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Høring om forslag til forenklinger og justeringer i folketrygdlovens
bestemmelser om sykepenger og stønad ved barns sykdom (pleiepenger)
Det vises til høringsnotat fra Arbeids- og sosialdepartmentet vedrørende ovennevnte
høring.
Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) er en menneskerettsorganisasjon, som
arbeider for full deltakelse og likeverd, og mot diskriminering. NFU skal ivareta
interessen til mennesker med utviklingshemming og deres familier, overfor sentrale,
regionale og lokale myndigheter. NFU har ca. 8500 medlemmer.

Regelendringene fremmet i denne høringen er kun ment å innebære effektivisering
og automatisering av saksbehandlingen for sykepenger og pleiepenger. Endringene
er ikke ment å endre kompensasjonsnivået for verken syke- eller pleiepenger. NFU
støtter forslagene til lovendringene, slik departementet har utformet dem i punktene
2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 3.2 og 3.3.
Når det gjelder forslaget i punkt 2.6 om å benytte rett til sykepenger før rett til
arbeidsavklaringspenger, mener NFU at dagens ordning bør bestå. Det er uheldig at
en regelendring som kan ha store konsekvenser for flere tusen mennesker, skal
gjøres på manglende informasjon. NFU mener at det må innhentes nok informasjon
både kvalitativt og kvantitativt, slik at lovendringer i trygdeytelser kan bygge på et
solid grunnlag. Sykepenger er et svært viktig sikkerhetsnett i vårt samfunn. Hvis god
og lettfattelig informasjon om valgmuligheten man har til syke- og
arbeidsavklaringspenger blir gjort tilgjengelig for søkeren uten å måtte ha kontakt
med saksbehandler, vil man sette søkeren i stand til å ta et informert valg uten de
store anstrengelsene ved manuell saksbehandling.
Subsidiært vil NFU slutte seg til alternativ 2. Dette alternativet er mindre inngripende i
dagens rettigheter enn alternativ 1. Alternativ 2 vil ikke føre til innsparing av
betydning, men vil allikevel gi en økonomisk gevinst ved at saksbehandlingen blir
forenklet og blir mindre tidkrevende.

Særlig regelendringene for pleiepenger i punkt 3.2 og 3.3 anses å ha en særlig god
effekt for pårørende til mennesker med utviklingshemming. Her vil gjerne variasjoner
i grad av tilsyn av andre ikke gi en umiddelbar effekt på pårørendes tyngende
tilsynsarbeid – pårørendes beredskap kan være mer eller mindre løsrevet fra antallet
timer med tilsyn av andre. Svingningene i behov for hvile og beredskap vil kunne
«henge etter» og heller være et resultat av tilsyn av andre over tid. Dessuten vil ofte
ikke tilstanden til den pleietrengende endre seg på et intervall på åtte uker, og
regelendringene åpner for mer skreddersydde intervaller for fornyet vurdering av rett
til pleiepenger.
NFU oppfatter at forenklingen av regelverket innebærer et enklere og mindre
byråkratisk regelverk. Det fører til at mottakere av ytelsene enklere kan orientere seg
om egne rettigheter. Dessuten vil flere av endringene føre til mindre usikkerhet blant
publikum, og at det er en fordel at praksis som følges kan tas inn, og regler som ikke
lenger har en realitet kan tas ut. Selv om noen av endringene vil kunne føre til at
noen søkere får merarbeid, anses vinningen av regelendringene å langt overstige
ulempene for den enkelte. Og selv om noen av regelendringene i seg selv ikke vil
føre til noen direkte målbar innsparing i utbetalte ytelser, så vil automatisering og
letting av saksbehandlingen kunne føre til innsparinger på brukte arbeidstimer. Dette
vil gagne alle mennesker som har kontakt med NAV.
NFU har for øvrig ingen bemerkninger til den foreslåtte ordlyden eller opphevingene i
de aktuelle paragrafene.
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