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Notat til Arbeids- og sosialkomiteen
Prop. 48 L (2016-2017) Endringer i folketrygdloven mv.
(pleiepenger ved syke barn)
Barneombudet mener at de foreslåtte endringene i folketrygdloven vil gi en større forutsigbarhet og mindre
vilkårlighet når NAV skal behandle søknader om pleiepenger. Vi støtter intensjonen om en forenkling og
etablering av en felles bestemmelse om pleiepenger. Barneombudet slutter seg til de fleste av forslagene,
men har noen innsigelser og synspunkter på den foreslåtte lengden på ytelsen.

Kompensasjonsnivå og lengde på ytelse
Det forslås at pleiepenger med 100 pst av grunnlaget skal kunne ytes i 260 dager, men pleiepenger med 66
pst av grunnlaget skal kunne ytes i 1040 dager. Barneombudet har ikke tatt stilling til kompensasjonsnivået,
men har synspunkter på innføring av en dagkonto:
Barneombudet støtter i utgangspunktet forslaget om dagkonto, men ikke det absolutte taket på 1300 dager
innenfor en 10 års periode, eller fem år ved sammenhengende uttak. Vi mener et slikt tak er problematisk.
Vil det i praksis bety at et tenkt barn, som har en alvorlig pleietrengende sykdom i sine fem første
leveår, vil miste muligheten til å bli pleiet av sine foreldre på et senere tidspunkt - hvis dagkontoen er
oppbrukt? Et barn kan bli alvorlig sykt og pleietrengende, kanskje av en helt annen sykdom, mange år
senere, for eksempel i tenårene. Og hva hvis barnet har vært friskt gjennom flere år, men får tilbakefall?
Skal da foreldrene ikke kunne motta pleiepenger for å pleie barnet hvis barnets dagkonto ble oppbrukt i
barnets første leveår?
I Artikkel 3 i barnekonvensjonen heter det at ved alle handlinger som berører barn skal barnets beste være
et grunnleggende hensyn. Barneombudet mener at dette også må gjelde ved tildelingen av pleiepenger. Det
må være pleiebehovet og vurderingen av barnets beste som er styrende for hvor lenge pleiepenger skal
tildeles. Barnets beste skal sikre individuell vurdering av hvert enkelt barn.
Da forslaget til lovendringer var på høring, gav Barneombudet uttrykk for at forslaget om dagkonto ikke var
godt nok gjennomarbeidet i høringsnotatet. I den foreliggende proposisjonen til Stortinget er det heller ikke
tatt hensyn til at barnets beste bør være styrende for hvor lenge man skal motta pleiepenger. For å unngå en
skjønnsmessig unntaksregel for noen få tilfeller, noe som igjen som vil øke faren for forskjellsbehandling og
manglende forutsigbarhet for foreldrene og familiene, opprettholdes forslaget om en konto på 1300 dager
per barn.

Barneombudet skjønner argumentene for å opprettholde forslaget, men stiller seg likevel undrende til at
istedenfor å tilstrebe en lik praksis og vurderingsgrunnlag for de få barna dette måtte gjelde, tvinger man inn
en standardløsning som ikke passer for alle barn.
Barneombudet mener det bør foretas en barnets beste vurdering i de tilfellene hvor det er snakk om mulig
stønad utover 1300 dager. Vi mener Arbeids- og sosialdepartementet har et ansvar for å komme med
tydelige føringer og retningslinjer på hvordan dette kan gjøres.

