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Høringssvar - Ny forskrift om gradering av pleiepenger 

Fellesorganisasjonen (FO) er fagforening og profesjonsforbund for nærmere 
28.000 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. 
 
FO har tidligere avgitt høringssvar og innspill til endringene i folketrygdloven om 
pleiepenger. Et av innspillene våre omhandlet retten til ny pleiepengeperiode 
etter at dagkontoen er brukt opp. Stortingskomiteen har ikke anbefalt rett til ny 
pleiepengeperiode, men gitt sin tilråding til at det kan ytes pleiepenger med 66 
prosent kompensasjon utover 1300 stønadsdager, for barn som på grunn av 
livstruende sykdom eller skade har behov for tilsyn og pleie. FO synes det er 
bra at komiteen kom til en ordning i dette spørsmålet, selv om denne retten er 
begrenset i forhold til henstillingen fra oss og flere andre høringsinstanser. 
 
Det er ikke uvanlig at barn som er under behandling for alvorlig sykdom, for 
eksempel kreft, vil ha kortere perioder med opphold i behandlingen, hvor det 
ikke er behov for pleiepenger. Når et barn rammes av alvorlig sykdom er det 
ofte ikke mulig å forutse hvor lenge det vil vare, ei heller hvor mange 
pleiepengedager det vil være behov for. Når barnet ditt er alvorlig sykt, er hver 
eneste dag dyrebar. FO mener derfor departementets forslag om at opphold i 
uttak av fulle og graderte pleiepenger på mindre enn fire uker, skal regnes med 
i tiårsperioden (som om det ikke var opphold), blir feil. Vi har forståelse for 
departementets argumentasjon om hensiktsmessig saksbehandling, men vi 
mener hensynet til foreldre og barn må gå foran ønsket om rasjonell 
saksbehandling.  
 
FO mener det må være mulig å legge en dag-for-dag beregning til grunn for 
opphold mellom to perioder. FO vil derfor anmode om at forskriftens § 5 som 
beskriver at opphold på mindre enn fire uker mellom to perioder med 
pleiepenger, skal regnes med, blir endret. Vi mener det må legges opp til en 
dag-for-dag beregning slik at en måned kuttes til et mindre antall dager. Da vil 
reelt opphold mellom to perioder legges til grunn for beregningen. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Sign       Sign 
Mimmi Kvisvik Allis Aresdatter 
Forbundsleder Rådgiver 
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