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Prop. 48 L Endringer i folketrygdloven mv. (pleiepenger ved 
pleie av syke barn) 

FO er fornøyd med at det foreslås å forenkle sykdomskravet i regelverket til ny 
pleiepengeordning, og at ordningen utvides til også å gjelde varig syke barn. 
Videre er vi fornøyd med at aldersgrensen for retten til pleiepenger foreslås 
utvidet utover 12 år. Men vi er uenig i at det settes en absolutt øvre 
aldersgrense på 18 år. 
 
Barn/unge med sykdom, skade eller lyte fortsetter ofte å bo hjemme hos 
foreldrene i flere år etter myndighetsalder. Dette er sårbare barn og unge, som 
er avhengig av foreldrenes innsats, og at foreldrene fortsetter å ha 
hovedansvaret for tilsyn og pleie utover det som er vanlig for friske barn. Mange 
har behov for ett til to år ekstra til å fullføre videregående skole. Det innebærer 
at de ikke er ferdig med skolen før det året de fyller 20 år.  
 
FO mener nytt regelverk må sikre rett til pleiepenger opp til 20 år, eller 
alternativt avsluttet videregående skole. I særlige tilfeller må det åpnes for 
utvidet rett til pleiepenger utover fastsatt aldersgrense. Dette kan for eksempel 
være når barnet fortsetter å bo hjemme, fordi kommunen ikke har klart å 
etablere et forsvarlig tilbud. 
 
Vi mener det er problematisk at det ikke gis adgang til å opptjene rett til ny 
pleiepengeperiode.  Det er også problematisk at det ikke foreslås alternative 
løsninger for de som opplever at barnet får tilbakefall etter en frisk periode, eller 
får annen sykdom eller skade som medfører behov for ny periode med 
kontinuerlig tilsyn og pleie.  
 
Det må være mulig å opparbeide rett til ny pleiepengeperiode på samme måte 
som gjelder for opptjening av antall sykepengedager (ftl § 8-12).  
FO mener det må gis 100 prosent lønnskompensasjon for hele 
pleiepengeperioden. 
 
Med vennlig hilsen 
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Mimmi Kvisvik Allis Aresdatter 
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