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Lov om endringer i folketrygdloven og arbeidsmiljøloven

Prop.118 L (2011-2012), Innst.396 L (2011-2012), Lovvedtak 2 (2012-2013). Stortingets første og andre gangs behandling hhv.
11. og 16. oktober 2012. Fremmet av Arbeidsdepartementet. 

Endringer i følgende lover:

1 Lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven).
2 Lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).

I

       I lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd skal disse endringer gjøres: 

       I innledningen til loven skal «Kapittel 9 Stønad ved barns og andre nære pårørendes sykdom» endres
til «Kapittel 9 Stønad ved barns og andre nærståendes sykdom». 

§ 2-7 tredje ledd bokstav b skal lyde:

b) omfatte stønad ved helsetjenester etter kapittel 5, sykepenger etter kapittel 8, stønad ved barns og



andre nærståendes sykdom etter kapittel 9, og ytelser ved fødsel og adopsjon etter kapittel 14. 

§ 3-26 tredje ledd bokstav e skal lyde:

e) ytelser fra folketrygden i form av dagpenger under arbeidsløshet etter kapittel 4, sykepenger etter
kapittel 8, stønad ved barns og andre nærståendes sykdom etter kapittel 9, arbeidsavklaringspenger
etter kapittel 11 og svangerskapspenger og foreldrepenger etter kapittel 14 

Overskriften til kapittel 9 skal lyde: 

Kapittel 9 Stønad ved barns og andre nærståendes sykdom 

§ 9-1 skal lyde:

§ 9-1. Formål

       Formålet med stønad etter dette kapitlet er å kompensere for bortfall av arbeidsinntekt for yrkesaktive
i forbindelse med barns eller barnepassers sykdom, barns funksjonshemning og pleie av nærstående i
livets sluttfase. 

§ 9-3 første ledd første punktum skal lyde:

       Et medlem som har tapt pensjonsgivende inntekt (§ 3-15) ved fravær fra arbeidet på grunn av et
barns, en barnepassers eller en nærståendes sykdom, har rett til stønad etter bestemmelsene i dette kapitlet.

§ 9-12 skal lyde:

§ 9-12. Pleiepenger for pleie av en nærstående

       Til medlem som i hjemmet pleier en nærstående i livets sluttfase, ytes det pleiepenger i opptil 60
dager for hver pasient. 

§ 11-6 skal lyde:

§ 11-6. Bistand til å skaffe seg eller beholde arbeid

       Det er et vilkår for rett til ytelser etter dette kapitlet at medlemmet for å skaffe seg eller beholde
arbeid som han eller hun kan utføre

a) får aktiv behandling, eller
b) deltar på et arbeidsrettet tiltak, eller
c) etter å ha prøvd tiltak etter bokstavene a eller b fortsatt anses å ha en viss mulighet for å komme i



arbeid, og får oppfølging fra Arbeids- og velferdsetaten. 

§ 11-8 nytt andre punktum skal lyde:

       Medlemmet skal medvirke ved utarbeidelsen av en konkret plan for hvordan han eller hun skal
komme i arbeid (aktivitetsplan), jf. arbeids- og velferdsforvaltningsloven § 14a tredje ledd. 

§ 11-8 nåværende andre punktum blir nytt tredje punktum og skal lyde:

       Kravene til egenaktivitet skal tilpasses den enkeltes funksjonsnivå og aktivitetsplanen skal endres ved
behov. 

§ 15-9 tredje ledd skal lyde:

       Likestilt med arbeidsinntekt er dagpenger etter kapittel 4, sykepenger etter kapittel 8, stønad ved
barns og andre nærståendes sykdom etter kapittel 9, arbeidsavklaringspenger etter kapittel 11 og
svangerskapspenger og foreldrepenger etter kapittel 14. 

§ 16-8 tredje ledd skal lyde:

       Likestilt med arbeidsinntekt er dagpenger etter kapittel 4, sykepenger etter kapittel 8, stønad ved
barns og andre nærståendes sykdom etter kapittel 9, arbeidsavklaringspenger etter kapittel 11,
svangerskapspenger og foreldrepenger etter kapittel 14 og pensjonsytelser etter AFP-tilskottsloven
kapitlene 2 og 3. 

§ 17-8 fjerde ledd skal lyde:

       Likestilt med arbeidsinntekt er dagpenger etter kapittel 4, sykepenger etter kapittel 8, stønad ved
barns og andre nærståendes sykdom etter kapittel 9, arbeidsavklaringspenger etter kapittel 11,
svangerskapspenger og foreldrepenger etter kapittel 14 og pensjonsytelser etter AFP-tilskottsloven
kapitlene 2 og 3. 

§ 22-10 andre ledd bokstav d skal lyde:

d) pleiepenger for pleie av barn og nærstående (§§ 9-10 til 9-12) 

§ 22-15 sjette ledd skal lyde:

       Tilbakekreving etter paragrafen her kan unnlates dersom det feilutbetalte beløpet utgjør mindre enn
fire ganger rettsgebyret. Dette gjelder likevel ikke dersom den som har fått utbetalingen (mottakeren) eller
noen som opptrådte på vegne av mottakeren, har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt.

II

       I lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. skal disse endringene
gjøres: 



§ 12-10 overskriften og første ledd skal lyde:

§ 12-10. Omsorg for og pleie av nærstående

       Arbeidstaker som pleier nærstående i hjemmet i livets sluttfase har rett til permisjon i 60 dager for
pleie av den enkelte nærstående. 

§ 17-5 andre ledd skal lyde:

(2) Ved oppsigelse under fravær på grunn av barns eller barnepassers sykdom etter § 12-9 eller fravær på
grunn av pleie av nærstående etter § 12-10, forlenges fristen for å kreve forhandlinger eller gå til søksmål
med det antall dager arbeidstaker var fraværende etter at oppsigelsen fant sted.

III

       Endringen i folketrygdloven § 22-15 trer i kraft straks. De øvrige endringene trer i kraft fra den tid
Kongen bestemmer.

Dokumentet er hentet fra Norsk Lovtidend og er ikke ajourført med eventuelle endringer.


