgående
pleieperiode må settes langt lavere enn tre år, og foreslår ett år.

Permisjonsrett i inntil 10 dager for å kunne ta seg av nære familiemedlemmer
over 18 år
YS vedtok i sitt inntektspolitiske dokument for perioden 2008 til 2010 at vi ville
arbeide for å få innført en ordning med rett til fri med lønn for å pleie av syke
familiemedlemmer, også de over 18 år. Vi begrunnet forslaget med at dette vil gjøre
det mulig for en del flere personer å delta i arbeidslivet.

På denne bakgrunn er vi selvfølgelig fornøyd med at det kommer et forslag om rett til
fri for å pleie nære familiemedlemmer, men vi mener at det er nødvendig å gi fri med
lønn for at ordningen skal fungere tilfredsstillende. Forslaget om rett til permisjon
uten lønn vil kunne øke de sosiale skjevhetene, ved at det er de med god økonomi
som får størst mulighet til å ta ut slik permisjon.

Forslaget til ny § 12-10 tredje ledd, der det kreves legeerklæring eller annen skriftlig
dokumentasjon for å benytte retten, vil være fornuftig dersom det gis permisjon med
lønn.

Dersom det blir vedtatt en rett til permisjon uten lønn anser YS at det vil være en
ordning som det er liten fare for at misbrukes. Det vil da etter vårt syn være
tilstrekkelig med egenmelding. Krav om skriftlig dokumentasjon vil etter vårt syn være
unødig byråkrati.

Med vennlig hilsen
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - YS

Ørnulf Kastet
advokat
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