
  

 
 

 

 

 

 

 

 Arbeids- og inkluderingsdepartementet 

 

23.05.2022 

Deres ref.: 22/911 

 

Høring – Forslag til endringer i regelverket for sykepenger og omsorgspenger mv.  

Det vises til høring vedrørende forslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet om å endre 

regelverket for sykepenger og omsorgspenger med videre.  

 

NITO – Norges ingeniør- og Teknologorganisasjon – organiserer over 97 000 medlemmer. Våre 

medlemmer kan bli direkte berørt av de foreslåtte endringene i folketrygdloven og arbeidsmiljøloven. 

NITO ønsker derfor å kommentere forslaget i det følgende.  

 

Det vises til den foreslåtte endringen i folketrygdloven § 8-18 tredje ledd tredje punktum. NITO støtter 

forslaget om å fjerne kravet om at legemelding skal være framlagt arbeidsgiver innen 14 dager i de 

tilfellene det ikke har vært mulig for arbeidstaker å levere legemeldingen innen fristen. Dagens 

praktisering av regelverket slår urimelig ut for alvorlig syke arbeidstakere. Dersom forslaget vedtas vil 

det bety at alvorlig syke arbeidstakere slipper å miste sykepengerettigheter på grunn av forhold som 

er utenfor deres kontroll.  

 

NITO støtter forslaget om at også langvarig sykdom hos barn skal gi utvidet rett til omsorgspenger, 

slik det er foreslått i ny §§ 9-5 tredje ledd, § 9-6, §9-9 første ledd, og slutter oss til begrunnelsen gitt 

av Arbeids- og inkluderingsdepartementet. 

 

Det er positivt at Arbeids- og inkluderingsdepartementet ønsker å framheve muligheten for å velge 

fleksible løsninger for uttak av omsorgspenger. NITO støtter forslaget om at arbeidsgiver skal 

pålegges å drøfte muligheten for fleksibelt uttak med tillitsvalgte, jf. foreslått nytt åttende ledd til § 9-6. 

Forslaget vil kunne bidra til å øke bevisstheten både blant arbeidsgivere og arbeidstakere om 

handlingsrommet som allerede finnes i bestemmelsen. I tillegg vil bestemmelsen bidra til å 

synliggjøre behovet for, og styrke, samarbeidet mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte i virksomhetene 

mer generelt.  

 

NITO mener likevel at Arbeids- og inkluderingsdepartementet burde gått lenger i sitt forslag, og 

oppstilt en plikt for arbeidsgiver til å tilby fleksible løsninger så lenge det ikke vil medføre vesentlig 

ulempe for arbeidsgiver. Det vil kunne ha stor velferdsmessig betydning for arbeidstakere med behov 

for fleksibilitet, og i tillegg sikre økt produktivitet i virksomhetene ved at omsorgspengene tas ut mer 

effektivt.  

 

NITO foreslår derfor at følgende inntas i ftrl. § 9-6 nytt åttende ledd:  

 

Arbeidsgiver skal gi rett til omsorgspenger for kortere perioder enn hele dager, med 

mindre dette medfører vesentlige ulemper for virksomheten. Arbeidsgiveren har 

plikt til å drøfte med tillitsvalgte om det skal gis slik rett til å ta ut omsorgspenger for 

del av dag.  

 



Det er positivt at Arbeids- og inkluderingsdepartementet ønsker å begrense unødvendig byråkrati 

som kan føre til at arbeidstakere, frilansere og selvstendig næringsdrivende går glipp av rettigheter 

de egentlig skulle hatt. NITO er derfor positiv til forslaget om å fjerne kravet om legeerklæring for de 

første tre kalenderdagene når trygden yter omsorgspenger, jf. forslag til ny ftrl. § 9-7 fjerde ledd, og 

støtter departementets begrunnelse. Videre er NITO av samme grunn positiv til forslaget som gjør 

det lettere for foreldre å dele stønadsdagene mellom seg, når det er en forelder som har den daglige 

omsorgen for barnet, jf. forslag til ny ftrl. § 9-6 femte ledd.  

 

Det vises til foreslåtte endringer i ftrl. §§ 9-13 og 9-16 femte ledd. NITO støtter forslaget om å tillatte 

samtidig uttak av pleiepenger for inntil to medlemmer av trygden som pleier nærstående i livets 

sluttfase, og slutter oss til begrunnelsen fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Også her er det 

positivt at Arbeids- og inkluderingsdepartementet har prioritert å gjøre reglene mindre byråkratiske, 

ved å åpne for at samme legeerklæring kan brukes av flere pleiepengemottakere samtidig.  

 

Det er positivt at Arbeids- og inkluderingsdepartementet anerkjenner at også andre personer enn de 

som har den daglige omsorgen for kronisk eller langvarig syke barn, kan ha behov for nødvendig 

opplæring for å ta seg av og behandle barnet. NITO støtter derfor forslaget til endring i ftrl. § 9-14 

første ledd.  

 

NITO er kritisk til nytt andre ledd i ftrl. § 9-14 andre ledd, hvor det er foreslått at medlemmer med 

behov for nødvendig opplæring «kan få» opplæringspenger. Etter dagens bestemmelse «ytes» 

opplæringspenger til den som har behov for nødvendig opplæring. Dersom forslaget vedtas, kan det 

innebære en innskrenkning i retten til opplæringspenger for grupper som har et dokumentert behov. 

Det bør framgå klart av lovteksten at alle medlemmer som har et dokumentert behov for nødvendig 

opplæring skal få opplæringspenger dersom de gjennomgår opplæring i regi av godkjent 

helseinstitusjon eller kompetansesenter, og at det ikke er overlatt til forvaltningens skjønn hvorvidt 

det innvilges opplæringspenger i hvert enkelt tilfelle.  

 

NITO foreslår derfor følgende presisering i forslag til ftrl. § 9-14 nytt andre ledd: 

Et medlem som trenger nødvendig opplæring for å ta seg av og behandle et barn 

med en funksjonshemming eller en langvarig sykdom, skal få opplæringspenger, 

dersom medlemmet gjennomgår opplæring ved en godkjent helseinstitusjon eller 

deltar på foreldrekurs ved et offentlig spesialpedagogisk kompetansesenter.  

 

NITO støtter forslag til endring i arbeidsmiljøloven § 12-9 som presiser at arbeidstakere som soner 

straff eller avtjener verneplikt skal regnes som langvarig avskåret fra tilsyn med barnet, og støtter oss 

til departementets begrunnelse.  
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