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1 Innledning 

1.1 Tema  

Tidligere hadde hjelpetrengede privatrettslige rettigheter overfor slekten. Disse er nå 

blitt erstattet av offentligrettslige rettigheter overfor stat og kommune.1 Det er i dag bare 

foreldre som er pålagt en lovbestemt omsorgsplikt. Til gjengjeld utgjør omsorgsplikten 

foreldrenes grunnleggende forpliktelse overfor barnet.2 Selv om omsorgsplikten er 

kjernen i foreldreansvaret etter barneloven § 30,3 oppfattes den først og fremst som en 

prinsipperklæring,4 og det er uklart hvor langt foreldres forpliktelser strekker seg 

overfor barn med funksjonsnedsettelser.  

 

Barn med funksjonsnedsettelser utgjør en mangfoldig gruppe. Alle har en eller annen 

form for skade på eller avvik i sosiale, kognitive, psykologiske, fysiologiske eller 

biologiske funksjoner.5 Men det er store variasjoner både med hensyn til 

funksjonsnedsettelsens art, årsak, varighet og omfang. For eksempel kan barnets 

reduserte funksjonsevne skyldes både medfødte og senere ervervede lidelser. Det kan 

dreie seg om en enkeltstående lidelse, eller et sammensatt og komplisert sykdomsbilde. 

Symptomene kan opptre kontinuerlig eller periodevis. Og funksjonsnedsettelsen kan 

være stor (barnet er mer eller mindre hjelpeløst) eller liten (barnet trenger tettere 

oppfølgning i enkelte sammenhenger, men klarer seg ellers selv). Det foreligger ingen 

samlet oversikt over hvor mange barn som lever med nedsatt funksjonsevne, men det 

har blitt anslått at 10% av alle barn en eller annen form for kronisk sykdom eller en 

funksjonshemming.6 

                                                 
1 Se Kjønstad (2003) s. 343. 
2  Se Smith (2006) s. 103.  
3  Se lov om barn og foreldre 8. april 1981 nr. 7. 
4  Se NOU 1977:35 s. 122.  
5 Definisjonen er hentet fra Kunnskapsdepartementets “Temahefte om barn med nedsatt funksjonsevne i 

barnehagen” med utgangspunkt i St.meld. nr. 40 (2002-2003), som er publisert på www.regjeringen.no. 
6 Om begrepsutviklingen, se NOU 2001:22. 
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Alle foreldre må i stor grad regne med å måtte stille opp for barna sine. Men mens barns 

omsorgsbehov normalt blir mindre med alderen, vil omsorgsbehovene for barn med 

funksjonsnedsettelser kunne både vedvare og øke sammenliknet med funksjonsfriske 

barn. Foreldrenes rolle som omsorgsarbeidere blir mer omfattende enn ellers, ved at det 

tradisjonelle barnepassarbeidet i form av tilsyn, fysisk hjelp til forskjellige personlige 

gjøremål og psykisk støtte og oppfølgning øker.7 Videre vil foreldrene gjerne ta en aktiv 

rolle i behandlingen og rehabiliteringen av barnet, og dermed påta seg rollen som 

treningsterapeut.8 Det kan dreie seg om både bevegelsestrening, taletrening, 

atferdstrening eller andre former for trening. Til slutt kommer den omfattende rollen 

som administratorer. Foreldrene må arbeide opp mot det offentlige hjelpeapparatet for å 

få på plass tilbud for barnet, gjennom kanskje mange og lange søknadsprosesser. 

Omsorgsidealet i dag er at det offentlige skal støtte opp om foreldrenes omsorg i 

hjemmet, men mange foreldre opplever “kampen” med det offentlige som den største 

belastningen ved barnets funksjonsnedsettelse.9 
 

Foreldre til funksjonsnedsatte barn står overfor store utfordringer. Det er selvsagt ikke 

er slik at foreldrene oppfatter omsorgen for barnet utelukkende som en belastning.10 

Omsorgen oppleves både som en givende erfaring og en positiv utfordring, og dette er 

nettopp grunnen til at foreldrene makter å holde ut den ekstra omsorgsbelastningen i 

lengden. Det er likevel ikke til å komme fra at merbelastningen ved å ha omsorgen for 

et funksjonsnedsatt barn fort kan bli stor, og at foreldrerollen vil kunne bli både fysisk, 

psykisk og økonomisk tyngende og gå på bekostning av både arbeid og fritid.  

 

Det er klart at foreldre som påtar seg store merbelastninger gjør en verdifull innsats 

både for barnet og for samfunnet, og det er i mange tilfeller ikke bare ønskelig men 

også nødvendig at foreldrene kompenseres for denne innsatsen økonomisk. Særlig 

gjelder dette hvis omsorgen for barnet går ut over mulighetene til å være i arbeid.  

                                                 
7 Se Ingstad (1984) s. 70 flg. 
8 Se Tøssebro (2002) s. 33 
9 Se Tøssebro (2002) s. 151 
10 Se Tøssebro (2002) s.132 
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Retten til kompensasjon berører viktige, prinsipielle spørsmål om både ansvarsdelingen 

mellom foreldrene og det offentlige, verdien av foreldrenes innsats i kroner og øre og 

samordningen av de ulike kompensasjonsordningene.  

1.2 Avgrensning  

Av hensyn til avhandlingens omfang har det vært nødvendig å gjøre et par 

avgrensninger. 

 

For det første er det bare foreldres omsorgsarbeid for mindreårige barn som behandles. 

Hensikten med denne personelle avgrensningen er å spisse drøftelsene til den i praksis 

viktigste og mest sårbare gruppen av omsorgsytere. Mange foreldre vil fortsette 

omsorgsarbeidet også etter at barnet er blitt voksent. Rettsstillingen til disse foreldrene 

faller imidlertid utenfor rammene for avhandlingen. Videre faller det utenfor 

fremstillingen å behandle ste- og fosterforeldres rettigheter. Med forelder menes i denne 

sammenheng den som har foreldreansvaret etter barneloven regler.11 Det vil i hovedsak 

være barnets biologiske foreldre. 

 

For det andre har det vært nødvendig å gjøre et regelutsnitt. Det ville føre for langt å ta 

for seg alle økonomiske ytelser som forelderens omsorg for barnet gir rett til. Jeg har 

derfor valgt å ta for meg hjelpestønad, pleiepenger, omsorgslønn og erstatning. 

 

Hjelpestønad er den grunnleggende trygdeytelsen ved private pleieforhold.. Den gis til 

barn ved varig sykdom og skal dekke et særskilt behov for pleie og tilsyn som friske 

barn i samme alder ikke har, jf. folketrygdloven § 6-4.12 Stønaden tilordnes barnet og 

gis etter fire satser som reguleres årlig. Ordinær hjelpestønad utgjør per 1.1.11 årlig kr 

13 356,-. Forhøyet hjelpestønad ytes etter sats 2 til 4 med to, fire eller seks ganger 

ordinær sats, folketrygdloven § 6-5. Forhøyet hjelpestønad gis bare til barn, og 

forutsetter at stønaden gir barnet bedre muligheter for å bli boende i familiehjemmet. 

Satsen fastsettes etter en sammensatt vurdering av hvor mye barnets fysiske og psykiske 

                                                 
11 Se barneloven kapittel 5. 
12 Se lov om folketrygd 28. februar 1997. 
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funksjonsevne er nedsatt, hvor omfattende pleieoppgaven og tilsynet er, hvor stort 

behov barnet har for stimulering, opplæring og trening og hvor mye pleieoppgaven 

binder forelderen. 

 

Pleiepenger etter folketrygdloven § 9-10 og 9-11 gis til et medlem som har omsorg for 

barn, i hovedsak foreldre. Ytelsen retter seg mot inntektstap og utmåles som 

sykepenger, jf. folketrygdloven § 9-16. Det er et vilkår at barnet trenger kontinuerlig 

tilsyn og pleie, men ytelsen er som hovedregel ikke ment å dekke varige pleiebehov slik 

som hjelpestønaden. Pleiepenger etter § 9-10 tilstås ved omsorg for barn under 12 år 

med mindre alvorlig sykdom, hvor pleiebehovet strekker seg over mer enn 7 

kalenderdager. Pleiepenger etter folketrygdloven § 9-11 tilstås derimot bare ved omsorg 

for barn under 18 år som har en livstruende eller annen svært alvorlig sykdom eller 

skade. Etter folketrygdloven§ 9-12 vil også et medlem som pleier en nær pårørende i 

hjemmet i livets sluttfase ha rett til pleiepenger i inntil 60 dager. Siden § 9-12 har 

begrenset betydning i praksis og reiser få tolkningsproblemer behandles den ikke videre 

i avhandlingen.  

 

Omsorgslønn er en sosial tjeneste etter sosialtjenesteloven § 4-2 bokstav e,13 som 

bestemmer at kommunen er pålagt å ha en ordning med lønn til personer med særlig 

tyngende omsorgsoppgaver. I motsetning til hva som gjelder for de øvrige sosiale 

tjenester omfattes omsorgslønn bare av pliktbestemmelsen i § 4-2 og ikke av den 

tilsvarende rettighetsbestemmelsen § 4-3, og foreldre har derfor som utgangspunkt ikke 

et rettskrav på omsorgslønn. Omsorgslønn tilstås etter en skjønnsmessig 

behovsvurdering. Foreldre med omsorgslønn lønnes i utgangspunktet på timebasis som 

hjemmepleiere. I gjennomsnitt yter kommunene omsorgslønn for 10 timer per uke.14  

 

I tillegg til de offentlige ytelsene vil barnet ha rett til full erstatning fra skadevolder 

forutsatt at grunnvilkårene for dette er oppfylt. Erstatningen for foreldrenes 

                                                 
13 Se lov om sosiale tjenester 13. desember 1991 nr. 81. Avhandlingen tar for seg regelverket slik det var 

før 1.1.12, da ny lov kommunale om helse- og omsorgstjenester 24. juni 2011 trådte i kraft. Regelverket 

videreføres med hensyn til omsorgslønn. Se avsnitt 1.5.2.  
14 Se NOU 2011:17 pkt. 11.3. 
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omsorgsinnsats kanaliseres til barnet som primærskadelidt innenfor tapsposten rimelige 

og nødvendige merutgifter til pleie- og omsorg, og utmåles som et supplement til de 

offentlige ytelsene. Foreldrenes pleie og omsorg kompenseres ved at erstatningen for 

pleie og omsorg fastsettes uavhengig av om det er familiemedlemmer eller leiet hjelp 

som utfører pleien. Tap som foreldre som tredjemenn lider utover dette, for eksempel 

inntektstap, vil bare unntaksvis være erstatningsrettslig vernet. Foreldrene vil i tilfelle 

ikke ha et separat krav på erstatning, og vil som hovedregel heller ikke kunne gjøre 

gjeldende et direktekrav.15 Erstatningen for barn er delvis standardisert gjennom 

skadeserstatningsloven § 3-2a,16 men dette gjelder ikke merutgiftserstatningen. 

1.3 Målsetning og problemstillinger 

Hovedproblemstillingen er i hvilken grad foreldre kan kreve kompensasjon for 

merbelastninger ved omsorg for barn med funksjonsnedsettelser. Målsetningen med 

avhandlingen er å belyse de viktigste tolkningsspørsmålene som oppstår ved foreldres 

omsorg for barn med funksjonsnedsettelser. Hensikten er å gi en rettsdogmatisk, 

sammenstillende analyse av fire sentrale aspekter ved ytelsene: 

 

- betydningen av foreldres omsorgsplikter,  

- forholdet til de offentlige omsorgstjenestene,  

- kompensasjon for inntektstap og  

- samordningen av de utvalgte ytelsene.  

 

Et femte aspekt det kunne være nærliggende å behandle er tilordningen (og i sin tur utbetalingen) av 

ytelsen til enten omsorgsmottaker (barnet) eller omsorgsgiver (forelderen). Både omsorgslønn og 

pleiepenger tilordnes foreldrene, mens hjelpestønaden etter en praksisendring i 2007 ikke lenger utbetales 

til den ene forelderen, men til en konto som disponeres av begge foreldre i fellesskap.17 Det oppstår 

derfor ikke lenger spørsmål om hjelpestønaden kan deles mellom foreldrene på samme måte som 

barnetrygd.18 Det er derfor bare i forhold til erstatningen at dette reiser særlige problemer.19 Jeg har av 

denne grunn valgt å ikke behandle spørsmålet om tilordning av ytelsene.   

                                                 
15 Se Hagberg (Rt. 2010 s. 1153). 
16 Se lov om skadeserstatning 13. juni 1969 nr. 26. 
17 Se rundskriv til folketrygdloven kapittel 22, R22-00-J11. 
18 Problemstillingen berøres av Trygderetten i ankesak 2000/185, 04/4155, 06/1746 og 06/1159, som nå 

er rettshistorie. 
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1.4 Aktualitet 

Regelverket som kompenserer for foreldres omsorg for barn med funksjonsnedsettelser 

har til dels gjennomgått ganske store endringer de senere år. Utviklingen har gått i 

retning av styrket vern. Utvidelsene av pleiepengeordningen 2010, som ga foreldre rett 

til pleiepenger i en overgangsperiode etter barnets død, er illustrerende.20 Fra 

erstatningsretten bør også Hagberg (Rt. 2010 s. 1153) nevnes. Dommen åpner for å 

tilkjenne pårørende erstatning for inntektstap som følge av pleie og omsorg for 

nærstående skadelidte. Det er også flere endringer på trappene. Kaasautvalget foreslår i 

NOU 2011:17 å erstatte hjelpestønad og omsorgslønn med en ny, kommunal 

omsorgsstønad. Det foreslås også en utvidelse av pleiepengeordningen, slik at foreldre 

også skal kunne få dekket inntektstap ved varige pleieforhold. Videre har 

Personskadeerstatningsrettsutvalget foreslått endringer i NOU 2011:16, blant annet i 

form av en delstandardisering av erstatningsutmålingen. Dette omfatter den fremtidige 

merutgiftserstatningen, herunder den “tradisjonelle erstatningen for pleie- og omsorg 

som også rommer inntektstap for tredjemenn.21 Skadelidte kan imidlertid “bevise seg ut 

av standardiseringen”.  

 

Private omsorgsyteres, herunder foreldres, rett til hjelpestønad, pleiepenger, 

omsorgslønn og erstatning har i begrenset grad blitt viet oppmerksomhet i rettslig teori. 

Dette gjør det til et mål i seg selv å gi en dypere fremstilling av rettighetene slik de er i 

dag. Analysene vil også kunne avdekke både svakheter eller styrker ved dagens 

regelverk, og på denne måten være et innspill i den videre lovgivningsprosessen. Jeg 

tenker da på forslaget om innføringen av en ny kommunal omsorgsstønad.    

1.5 Rettskilder og metode 

Utgangspunktet er som ellers den alminnelige juridiske metode, både innenfor velferds- 

og erstatningsretten. Jeg vil i det følgende gi en kort redegjørelse for de metodiske 

utfordringene knyttet til rettskildene for ytelsene i henholdsvis folketrygdloven, 

sosialtjenesteloven og erstatningsretten. 

                                                                                                                                               
19 Om pårørende direktekrav, se [Frigitt manus] (2011) s. 553 flg. 
20 Se endringslov 9. april 2010 nr. 11. 
21  Se NOU 2011:16 pkt. 7.7.5.2. 
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1.5.1 Folketrygdloven 

Selv om rettskildene i prinsippet er de samme for hjelpestønad og pleiepenger preges 

lovtolkningen i stor grad av at pleiepengeordningen i motsetning til 

hjelpestønadsordningen særlig de senere årene har gjennomgått endringer og utvidelser. 

 

Hjelpestønadordningen ble innført ved uføretrygdloven i 1960 og videreført i 

folketrygdloven av 1966 og 1997. Reglene var i stor grad forskriftsfestet frem til 

1997.22 Reglene om hjelpestønad står i dag i folketrygdloven kapittel 6. Enkelte av 

bestemmelsene er felles for grunn- og hjelpestønad.23 Reglene om ordinær hjelpestønad 

er inntatt i § 6-4, mens særreglene om forhøyet hjelpestønad står i § 6-5. Forarbeidene 

til folketrygdloven regler om hjelpestønad gir begrenset veiledning, med unntak av 

enkelte uttalelser om innholdet i gjeldende rett i NOU:1990. Det er ingenting å hente i 

forarbeidene til de tidligere lovene, og forarbeidene til den tidligere forskriften er ikke 

offentliggjort.  

 

Reglene om pleiepenger står i kapittel 9 som gjelder stønad ved barns og andre nære 

pårørendes sykdom. Bestemmelsene om pleiepenger står i del III, hvorav §§ 9-10, 9-11 

og 9-11a står sentralt i avhandlingen. Disse bestemmelsene har som tidligere nevnt 

gjennomgått flere og viktige endringer de senere årene. Dette gjør at forarbeidene utgjør 

en langt viktigere rettskilde for pleiepenger enn for hjelpestønad, også i betydningen 

etterarbeider. Det er noe omdiskutert hvilken vekt etterarbeider bør tillegges ved 

tolkningen, men det kan være grunn til å vektlegge disse som juridisk litteratur.24 

 

I likhet med hva som er tilfelle på trygderettens område generelt, er det lite veiledning å 

hente i rettspraksis.25 Det finnes ingen relevante høyesterettsdommer verken om 

hjelpestønad eller pleiepenger for de problemstillinger som behandles i avhandlingen. 

Rt. 2002 s. 1331 omhandler hjelpestønad, men reiser spørsmål om brudd på 

trygdemyndighetenes veiledningsplikt etter ftrl. § 22-13 (6). Det finnes ingen 

                                                 
22 Se forskrift av 21. oktober 1966 nr. 9547. 
23 Se folketrygdloven §§ 6-1. 6-2. 6-6, 6-7 og 6-8. 
24 Se Kjønstad (2009) s. 47. 
25 Kjønstad (2009) s. 49. 
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lagmannsrettsdommer om retten til pleiepenger, og bare et fåtall dommer som direkte 

gjelder hjelpestønad,26 hvorav ingen får betydning her. Lagmannsrettsdommer anses 

uansett for å ha liten vekt som rettskilde.27 Derimot finnes det en god del kjennelser fra 

Trygderetten om pleiepenger, og ganske omfattende praksis om hjelpestønad, som er et 

av Trygderettens største saksområder.28  

 

På bakgrunn av det forholdsvis omfattende kjennelsesmaterialet fra Trygderetten, har 

det innenfor avhandlingens rammer ikke vært mulig å gjennomgå samtlige kjennelser i 

sin helhet. Jeg har derfor tatt utgangspunkt i kjennelser publisert i Innblikk, og deretter 

gjort supplerende søk, med utgangspunkt i de problemstillinger avhandlingen belyser. 

Innblikk er Trygderettens “avis”, og er tilgjengelig på Trygderettens nettsider. Avisen 

inneholder sammendrag av en del utvalgte kjennelser som er avgjort innenfor en 

bestemt tidsperiode. De refererte kjennelsene anses av Trygderetten selv å ha prinsipiell 

betydning eller å belyse et tema godt. Trygderettens egen vurdering av kjennelsenes 

vekt kan i seg selv ikke påvirke denne, men det forhold at kjennelsene publiseres og til 

en viss grad anvendes internt i Trygderetten som et styringsverktøy må antagelig få en 

viss betydning. Det vil derfor fremgå både ved henvisninger i teksten og i litteraturlisten 

hvilke kjennelser som er blitt publisert i Innblikk.   

 

Hvilken vekt domstolene kan tillegge trygderettspraksis ved lovtolkningen er noe 

uklart.29 Av likebehandlingshensyn legger trygderetten selv stor vekt sin egen praksis. I 

Rt. 2005 s. 1757 (Skyggekjennelsen) legges det til grunn at trygderettspraksis som er 

søkt kodifisert i folketrygdloven bør tillegges “stor vekt”. Dette er eksempelvis tilfellet 

for regelen i folketrygdloven § 9-11 regel om unntaksvis kontinuerlig rett til 

pleiepenger ved varig sykdom, som bygger på femmedlemskjennelsen i ankesak 

04/03634.30 Ellers synes man å tillegge trygderettspraksis noe større vekt enn 

                                                 
26 Se LB-2001-762, LB-1998-415, LF-2002-210 og LH-2005-67828. 
27 Se Kjønstad (2009) s. 32.  
28 Se www.trygderetten.no per 02.01.12. 
29Kjønstad (2009) s. 50-53 foretar en grundig vurdering av relevante momenter i vurderingen av 

rettskildeverdien. 
30 Se Ot.prp.nr.21 (2005-2006) pkt. 4. 
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alminnelig forvaltningspraksis.31 Enkeltstående trygderettskjennelser har derimot liten 

vekt. Jeg har likevel valgt å henvise til et fåtall enkeltstående kjennelser, der disse gir 

interessante perspektiver og samsvarer med min egen vurdering av reelle hensyn. 

 

En annen viktig kilde ved tolkningen av bestemmelsene om både hjelpestønad og 

pleiepenger er rundskrivene utarbeidet av NAV, selv om disse har begrenset vekt som 

rettskilde. For det første har vi R09-00-F11Rundskriv til ftrl kap 9: Stønad ved barns og 

andre nære pårørendes sykdom. Av praktiske hensyn vil dette i det følgende bli referert 

til som pleiepengerundskrivet. For det annet har vi R06-00-B11 Rundskriv til ftrl kap 6: 

Grunnstønad og hjelpestønad, som vil bli referert til som hjelpestønadsrundskrivet. 

Hjelpestønadsrundskrivet er i motsetning til pleiepengerundskrivet i liten grad blitt 

oppdatert de senere årene, men synes likevel å gi en dekkende beskrivelse av gjeldende 

rett da Trygderetten i sin praksis i stor grad har sluttet dette. Rundskriv har i seg selv 

liten rettskildevekt.32 

 

Rikstrygdeverket har også gitt retningslinjer om hjelpestønad/forhøyet hjelpestønad for visse typer 

lidelser. Disse er inntatt i F06-04N2-K01. Dette rundskrivet er ikke relevant i denne sammenheng, og det 

er derfor heller ikke vist til dette. 

   

Både retten til pleiepenger33 og hjelpestønad34 er lite omtalt i juridisk litteratur, som i 

hovedsak synes å konsentrere seg om andre trygderettslige rettigheter. Tove Stang 

Dahls35 og Ole Erik Øiens36 kjønnsperspektiverte analyser gjelder av de tidligere 

reglene om hjelpestønad har i dag først og fremst rettshistorisk interesse. Ytelsene er i 

litteraturen for øvrig forholdsvis overflatisk behandlet. 

 

Som rettsanvender må man til slutt gjerne vurdere trygderettens praksis og uttalelser i 

rundskrivene opp mot relevante, reelle hensyn. Reelle hensyn er vurderinger av regelens 

                                                 
31 Se Kjønstad (2009) s. 52. 
32 Se Øie (1994) s. 141. 
33 Om pleiepenger se Folketrygdloven med kommentarer (2007) s. 411 flg. og Kjønstad (2009) s. 93 flg.   
34 Om hjelpestønad se Folketrygdloven med kommentarer (2007) s. 307 flg. og Syse ((2002) s. 29. 
35 Se Stang Dahl (1979). 
36 Se Øie (1994) s. 295 flg. 
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eller resultatets godhet.37 Et viktig reelt hensyn i trygderetten er likhetsprinsippet. Dette 

vil særlig gjøre seg gjeldende når rett til en ytelse beror på skjønnsmessige vurderinger, 

slik tilfellet er for hjelpestønad. Dette er bakgrunnen for at Trygderetten ofte legger 

avgjørende vekt på kjennelser i lignende saker i praksis barn meds amme diagnose, jf. 

eksempelvis ankesak 10/794.    

1.5.2 Sosialtjenesteloven 

Reglen om omsorgslønn fulgte inntil nylig av sosialtjenesteloven § 4-2 bokstav e. 

Helse- og omsorgstjenesteloven38 trådte imidlertid i kraft 1.1.12, og kommunens plikt 

til å ha en omsorgslønnsordning følger nå av § 3-6 i denne. Bestemmelsen viderefører 

sosialtjenesteloven § 4-2 bokstav e, og innebærer således ingen realitetsendring.39 

Avhandlingen tar for seg sosialtjenesteloven slik denne gjaldt før helse- og 

sosialtjenesteloven trådte i kraft.    

 

Det foreligger to prinsipielle dommer fra Høyesterett om sosialtjenesteloven. Det er 

Fusa (Rt. 1994 s. 874) og Tolga (Rt. 1997 s. 877). Fusa gjaldt retten til nødvendig 

helsehjelp etter kommunehelsetjenesteloven og rett til sosiale tjenester etter den 

tidligere loven om sosial omsorg. Den omhandler dermed ikke omsorgslønn spesielt, 

men inneholder uttalelser av generell rekkevidde om innholdet i retten til sosiale 

tjenester. Disse er imidlertid avgitt i obiter dictum, og har således begrenset vekt.40 

Tolgadommen omhandler derimot omsorgslønn, og er derfor en sentral men gir lite 

veiledning for de problemstillinger avhandlingen tar opp.  

 

Det er lite sosialrettslig litteratur som i dybde behandler omsorgslønnsordningen, men 

den er omtalt flere steder i juridisk litteratur.41 I motsetning til juridisk litteratur 

foreligger det en del samfunnsvitenskapelig litteratur.42 Denne vil ikke ha noen 

                                                 
37 Eckhoff (2001) s. 371. 
38 Se lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 24. juni 2011 nr. 30.  
39 Se Prop. 91 L (2010-2011) og Innst. 424 L (2010-2011). 
40 Se Eckhoff (2001) s. 172. 
41 Se særlig Sosial trygghet og rettssikkerhet (2000) s. 121, Kjønstad (2005) s. 181, Sosialrett (2003) s. 

214. 
42 Se for eksempel Sosiale tjenester (2006) og Kommunenes bruk av omsorgslønn (1997). 
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rettskildeverdi, men den gir ofte en god praktisk innføring i ordningen slik denne 

praktiseres av kommunen, og bidrar til å synliggjøre de juridiske problemstillingene.  

 

En viss støtte ved tolkningen gir også ulike typer administrative uttalelser. Helse og 

Omsorgsdepartementet har utarbeidet et rundskriv om omsorgslønn, I-42/98, heretter 

referert til som omsorgslønnrundskrivet. I tillegg har helsetilsynet kommet med flere 

tolkningsuttalelser vedrørende spørsmål som ikke er omtalt andre steder, og som tas opp 

i denne avhandlingen, for eksempel om forholdet mellom trygdens ytelser og 

omsorgslønnen. Tilsynets uttalelser er offentlig tilgjengelig på tilsynets nettsider.43 

Uttalelsene bør antakelig tillegges vekt som juridisk litteratur.  

 

Videre har Sivilombudsmannen kommet med totalt fem uttalelser i saker om 

omsorgslønn,44 hvorav en omhandler spørsmål som faller innenfor avhandlingen. Denne 

nevnes til illustrasjon, men kan tillegges en viss rettskildevekt. 

1.5.3 Erstatningsrett 

Barns erstatning er til dels standardisert gjennom skadeserstatningsloven § 3-6. 

Standardiseringen omfatter imidlertid ikke merutgiftserstatningen, og det er derfor de 

generelle reglene om utmålingen av erstatning for skade på person i 

skadeserstatningsloven § 3-1 som kommer til anvendelse. Det følger av denne at 

erstatningen blant annet skal omfatte “lidt skade” og “utgifter som personskaden  antas 

å påføre skadelidte i framtiden”. Loven ordlyd og forarbeider gir ingen veiledning når 

det gjelder spørsmålet om det erstatningsrettslige vern av pårørendes (foreldres) pleie 

og omsorg. NOU 1990:20 inneholder enkelte uttalelser av interesse om innholdet av 

gjeldende ulovfestet rett,45 men må regnes for å være et etterarbeid og må derfor 

tillegges vekt tilsvarende juridisk teori. Kriteriene for utmåling av erstatning, herunder 

om foreldreinnsatsens erstatningsrettslige relevans, er utviklet gjennom rettspraksis i 

samvirke med teorien.   

 

                                                 
43 Se www.helsetilsynet.no. 
44 Eckhoff (2001) s. 231 omtaler Sivilombudsmannens uttalelser som en viktig rettskilde. 
45 Se pkt. 4.1.8.5? 
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Det er særlig rettsutviklingen fra Skoland (Rt. 1993 s. 1547) som er viktig ved 

vurderingen av omsorgsarbeidets erstatningsrettslige relevans, men også eldre 

rettspraksis er relevant. Et eksempel er Finstad (Rt. 1978 s. 432), hvor retten vektla 

foreldrenes betydelige innsats “både økonomisk og på annen måte” ved utmålingen av 

skadelidtes tap (s. 436). Rettsavklarende dommer er videre Stokstad (Rt. 1996 s. 958), 

Bråtane (Rt. 2002 s. 1436), Løff II (Rt. 2009 s. 425) og Hagberg (Rt. 2010 s. 1053). 

Særlig Hagberg står sentralt, og danner i flere sammenhenger et rettskildemessig 

utgangspunkt for drøftelsene. Tolkningsbidragene dommen gir grunnlag for må likevel 

vurderes opp mot de øvrige rettskildene, herunder reelle hensyn.46 Spørsmålet om 

hvilken vekt dommen må tillegges beror på en samlet vurdering av flere hensyn,47 

herunder hensynet til gjenoppretting.48 Hagberg er for øvrig spesiell, fordi en del av 

uttalelsene var uten betydning for resultatet i saken og at flertallet ved annenvoterende 

utformet et særvotum. Videre må det nevnes at dommen i mine øyne er vanskelig å 

forstå. Det bør også nevnes at jeg var til stede under rettsforhandlingene i 

Hagbergsaken.  

 

I avhandlingen vises det til enkelte kjennelser fra underrettspraksis. Siden 

underrettspraksis har begrenset vekt som rettskilde vil dette i hovedsak være for 

illustrasjonens skyld.49 Det fleste dommene det vises til er offentlig tilgjengelig på 

lovdata, mens en er blitt innhentet domstolen på bakgrunn av henvisninger i andre 

arbeider.50 En dom er også hentet fra min veileder, Morten Kjellands personlige arkiv.  

 

Jeg har også valgt å vise til enkelte uttalelser fra Pasientskadenemnda. Praksis fra 

nemnda kan tillegges vekt i den grad de har gitt seg utslag i en fast og konsistent 

praksis, jf. Rt. 2006 s. 1217,51 men virker utover dette illustrerende. Nemnda behandler 

årlig mange fødselsskadesaker i henhold til de alminnelige utmålingsreglene. Av 

tidsmessige hensyn har jeg konsentrert meg om relevant praksis fra de tre siste årene 

                                                 
46 Se Fleicher (1998) s. 182 om prejudikaters begrensede rettskildemessige betydning. 
47 Se Skoghøy (2002) s. 10. 
48 Om reparasjonstanken se Andersen (1970) s. 9 flg. 
49 Se Andenæs (1997) s. 45. 
50 Se Oslo byretts dom av 29. okt. 1990. 
51 Om nemndspraksis som rettskilde, se Pasientskaderett. (2011) s. 78 flg. 
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(2009-2011). Praksis fra nemnda etter Hagberg (Rt. 2010 s. 1153) er også egnet til å 

vise den reelle prejudikateffekten av dommen. På pasientskaderettens område har det 

også kommet et “nytt standardverk”, “Pasientskaderett”, med hovedforfattere Aslak 

Syse, Morten Kjelland og Rolf Gunnar Jørstad. Fremstillingen er relevant i forhold til 

flere av de problemstillinger avhandlingen tar opp, og det er derfor vist til denne i 

utstrakt grad.  

1.6 Veien videre 

Det har vært en utfordring å finne frem til den mest hensiktsmessige disposisjonen av 

stoffet. Jeg har derfor prøvet ut ulike oppsett. Disse er blitt presentert på seminarene til 

prosjektet ”Et trygdesystem i sterk forandring”, som avhandlingen er en del av.  

 

Den endelige disposisjonen følger problemstillingene, og bygger således på en tematisk 

inndeling. Fordelen med en slik disposisjon er at den tydeliggjør at det bare er 

fragmenter av regelverket knyttet til de utvalgte ytelsene som behandles. En tematisk 

behandling gjør også sammenstillingen av reglene knyttet til de ulike ytelsene enklere, 

og fremmer dermed siktemålet med avhandlingen. Tilsvarende svakheter heftet ved en 

alternativ kapittelinndeling med behandling ytelse for ytelse, og er bakgrunnen for at en 

slik systematikk ble valgt bort. Fordelen ved “ytelsesinndelingen”, som ga et mer 

helhetlig bilde av regelverket knyttet til den enkelte ytelse, kunne ikke veie opp for 

dette. Innenfor det enkelte tema i hvert kapittel er det imidlertid foretatt en 

underinndeling etter ytelse, og dette sikrer at vurderingstemaene innenfor de ulike 

regelverkene blir tilstrekkelig belyst. En utfordring med den systematikken som er 

valgt, er imidlertid at det i forhold til analysen av erstatningsretten er blitt noe 

oppstykket. Dette er likevel ikke et stort problem. 

 

Etter dette er rekkevidden av foreldres omsorgsplikter behandlet i kapittel 2 forholdet til 

det offentlige omsorgstilbudet i kapittel 3, graden av inntektskompensasjon i kapittel 4 

og deretter samordningen av ytelsene i kapittel 5 før jeg til slutt presenterer enkelte 

avsluttende refleksjoner i kapittel 7.  
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2 Rekkevidden av foreldres omsorgsplikter  

2.1 Oversikt  

Pleie og tilsyn av barna er en grunnleggende del av foreldrerollen, og noe alle foreldre 

må påregne i stor utstrekning. Særlig gjelder dette så lenge barna er små. 

Utgangspunktet er at bare merbelastningen ved å ha et funksjonsnedsatt barn skal 

kompenseres. Men heller ikke enhver merbelastning gir rettigheter. Omsorgen må 

overstige en nedre terskel - det forventes at foreldre yter en viss vederlagsfri hjelp. I 

dette ligger at foreldres omsorgsplikter vil avskjære en rett til kompensasjon.  

 

Barns rett til “omsut og omtanke” fra foreldrene følger av barneloven § 30 (1) som 

regulerer foreldreansvaret. Ved vedtakelsen av barneloven i 1981 la man større vekt på 

foreldres ansvar og omsorgsplikt enn tidligere,52 men fordi omsorgsplikten vanskelig 

kan reguleres ved rettsregler er den svært skjønnsmessig angitt.53 Bestemmelsen 

oppfattes derfor i hovedsak som en prinsipperklæring.54 I kjernen av plikten ligger 

foreldrenes ansvar for å tilfredsstille barnets materielle og åndelige behov.55 Dette 

forstås i alminnelighet slik at barnet skal ha kjærlighet, trygghet, oppmerksomhet, stell 

og pleie, tilsyn, mulighet for lek og samvær med andre i tillegg til stimulering i dets 

utvikling.56  

 

Det er uklart hvor langt foreldres familierettslige omsorgsplikter rekker overfor barn 

med funksjonsnedsettelser.57 Som utgangspunkt skal omsorgen tilpasses det enkelte 

barns interesser og behov, slik at funksjonsnedsettelsens art og omfang vil utvide 

                                                 
52 Se Haugli (2007) s. 332. 
53 Se Smith (2006) s. 103. 
54 Se NOU 1977:35 s. 123.  
55 Se Smith (2006) s. 103. 
56 Se Gyldendal rettsdata, kommentar til barneloven note 70 ved Kirsten Sandberg (sist hovedrevidert 

11.11. 10). 
57 Se Ot.prp.nr.29 (1990-1991) s. 64. 
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rammene for omsorgsplikten i forhold til hva som vil gjelde for funksjonsfriske barn.58 

Men hensynet til familien, herunder søsken og foreldre, spiller også inn som en 

begrensende faktor. Og selv om “barna under oppveksten [skal] ha en prioritet fremfor 

foreldrenes personlige interesser”,59 har foreldre “krav på å få leve et liv som på rimelig 

måte tilfredsstiller dem selv”60 også om barnet er 100 % pleietrengende. Dertil må 

omsorgsplikten avpasses de krav omgivelsene stiller til foreldrene, herunder 

“arbeidsplikten”.61 Foreldres omsorgsplikter skal “selvsagt ikke [være] til hinder for at 

begge foreldre fortsetter som yrkesaktive såfremt de på annen måte kan sørge for at 

barnet får den omsorg det trenger mens de er på arbeid”.62  

 

Barneloven angir rammen for foreldres omsorgsplikter på et overordnet plan, men 

grensen mellom foreldrenes vederlagsfrie og vederlagsberettigende omsorgsarbeid må 

fastlegges gjennom en tolkning av regelverket for de ulike ytelsene. I det følgende vil 

derfor omsorgspliktens rekkevidde i forhold til hjelpestønad, omsorgslønn og erstatning 

behandles i avsnittene 2.2 til 2.4 nedenfor, før trådene samles i avsnitt 2.5. 

Problemstillingen er ikke aktuell for pleiepenger.   

 

Et fellestrekk ved disse ordningene er at vurderingene av hjelpebehovet er sammensatt 

og skjønnsmessig. Det er derfor bare i begrenset grad mulig å identifisere fradraget for 

foreldres omsorgsplikt. I tilknytning til de ulike regelverkene har det imidlertid 

utpenslet seg enkelte retningslinjer som skal undersøkes i det følgende. 

2.2 Hjelpestønad  

2.2.1 Utgangspunkt 

Det avgjørende ved vurderingen av om barnet skal tilstås hjelpestønad og etter hvilken 

sats er varigheten og omfanget av barnets pleie- og tilsynsbehov. Varighetskravet 
                                                 
58 Rettspraksis knyttet til barnevernloven § 4-12 er illustrerende for hvordan en alminnelig god 

omsorgsevne ofte vil være utilstrekkelig overfor barn med funksjonsnedsettelser. Det vises særlig til Rt. 

1994 s. 568. Fra underrettspraksis nevnes LB-1995-2329 og LE-1994-544. 
59 Se NOU 1977:35 pkt. 6.4. 
60 Se NOU 1977:53 s. 6.4. 
61 Se NOU 1977:35 s. 6.4. 
62 Se NOU 1977:35 s. 123. 
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medfører at omsorgsbehovet må forventes å vare over en to- til treårsperiode for å gi 

rett til hjelpestønad.63 Videre er det en forutsetning for ordinær hjelpestønad at 

hjelpebehovet må ha et omfang som kan svare til et vederlag på minst samme nivå som 

den fastsatte satsen for hjelpestønad, jf. folketrygdloven § 6-4 tredje ledd.  Det vil i 

praksis si 2 til 2,5 timer i uka.64 Har barnet ”vesentlig større behov” gir dette rett til 

forhøyet hjelpestønad, jf. folketrygdloven § 6-5. For eksempel er sats 3 aktuelt i tilfeller 

hvor omsorgen for barnet er til hinder for at foreldrene utfører andre nødvendige, 

daglige gjøremål og til en viss grad går ut over familiens øvrige gjøremål, mens sats 4 

retter seg mot tilfeller hvor hjelpebehovet i stor grad vil dominere foreldrenes hverdag. 

Ved vurderingen av hjelpebehovets størrelse følger det av fast praksis det kan være 

grunnlag for å vurdere søskens behov samlet. Dette er aktuelt hvis ingen av barna alene 

har et stort nok hjelpebehov til at det gir rett til hjelpestønad. Hvis to søsken hver for 

seg ligger grenseområdet mellom to satser, kan den ene etter kumulasjon tilstås en 

høyere sats.65 

 

Utgangspunktet for vurderingen av omfanget av det stønadsberettigende 

omsorgsarbeidet er barnets hjelpebehov sammenliknet med hjelpebehovet til 

funksjonsfriske barn i samme alder. Dette følger allerede av § 6-4 første ledd om at det 

er barnets særskilte behov for pleie og tilsyn som gir rett til hjelpestønad, men er i 

tillegg presisert i bestemmelsens tredje ledd. Grunnlaget for hjelpestønad fastsettes 

deretter i henhold til rundskrivet og fast og langvarig trygderettspraksis etter fradrag for 

behov barnet er i stand til å dekke selv (selvhjulpenhet),66 og “rimelig familiehjelp”.67 

Som utgangspunkt synes barns normale hjelpebehov i stor grad avskjære rett til 

hjelpestønad for små barn; for eksempel er det sjelden de minste barna får den høyeste 

satsen. Kravet til selvhjulpenhet vil på den annen side øke etter hvert som barnet blir 

større, forutsatt at de fysiske og psykiske forutsetningene for egenomsorg er tilstede. 

                                                 
63 Se Folketrygdloven med kommentarer (2007) s. 310. 
64 Se Folketrygdloven med kommentarer (2007)  s. 317. 
65 Se eksempelvis ankesak 07/2011. 
66 Se eks. ankesak 10/2374, 10/2314 og 10/1714. 
67 Se Folketrygdloven med kommentarer (2007) s. 317. 
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For eksempel er det i praksis fastsatt en øvre aldersgrense for rett til hjelpestønad for 

barn med diabetes.68  

2.2.2 Fradrag for “rimelig familiehjelp”  

Regelen om fradrag for rimelig familiehjelp står på egne bein og er ikke forankret i de 

familierettslige reglene. I hjelpestønadsrundskrivet er fradragsregelen blant annet 

begrunnet med at det “anses som normalt å yte ekstra omsorg for nære 

familiemedlemmer når dette er nødvendig” (min uth.). Som familiemedlem regnes bare 

personer som bor sammen med den hjelpetrengende, herunder foreldre til barn under 20 

år. Til sammenlikning opphører foreldreansvaret etter barneloven som utgangspunkt 

ved myndighetsalder.69  

 

Det var tidligere et vilkår for hjelpestønad at hjelpebehovet var så stort at 

familiemedlemmenes inntektsmuligheter ble redusert.70 Kravet om inntektstap bortfalt 

da man ikke lenger anså den økonomiske belastningen men pleiebelastningen for å være 

det avgjørende.71 Dette innebar en betydelig innsnevring den forventede vederlagsfrie 

hjelpen. Som utgangspunkt kan det ifølge hjelpestønadsrundskrivet:  

 

”ikke [lenger] ventes så omfattende vederlagsfri hjelp fra familiemedlemmer at det går ut over 

muligheten til å være i arbeid og skaffe seg inntekt eller ta seg utdanning. Videre har 

familiemedlemmene rett til fritid og ferier”. 

 

Trygderetten sluttet opp om dette prinsipielle utgangspunktet i ankesak 03/4067. I 

ankesak 06/2272 presiserte retten at “man forventer at foreldre stiller opp i betydelig 

grad innen rimelighetens grenser” (min uth.). Dette kan tyde på at terskelen er høyere 

for foreldre enn for andre familiemedlemmer. Hva som utgjør rimelig familiehjelp 

fastsettes i dag etter en konkret vurdering, jf. eksempelvis ankesak 10/0972, 03/4067, 

03/1949. Momentene i vurderingen er på den ene siden omsorgsoppgavenes art og 

omfang og på den andre siden foreldrenes omsorgskapasitet.  

                                                 
68 Se R06-00-K111. 
69 Se Danielsen (2003) s. 65. 
70 Om den tidligere rettstilstanden, se Øie (1994) s. 295 flg. og Stang Dahl (1979). 
71 Se Øie (1994) s. 296. 
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Når det gjelder det første momentet, omsorgsoppgavenes art og omfang, gir både 

rundskrivet og trygderettspraksis grunnlag for å oppstille et grunnleggende skille 

mellom ulike former for lettere tilsyn og tyngre pleieoppgaver. Dette skillet er særlig 

tydelig i Trygderettens praksis i ektefelle-/samboersakene, men kommer også sporadisk 

til uttrykk barnesakene. Dette innebærer at oppfølgning i form av påminnelser, 

instruksjon og psykisk støtte/oppmuntring faller innenfor den vederlagsfrie hjelpen.72 I 

ankesak 06/0872 begrunnet retten resultatet med at dette var omsorgsoppgaver som lå 

nært opp til det som normalt hører med ektefelle-/samboerrollen.73 Tilsvarende 

betraktning synes å gjøre seg gjeldende i forholdet mellom foreldre og barn, uten at 

dette direkte er kommet til uttrykk i praksis. Som et eksempel på at tilsyn forventes 

utført vederlagsfritt kan nevnes ankesak 07/3372. Saken gjaldt en 16 år gammel jente 

med diabetes. Retten fant at foreldrenes oppfølgning av jentas medisin- og 

næringsinntak ikke ga rett til hjelpestønad. Lettere fysiske pleieoppgaver faller etter 

praksis også utenfor hjelpestønadsordningen.74 Til illustrasjon fant retten i ankesak 

04/0665 at foreldrenes smørebehandling ved eksem falt ikke ga rett til hjelpestønad, 

mens retten i ankesak 05/0411 retten la tilsvarende til grunn i forhold til medisinering 

ved lettere astmatiske plager. 

 

Det fremgår av ovennevnte at omsorgsoppgavenes art og omfang tradisjonelt er blitt 

vurdert fra omsorgsgivers ståsted. Men hensynet til omsorgsmottaker vil antagelig også 

kunne gi føringer i vurderingen.75 Ankesak 09/1296, som gjaldt “svært private 

gjeremål”, er interessant i denne sammenheng. Retten la til grunn at “når ei vaksen 

kvinne treng hjelp frå familiemedlemmer for å ivareta eigen elementær hygiene, kan ein 

etter retten sitt syn i liten grad rekne slik bistand frå ektefelle og barn som rimeleg, 

vederlagsfri hjelp som det skal gjerast frådrag for ved vurdering av rett til hjelpestønad” 

(min uth.). Mens en slik betraktning neppe gjør gjeldende for helt små barn, synes den å 

ha en viss overføringsverdi i forhold til eldre barn. 
                                                 
72 Se eksempelvis ankesak 08/1012, 04/3714 og 03/1949.  
73 Se også ankesak 08/1012. 
74 Se eksempelvis ankesak 08/0039 og 03/1949. 
75 Om avgiver- og mottakerperspektiv i ved utmåling av forsørgertap i erstatningsretten, se Kjelland 

(2011) s. 35 flg. 
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I tillegg til omsorgsoppgavenes art og omfang vil som tidligere nevnt foreldrenes 

faktiske muligheter for å yte vederlagsfri hjelp spille inn. I rundskrivet nevnes som et 

eksempel at en av foreldrene er mye borte fra hjemmet som følge av pendling. I praksis 

synes særlig foreldrenes helse å spille inn. Til illustrasjon nevnes ankesak 05/1140, 

inntatt i Innblikk. Retten vektla at selv om moren formelt ikke var alene om omsorgen, 

noe som er et moment i vurderingen av pleiebyrden, var det opplyst at barnefaren var 

alkoholiker, og at det derfor var usikkert hvor mye han bidro. Ankesak 05/0311, som 

også er publisert i Innblikk, kan også nevnes. I denne saken hadde faren psykiske 

problemer, slik at det meste av omsorgsbelastningen falt på moren. I slike saker er det 

altså bare blitt gjort fradrag for vederlagsfri hjelp fra den ene av foreldrene. Hvis 

foreldrene har flere barn med merbehov, må dette antagelig også virke inn på 

vurderingen av hvor mye vederlagsfri hjelp som kan forventes. Ankesak 06/2272 kan 

her nevnes. Retten fant at man, riktignok i “dette spesielle tilfellet”, måtte se hen til at 

barnet faktisk hadde to yngre søsken som med samme handicap.  

2.2.3 Deloppsummering 

Ved tildeling og utmåling av hjelpestønad gjøres det fradrag for rimelig familiehjelp 

som foreldre forventes å yte barn under 20 år. Fradragets størrelse fastsettes etter en 

konkret vurdering. Momentene i vurderingen er omsorgsoppgavenes art og omfang og 

foreldrenes omsorgskapasitet. Dette fører i praksis til “et visst fradrag”. 

2.3 Omsorgslønn 

2.3.1 Utgangspunkt 

Sosialtjenesteloven § 4-3 gir den som “ikke kan dra omsorg for seg selv eller som er 

helt avhengige av praktisk hjelp i hverdagen” rett til sosiale tjenester etter § 4-2 bostav a 

til d. Bestemmelsen forstås slik at hjelpetrengende som har rettslig krav på å motta hjelp 

fra andre må gjøre gjeldende denne retten først. Det vil si at kommunens ansvar 

kommer i andre rekke. Foreldres omsorgsplikter etter barneloven kan dermed bidra til 

at det ikke utløses noe krav på sosiale tjenester.76 Hvis barnets behov på den annen side 

                                                 
76 Se Sosialrett (2003) s. 215 og Sosial trygghet og rettssikkerhet Oslo (2000) s. 128. 
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overstiger foreldrenes omsorgsevne, vil det foreligge et krav som kommunen må innfri 

innenfor en minstestandard,77 uavhengig av foreldrenes formelle omsorgsplikt.  

 

Sosialtjenesteloven § 4-3 gjelder riktignok ikke for omsorgslønn, som følger av § 4-2 

bostav e, men prinsippet om subsidiaritet er generelt. For omsorgslønnens 

vedkommende ligger omsorgsplikten innbakt i inngangsvilkåret om “særlig tyngende 

omsorgsoppgaver”. Hvorvidt det påligger omsorgsyter en rettslig plikt til å yte 

omsorgen er ifølge omsorgslønnsrundskrivet et forhold som skal hensyntas ved 

vurderingen av om det skal tilstås omsorgslønn.78 Dette tyder på at det skal mer til før 

foreldres omsorgsarbeid kan anses som særlig tyngende, enn andre pårørende. Hvilke 

merbelastninger som gir foreldre rett til omsorgslønn, må fastlegges gjennom en 

tolkning av grunnvilkåret om “særlig tyngende omsorgsarbeid”.  

2.3.2 Vilkåret om “særlig tyngende omsorgsarbeid” 

Loven eneste retningslinje for tildeling og utmåling av omsorgslønn er kravet til særlig 

tyngende omsorgsoppgaver. Etter ordlyden oppstilles det en høy terskel. “Særlig 

tyngende” må innebære at det dreier seg om en kvalifisert merbelastning for foreldrene 

av fysisk eller psykisk art. Kravet til særlig tyngende omsorgsoppgaver kan videre 

forstås slik at omsorgsbyrden for foreldrene må ha et visst omfang og være av en viss 

varighet.79 Av omsorgslønnsrundskrivet fremgår også at omsorgen klart må overstige 

den som normalt gis et barn for at omsorgslønn skal kunne tilstås. 

 

I forarbeidene til sosialtjenesteloven § 4-4 om rett til vedtak om det skal settes inn tiltak 

for å lette omsorgsbyrden for “de som har særlig tyngende omsorgsarbeid”, legges også 

lista høyt. Det presiseres at retten til vedtak også vil “gjelde foreldre som har omsorg 

for mindreårige barn og vil være aktuell når omsorgen er særlig krevende f.eks. fordi 

barnet er sterkt funksjonshemmet”.80 Men det sies også at “utgangspunktet for 

omsorgslønn er at en nærstående person påtar seg et omsorgsansvar utover det som er 

vanlig”. Om omsorgen innebærer “det en tradisjonelt forstår med pleie eller f.eks. 
                                                 
77 Kristen Andenæs, Sosialrett, Oslo 2003, s. 215. 
78 Se pkt. 3.1 i rundskrivet. 
79 Se Sosialrett (2002) s. 216 om tilsvarende vilkår etter § 4-4. 
80 Se Ot.prp.nr. 29 (1990-1991) s. 67. 
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omsorg for et hyperaktivt barn kan ikke være avgjørende”.81 Forarbeidene gir utover 

dette begrenset veiledning.  

 

I omsorgslønnsrundskrivet er det listet opp en rekke momenter for vurderingen av om 

omsorgsarbeidet kan anses for å være særlig tyngende. Foruten rettslig omsorgsplikt 

nevnes antall timer som går med til omsorgsarbeidet ukentlig og fordelingen over tid i 

tillegg til varigheten av omsorgsbehovet, omfanget av fysiske eller psykiske 

belastninger, om det dreier seg om nattarbeid/avbrudd i nattessøvn, om omsorgsyter har 

omsorg for mer enn en person, om omsorgsarbeidet fører til sosial isolasjon og mangel 

på ferie eller fritid og om omsorgsyter lider inntektstap som følge av omsorgsarbeidet.  

 

Det avgjørende vil etter dette være en konkret vurdering av arten og omfanget av de 

omsorgsoppgaver foreldrene utfører for barnet. Vurderingstemaet er således det samme 

som for hjelpestønad. Hensynet til harmoni i regelverket kan tilsi at merbelastningen 

som gir rett til hjelpestønad også bør gi rett til omsorgslønn. Ordlyden i 

sosialtjenesteloven § 4-2 sammenholdt med uttalelser i forarbeidene i 

omsorgslønnrundskrivet taler likevel for at det kreves noe mer før det blir aktuelt å 

tilkjenne omsorgslønn, jf. forutsetningen om at omsorgen klart må overstige barns 

normalbehov.  

2.3.3 Deloppsummering 

Kravet til særlig tyngende omsorgsarbeid forutsettes tolket i lys av foreldres formelle 

omsorgsplikt. Ordlyden, forarbeidene og rundskrivet tilsier at foreldrenes 

omsorgsarbeid klart må overstige normalomsorgen for et barn. I likhet med hva som 

gjelder for hjelpestønad er det omsorgsoppgavenes art og omfang som må vurderes. Det 

kan imidlertid se ut til at terskelen ligger noe høyere for omsorgslønn enn for 

hjelpestønad.  

                                                 
81 Se Ot.prp.nr. 29 (1990-1991) s. 61. 
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2.4 Erstatning 

2.4.1 Utgangspunkt  

I Skoland (Rt.1993 s. 1547) ble det slått fast at skadelidtes erstatning skal “omfatte en 

rimelig kompensasjon for foreldrenes arbeid, selv om den nærmere vurdering og 

utmåling er vanskelig” (s. 1561). Vanskene består som fremhevet i Stokstad (Rt. 1996 s. 

958) i å fastlegge “hvilken erstatningsrettslig relevans foreldrenes innsats har” (s. 967). 

Det kan “ikke uten videre kreve[s] erstatning for hjelp fra familie/venner basert på … 

timebetaling for den tid som faktisk er brukt”. Å trekke den nærmere grensen for det 

erstatningsmessige omsorgsarbeidet “kan være problematisk og vil bero på et konkret 

skjønn”.82 Skjønnet består i å skille pleiearbeidet fra den familiære eller sosiale 

omgangen, jf. Løff II (Rt. 2009 s. 425), og styres både av et årsakskrav og et 

innrettelseskrav.83 Med innrettelse siktes det her til en normativ forventning om at 

pårørende til en viss grad stiller opp vederlagsfritt for den som har ekstra behov som 

følge av en skade.  

2.4.2 Grensen mellom pleiearbeid og familiær eller sosial omgang 

Det er etter Skolandd (Rt.1993 s. 1547) blitt antatt å gjelde et skille mellom “det som 

representerer et nødvendig merarbeid ut fra en pleiefaglig/medisinsk standard og sosialt 

samvær som ikke vil bli dekket”,84 og dette er lagt til grunn i underrettspraksis.85 

Sondringen mellom pleiearbeid og ordinær familiær eller sosial omgang kom først klart 

frem i Løff II (Rt. 2009 s. 425). Saken gjaldt en mann som fikk omfattende hjelp fra 

foreldrene først i foreldrehjemmet deretter i egen leilighet. Etter rettens oppfatning 

besto problemet i;  

 

“å vurdere i kva grad denne [foreldre]innsatsen gir rett til skadebot. Ikkje minst har det 

samanheng med at tidsbruken lett får karakter av familiær eller sosial omgang. Det er sjølvsagt 

viktig, men det er samtidig ikkje så lett å plassere i ein skadebotsamanheng.” (avsn. 55) (min 

uth).  

                                                 
82 Se også NOU 1994:20 pkt. 4.1.5.8.  
83 Slik Syse (2011) s. 417. 
84 Se NOU 1990:20 pkt. 4.1.5.8. 
85 Se eksempelvis Frostating lagmannsretts dom av 24. mas 2003 (Myhre) og Asker og Bærum 

herredsretts dom av 14. mars 1996. 
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Stokstad (Rt. 1996 s. 958) bidrar til å plassere foreldres omsorg for mindreårige barn i 

en slik erstatningsrettslig sammenheng. Saken reiste spørsmål om foreldres 

omsorgsplikt overfor mindreårige barn avskar retten til erstatning. Førstvoterende fant 

at;86 

  

“foreldrenes omsorgsplikt forhindrer ikke at merbelastning som foreldrene har fått på grunn av 

skaden, kan kreves erstattet av en skadevolder. Det er åpenbart at den omsorgen Marias foreldre 

har gitt, klart overstiger den som i alminnelighet gis et barn. Dette tilsier at det her gis 

erstatning…” (s. 968) (min uth.).87 

 

Av dette følger at det er merbelastningen som er erstatningsmessig. I dette ligger det en 

henvisning til årsakskravet, som innebærer at det bare er barnets skaderelaterte 

merbehov for pleie og omsorg som skal erstattes.88 Dette betyr at det må gjøres fradrag 

for barns normale omsorgsbehov.89 Videre innebærer det at pleie- og omsorgsbehov 

som følger med en “grunnlidelse” faller utenfor erstatningsvernet. Hvis barnet for 

eksempel har Downs syndrom fra før, vil ikke det omsorgsbehovet som uansett ville 

fulgt med dette gi grunnlag for erstatning.90  

 

Resultatet i Stokstad ble dermed at foreldres familierettslige omsorgsplikter ikke skal 

tillegges erstatningsrettslige konsekvenser. Jerstad91 har tidligere påpekt at “[s]kulle de 

familierettslige reglene være avgjørende, ville det erstatningsrettslig sett være uten 

betydning om skaden påførte foreldrene betydelig merarbeid og merutgifter i forhold til 

hvor skade ikke var inntrådt, all den tid de familierettslige reglene påla dem å gi 

skadelidte hjelpen uansett”. “At det ikke ville være noen heldig løsning” er det ut fra 

rettferdighetsbetraktninger lett å være enig i.  
                                                 
86 Førstvoterende representerte flertallet (4-1). Dissensen gjaldt ikke synet på foreldres omsorgsplikter. 
87 Tilsvarende synes å gjelde i svensk rett, jf. Andersson (1997) s. 126. 
88 Se Pasientskaderett (2011) s. 403. 
89 Fradraget for barns normale omsorgsbehov illustreres i LE-2005-80803, TOSLO-2006-66533 og LF-

2002-886 (Fiskarstrand), hvor det i sistnevnte legges inn et visst slingringsmonn i vurderingen. 
90 Se Lødrup/Kjelland (2009) s. 336. Illustrerende for de vurderinger som da må foretas av grunnlidelsens 

hypotetiske sykdomsforløp er TOSLO-2009-56424. 
91 Se Jerstad (1993) s. 311. 
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Stokstad signaliserer at det ved utmåling av erstatning for foreldres omsorgsarbeid er 

årsakskravet som er det sentrale avgrensningskriteritet. Dette gjenspeiles i praksis fra 

Pasientskadenemnda, der fradraget for barns alminnelige omsorgsbehov 

gjennomgående fremheves. Et interessant trekk ved praksis fra nemnda er for øvrig at 

pleie- og omsorgserstatningen for barn utmåles i to perioder, med et skille ved 18 års 

alder.92 Pasientskadenemnda begrunner som regel dette med at foreldrene har 

omsorgsplikt for skadelidte frem til han/hun blir 18, og at det offentlige overtar et større 

ansvar etter dette.93 Praksis tyder på at foreldres omsorgsplikt da utgjør et argument for 

en høyere erstatning i denne perioden, og ikke et argument mot erstatning.   

 

At årsakskravet var dominerende for den første tapsutmålingsperioden i Stokstad 

tydeliggjøres også ved at det først er ved utmålingen av erstatningen for den andre 

tapsperioden, det vil si årene etter at Stokstad ville flytte fra foreldrehjemmet, at det 

oppstilles en minsteterskel ut fra et innrettelsessynspunkt. Dette kommer til uttrykk 

gjennom uttalelsen om at; 

 

“det er riktig å legge til grunn at omgivelsene bistår uten lønn med helt enkle, sporadiske 

hjelpeoppgaver, som for eksempel å hjelpe Maria inn på lesesalen” (s. 968).  

 

Av dette følger at erstatningen ellers skal utmåles ut fra en innrettelsesplikt for 

skadelidtes omgivelser. At det bare var “helt enkle, sporadiske hjelpeoppgaver” som 

kunne forventes utført uten erstatning, viser at det er hjelpeoppgavens art og omfang i et 

giverperspektiv som er avgjørende. For skadelidte vil ikke behovet for hjelp til å 

komme inn i ulike rom, herunder lesesalen, fremstå som “sporadisk”.  

 

Rekkevidden av “omgivelsenes omsorgsplikt” presiseres og til dels modifiseres i 

Bråtane (Rt. 2002 s. 1436). Lagmannsretten hadde ved utmålingen av erstatningen for 

perioden da Bråtane var voksen og hadde flyttet hjemmefra gjort fradrag for “noe gratis 

bistand fra omgivelsene” og dermed hensyntatt hjelp fra Bråtanes venninner. Ved 

                                                 
92 Se Pasientskaderett (2011) s. 417, som reiser spørsmål om en slik inndeling av tapsperioden.  
93 Se eksempelvis PSN-2009-489. 
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utmålingen av erstatningen for samme periode uttalte førstvoterende for flertallet 

(3/2);94  

 

“Ved en funksjonshemning av det omfang det her er tale om, kan det etter min mening i svært 

liten grad forutsettes gratis bistand” (s. 1449). 

 

Av Bråtane kan det utledes to retningslinjer. For det første at “det prinsippielt kan 

forutsettes en viss gratis hjelp også ved betydelige funksjonshemminger”.95 For det 

andre at det samlede hjelpebehovet er et moment ved vurderingen av hvor mye 

vederlagsfri hjelp som kan forutsettes; ved omfattende hjelpebehov tilsvarende Bråtane 

kan det i svært begrenset grad gjøres fradrag for gratis hjelp.96 I teorien er det lagt til 

grunn at dommen på dette punkt “innebærer en viss styrking av erstatningsvernet”.97 

Dette kan være hensiktsmessig da det som Kjelland98  påpeker, i forhold til den såkalte 

omfordelingsplikten som gjelder ved utmåling av hjemmerarbeidserstatning, er 

“vanskelig å finne hjemmel for at “andre enn skadelidte pålegges innretningsplikt”. 

 

Det gjelder etter dette en begrenset innrettelsesplikt for skadelidtes omgivelser. Ved 

utmåling av erstatning for foreldres omsorg for mindreårige barn, ser det ut til at det 

fradraget etter årsaksbetraktninger dominerer. Det er mulig årsaksfradraget 

“konsumerer” det som ellers ville følge av innrettelsesplikten konsumeres av fradraget 

som følger av årsakskravet. 

2.4.3 Deloppsummering 

Ved utmåling av erstatning til barnet vil det tidsbruk som kan karakteriseres som 

“familiær og sosial omgang” ikke være erstatningsmessig. Stokstad (Rt. 1996 s. 958) 

slår klart fast at foreldres omsorgsplikter ikke avskjærer retten til erstatning. Siden 

funksjonsfriske barn normalt krever mye omsorg, vil det være årsakselementet i 

vurderingen som dominerer. Det kan se ut til at årsaksfradraget i stor grad 

                                                 
94 Dissensen gjaldt nivået på behovsstandarden, og ikke den gratis bistanden. 
95 Se Lødrup/Kjelland (2009) s. 510. 
96 Se Kjelland (2004) s. 21. 
97  Se samme. 
98 Se Kjelland (2002) s. 59. 
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“konsumerer” et mindre fradrag som ellers gjøres etter innrettelsesbetraktninger 

(omsorgsplikt).  

2.5 Oppsummering 

Ved tildeling og utmåling av både hjelpestønad, omsorgslønn og erstatning oppstilles 

det en nedre terskel for rett til kompensasjon. I trygde- og erstatningsretten forankres 

denne i en moralsk/sosialt forankret omsorgsplikt. Omsorgslønnen knytter seg derimot 

opp mot foreldres familierettslige omsorgsplikt. Dette synes likevel bare å innebære at 

terskelen ligger høyere for foreldre enn andre pårørende og gir begrenset veiledning ved 

tolkningen av vilkåret om særlig tyngende omsorgsarbeid. Utgangspunktet er i alle 

tilfelle at foreldre har rett til ferie og fritid. Utover dette må “tålegrensen” for de 

merbelastninger foreldre må ta på seg vederlagsfritt fastsettes gjennom en vurdering av 

omsorgsoppgavenes art, omfang og varighet. Selv om utgangspunktet er det samme, er 

det forskjeller mellom ytelsene med hensyn til hvor stor merbelastning som gir rett til 

kompensasjon. På den ene siden har vi erstatningsretten, hvor fradraget for barns 

normale omsorgsbehov synes å konsumere et innrettelsesfradrag. På den andre siden 

finner vi omsorgslønnen, hvor bare omsorg som klart overstiger normalomsorgen kan 

kompenseres. Midt mellom disse to synes hjelpestønaden å ligge, hvor man gjør et 

“visst” fradrag.  

 

3 Grensen mot de offentlige omsorgstjenestene  

3.1 Oversikt 

I kapittel 2 var temaet foreldrenes omsorgsplikter. I dette kapittelet rettes fokus mot det 

offentliges omsorgsansvar. Det vil si det offentliges lovpålagte plikt til å etablere ulike 

omsorgstilbud. Det må trekkes en grensegang mellom, på den ene siden, de kontante 

omsorgsytelsene i form av hjelpestønad, pleiepenger, omsorgslønn og erstatning, og på 

den andre, siden de i dag godt utbyggete offentlige omsorgstjenestene for barn med 

funksjonsnedsettelser.  
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Viktige rettigheter for funksjonsnedsatte følger både av sosialtjenesteloven og 

kommunehelsetjenesteloven.99 I kommunehelsetjenesteloven står kommunens plikt etter 

§ 1-3 nr. 4 til å ha en tjeneste med hjemmesykepleie sentralt, mens sosialtjenesteloven § 

4-2 pålegger kommunen å ha både institusjons- og hjemmebaserte tjenester, herunder 

avlastning for personer eller familier med særlig tyngende omsorgsarbeid i bokstav b.100 

For barn gir også barnehageloven og opplæringsloven viktige rettigheter.101 Barn med 

funksjonsnedsettelser har fortrinnsrett ved tildeling av barnehageplass etter 

barnehageloven § 13,102 mens rett til spesialpedagogisk hjelp til barn under skolealder 

er hjemlet i opplæringsloven § 5-7.103 Tilsvarende rett for barn i grunnskolen og 

videregående skole følger av opplæringsloven § 5-1.104 Retten til spesialpedagogisk 

tilrettelegging må ses i sammenheng med at det bare i helt spesielle tilfeller vil være 

aktuelt å frita et barn fra skoleplikten i opplæringsloven § 1-2.105  

 

Det er flere praktiske situasjoner som nødvendiggjør en grensedragning. Tre eksempler 

kan illustrere behovet for avklaring.  

 

For det første har man tilfellet hvor det offentliges omsorgstjenester ikke er tilgjengelig. 

Det kan for eksempel være at kommunen har fattet vedtak om tilståelse av 

støttekontakt, uten at slik er å oppdrive (ikke-effektuert vedtak).  

 

For det andre har man tilfeller der det foreligger et offentlig tilbud for barnet som tas i 

bruk, men hvor forelderen likevel må være “i beredskap” til enhver tid for å kunne stille 

opp på kort varsel, slik at forelderen må gjøre en stor innsats ved siden av det offentlige 

tilbudet. 

 

                                                 
99 Se lov om helsetjenesten i kommunene 19. november 1982 nr. 66. 
100 Jeg kommer nærmere tilbake til rettighetene etter sosialtjenesteloven i avsnitt 3.2 nedenfor. 
101 Se lov om barnehager 17. juni 2005 nr. 64 og lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa 17. 

juli 1998 nr. 61.  
102 Se nærmere Holgersen (2008) s. 108 flg. 
103 Se nærmere Holgersen (2008) s. 115 flg. 
104 Se nærmere Holgersen (2008) s. 145 flg. 
105 Se Ot.prp.nr. 46 (1997-98). 
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For det tredje har man tilfellet hvor barnet har et tilbud, men foreldrene velger bort dette 

i sin helhet, for selv å ivareta omsorgen for barnet. Det kan være flere grunner til at 

foreldre ser seg nødt til å gjøre et dette valget. Det kan tenkes at kommunen tilbyr plass 

i institusjon med heldøgns omsorgstjenester, mens foreldrene mener at det bør settes inn 

tiltak i hjemmet. Eller det kan være at foreldrene ser at det tilrettelagte 

barnehagetilbudet ikke fungerer tilfredsstillende, for eksempel ved at stadige 

utskiftninger av de ansatte kommer i konflikt med barnets særlige behov for kontinuitet.  

 

I tilfeller som de nevnte oppstår det spørsmål om i hvilken grad det offentliges 

omsorgstilbud avskjærer foreldres rett til kompensasjon. Utgangspunktet er at 

kontantytelsene supplerer det offentlige omsorgstjenestetilbudet. Men er det nok at det 

foreligger et formelt omsorgstilbud, eller kreves det et reelt omsorgstilbud?  

 

Jeg vil i det følgende begynne med å se på omsorgslønnsordningen i avsnitt 3.2, og 

deretter se på hjelpestønad i avsnitt 3.3, pleiepenger i avsnitt 3.4 og til slutt erstatning i 

avsnitt 3.5.  

3.2 Omsorgslønn 

3.2.1 Utgangspunkt 

Sosialtjenesteloven § 4-2 pålegger kommunen å ha sosiale tjenester i form av  

 

a)   praktisk bistand og opplæring , herunder brukerstyrt personlig assistanse, til dem som har et 

særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemming, alder eller av andre årsaker, 

b)   avlastningstiltak  for personer og familier som har et særlig tyngende omsorgsarbeid, 

c)   støttekontakt  for personer og familier som har behov for dette på grunn av 

funksjonshemming, alder eller sosiale problemer, 

d)   plass i institusjon eller bolig med heldøgns omsorgstjenester  til dem som har behov for det 

på grunn av funksjonshemming, alder eller av andre årsaker, 

e)   lønn til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid.   

 

Særlige boliger for barn med heldøgns omsorgstjenester etter bokstav d kalles gjerne for 

barneboliger,106 og det er vanlig at kommunen tilstår deltidsplass i barnebolig til barn 

                                                 
106 Se forskrift om sosiale tjenester av 4. desember 1992 nr. 915 § 7-2. 
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med omfattende funksjonsnedsettelser. Støttekontakt og avlasting er de vanligste 

formene for hjelp til funksjonshemmede barn og deres familier.107 Avlasting ytes ut fra 

hensynet til søsken og familien som helhet enten i hjemmet, hos en privat avlaster eller i 

en avlastningsbolig (barnebolig).108 Støttekontakt er mest aktuelt for eldre barn og 

fungerer i praksis også som avlasting.  Det samme gjelder praktisk hjelp gjennom såkalt 

brukerstyrte personlige assistenter (BPA), men denne tjenesten er ikke så aktuell for 

barn. Ordningen forutsetter at den som har behov for hjelp kan utøve nødvendig 

brukerstyring av assistenten. Mindreårige tildeles derfor bare i særlige tilfeller BPA.109 

Avlastning kan dermed bestå av tiltak både i henhold til bokstavene a, c og d. 

Omsorgslønn etter bokstav e er som kjent en kontantytelse, men regnes som en sosial 

tjeneste.  

 

Kommunens plikt møtes av rettighetsbestemmelsen i § 4-3, som gir “de som ikke kan 

dra omsorg for seg selv, eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å 

greie dagliglivets gjøremål, … krav på hjelp etter § 4-2 bokstav a-d”. Forutsetningen i 

det videre er altså at barnet oppfyller dette inngangsvilkåret. Bestemmelsen i 

sosialtjenesteloven § 4-3 må antagelig tolkes antitetisk, det vil si at rettskravet ikke 

omfatter omsorgslønn etter bokstav e.110 Omsorgslønn faller i så fall utenfor den 

“minstestandarden” som gjelder for kommunens tjenester etter bokstavene a til d. 

Minstestandarden ble fastslått i Fusa (Rt. 1990 s. 874) og innebærer at det stilles visse 

minimumskrav til det kommunale tjenestetilbudets kvalitet og omfang uavhengig av 

kommunens ressurser.111 Men kommunen kan ta et visst hensyn til egen økonomi ved 

valg mellom hjelpetiltak innenfor minstestandarden.112 Selv om det foreligger en rett til 

tjenester etter § 4-2 bokstav a til d, gir dette ingen rett til å velge tjenesteform.113 Det er 

som utgangspunkt opp til kommunen å bestemme hvordan hjelpen skal ytes.114  

                                                 
107 Se Tøssebro (2002) s. 222. 
108 Se samme sted. 
109 Se Rundskriv I-20/2000 til lov om sosiale tjenester mv.  
110 Se Sosial trygghet og rettssikkerhet Oslo (2000) s. 128 og Syse (1997) s. 78. 
111 Se Kjønstad (2005) s. 162. 
112 Se Sosial trygghet og rettssikkerhet (2005) s. 134. 
113 Se Ot. prp. nr. 29 (1990-1991) s. 159. 
114 Se Kjønstad (2005) s. 159 og NOU 2004:18 pkt. 3.2. 
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I tillegg til rettighetene som allerede er nevnt, følger det av sosialtjenesteloven § 4-4 at 

de med særlig tyngende omsorgsarbeid “kan kreve at sosialtjenesten treffer vedtak om 

det skal settes i verk tiltak for å lette omsorgsbyrden og i tilfelle hva tiltakene skal 

bestå i”. Bestemmelsen gir bare en vedtaksrett, og ikke noen rett til de enkelte 

tjenestene i seg selv. 

 

For kunne plassere omsorgslønnsordningen i forhold til de øvrige sosiale tjenestene (det 

offentlige tilbudet), er det først nødvendig å fastslå hvilken rett barnet har til å motta 

hjemmebaserte tjenester fremfor å bli plassert i barnebolig. Dette fordi omsorgslønn er 

en hjemmebasert tjeneste. Jeg vil derfor gjøre kort rede for de føringer som gjør seg 

gjeldende i valget mellom bolig med heldøgns omsorgstjenester og pleie i hjemmet når 

det dreier seg om barn, jf. avsnitt 3.2.2 nedenfor. Jeg vil deretter holde omsorgslønnen 

opp mot de øvrige hjemmebaserte tjenestene i avsnitt 3.2.3. Omsorgslønnens 

rettighetsnivå står da sentralt.  

3.2.2 Valget mellom barnebolig og hjemmebaserte tjenester 

Utgangspunktet er som tidligere nevnt at det er kommunen som velger hvilket tiltak 

som skal settes inn etter sosialtjenesteloven for funksjonsnedsatte barn. Loven selv og 

dens forarbeider gir likevel enkelte føringer for valg av hjemmebaserte tjenester, både 

for omsorgsmottakere generelt, og barn spesielt.115  

 

Av loven egne føringer, kan nevnes at formålsparagrafen i sosialtjenesteloven § 1-1. 

Det følger av denne at loven skal “bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo 

selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse sammen med andre”. Videre 

følger det av sosialtjenesteloven § 8-4 at tjenestetilbudet “så langt som mulig utformes i 

samarbeid med klienten” og at det skal “legges stor vekt på hva klienten mener”. Her 

kan det trekkes en linje til barns rett til å bli hørt i barneloven § 31. I denne forbindelse 

kan det være verdt å merke seg at det etter denne bestemmelsen er barnet som skal 

høres, ikke forelderen. 

                                                                                                                                               

 
115 Om føringene i loven, se Sosial trygghet og Rettssikkerhet (2000) s. 140. 
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Av uttalelser i forarbeidene kan trekkes frem at departementet har lagt til grunn at 

sykehjemsplass ikke kan anses for å egne seg som et varig tilbud for barn og unge.116 

Videre har Sosialkomitéen gitt uttrykk for at “unge mennesker” bør få hjelp “som kan 

føre til at de kan bo i eget hjem eller legges inn i institusjon/bolig med heldøgns 

omsorgstjenestesom som er særskilt tilpasset disse menneskenes behov” (min uth.).117 

Sosialkomitéen nevner eget hjem først, men synes å forutsette at også boliger særlig 

tilpasset barns behov, det vil si barneboliger, kan være aktuelt. 

 

Når det særlig gjelder barn, kan hensynet til harmonisering i lovverket tilsi at barns lov- 

og konvensjonsfestede rettigheter vektlegges ved valg mellom tiltak etter 

sosialtjenesteloven.118 Barns rett til å bli hørt er allerede nevnt. Den mest sentrale 

rettigheten er kanskje barnets rett til å vokse opp i egen familie, jf. barnekonvensjonen 

art. 7.119 Videre har barn generelt og funksjonsnedsatte barn spesielt et 

diskrimineringsvern, jf. barnekonvensjonen art. 2 og 23. Og ikke minst vil hensynet til 

barnets beste gjøre seg gjeldende, jf. barnekonvensjonen art. 3. Barns rettigheter etter 

barnekonvensjonen kan tale for en viss rett til å motta hjemmebaserte tjenester, forutsatt 

at dette gir barnet forsvarlig omsorg.120 Hvis barnet ikke kan få forsvarlig omsorg i 

hjemmet, vil det være til barnets beste at omsorgen i stedet skjer i barnebolig. 

 

Jeg går ikke videre inn på diskusjonen om valg mellom barnebolig og hjemmebaserte 

tjenester, men nøyer meg med å konstatere at barnets grunnleggende rettigheter kan 

snevre inn kommunens valgfrihet.   

3.2.3 Valget mellom hjemmebaserte tjenester, herunder omsorgslønn  

Forutsetningen i det følgende er at barnet har rett til å motta hjemmebaserte tjenester. 

Det oppstår da spørsmål om foreldrene kan velge å motta omsorgslønn etter 

                                                 
116 Se Ot.prp.nr. 29 (1990-1991) s. 68.  
117 Se, Innst.O.nr. 9 (1900-91) s. 22 og Sosial trygghet og rettssikkerhet (2000) s. 141. 
118 Om barnets rettigheter ved valg av tjenesteform, se Sigurdsen (2011). 
119 Se FNs konvensjon om barnets rettigheter 20 november 1989, som er inntatt som vedlegg 7 til lov om 

styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett 21. mai 1999 nr. 30. 
120 Sigurdsen (2011) s. 209 fremhever barnets omsorgsrett, herunder retten til forsvarlig omsorg. 
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sosialtjenesteloven § 4-2 bokstav e fremfor avlastningstiltak etter bokstav b, i form av 

andre hjemmebaserte tjenester eller deltidsopphold i avlastningshjem eller barnebolig. 

Dette reiser spørsmål om foreldre har rettskrav på omsorgslønn, og hvilken betydning 

en slik rett eller ikke-rett får i valget mellom tjenester.  

 

En ordlydsfortolkning av sosialtjenesteloven § 4-2 sammenholdt med § 4-3 tilsier at 

foreldre og andre omsorgsytere ikke har et rettskrav på omsorgslønn. Spørsmålet er 

derfor om det er holdepunkter for en annen tolkning.  

 

Ved innføringen av omsorgslønnsordningen i kommunehelsetjenesteloven121 ble det tatt 

et ressursforbehold. Sosialkomitéen påpekte at “den enkelte pårørende ikke har en 

ubetinget rett til lønn som hjemmehjelper” og at avtale om lønn var “begrenset av at 

kommunen og den pleietrengende vurderer den pårørendes omsorg som best og 

nødvendig og at dette ligger innenfor et omfang som hver kommune ser seg økonomisk 

i stand til”.122 I Tolga (Rt. 1997 s. 877) la Høyesterett også dette til grunn. Etter rettens 

mening måtte “[t]ilståelse av omsorgslønn … bero på en bredt anlagt vurdering, der 

tyngden av omsorgsarbeidet og kommunens økonomi ville være de mest sentrale 

faktorer”.  

 

Da omsorgslønnsordningen ble flyttet til sosialtjenesteloven la departementet til grunn 

at “rett til lønn etter bokstav e) vil som før måtte ligge innenfor det omfang som hver 

kommune ser seg i stand til”,123 og at “den enkelte pårørende vil ikke få en ubetinget 

rett til lønn som hjemmehjelper”.124 Hensikten var altså å videreføre en i alle fall svak 

“rett” til omsorgslønn. 

  

Det er etter dette vanskelig å tolke sosialtjenesteloven § 4-3 slik at den manglende 

henvisningen til bokstav e bare er “en lovteknisk konsekvens” av den juridiske måten å 

betrakte det forhold at “de øvrige tjenestene ytes direkte til den som trenger hjelp, mens 

                                                 
121 Se lov om helsetjenesten i kommunene av 11. juli 1986 nr. 55. 
122 Se Innst.O.nr.56 (1985-1986) s. 5. 
123 Se Ot.prp.nr. 29 (1990-1991) s. 159. 
124 Se Ot.prp.nr. 29 (1990-1991) s. 61. 
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omsorgslønn utbetales til en annen enn den hjelpetrengende”, slik Sivilombudsmannen 

har lagt til grunn i sin årsmelding for 2005. For øvrig er det også slik at rettskravet 

omfatter avlastningstiltak etter bokstav b, hvilket også er et tiltak som retter seg mot den 

med særlig tyngende omsorgsarbeid.   

 

Konklusjonen må etter dette bli at foreldre og andre omsorgsytere ikke har rettskrav på 

omsorgslønn. Omsorgslønnen faller dermed utenfor minstestandarden. Selv om 

foreldrene ikke har krav på omsorgslønn, vil den de facto kunne inngå i 

minstestandarden. Kommunen kan fortsatt velge å yte omsorgslønn for å oppfylle sine 

forpliktelser.  

 

Selv om kommunen som utgangspunkt kan bestemme sammensetningen av barnets 

omsorgstilbud, står ikke kommunen helt fritt i sine valg. Den må fortsatt holde seg 

innenfor rammene av et forsvarlig skjønn, eller den såkalte 

“myndighetsmisbrukslæren”.125 Dette innebærer at kommunen ikke kan ta usaklige 

hensyn, drive forskjellsbehandling eller fatte grovt urimelige vedtak. Spørsmålet er da; 

når er det grovt urimelig å ikke tildele omsorgslønn?  

 

I teorien er den situasjon hvor tjenestemottakeren har et omfattende behov for hjelp og 

kommunen har basert det samlede omsorgstilbudet på den pårørendes innsats blitt 

trukket frem som et eksempel.126 Hvis kommunen i et slikt tilfelle avslår en søknad om 

omsorgslønn under henvisning til kommuneøkonomien, vil dette kunne fremstå som 

åpenbart urimelig. Hvis tilbudet i slike tilfeller har ligget under minstestandarden, vil 

det i stor grad fremstå som 

 

Utover den nevnte situasjon er det vanskelig å se for seg at kommunens tildeling av 

andre tjenester enn omsorgslønn skulle være “grovt urimelig”. Terskelen som oppstilles 

er høy. Av forarbeidene fremgår at “[t]ilbudet vil måtte avgjøres ut fra de konkrete 

behov og kommunens tjenestetilbud og ressurser”.127 Dette tilsier at det i hovedsak må 

                                                 
125 Se Sosial trygghet og rettssikkerhet (2000) s 142. 
126 Se Kjønstad (2005) s. 182. 
127 Se Ot.prp.nr. 29 (1990-1991) s. 64.  
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være barnets behov som tilsier at tildeling av andre tjenester enn omsorgslønn er 

åpenbart urimelig. Hvis det dreier seg om et særlig omsorgstrengende barn med helt 

spesielle behov for eksempel for skjerming, er det mulig man kan tenke seg at barnets 

behov kan være sterkt nok til å begrunne en “rett” til omsorgslønn etter 

myndighetsmisbrukslæren.  

3.2.4 Deloppsummering 

Omsorgslønn inngår som en pliktmessig deltjeneste for kommunen etter 

sosialtjenesteloven § 4-2 bokstav e, men omfattes ikke av den motsvarende 

rettighetsbestemmelsen i sosialtjenesteloven § 4-2. Dette tilsier at foreldre ikke har krav 

på omsorgslønn, noe også forarbeidene støtter opp om. Når foreldrene ikke har et 

rettskrav på omsorgslønn, inngår den ikke i minstestandarden. Kommunen kan dermed 

ta ressursmessige hensyn ved vurderingen om omsorgslønn skal tilstås eller ikke. 

Kommunen står likevel ikke helt fritt ved vurderingen, men må holde seg innenfor 

myndighetsmisbrukslæren. En “rett” til omsorgslønn fordrer i tilfelle at kommunens 

avslag er “grovt urimelig”. Dette vil som regel ikke være tilfelle. 

3.3 Hjelpestønad 

3.3.1 Utgangspunkt 

Folketrygdloven § 6-8 inneholder regler om revurdering av hjelpestønad når situasjonen 

med hensyn til det private pleieforholdet endrer seg. Bestemmelsen gir grunnlag for å 

skille mellom “opphold i institusjon” som er regulert i loven og som behandles i avsnitt 

3.3.2, og “andre avlastningstiltak” som ikke er lovregulert og som behandles i avsnitt 

3.3.3.  

3.3.2 Bortfall av stønad under opphold i institusjon og andre lovregulerte 

boformer 

3.3.2.1 Utgangspunkt 

Folketrygdloven § 6-8 inneholder en hovedregel i første ledd jf. annet ledd om bortfall 

av grunn- og hjelpestønad “når et medlem oppholder seg i en institusjon eller boform 

for heldøgns omsorg og pleie etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester  eller 
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lov om spesialisthelsetjenesten m.m”.128 Dette omfatter sykehus, barneboliger og private 

avlastingshjem. Det er omfanget av barnets faktiske opphold i institusjon som er det 

avgjørende, jf. eksempelvis 09/1800, 06/1418, 02/4118. Hvis barnet er hjemme tre av 

fire uker legges dette til grunn for reduksjonsregelen, selv om barnet har et tilbud om to 

uker avlasting per måned. 

 

Stønaden faller bort fra og med kalendermåneden etter at oppholdet tar til og løper igjen 

fra måneden etter utskrivningen, jf. annet ledd. Midlertidige opphold utenfor institusjon 

på under 30 dager gir imidlertid ikke rett til stønad, jf. tredje ledd. Fjerde, femte og 

sjette ledd angir unntak fra hovedregelen, hvorav femte og sjette ledd gjelder 

hjelpestønad, mens fjerde ledd gjelder grunnstønad. 

 

Når det gjelder tolkningen av denne bestemmelsen er det grunn til å bemerke at loven 

ordlyd er uklar, og forarbeidene ikke gir veiledning. Dette innebærer at det først og 

fremst er rundskrivet og omfattende praksis fra Trygderetten som gir det 

rettskildemessige utgangspunktet for drøftelsene, sammenholdt med reelle hensyn. 

 

I det følgende gjennomgås først hovedregelen om bortfall i avsnitt 3.3.2, før unntakene 

behandles samlet i avsnitt 3.3.3. 

3.3.2.2 Hovedregel  

Folketrygdloven § 8-6 avskjærer som utgangspunkt hjelpestønad ved heltids opphold i 

institusjon. Bakgrunnen for regelen er at det ved opphold i institusjon i utgangspunktet 

ikke lenger foreligger et privat pleieforhold som berettiger stønad. Bestemmelsen 

forstås slik at hjelpestønad er avskåret selv om foreldrene i praksis yter pleie og tilsyn 

ved opphold i foreldrehjemmet i helger og ferier, jf. eksempelvis ankesak 04/4986 og 

05/3719. Det følger av dette at barnets opphold i hjemmet i helger og ferier ikke faller 

inn under unntaksreglene om korttids- og deltidsopphold i femte og sjette ledd, men 

følger hovedregelen om heltidsopphold. 

 

                                                 
128 Om hvilke botilbud som omfattetes av sosialtjenesteloven, se Eskeland (1993) s. 101 flg. 
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Det synes å være det formelle omsorgstilbudet i henhold til det kommunale vedtaket 

som avskjærer hjelpestønad. Ankesak 09/1800, er illustrerende. Retten la til grunn at 

selv om foreldrene utførte mye pleie og omsorg hadde institusjonen formelt et 

heldøgnsansvar. Et annet eksempel er ankesak 02/4646, hvor foreldrene til en 14 år 

gammel psykisk utviklingshemmet gutt som bodde i institusjon på heltid krevet 

hjelpestønad under henvisning til at boligtilbudet ikke fungerte tilfredsstillende. Etter 

rettens oppfatning var ikke de støttefunksjoner og oppgaver som foreldrene oppga å ha 

omfattet av hjelpestønadsordningen. Det ble vist til at foreldrene frivillig påtok seg å 

dekke disse behovene uten at dette var avtalt med institusjonen. Retten synes å bygge på 

tilsvarende betraktninger i ankesak 08/1943. Saken gjaldt en psykisk utviklingshemmet 

kvinne på 20 år som bodde for seg selv i en kommunal leilighet. Hun hadde frem til 18 

års alder mottatt forhøyet hjelpestønad etter sats 4. Retten bemerket at den hadde 

merket seg foreldrenes anførsler om at boligkomplekset hadde dårlig bemanning og at 

dette medførte at hun fikk dårligere oppfølgning enn vedtaket fra kommunen skulle 

tilsi. Dette kunne likevel etter rettens oppfatning ikke gi grunnlag for hjelpestønad, men 

var et forhold som måtte tas opp med kommunen gjennom klage etter 

sosialtjenesteloven. Videre nevnes ankesak 08/0734, hvor retten fant at det forhold at 

foreldrene faktisk hadde utført en stor del av pleien mens den halvannet år gamle 

sønnen var på sykehus ikke kunne avskjære hovedregelen om bortfall av stønad. Det ble 

ikke tillagt betydning at foreldrene i den forbindelse hadde gjennomgått nødvendig 

opplæring for å ivareta hans behov fremover og redusere plagene som følge av 

sykdommen. Det bør nevnes at foreldrene i dette tilfellet var innvilget pleiepenger for 

tiden de fulgte opp sønnen på sykehuset. 

  

Det følger av dette at Trygderetten i samsvar med loven forutsetning har lagt til grunn 

en streng norm for tilståelse av hjelpestønad ved opphold i institusjon etter 

folketrygdloven § 6-8. Retten synes likevel å åpne for fortsatt hjelpestønad også utenfor 

unntakstilfellene i femte og sjette ledd. Dette til tross for at loven legger “klare 

begrensninger” for muligheten for fortsatt hjelpestønad ved opphold på institusjon, jf. 

ankesak 03/3623. For voksne medlemmers vedkommende synes retten gjennomgående 

og uten nærmere vurdering å legger til grunn at det følger direkte av loven at rett til 

hjelpestønad bortfaller ved heldøgnsomsorg, jf. eksempelvis ankesak 03/3888. Når det 

gjelder mindreårige synes imidlertid retten i flere kjennelser å forutsette at det etter en 
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konkret vurdering kan foreligge en fortsatt rett hjelpestønad for mindreårige barn selv 

om disse oppholder seg i institusjon utover helger og ferier, jf. eksempelvis ankesak 

04/4197 og 03/3623. I disse sakene ble imidlertid ikke pleie- og tilsynsbehovet etter en 

sammenlikning med funksjonsfriske barn sine behov ansett for å være omfattende nok 

til å gi rett til hjelpestønad. Et tilsynelatende enkeltstående eksempel på at hjelpestønad 

faktisk er blitt tilstått ved heltidsopphold i institusjon er ankesak 07/2244, hvor en fem 

år gammel gutt med hoveddiagnosen alvorlig hjerneskade ble tilstått sats 1 mot tidligere 

sats 3. Selv om sterke rimelighetshensyn kan tale mot en kategorisk regel om bortfall av 

hjelpestønad ved opphold i institusjon på heltid, vil loven etter sin ordlyd i mine øyne 

stenge for stønad i disse tilfellene. På dette punkt fraviker således Trygderettens praksis 

folketrygdloven klare regel til gunst for medlemmene. 

 

Det klare utgangspunktet er etter dette at heltidsopphold i institusjon avskjærer rett til 

hjelpestønad. Trygderetten synes likevel å være motvillig til å la retten til hjelpestønad 

for mindreårige barn bortfalle direkte som følge av loven bestemmelse. Hjelpestønad 

synes likevel sjeldent å være aktuelt, siden foreldrenes begrensede omsorg for barnet i 

foreldrehjemmet bare i unntakstilfelle vil overstige friske barns omsorgsbehov.  

3.3.2.3 Korttids- og deltidsopphold  

Fra hovedregelen om bortfall av hjelpestønad ved heltidsopphold i institusjon gjelder 

det to unntak. Når ”oppholdet er forventet å vare mindre enn tre måneder 

(korttidsopphold)” skal ordinær hjelpestønad etter femte ledd første punktum løpe 

uendret, mens forhøyet hjelpestønad etter annet punktum skal “reduseres i forhold til 

den årlige avlastningen”. Deretter følger det av sjette ledd at det under “langvarige 

deltidsopphold kan … ytes ordinær hjelpestønad eller forhøyet hjelpestønad med lavere 

sats i den utstrekning det fortsatt foreligger et privat pleieforhold”.  

 

Det er noe uklart hvilke situasjoner unntaksregelen i femte ledd om korttidsopphold 

retter seg mot. Ifølge rundskrivet er bestemmelsen skreddersydd for ordningene som 

kommunene ofte etablerer som avlastning for foreldre med alvorlig funksjonshemmede 

barn, hvor kommunen inngår en tidsbegrenset avtale om et visst antall døgn i måneden 

der barnet har heldøgns opphold i institusjonen, med eksempelvis 15 dager hjemme, 15 

dager i institusjon/kommunal omsorgsbolig. At loven angir “den årlige avlastningen” 
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som reduksjonsnorm kan også virke noe forvirrende, all den tid hjelpestønad er en 

månedlig ytelse, og man ikke på noe tidspunkt med sikkerhet kan vite om kommunen 

vil opprettholde eller utvide de løpende avtalene for fremtiden. Ifølge 

hjelpestønadsrundskrivet er det imidlertid hvor stor andel av tiden barnet (til enhver tid) 

er i institusjon som utgjør den veiledende normen for hvilken sats som skal ytes, slik at 

sats fire for eksempel vil kunne reduseres til sats to hvis barnet oppholder seg 

halvparten av tiden i institusjon. Det synes ikke å foreligge Trygderettspraksis hvor 

retten foretar en slik reduksjon, men det kan se ut til at retten i ankesak 07/1019 (inntatt 

i Innblikk) forutsatte at reduksjonen av hjelpestønad skulle skje etter en slik 

forholdsmessighetsnorm. 

 

I de tilfeller barnet tildeles en fast deltidsplass i institusjon forutsetter rundskrivet at det 

er sjette ledd som kommer til anvendelse. Etter denne bestemmelsen kan hjelpestønad 

fortsatt ytes “i den grad det fortsatt foreligger et privat pleieforhold”. Her skal det altså 

skje en konkret vurdering av pleie- og omsorgsbehovet som ikke dekkes av 

institusjonen, og som gir rett til hjelpestønad. Dette er i tråd med Trygderettens praksis, 

jf. eksempelvis ankesak 01/3222. 

 

Konklusjonen synes etter ovenstående å være at femte ledd kommer til anvendelse hvis 

det dreier seg om en avtalt avlasting for en viss periode av gangen,129 mens langvarige 

deltidsopphold i form at en fast tildelt plass følger unntaksregelen i sjette ledd.130 Det 

kan spørres om det er hensiktsmessig med ulike unntakshjemler for disse to 

situasjonene. Det er vanskelig å forstå at varigheten av institusjonsoppholdet i henhold 

til avtale eller vedtak skal berettige ulike regler. Det kan også stilles spørsmål om det 

innebærer noen realitetsforskjell hvorvidt et tilfelle henføres til femte eller sjette ledd. 

Det følger av rundskrivet at “ideelle tilfeller” hvor stønaden etter femte ledd annet 

punktum kan reduseres fra sats fire til sats to er sjeldent forekommende, og det gis 

dermed anvisning på en konkret vurdering som etter sjetteleddstilfellene. Slik regelen er 

tolket i rundskrivet innebærer femte ledd bare en presumpsjon for en forholdsmessig 

reduksjon, mens sjette ledd i alle tilfelle viser til en konkret vurdering. Dette kan være 

                                                 
129 Slik ankesak 07/1019. 
130 Slik ankesak 01/3307. 
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bakgrunnen for at Trygderetten ikke i nevneverdig grad synes å skille mellom femte og 

sjette ledd.  

 

Trygderetten har etter en konkret vurdering i flere kjennelser opprettholdt høy sats selv 

om det foreligger omfattende og langvarig døgnkontinuerlig avlastning, jf. eksempelvis 

ankesak 07/3493, 06/1418 og 01/3222. Tre momenter synes å stå sentralt ved 

vurderingen: 

 

- pleietyngden når barnet oppholder seg hjemme, 

- pleietyngden når barnet oppholder seg i institusjon,  

- og om institusjonsoppholdet er en forutsetning for at barnet kan fortsette å bo 

delvis hjemme.131 

 

Dette innebærer at det ved vurderingen får betydning om avlastningen i institusjonen er 

“fullstendig” når denne pågår, jf. for eksempel ankesak 04/1799 og 00/1547. Hvis 

foreldrene må være i “beredskap” hele eller deler av tiden barnet er i institusjon, er dette 

en merbelastning som hjelpestønaden skal hensynta. Dette innebærer at man i 

unntakstilfellene, i motsetning til hva som synes å gjelde etter hovedregelen, ikke 

tillegger det det formelle avlastningstilbudet den tiden barnet oppholder seg i institusjon 

avgjørende betydning. I unntakssituasjonene er det således institusjonens og foreldrenes 

reelle behovsdekning som er gjenstand for vurdering, jf. eksempelvis ankesak 06/1159.  

 

Trygderetten har i flere saker opprettholdt sats 4 selv om barnet oppholder seg 

halvparten av tiden i institusjon, jf. eksempelvis ankesak 06/1418. Det kan stilles 

spørsmål om Trygderettens rettsanvendelse er forenlig med loven regel, da særlig sjette 

ledd. Det følger som tidligere nevnt av sjette ledd at forhøyet hjelpestønad “ytes med 

lavere sats”. I lovkommentaren er det på denne bakgrunn uttalt at “høyeste sats ikke i 

noe fall vil kunne benyttes i disse tilfellene”.132 Ved å opprettholde høyeste sats i 

tilfeller hvor barnet oppholder seg store deler av tiden i institusjon, står man i mine 

øyne også i fare for å behandle ulike tilfeller likt. Retten synes å ha anlagt en tilsvarende 

                                                 
131 Se eksempelvis ankesak 04/0819. 
132 Se Folketrygdloven med kommentarer (2007) s. 324. 
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betraktning i ankesak 07/3690, hvor det ble vist til “at sats 4 er høyeste sats for forhøyet 

hjelpestønad, og uttrykker således folketrygdens norm for økonomisk bistand av denne 

art for de tilfeller av private pleieforhold der det særskilte behov for tilsyn, pleie og 

omsorg er størst”.  

 

Konklusjonen blir etter dette at loven tilsynelatende skiller mellom fortløpende og 

langvarige avtaler om deltidsopphold i institusjon. Ved tidsbegrensede avtaler om 

deltidsopphold skal ordinær hjelpestønad løpe uendret, mens forhøyet hjelpestønad i 

utgangspunktet skal reduseres “forholdsmessig” i forhold til den tiden barnet faktisk 

oppholder seg i institusjonen. I de fleste tilfeller vil man likevel måtte foreta en konkret 

vurdering tilsvarende reduksjonsnormen etter sjette ledd. Etter sjette ledd skal 

hjelpestønad ved langvarige deltidsopphold ytes med redusert sats i den grad det fortsatt 

foreligger et privat pleieforhold. Utgangspunktet skulle etter dette være at stønaden i 

alle tilfelle skal reduseres, slik at det ikke i noe tilfelle, verken i forhold til femte eller 

sjette ledd vil være hjemmel for å opprettholde høyeste sats. Medlemmene vil antagelig 

likevel kunne bygge en viss rett på Trygderettens faste og lempeligere praksis her. 

3.3.2.4 Deloppsummering 

Folketrygdloven § 6-8 legger klare begrensninger på barnets rett til fortsatt 

hjelpestønad. Utgangspunktet er at retten til stønad bortfaller ved heldøgns opphold i 

institusjon. Dette gjelder selv om foreldrene står for betydelig pleie og tilsyn både i 

helger og ferier og mens barnet er på institusjon Hvis barnet bare oppholder seg i 

institusjonen deler av tiden, skal hjelpestønaden ikke bortfalle, men reduseres. 

Hjelpestønaden fastsettes da i praksis ut fra den omsorg foreldrene fortsatt yter selv om 

barnet befinner seg i institusjon. 

3.3.3 Andre avlastningstiltak  

Hvordan hjelpestønad forholder seg til andre avlastingsformer enn opphold i institusjon 

på hel- eller deltid er ikke regulert i loven eller omtalt i forarbeidene. Folketrygdloven 

kapittel 6 inneholder således ingen regel om at stønaden faller bort i den utstrekning den 

kommer inn under ansvarsområdet i annen lovgivning.133 Ifølge 

                                                 
133 Se eksempelvis folketrygdloven § 10-17 og 11-19. 
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hjelpestønadsrundskrivet er utgangspunktet at hjelpestønad ligger « i bunnen » i forhold 

til andre lover som har ytelser med samme formål, men med mindre rettighetspreg. 

Hjelpestønaden ligger derimot ikke derimot ikke « i bunnen » der medlemmet får 

dekket sitt ekstraordinære hjelpebehov som følge av pliktmessige tiltak fra det 

offentlige i medhold av lov eller forskrift. Det samme antas å gjelde der offentlige 

ytelser faktisk blir gitt, uavhengig av om disse er pliktmessige eller ikke. Dette skulle på 

den ene siden innebære at foreldrene kan velge bort omsorgstjenester med svakere 

rettighetspreg, for eksempel praktisk hjelp etter kommune- og sosialtjenesteloven, noe 

som synes å harmonere godt med bestemmelsen i folketrygdloven § 6-8, hvor det bare 

er faktisk opphold på institusjon fører til bortfall/reduksjon av hjelpestønad. Derimot 

skulle det også innebære at foreldre ikke kan velge bort omsorgstjenester med like 

sterkt rettighetspreg.  

 

Utgangspunktet i rundskrivet modifiseres imidlertid ganske kraftig av forutsetningen 

om at såkalt “normal avlastning” likevel ikke skal føre til reduksjon av hjelpestønaden. 

Som normal avlastning synes rundskrivet både å betrakte avlastning som alle foreldre 

normalt har, herunder skole og barnehage, og avlastning som normalt tilstås barn med 

funksjonsnedsettelser, herunder (institusjons-) avlastning i helger/ferier, 

støttekontakttiltak mv. Begrunnelsen for at det ved fastsettelse av stønadssats skal ses 

bort fra denne typen avlastning er todelt. For det første forutsettes det at denne typen 

avlastning i mange tilfeller vil være helt nødvendig for at barnet skal kunne pleies av 

foreldrene i hjemmet. For det annet forutsettes det at “nettoavlastningen” i ofte vil 

kunne være ubetydelig. Dette fordi gjennomføringen av avlastningstiltak vil kreve 

forberedelser og oppfølgning fra foreldrenes side, og vil således kunne påføre 

foreldrene merbelastninger.  

 

Fra forutsetningen om at det ikke skal gjøres fradrag for normal avlastning gjøres det 

imidlertid også en viktig reservasjon. Hvis avlastningstiltakene er så omfattende at 

mesteparten av hjelpebehovet dekkes utenfor hjemmet, må det gjenstående 

hjelpebehovet være av en slik størrelse at det tilsvarer aktuell sats.  
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Trygderetten synes ikke å ha sluttet opp om rundskrivets retningslinjer på dette punkt, 

men synes i alle tilfeller å ha vurdert barnets restbehov, noe jeg mener må være riktig.  

 

Spørsmålet om foreldre kan “velge bort” andre omsorgstilbud synes i det hele tatt ikke å 

ha reist problemer i forhold til hjelpestønad. Trygderetten synes således å ha lagt til 

grunn at folketrygdloven er en rettighetslov som ligger i bunnen. Jeg er enig i dette, og 

antar det riktige i alle tilfelle må være å vurdere forelderens tilsyn og pleie opp mot 

barnets behov. Ankesak 03/4067 er illustrerende. Retten fant det ut fra sakens 

opplysninger ikke tilstrekkelig sannsynliggjort at barnets hjelpebehov tilsvarte 

en reduksjon i morens arbeidstid av et slikt omfang som anført. 

3.3.4 Deloppsummering 

Utgangspunktet ved tildeling og utmåling av hjelpestønad er barnets særskilte behov for 

tilsyn og pleie, og at det er det reelle omsorgstilbudet som er det avgjørende. Ved 

opphold i bolig med heldøgns omsorgstjenester (barnebolig) forutsettes det som 

hovedregel at hjelpestønaden skal bortfalle eller reduseres. Ved heldøgns opphold i 

barnebolig er loven klare hovedregel bortfall. I slike tilfeller har trygderetten anlagt en 

formell betraktning, og latt boligens primæransvar være avgjørende. Ved 

deltidsopphold i barnebolig har Trygderetten derimot anlagt en reell 

restbehovsbetraktning, hvor omfanget av pleiebyrden mens barnet er hjemme, 

pleiebyrden mens barnet har vært i barnebolig og om barnets opphold barneboligen har 

vært nødvendig for at barnet kunnet fortsette å bo hjemme er blitt tillagt vekt 

(formålsbetraktning). Dette har i enkelte tilfeller ført til at barnet har fått beholde 

høyeste sats selv om det har oppholdt seg store deler av tiden i barneboligen. Det er fast 

og langvarig praksis for en slik tilnærming i Trygderetten, men det er tvilsomt om loven 

åpner for en slik lovtolkning. Når det gjelder barnets andre former for avlastning enn 

opphold i barnebolig gir loven ingen veiledning. Utgangspunktet må da være 

foreldrenes reelle behovsdekning, holdt opp mot barnets særskilte behov for pleie og 

tilsyn.  
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3.4 Pleiepenger 

3.4.1 Utgangspunkt 

Folketrygdloven kapittel 9 inneholder i motsetning til kapittel 6 en generell regel om 

betydningen av at det etableres et avlastningstilbud. Bestemmelsen om gradering 

(reduksjon) i § 9-11a trådte i kraft 1. januar 2006 og lyder som følger: 

 

“Det kan ytes graderte pleiepenger i tilfeller når barn som nevnt i §§ 9-10 og 9-11, trenger 

kontinuerlig tilsyn og pleie, men hvor det er etablert tilsyns- eller avlastningsordning deler av 

dagen eller noen dager i uken. Ytelsen kan graderes ned til 50 prosent.” 

 

Ved innføringen av § 9-11a ble kravet i § 9-10 og 9-11 om at barnet måtte ha et kontinuerlig behov for 

pleie og tilsyn fra en eller begge foreldre tatt ut av loven. Trygdemyndighetene hadde praktisert dette 

vilkåret slik at pleiepenger ble avslått hvis barnet oppholdt seg deler av dagen i barnehage eller på skole. 

Etter Trygdemyndighetenes oppfatning medførte vilkåret at pleiepenger ikke kunne graderes.  I praksis 

ble det likevel åpnet for gradering i de to siste månedene av en stønadsperiode (i en tilbakeføringsfase). I 

tillegg aksepterte man gradering ved at foreldrene delte pleiepengene mellom seg slik at de til sammen 

mottok 100 % ytelse. Trygderetten opphevet en rekke av disse avslagsvedtakene under henvisning til at 

regelen om gradering av sykepenger i folketrygdloven § 8-13 som utgangspunkt også fikk anvendelse for 

pleiepenger, jf. folketrygdloven § 9-16,134 før den endelig omgjorde et vedtak om avslag på gradering i 

ankesak 05/0939.  

 

Gradering etter § 9-11a forutsetter at vilkårene for å tilstå pleiepenger etter §§ 9-10 og 

9-11 i utgangspunktet er oppfylt, slik at barnet trenger kontinuerlig tilsyn og pleie, men 

at dette behovet dekkes av andre enn foreldrene deler av tiden. Avlastning gir barnet 

mulighet for kontakt med andre, og frigjør tid for foreldrene til å arbeide utenfor 

hjemmet.  

 

Hensikten graderingsregelen er på denne bakgrunn å hindre at foreldrene mottar høyere 

ytelser enn det som i er “nødvendig og hensiktsmessig”.135 I stedet for at ytelsen skal 

bortfalle når det etableres en avlastningsordning, gir loven derfor adgang til gradering 

av pleiepengene slik at disse reduseres (graderes) i forhold til den stillingsandel tilsyns- 

                                                 
134 Se ankesak 04/2066, 04/3526, 04/3606 og 04/3850.  
135 Se Ot.ptp.nr. 22 (2005-2006) pkt. 4.3. 
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eller avlastningsordningene i tid utgjør. Hvis barnet er halve dager i barnehagen, vil det 

altså kunne ytes 50 % pleiepenger.  

 

Selv om det etter innføringen av folketrygdloven § 9-11a er fastslått at det er adgang il 

gradering, er det uklart hvor langt bestemmelsen rekker. Siden bestemmelsen er 

forholdsvis ny, er det begrenset med praksis fra Trygderetten. Den praksis som 

foreligger gir likevel sammen med forarbeidene og reelle hensyn et godt utgangspunkt 

for tolkningen. 

3.4.2 Krav til tilsyns- eller avlastningsordningen   

Folketrygdloven § 9-11a skiller ikke mellom ulike former for tilsyns- eller 

avlastningsordninger. Tilsyn og avlastning fra familie likestilles etter forarbeidene med 

offentlige tilbud som barnehage/skole/skolefritidsordning eller daghjem. Loven stiller 

heller ingen krav om at avlastningen må være fullstendig for at gradering skal skje, slik 

at foreldrene faktisk frigjøres tid til å arbeide. Trygderetten har siden bestemmelsen 

kom inn i loven avsagt fire kjennelser som tar stilling til spørsmålet om det kreves 

“fullstendig” avlastning, hvorav tre åpner for å stille visse krav til tilsyns- og 

avlastningsordningen. 

 

Første sak var ankesak 10/0824, som gjaldt en 8 år gammel gutt som led av en alvorlig 

stoffskiftesykdom. Foreldrene opplevde til stadighet å bli kontaktet av skolen om 

behandling og akutte tiltak, og anså det derfor umulig for dem begge å være i arbeid. De 

var enige om at sønnen var det offentliges ansvar mens han var på skolen, men viste til 

at de i praksis måtte ta ansvar også i skoletiden. Trygderetten var: 

 

“enig med ankemotparten i at skolen og kommunen har plikt til å sørge for at B [sønnen] får den 

nødvendige helsehjelp mens han er på skolen og gi han et forsvarlig skoletilbud. Det innebærer at 

skolen ikke kan forvente at den ankende part skal stille opp dersom assistenten er sykmeldt, eller at 

den ankende part alltid skal være i nærheten og tilgjengelig i tilfelle noe skulle inntreffe.” 

 

Retten la altså avgjørende vekt på kommunens formelle ansvar, og bygget dermed på 

formelle betraktninger tilsvarende dem som ligger til grunn for bortfall av hjelpestønad 

ved heltidsopphold i institusjon, jf. avsnitt 3.3.2.2 ovenfor.  
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Trygderetten har i tre etterfølgende kjennelser lagt en noe lempeligere lovforståelse til 

grunn ved å tolke begrepet “tilsyns- og avlastningsordning” innskrenkende. I ankesak 

10/0895 uttalte Trygderetten at: 

 

”det klare utgangspunktet er at retten til pleiepenger skal graderes tilsvarende det tidsrom barnet får 

tilfredsstillende tilsyn/pleie av andre” (min uth.). 

 

I den aktuelle saken var det ikke anført at det offentlige omsorgstilbudet ikke 

tilfredsstilte barnets behov. Saken foranlediget derfor ikke noen vurdering av 

folketrygdloven krav til kvaliteten på det offentlige omsorgstilbudet. Trygderetten 

forutsatte likevel at avlastningstilbudet faktisk måtte være dekkende for barnets behov 

for det skulle kunne føre til reduksjon av pleiepengene, og Trygderetten sluttet opp om 

denne lovforståelsen i to senere kjennelser. 

 

Ankesak 11/15 gjaldt en 16 år gammel jente med diagnosen Anorexia Nevrosa. Retten 

slo innledningsvis fast at: 

 

 “det må prøves konkret om skolen sammen med øvrig tilbud i skoletiden utgjør en tilfredsstillende « 

tilsyns- eller avlastningsordning ».” 

 

Ved vurderingen av om det offentlige avlastningstilbudet i det konkrete tilfellet måtte 

anses for å tilfredsstille jentas behov la retten avgjørende vekt på at: 

“Økte ressurser til assistent eller lignende vil ikke i dette konkrete tilfellet på nåværende 

tidspunkt kunne erstatte den viktige ressursen Bs far fungerer som i behandlingsopplegget. … 

[S]elv om B [barnet] oppholder seg på skolen i tid tilsvarende en 50 prosent stilling, kan ikke 

skolen anses å være en tilfredsstillende « tilsyns- eller avlastningsordning » for Ap [faren] i 

tilsvarende tidsrom…. Samtidig må det vektlegges at Bs far ikke oppholder seg på skolen 

sammen med B. Han har altså fått frigitt en del tid, som han kunne benyttet til å arbeide, det er 

derfor ikke rimelig at han får innvilget 100 prosent pleiepenger. … Ap innvilges 70 prosent 

pleiepenger i den omtvistede perioden.” 

 

Trygderetten kom altså til et annet resultat enn i ankesak 10/824. Etter rettens 

oppfatning ville skolen ikke, uavhengig av om den oppfylte sitt ansvar etter 
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opplæringsloven eller ikke, kunne tilfredsstille barnets helt spesielle behov. Saken 

dreide seg om en svært alvorlig diagnose med høy dødelighet hvor foreldrenes 

personlige oppfølgning var helt avgjørende for utsikten til bedring. Selv om retten i 

denne kjennelsen åpnet for en mindre gradering enn avlastningstiltaket tidsmessig 

skulle tilsi, synes terskelen for unntak på denne bakgrunn å ligge høyt. Dette blir tydelig 

når kjennelsen leses i sammenheng med ankesak 11/984. 

 

Ankesak 11/984 gjaldt en 11 år gammel gutt med hjertelidelse. Ved den konkrete 

prøvingen av om skolen sammen med øvrig tilbud i skoletiden utgjorde en 

tilfredsstillende tilsyns- eller avlastningsordning, kunne retten: 

 

“ikke se at det er avgjørende holdepunkter for at barnet i skoletiden ikke har en tilfredsstillende « 

tilsyns- eller avlastningsordning » eller at denne hindrer fungering i arbeid på mer enn halv tid. Det 

forholdet at det kan være behov for en viss bistand enkelte ganger fra foreldrene i skoletiden kan ikke 

endre dette. Retten er enig med NAV - jf siterte anførsler foran - i at dersom « ..B av og til må bringes 

senere eller hentes tidligere enn vanlig eller ikke kan på skolen pga. sykdom/kontroll med mer, så er 

det omsorgspenger som er riktig ytelse.»”  

 

I denne saken kom retten altså til et annet resultat enn i ankesak 11/15. Etter rettens 

oppfatning var det ikke grunnlag for graderte pleiepenger, og grensen mot 

omsorgspenger som riktig ytelse ble med det trukket opp.  

 

De fire kjennelsene fra Trygderetten gir etter min mening et godt utgangspunkt for 

graderingsvurderingen. Ved å innfortolke et krav til forsvarlighet sørger man for at 

pleiepengene ikke graderes i større grad enn det som er “nødvendig og hensiktsmessig”. 

Utgangspunktet må være at barnet har krav på forsvarlig omsorg. Hvis foreldrene er de 

eneste som kan gi barnet dette, bør hensynet til barnet etter min mening kunne begrunne 

at pleiepengeretten gis “forrang”. Det er likevel bare konturene av en snever 

sikkerhetsventil som hittil har vist seg i trygderettens praksis, og slik bør det nok også 

være.  

3.4.3 Krav til etablering 

Gradering forutsetter at en (tilfredsstillende) tilsyns- eller avlastingsordning er 

“etablert”. Det kreves derimot ikke etter ordlyden at ordningen er “tatt i bruk”. 
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Bestemmelsen må forstås slik at foreldrene fortsatt vil kunne “unndra” seg gradering på 

samme måte som de tidligere kunne forhindre bortfall av ytelsen, nemlig ved å unnlate 

å ta initiativ til opprettelsen av et avlastningstilbud. Siden foreldre flest ønsker å være i 

arbeid utenfor hjemmet er det likevel lite sannsynlig at de vil “spekulere” i reglene på 

denne måten.  

 

Hvis barnet først får tilbud om en avlastning vil ordningen være “etablert” og forelderen 

vil ikke kunne beholde ytelsen ugradert ved å holde barnet hjemme. En slik tolkning 

ville ikke fremme formålet med ytelsen, som er å tilrettelegge for arbeid. Trygderetten 

har også i ankesak 10/0895 forutsatt at: 

 

“det klare utgangspunktet er at retten til pleiepenger skal graderes tilsvarende det tidsrom barnet 

får tilfredsstillende tilsyn/pleie av andre. Dette må også gjelde hvis vedkommende foresatte 

skulle velge å være hjemme i stedet for å være i arbeid eller motta direkte kompensasjon for 

lønn i form av for eksempel sykepenger”. 

 

Selv om loven bruker begrepet “kan” er det på derfor mest naturlig å tolke 

bestemmelsen som en skal regel, slik også Trygderetten har forutsatt i ankesak  10/895, 

riktignok i et obiter. En slik tolkning har som nevnt støtte i forarbeidene og reelle 

hensyn.136 I den grad det foreligger et kan-skjønn etter bestemmelsen, synes dette å 

begrense seg til en vurdering av om det offentlige tilbudet er tilfredsstillende, jf. 

avsnittet ovenfor. 

 

Pleiepengene skal dermed graderes i forhold til den tid den etablerte 

avlastningsordningen gir foreldrene mulighet for å arbeide. 

3.4.4 Graderingsterskel og deling av ytelsen 

Det følger av § 9-11a at pleiepenger kan graderes ned til 50 %. Graderingsadgangen er 

dermed snevrere enn for sykepenger, som kan graderes ned til 20 %, jf. folketrygdloven 

§ 8-13. Forskjellen er ikke begrunnet i forarbeidene, og i praksis tillater 

Trygdemyndighetene lavere graderingsgrad i visse tilfeller. 

                                                 
136 Se Ot.prp.nr. 22 (2005-2006) pkt. 4.3. 
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I pleiepengerundskrivet legges det til grunn at foreldrene fortsatt kan dele pleiepengene 

mellom seg, slik at ingen av dem mottar mindre enn 20 % ytelse, og de til sammen 

mottar minst 50 % ytelse. Hvis det ytes pleiepenger etter § 9-10 må loven begrensning 

til den ene av foreldrene innebære at foreldre som deler ytelsen mellom seg til sammen 

ikke kan motta mer enn 100 % ytelse, slik også pleiepengerundskrivet synes å måtte 

forstås. Etter § 9-11 kan derimot begge foreldre tilstås pleiepenger hvis hensynet til 

barnet tilsier det. Maksimale pleiepenger vil da være 2 ganger 100 % ytelse. Det mest 

naturlige i slike tilfeller vil antagelig være at den ene av foreldrene er hjemme på fulltid, 

mens den andre er delvis i arbeid og delvis hjemme for å avlaste den hjemmeværende 

forelderen. I praksis vil det sjelden være aktuelt å gi mer enn 100 % ytelse, og jeg går 

derfor ikke mer inn på dette.137 

 

Loven regel er klar, og grensen på 50 % er absolutt. Hvis barnet er mer enn halvparten 

av tiden i barnehage, vil det derfor ikke kunne ytes pleiepenger.  Det kan spørres om 

dette er en heldig regel. En lavere graderingsterskel ville gjort ordningen enda mer 

fleksibel. Mens loven før innføringen av § 9-11a ikke ga foreldre noe incentiv til å 

arbeide ved siden av pleien av barnet overhodet, gir dagens regel bare et incentiv til å 

arbeide opptil 50 %. 

 

Kaaasautvalget foreslår å utvide pleiepengeordningen, slik at foreldre også kan tilstås pleiepenger ved 

varig sykdom hos barnet. Pleiepenger etter den foreslåtte ordningen skal imidlertid bare kunne graderes 

opp til 50 %. Graderingsterskelen foreslås senket til 20 %. I startfasen, i ustabile perioder og ved sterkt 

progredierende sykdommer skal derimot ytelsen som i dag kunne ytes opp til 100 %. Hvis forslaget 

vedtas må således § 9-11a endres.  

3.4.5 Deloppsummering  

Fremstillingen ovenfor viser at pleiepenger som hovedregel skal graderes i forhold til 

den etablerte tilsyns- og pleieordningen. Graderingsprosenten fastsettes ut fra den tid 

barnet får tilsyn fra andre i arbeidstiden, men kan ikke være lavere enn 50 %. Ytelsen 

skal graderes uavhengig av om ordningen tas i bruk. Det stilles i utgangspunktet ikke 

krav om at avlastnings- eller tilsynsordningen må være fullstendig, og det vil bare i helt 

                                                 
137 Om begge foreldres rett til å motta pleiepenger etter § 9-11, se avsnitt 4.2.2. 
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unntaksvis være aktuelt å gi foreldrene høyere ytelse fordi ordningen ikke fungerer 

tilfredsstillende.     

3.5 Erstatning  

3.5.1 Utgangspunkt 

Etter skadeserstatningsloven § 3-1 skal barnet ha full erstatning for sitt økonomiske tap, 

herunder merutgifter til pleie og omsorg som omfatter foreldrenes omsorgsinnsats. 

Utmålingen av barnets erstatning må nødvendigvis skje skjønnsmessig, men kjernen i 

prinsippet er at barnet ikke skal komme økonomisk dårligere ut med skaden enn om 

denne ikke hadde inntruffet, jf. Ølberg (Rt. 1993 s. 1524). For merutgifter gjelder at de 

skal erstattes i den grad de er rimelige og nødvendige. I Sykebesøk (Rt. 1975 s. 670) er 

denne presiseringen av prinsippet om full erstatning formulert negativt; utgiftene må 

verken må være upåregnelige eller unødvendige. Kriteriet avgrenser blant annet 

spørsmålet om hvor langt hjelpebehovet skal ha erstatningsrettslig vern - det må tas et 

rettspolitisk standpunkt til hvor store ressurser som kan settes inn for å dekke 

skadelidtes behov for hjelp og omsorg,138 det vil si hvilken behovsstandard erstatningen 

skal dekke. I Stokstad (Rt. 1996 s. 958) ble nettopp vanskelighetene med å “avgjøre 

hvilket behovsnivå erstatningen skal dekke” når “foreldrenes omsorg utvilsomt [har] 

ligget på et meget høyt nivå” fremhevet (s. 967).   

 

Den erstatningsrettslige behovsstandarden bygger på et supplementprinsipp, men dette 

er ikke absolutt. Jeg vil i det følgende først trekke opp grensen mot det offentliges 

ansvarsområde ved en gjennomgang av hovedregelen om supplerende behovsdekning 

(supplementserstatning) i avsnitt 3.5.2. Jeg vil deretter behandle unntaksregelen om 

alternativ behovsdekning i avsnitt 3.5.3.  

3.5.2 Hovedregel - supplerende behovsdekning 

3.5.2.1 Utgangspunkt 

Hva som er rimelig og nødvendig (behovsstandarden) vurderes som nevnt i forhold til 

prinsippet om at erstatningen skal være et supplement til det offentliges ytelser for i 

                                                 
138 Se Nygaard (1995) s. 279. 
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rimelig utstrekning å avbøte følgene av skaden ytterligere”, jf. Skoland (Rt. 1993 s. 

1547) (s. 1558-1559). Når det gjelder “behandlings- og pleieytelser med rent 

helsemessige siktemål” er det lagt til grunn at “de offentlige ytelsene representerer det 

nødvendige og rimelige nivå også erstatningsmessig”, jf. Stokstad (s. 966).139  For 

“ytelser som tar sikte på å gi mer selvstendighet, uavhengighet og trivsel i hverdagen” 

kan derimot behovsstandarden i erstatningsretten være høyere enn i velferdsretten.140 

Dette refereres til som ytelser med sosialmedisinsk siktemål. Ytelser av rent sosial 

karakter (rene fritidsbehov) er også erstatningsmessige, men disse dekkes særskilt 

gjennom den i praksis standardiserte menerstatningen, jf. skadeserstatningsloven § 3-

2.141 Dette skillet mellom medisinske, sosialmedisinske og sosiale behov stadfestes i 

Hagberg (Rt. 2010 s. 1153) av enstemmig Høyesterett, som “grunnleggende riktig”, 

men under presisering av at det i praksis er “glidende overganger” mellom behovene 

(avsn. 41 og 59).  

 

At erstatningen skal være et supplement til de offentlige ytelsene innebærer at 

skadelidte har en plikt til å uttømme det offentlige tilbudet, jf. Psykolog (Rt. 2003 s. 

1358) (avsn. 44).142  Dersom det er sannsynlig at offentlige ytelser faktisk vil bli gitt, 

skal de derfor gå til fradrag i erstatningen selv om skadelidte skulle velge å ikke benytte 

seg av dem.143 Supplementprinsippet kan dermed forstås som en avgrensning 

av erstatningskravet mot dekning av alternative løsninger.144
  

 

Når gjelder foreldrenes pleie av barnet i hjemmet, må det på bakgrunn av tredelingen 

mellom medisinske, sosialmedisinske og sosiale behov, vurderes konkret hvilke 

omsorgsoppgaver som ut fra sin art gir rett til supplerende erstatning. Det må skilles 

mellom omsorgsoppgaver med “medisinsk” og “sosialmedisinsk” karakter. Å trekke en 

konkret grense mellom medisinske og sosialmedisinske behov er ikke lett, jf. 

                                                 
139 Om unntaksregelen, se Psykolog (Rt. 2003 s. 1358) og Skoland (s. 1559). 
140 Om begrepet “selvstendighet, uavhengighet og trivsel i hverdagen”, se Pasientskaderett (2011) s. 396. 
141 Om grensen mellom merutgifter og menerstatningen, se Næss (1995). 
142 Om det uavklarte forholdet mellom tapsbegrensningsplikten og supplementprinsippet, se Askeland. 

(2006a) s. 94. 
143 Se Nygaard (2000) s. 438. 
144 Se Ness (1995) s. 78. 
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bemerkningen i Hagberg (Rt. 2010 s. 1053) om at overgangen er “glidende”. På 

bakgrunn av avhandlingens siktemål er dette heller ikke hensiktsmessig. Jeg vil derfor i 

det følgende begrense meg til å skissere noen utgangspunkter ved grensedragningen når 

det gjelder foreldres omsorgsarbeid. Dette gjøres med utgangspunkt i sosiologiens 

hovedinndeling av merbelastningen i trening, administrasjon og “tradisjonelt 

pleiearbeid”, som synes å gi et hensiktsmessig utgangspunkt også her.145 

3.5.2.2 Trening av barnet 

Trening av barnet etter ulike metoder gir som utgangspunkt ikke grunnlag for en 

supplementserstatning. Trening har et rent medisinsk siktemål; å opprettholde eller 

forbedre barnets medisinske funksjonsnivå. Pasientskadenemnda viser ofte til at “det er 

det offentliges ansvar å legge til rette for den trening som er nødvendig for at pasienten 

skal kunne utvikle sine fysiske og kognitive evner best mulig”.146  

3.5.2.3 Administrative oppgaver 

Administrative oppgaver består i kontakt med offentlige hjelpeinstanser, herunder hjelp 

i forbindelse med søknadsprosesser, for eksempel i forhold til hjelpestønad. Slik hjelp 

er nødvendig for å sikre at barnets rettigheter overfor det offentlige ivaretas. 

Pasientskadenemnda har på denne bakgrunn erstattet utgifter til sosionomtjenester.147 

Hensynet til harmoni i erstatningsretten tilsier vern for slike administrasjonsutgifter 

siden de er en forutsetning for at tapsbegrensningsplikten ikke skal komme i konflikt 

med prinsippet om full erstatning.148 Mens barnet bor hjemme er det mest naturlig at 

foreldrene ivaretar denne funksjonen, og det er derfor naturlig at det også ytes 

erstatning for deres innsats.149 Foreldrene vil derfor ha rett til erstatning for det 

administrative arbeidet selv om dette ikke har noe med barnets sosialmedisinske behov 

å gjøre.  

                                                 
145 Om merbelastningsbegrepet i sosiologien, se Tøssebro (2002) s. 140. 
146 Se Pasientskaderett (2011) s. 394 som viser til PSN-2009/121, PSN-2008-709 og PSN-2009-195. 
147 Se Pasientskaderett (2011) s. 398. 
148 Se Kjelland (2004) s. 27. 
149 Slik PSN-2009-215. 
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3.5.2.4 “Det tradisjonelle pleiearbeidet”  

Den største merbelastningen for foreldrene vil som regel være økningen av “det 

tradisjonelle pleiearbeidet”. Ved foreldrepleie i hjemmet må det trekkes en vanskelig 

grense mellom omsorgsoppgaver med medisinsk karakter, og omsorgsoppgaver med 

sosialmedisinsk karakter.  

 

En del av de pleiefunksjoner foreldrene påtar seg vil nødvendigvis dekke rent 

medisinske behov hos barnet. Omsorgsoppgaver av medisinsk karakter vil for eksempel 

være hjelp til vekking, forflytning, av- og påkledning, medisinering og ivaretakelse av 

personlig hygiene. Dette er i utgangspunktet ikke omsorgsoppgaver som fremmer 

barnets “selvstendighet, uavhengighet og trivsel” (sosialmedisinske siktemål), og som 

derfor heller ikke gir rett til erstatning. 

 

Derimot vil foreldres dekning av barnets sosialmedisinske behov gi rett til 

supplementserstatning. Dette gjelder tiltak som ikke bare har til formål å opprettholde 

funksjonsnivået, men også behovet for kontakt med andre mennesker.150 Barnets behov 

for å komme ut og oppleve andre ting og delta i aktiviteter på fritiden er et eksempel.151 

Foreldres stimulering og aktivisering av barnet ligger dermed i kjerneområdet for pleie- 

og omsorgserstatningen. Oppfordring til aktivitet vil for mange funksjonsnedsatte barn 

være nødvendig for å hindre en passiv, isolert og/eller utrygg tilværelse, og 

tilrettelegger dermed for barnets “selvstendighet, uavhengighet og trivsel”.  

 

Som påpekt i et par saker av Pasientskadenemnda vil det så lenge barnet bor hjemme 

være vanskelig å trekke grensen mellom sosialmedisinske og rent medisinske behov.
152 

Dette gjør det vanskelig å fullt ut gjennomføre et skille mellom medisinsk og 

sosialmedisinsk behovsdekning som grunnlag for erstatning. I Fiskarstrand (LF-2002-

869) kan det på denne bakgrunn se ut til at det ble utmålt erstatning for en del av de 

                                                 
150 Se Ness (1995) s. 75. 
151 Se PSN-2005-727. 
152 Se PSN-2009-796 og PSN-2005-727. 
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medisinske behov som foreldrene ivaretok,153 og at lagmannsretten på denne måten fant 

den etterlengtede “balansen mellom innsats fra familien og fra det eksterne”. 

3.5.2.5 Deloppsummering 

Det påligger barnet ved foreldrene en plikt til å utnytte det offentlige omsorgstilbudet, 

som ligger i bunnen i forhold til erstatningen. I dette ligger en forventning om at det 

offentlige dekker barnets rent medisinske behov i sin helhet (formell betraktning). 

Foreldre får derfor som utgangspunkt ikke erstatning for omsorgsarbeid til dekning av 

slike behov. Når det gjelder foreldres ivaretakelse av barnets sosialmedisinske behov 

gjennom aktivisering og stimulering av barnet, gir dette derimot grunnlag for en 

supplementserstatning. Grensegangen mellom medisinske og sosialmedisinske behov er 

vanskelig å trekke opp, og vurderingen blir derfor utpreget skjønnsmessig. Overgangen 

mellom de ulike behov er glidende, slik at det i praksis ikke alltid er mulig, eller 

ønskelig, å gjøre et skarpt skille.  

3.5.3 Unntak - alternativ behovsdekning 

3.5.3.1 Utgangspunkt 

Selv om det offentlige som følge av supplementprinsippet og tapsbegrensningsplikten 

som hovedregel har et primæransvar, gjelder ikke dette ubetinget. Det er i siste omgang 

det faktiske nivået på det offentlige omsorgstilbudet som er det avgjørende (reell 

betraktning), og hvis tilbudet må anses for å være utilstrekkelig, vil dette kunne åpne for 

“alternative løsninger” gjennom erstatningen. Men prinsippet om at erstatningen skal 

være et supplement til offentlige ytelser kan bare fravikes hvis det foreligger “særegne 

omstendigheter” og utgiften står “i et rimelig forhold til det som kan oppnås gjennom 

en annen ordning enn det offentlige tilbud”, jf. Skoland (s. 1559) (min uth.).154  

 

Unntaksadgangen innebærer at det oppstilles en minstenorm for det offentlige 

omsorgstilbudet, som ikke nødvendigvis sammenfaller med minstestandarden i helse- 

sosialretten.155 Det bør presiseres at det dreier seg om en snever unntaksregel og at det 

                                                 
153 Se Pasientskaderett (2011) s. 415. 
154 Unntaksregelen foreslås lovfestet i NOU 2011:16 pkt. 7.5.2.4 
155 Se Pasientskaderett (2011) s. 394, Nygaard (2007) s. 92 og NOU 2011:16 pkt. 7.5.2.2. 
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bare finnes et enkelt eksempel på at den har vært anvendt av Høyesterett, jf. Psykolog 

(Rt. 2003 s. 1358).156 Dommen gjaldt krav om erstatning for ikke-refusjonsberettigede 

utgifter til behandling hos psykolog, som ble ansett erstatningsmessig under henvisning 

til at det offentlige tilbudet var “utilgjengelig”. Dette har en viss overføringsverdi til 

tilfeller der det foreligger svært begrensede offentlige omsorgstilbud for barnet. PSN-

2009-0195 er illustrerende, selv om den ikke knytter seg til anvendelse av 

unntaksregelen som sådan.157 Saken gjaldt en familie som hadde et lite utbygget 

offentlig tilbud. Nemnda trakk til en viss grad konsekvensene av dette, det reelle 

omsorgstilbudet fikk “en viss betydning for erstatningsutmålingen”.  

3.5.3.2 Utilstrekkelig omsorgstilbud 

Hagberg (Rt. 2010 s. 1153) gjaldt en mor som valgte å ta sin fødselsskadde sønn ut av 

spesialbarnehagen for å pleie ham hjemme, og gir derfor et godt utgangspunkt. Det var 

riktignok mindretallet ved førstvoterende som i anvendte unntaksregelen,158 slik at 

dommen bare kan tillegges begrenset vekt. Det må imidlertid sies å være den mest 

relevante Høyesterettsdommen i denne sammenheng.159 

 

Mindretallet i Hagberg fant at tapet som moren hadde lidt ved å måtte slutte i arbeid og 

ta seg av sønnen på heltid innenfor falt innenfor det som var nødvendig og rimelig å 

erstatte i “det meget spesielle tilfellet” som var oppe til vurdering. Mindretallet 

bemerket at: 

 

“Behov for plass i spesialbarnehage ligger i skjæringsfeltet mellom medisinske og 

sosialmedisinske behov, og dersom tilbud om spesialbarnehageplass ikke i tilstrekkelig grad 

finnes å dekke skadelidtes behov, må det tap som pårørende lider ved å måtte påta seg pleie og 

omsorg, etter min oppfatning kunne kreves erstattet av den ansvarlige skadevolder ”(avsn. 41).  

 

                                                 
156 Dommen er analysert Jøssang ( 2004). 
157 Nemndsuttalelsen trekkes frem i Pasientskaderett (2011) s. 405. 
158 Se Pasientskaderett (2011) s. 543. 
159 Se for øvrig også mindretallet i Bråtane (Rt. 2002 s. 1436). 
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Kjelland har fremhevet at mindretallets begrunnelse for å anvende unntaksregelen 

dermed var todelt.160  

 

For det første lå det offentlige omsorgstilbudet i form av plass i spesialbarnehage i 

skjæringsfeltet mellom medisinske og sosialmedisinske behov. Det er rimelig å anta at 

andre offentlige omsorgstjenester rettet mot barn må vurderes på samme måte, herunder 

skole, daghjemsplass og andre avlastningstilbud.  

 

For det andre dreiet det seg om et meget spesielt tilfelle (“særegne omstendigheter”) i 

form av omfattende funksjonsnedsettelser og et tilsvarende stort pleiebehov. Dette 

tilsier at det bare er aktuelt å anvende unntaksregelen i de tyngre pleietilfellene, hvor 

barnet bare i begrenset grad vil kunne nyttiggjøre seg det offentlige omsorgstilbudet. 

 

Flertallet ved annenvoterende utformet et avklarende særvotum, selv om dette heller 

ikke bør trekkes for langt: 

 

“Den konkrete avgjørelse vil ofte være vanskelig. Da det ikke er nødvendig for resultatet i 

saken, og problemstillingen i begrenset utstrekning ble prosedert for Høyesterett, finner jeg ikke 

grunn til å ta standpunkt til om det, på tross av Y kommunes anstrengelser, er grunnlag for den 

konklusjon at kommunens barnehagetilbud objektivt sett var slik at mor kunne unnlate å benytte 

tilbudet uten at dette må få konsekvenser for hennes erstatningskrav overfor 

Pasientskadenemnda.” (min uth.) (avsn. 59). 

 

Det sentrale i flertallets votum er at forutsetningen om at det gjelder en objektiv norm. 

At moren i den aktuelle saken opplevde at sønnen hadde det best hjemme på hennes 

fang, ville dermed ikke kunne tillegges avgjørende vekt. En objektiv norm tilsier at det 

må være medisinske grunner til at det offentliges tilbud ikke kan benyttes.161 

3.5.3.3 Deloppsummering 

Det klare utgangspunktet er at erstatning ikke gis for “alternative” omsorgsløsninger 

hvor foreldrene påtar seg omsorgen i det offentliges sted. Bare hvis det offentlige 

                                                 
160 Se Pasientskaderett (2011) s. 540 flg. 
161 Slik PSN-2009-654 jf.  identisk sak i PSN-2009-655, en sak for hver forelder.  
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tilbudet ligger under en objektiv “minstenorm” vurdert opp mot et barn med svært 

omfattende hjelpebehov vil det kunne ytes erstatning (reell betraktning). Det er viktig å 

presisere at det dreier seg om en svært snever unntaksregel, slik at det skal helt særegne 

omstendigheter til før det er aktuelt å tilkjenne erstatning på dette grunnlag. 

3.5.4 Deloppsummering 

Barnet har krav på å få dekket rimelige og nødvendige merutgifter til pleie og omsorg. I 

dette ligger at erstatningen skal være et supplement til de offentlige ytelsene for i 

rimelig utstrekning å avbøte følgene av skaden ytterligere. Det er det offentliges ansvar 

å dekke rent medisinske behov, og de rent sosiale behov skal dekkes gjennom den 

standardiserte ménerstatningen. Dette fører til at foreldre ikke får erstattet tid som går 

med til trening av barnet eller ren pleie. Stimulering og aktivisering av barnet med sikte 

på å oppnå selvstendighet, uavhengighet og trivsel gir derimot rett til 

supplementserstatning. Grensen mellom medisinske og sosialmedisinske behov er 

imidlertid vanskelig å trekke, og overgangen er glidende i praksis. Foreldre vil som den 

klare hovedregel bare i de tyngre pleietilfellene, hvor det offentlige tilbudet objektivt 

sett må anses utilstrekkelig, kunne velge bort det offentlige omsorgstilbudet mot 

erstatning. Dette vil bare være aktuelt helt unntaksvis. 

3.6 Oppsummering 

I utgangspunktet kan man si at pleiepenger og erstatning i hovedsak følger et 

supplementprinsipp i forhold til det offentlige omsorgstilbudet (formell betraktning). 

Men samtidig som det gjelder et overordnet supplementprinsipp, gjelder det også i 

begge ordninger en begrensning i form av en forsvarlighetsnorm 

(“tilstrekkelig”/”tilfredsstillende”). Vurderingstemaet etter denne normen er om det 

offentlige tilbudet er tilstrekkelig til å dekke barnets særlige behov, eller om hensynet til 

barnet tilsier at forelderens omsorg er helt eller delvis påkrevet (reell betraktning). 

Forsvarlighetsnormen er en sikkerhetsventil, og utgangspunktet må derfor være at det 

skal svært mye til for at den kommer til anvendelse. 

 

Når det gjelder hjelpestønad skiller denne seg ganske markant fra pleiepenger og 

erstatning. Ved tildeling og utmåling av hjelpestønad legges gjennomgående den 

faktiske merbelastningen for foreldrene til grunn. Hjelpestønad kan dermed komme 
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både i stedet for, og i tillegg til de offentlige omsorgstjenestene. Folketrygdloven § 6-8 

vil likevel legge klare begrensninger på retten til hjelpestønad når barnet på heltid 

oppholder seg i bolig med heldøgns omsorgstjenester.  Den utvidende lovtolkningen 

som trygderetten synes å praktisere i forhold til korttids og deltidsopphold i institusjon 

kan forklares med det lave stønadsnivået i forhold til det i mange tilfeller omfattende 

pleiebehovet. 

 

Ved tildeling av omsorgslønn blir grensedragningen mellom det offentlige tilbudet og 

kommunens ansvar noe annerledes enn i de andre tilfellene. Dette skyldes at foreldre 

ikke har et rettskrav på omsorgslønn, slik at det som utgangspunkt må foreligge brudd 

på en forsvarlig skjønnsutøvelse for at det skal foreligge en “rett” til omsorgslønn 

(myndighetsmisbrukslæren) 

4 Kompensasjon for inntektstap 

4.1 Oversikt  

Nivået på kompensasjonen for privat omsorgsarbeid gjenspeiler samfunnets syn på 

verdien av foreldre og andre pårørendes innsats. Hvis vi ser bort fra alternativet med 

standardiserte ytelser etter et satssystem, synes vi satt på spissen å stå overfor to 

konkurrerende “prinsipper”. Det er: 

 

1. “Hjemmearbeiderprinsippet”: godtgjørelse for privat omsorgsarbeid innenfor 

omsorgsyrkets lønnsrammer.162 

 

2. “Utearbeiderprinsippet”: godtgjørelse tilsvarende omsorgsyters alternative 

arbeidsinnsats i eget yrke og innenfor egne lønnsrammer (inntektstap). 

 

                                                 
162 Sml. hushjelpprinsippet i erstatningsretten, jf. Kjelland (2011) s. 19. flg. 
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Ingen av disse “prinsippene” er gjennomført fullt ut, og de gjelder derfor med ganske 

sterke modifikasjoner. De representerer likevel to grunnleggende forskjellige 

kompensasjonsregimer. 

 

I dette kapittelet er det kompensasjon for foreldres inntektstap som skal behandles (jf. 

utearbeiderprinsippet). Spørsmålet er i hvilken grad de utvalgte ytelsene gir 

inntektstapskompensasjon, det vil si at det er reglene om tildeling og utmåling knyttet 

til inntektstapet som er gjenstand for vurdering. 

 

Jeg vil i det følgende starte med en redegjørelse for reglene om tildeling og utmåling av 

pleiepenger, jf. avsnitt 4.2 og 4.3. Fordi det er et vilkår for pleiepenger etter § 9-10 at 

det ikke ytes pleiepenger etter § 9-11 har jeg valgt å behandle § 9-11 først. Deretter gis 

det en gjennomgang av foreldres rett til erstatning for inntektstap etter unntaksregelen 

for tredjemanns rett til erstatning ved personskade, jf. avsnitt 4.4. Til slutt vil jeg se kort 

på betydningen av at det foreligger et inntektstap ved vurderingen av pleietyngden etter 

reglene for hjelpestønad og omsorgslønn, siden dette innebærer en form for indirekte 

inntektstapskompensasjon og får betydning ved samordningen av erstatningen.163 Dette 

tas opp i avsnitt 4.5. 

4.2 Pleiepenger etter folketrygdloven § 9-11 

4.2.1 Utgangspunkt  

Folketrygdloven § 9-11 gir rett til pleiepenger ved omsorg for barn under 18 år med 

livstruende eller annen svært alvorlig sykdom eller skade. Etter tredje ledd ytes det 

pleiepenger uten hensyn til aldersgrensen på 18 til den som har omsorg for en psykisk 

utviklingshemmet person. Retten til pleiepenger gjelder videre for alle 

sykepengeberettigede, herunder selvstendig næringsdrivende, og pleiepengene ytes i 

hovedsak etter de samme regler som for sykepenger 

 

Bestemmelsen var tidligere å finne i folketrygdloven av 1966 § 3-23 nr.1.164 Siden den 

gang har det skjedd store endringer. Blant annet fikk bestemmelsen et nytt annet ledd i 

                                                 
163 Se avsnitt 5.4 om erstatning nedenfor. 
164 Se lov om folketrygd 17. juni 1966 nr. 12. 
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2006,165 som presiserte retten til stønad ved varig sykdom, og et nytt fjerde ledd i 2010 

om rett til pleiepenger i en overgangsfase hvis barnet dør.166 

 

Jeg vil i det følgende først se på personkretsen i avsnitt 4.2.2, og så ta for meg 

inngangsvilkårene knyttet til sykdom og pleiebehov i henholdsvis avsnitt 4.2.3 og 4.2.4. 

Deretter vil jeg ta for meg avgrensningen av stønadsperioden ved varige pleiebehov i 

avsnitt 4.2.5. Det er her de største tolkningsspørsmålene erfaringsmessig oppstår. Før 

oppsummeringen, vil jeg også gi en kort presentasjon av foreldres ovennevnte rett til 

stønad i en overgangsperiode hvis barnet dør i avsnitt 4.2.6. 

4.2.2 Avgrensning av personkretsen  

Det er den som har omsorg for det funksjonsnedsatte barnet som har rett til pleiepenger. 

Omsorgskriteriet går igjen i folketrygdloven, og tolkes ulikt i forhold til forskjellige 

bestemmelser. Omsorgskriteriet i §§ 9-11 og 9-10 tolkes i praksis videre enn i § 9-5, 

som gjelder omsorgspenger. Det er i pleiepengerundskrivet lagt til grunn at 

omsorgsvilkåret ikke bør tolkes for snevert, og lovgiver synes i etterarbeider å ha gitt 

sin tilslutning til dette.167 Pleiepenger etter disse bestemmelsene skal derfor ikke bare 

ytes til den som har den daglige omsorgen, men også til den av foreldrene som “bare” 

har samværsrett.168  

 

Retten til pleiepenger er ikke begrenset til den som har omsorgen for barnet. Også 

“andre” kan dersom “hensynet til barnet tilsier det” tilstås pleiepenger. Ifølge 

pleiepengerundskrivet er nærheten til barnet det avgjørende. Det må dermed vurderes 

konkret hvilke personer som faller innenfor pleiepengeordningen. Det er nærliggende å 

anta at steforeldre og fosterforeldre vil kunne omfattes.  

 

Når det gjelder fosterforeldre er disse gitt rett til både hjelpestønad etter § 6-4 og omsorgspenger etter 

folketrygdloven § 9-5.  Ved utvidelsen av omsorgspengeordningen til å omfatte også fosterforeldre ble 

det pekt på “en så viktig velferdsordning som retten til å være hjemme med syke barn uten å lide 

                                                 
165 Se endringslov 16. des. 2005 nr. 118.  
166 Se endringslov 9. april 2010 nr. 11. 
167 Se NOU 1990:20 s. 278. 
168 Se Folketrygdloven med kommentarer s. 424. 
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økonomisk tap er en viktig velferdsordning for småbarnsforeldre” og at det var “uheldig at fosterfamilier 

holdes utenfor denne ordningen”.169  Fosterforeldres rett til pleiepenger synes derimot ikke å ha blitt 

problematisert. Jeg går ikke videre inn på dette, men bemerker at en eventuell rett til pleiepenger synes å 

reise samordningsproblemer i forhold til den avtalebaserte økonomiske kompensasjonen fosterforeldre får 

fra kommunen. Hvis kommunen dekker opp for fosterforeldrenes inntektstap vil det ikke foreligge rett til 

pleiepenger, jf. folketrygdloven § 9-3, og utgiftene forskyves da i realiteten fra stat til kommune.  

 

Pleiepenger etter folketrygdloven § 9-11 kan i motsetning til pleiepenger etter 

folketrygdloven § 9-10 ytes begge foreldre samtidig “hvis det er behov for det”. I 

forarbeidene er det lagt til grunn at dette bare vil være aktuelt i unntakstilfeller, i særlige 

belastende situasjoner. Dette antas som oftest å være aktuelt i tilfeller hvor det ikke er 

mulig for en av foreldrene å ivareta pleiebehovet alene, fordi det er nødvendig med 

døgnkontinuerlig pleie og overvåking.170 Videre forutsettes det at det bare er “ved pleie 

av barnet i hjemmet i visse tilfeller kan gis pleiepenger til begge foreldrene samtidig” 

(min uth.) og at utgangspunktet er at “pleiepenger ved pleie i hjemmet bare gis til en av 

foreldrene”.171 Noen slik begrensning fremkommer imidlertid ikke av ordlyden, men 

fulgte angivelig av den praksis man mente å kodifisere. Rundskrivet nevner som 

eksempel et tilfelle den ene tar seg av barnet på dagen, mens den andre tar seg av barnet 

på natten. Som et noe spesielt eksempel på at det ikke er behov for at begge foreldre er 

til stede nevner pleiepengerundskrivet på den andre siden tilfellet der flere søsken 

befinner seg på samme sykehus.  

 

Utgangspunktet er etter dette at foreldre har rett til pleiepenger, men stønadsretten er 

som utgangspunkt begrenset til den ene av foreldrene.  

4.2.3 Krav til livstruende eller svært alvorlig sykdom  

For at foreldrene skal ha rett til pleiepenger etter denne bestemmelsen må barnet lide av 

en “livstruende eller annen svært alvorlig sykdom eller skade”. Hva som ligger i dette 

sykdomskravet er ikke nærmere definert i loven. Rundskrivet inneholder en liste over 

sykdommer som ligger i kjerneområdet for bestemmelsen. Listen omfatter blant annet 

                                                 
169 Se Ot.prp.nr. 56 (2002-2003) pkt. 5.4.2. 
170 Se Ot. prp.nr. 60 (2001-2002) pkt. 5 
171 Se også Folketrygdloven med kommentarer (2007) s. 425.  
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kreftsykdom og store trafikk- og fødselsskader, som lå til grunn for opprettelsen av 

pleiepengeordningen i utgangspunktet. Lovgiver synes å ha gitt denne sin tilslutning.172 

Opplistingen er ikke uttømmende, og det beror på en skjønnsmessig vurdering hvilke 

tilstander (herunder sykdomsperioder) som gir rett til pleiepenger etter folketrygdloven 

§ 9-11.  

 

Etter en språklig tolkning innebærer livstruende at sykdommen må innebære en fare for 

barnets liv. Det kan da stilles spørsmål om hvilket tidsperspektiv som skal legges til 

grunn for vurderingen. Er barnet i akutt livsfare må dette åpenbart falle inn under loven 

vilkår. Hvis sykdommen derimot vil redusere barnets levetid betraktelig, men det 

fortsatt har mange år foran seg i voksen alder er det mer tvilsomt. Spørsmålet synes 

ikke å komme på spissen, fordi det er “særlig alvorlig sykdom” som utgjør den nedre 

terskelen. 

  

Ved vurderingen av hvilke tilstander som oppfyller loven alvorlighetskrav, vil en 

sammenligning med de opplistede tilstandene i rundskrivet danne et godt utgangspunkt. 

Ankesak 09/1142 er i den anledning interessant. Retten la her til grunn at det ikke var 

nok at pleiebehovet var like stort som for en svært alvorlig sykdom, så lenge ikke 

sykdommen i seg selv var tilstrekkelig alvorlig. Etter min mening vil derimot 

pleiebehovet være egnet for sammenlikning, siden dette vil gjenspeile sykdommens 

alvorlighet. Det bør nevnes at det ikke synes å foreligge andre kjennelser hvor retten gir 

uttrykk for samme standpunkt. 

 

Vurderingen av om en sykdom er livstruende eller svært alvorlig er objektiv og 

terskelen ligger høyt. Det er ikke nok at barnets tilstand er alvorlig, den må være svært 

alvorlig.173 Ankesak 07/2700 (inntatt i Innblikk) er illustrerende. Saken gjaldt en 14 år 

gammel jente med diagnosen ME. Retten hadde forståelse for at moren har oppfattet 

sykdomssituasjonen og utviklingen som dramatisk, skremmende og belastende, og at 

hun selv fra et tidlig tidspunkt opplevde datterens situasjon som svært alvorlig. Etter 

rettens oppfatning var imidlertid ikke loven vilkår oppfylt før datteren ikke lengre klarte 

                                                 
172 Se Ot.prp.nr. 26 (1996-1997) pkt. 2.1. 
173 Se Ot.prp.nr. 6 (1992-1993) pkt. 7.2  
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å ta til seg føde, men måtte sondeernæres, og hun i tillegg fikk hjertebesvær og anfall 

med bevissthetstap. Loven strenge krav kan videre innebære at sykdomskravet bare er 

oppfylt i et begrenset tidsrom. I 03/2005 fant Trygderetten for eksempel at en 7 år 

gammel gutt med nyresykdom bare oppfylte loven krav i en fireukers periode frem til 

det forelå behandlingseffekt. Mange situasjoner vil også falle utenfor pleiepengenes 

virkeområde. Eksempler er ankesak 04/1825 (problematisk epilepsi, lettere psykisk 

utviklingshemming og vætingsproblemer) og ankesak 02/4021 (albinisme). 

 

Det kan være at man på innleggelsestidspunktet mistenker at det foreligger livstruende 

eller svært alvorlig sykdom, men at dette etter en tid avkreftes. Av 

pleiepengerundskrivet følger det at det er tilstrekkelig med en slik mistanke for at dette 

skal gi stønadsrett frem til mistanken eventuelt avkreftes, hvilket må være en 

hensiktsmessig presisering av stønadens virkeområde. 

 

Det følger av ovenstående at kravet om livstruende eller svært alvorlig sykdom må 

vurderes konkret om barnets tilstand faller inn under retningslinjene i rundskrivet eller 

er sammenliknbar med disse. Det bør avslutningsvis nevnes at det etter folketrygdloven 

§ 9-14 kreves at sykdommen dokumenteres ved at helseinstitusjonen som har ansvaret 

for behandlingen av barnet legger fram legeerklæring om at forelderen må være borte 

fra arbeidet. 

4.2.4 Krav til behov for kontinuerlig pleie og tilsyn 

Det er et vilkår for rett til pleiepenger etter både § 9-11 og § 9-10 at barnet har et 

kontinuerlig behov for pleie og tilsyn, men etter ordlyden gjelder vilkåret etter § 9-11 

bare ved pleie i hjemmet. 

 

Kravet til kontinuitet i pleieforholdet kan språklig forstås som et krav om at 

pleiebehovet må være konstant over tid. Når det etter annet ledd sies at det ved sterkt 

progredierende sykdom kan foreligge en “kontinuerlig” rett til pleiepenger, må begrepet 

forstås slik. Når det gjelder første ledd, ville en slik tolkning av begrepet gi liten 

mening, siden det må legges til grunn at pleiepenger ikke er ment å være en varig 
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ytelse.174 Det synes derfor naturlig å forstå kontinuitetskravet slik at barnet i kortere 

eller lengere perioder er avhengig av forelderens tilnærmete døgnkontinuerlige pleie og 

tilsyn. Slik er også kravet tolket i pleiepengerundskrivet i forbindelse med § 9-10 på 

bakgrunn av komitéuttalelser i forbindelse med innføringen av § 9-10, hvor det 

fremgikk at denne ordningen rettet seg mot “barn som blir utskrevet fra sykehus, men 

som på ingen måte kan greie seg uten tilsyn fra en av foreldrene i kortere eller lengre 

tid”.175 Utgangspunktet må således være at barnet på daglig basis har et pleie- og 

tilsynsbehov som forhindrer forelderen i å arbeide. I femmedlemskjennelsen i ankesak 

04/3634 la således retten til grunn at behov for hjelp til alle praktiske gjøremål oppfylte 

loven krav.   

 

I praksis har synes kravet til kontinuitet i pleiebehovet å ha spilt en større rolle ved 

avgrensning av stønadsretten i § 9-10-tilfellene, etter at det ved innføringen av 

folketrygdloven § 9-11a er det klart at rett til pleiepenger ikke er avskåret i tilfeller hvor 

det er etablert tilsyns- eller avlastningsordninger deler av dagen. Kravet synes i liten 

grad å ha en selvstendig betydning ved siden av kravet til livstruende eller svært 

alvorlig sykdom i § 9-11, og det nevnes overhodet ikke i rundskrivets retningslinjer for 

denne bestemmelsen.  I femmedlemskjennelsen i ankesak 04/3634 vurderte 

Trygderetten likevel kravet til kontinuitet i pleiebehovet uavhengig av sykdomskravet i 

første ledd, selv om utviklingen mot total hjelpeløshet og det økende hjelpe- og 

tilsynsbehovet allerede ble berørt ved vurderingen av tilstandens alvorlighet. 

4.2.5 Avgrensning av stønadsperioden – varige tilstander 

4.2.5.1 Utgangspunkt  

Så lenge barnet er oppholder seg i helseinstitusjon vil det foreligge rett til pleiepenger 

etter § 9-11. Det er ved pleie av barnet i hjemmet at det oppstår avgrensningsproblemer. 

Utgangspunktet er at pleiepenger ikke skal dekke opp for inntektstap ved varige 

pleiebehov.  

 

                                                 
174 Se avsnitt 4.2.5. 
175 Se Innst.O. nr.46 (1996-1997) side 18. 

 



 64

Folketrygdloven § 9-15 hadde tidligere en bestemmelse om stønadsperiodens lengde.176 

Det fulgte av denne at pleiepenger etter §§ 9-10 og 9-11 løp så lenge det var nødvendig 

for behandlingen og rehabiliteringen av det enkelte barn. Rehabiliterings- og 

behandlingsvilkåret ble ansett for å være lite egnet til å avgrense stønadsretten og ble i 

2006 erstattet av et nytt annet ledd i § 9-11.177 Det følger nå av bestemmelsen at: 

 

“Når sykdom som nevnt i første ledd må anses for varig, er retten til pleiepenger begrenset til 

perioder hvor sykdommen er ustabil. Når barnet lider av en svært alvorlig progredierende 

sykdom, kan det foreligge en kontinuerlig rett til pleiepenger. Det kan også utbetales pleiepenger 

i startfasen av en svært alvorlig, varig sykdom.” 

 

Bestemmelsen i annet ledd er en kodifikasjon av femmedlemskjennelsen i ankesak 

04/3634, som dermed utgjør en viktig tolkningsfaktor. Retten kom i den aktuelle saken 

til at moren til en 11 år gammel gutt med Spielmeyer-Vogts syndrom, en sterkt 

progredierende sykdom, hadde rett til pleiepenger uten tidsbegrensning.  

 

Fremstillingen videre følger loven systematikk. Det vil si at det først er nødvendig å 

fastlegge når en sykdom er å anse for varig. Hvis tilstanden ikke er varig, vil 

stønadsperioden begrenses av kravet til livstruende eller svært alvorlig sykdom. Er 

sykdommen varig kan det unntaksvis ytes pleiepenger under hele eller deler av 

sykdomsforløpet etter folketrygdloven § 9-11 annet ledd. Problemet består da i å skille 

ut de stønadsberettigende sykdomsperiodene. Det må fastslås hva som utgjør startfasen, 

ustabile perioder og alvorlig progredierende sykdom, jf. henholdsvis avsnittene 4.2.5.3 

til 4.2.5.5 nedenfor. 

 

4.2.5.2 Varig tilstand 

Varighetsbegrensningen er nå tatt inn i loven, men ble ansett å gjelde før dette.178 Ved 

avgrensningen mot varige pleiebehov er det tatt som utgangspunktet at tilstanden ikke 

                                                 
176 Se lov 19. desember 1997 nr. 99. 
177 Se endringslov 16. des. 2005 nr. 118. . 
178 Se ankesak 04/3634 (femmedlemskjennelse). 
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trenger å være livsvarig, men at det er nok at den vedvarer over flere år for at retten til 

pleiepenger avskjæres, jf. eksempelvis ankesak 10/824 og 10/226.  

 

Ved tolkningen av varighetsbegrepet er det relevant å se hen til pleiepengeordningens 

forhistorie. Det gjaldt tidligere en begrensning av antall stønadsdager i folketrygdloven 

1966 § 3-23 nr. 3; pleiepenger kunne “ytes i inntil 780 dager for det enkelte barn”. 

Fordi man mente ytelsen burde kunne gis “uten tidsbegrensning” ble bestemmelsen ikke 

videreført. Dette tilsier at varig ikke burde tolkes som en kortere periode enn tre år. Slik 

tolket også Trygderetten varighetsbegrensningen i ankesak 09/58, som riktignok knyttet 

seg til § 9-10. At varig ikke bør forstås som en kortere periode enn tre år synes også å 

harmonere godt med varighetskravet etter folketrygdloven § 6-2 slik dette er blitt 

forstått. Hjelpestønad tildeles et fast og langvarig praksis bare i tilfeller hvor 

sykdommen ventes å vare i 2 til 3 år eller mer.179 På den annen side vil det føre til 

overlapp mellom ytelsene å forstå varig som vesentlig lenger etter § 9-11 enn etter § 6-

2. En treårs grense synes etter dette å gi et godt utgangspunkt. 

 

Ved vurderingen av om et pleiebehov er varig etter folketrygdloven § 9-11 annet ledd 

kan det stilles spørsmål hvilken betydning utsikten til bedring spiller. Det tidligere 

rehabiliterings- og behandlingsvilkåret ble forstått slik at hvis barnet kunne rehabiliteres 

tilsa dette at sykdommen ikke var varig. Trygderetten tolket i femmedlemskjennelsen i 

ankesak 04/3436 vilkåret slik at “lindrende tiltak eller rene pleietiltak som ikke 

nødvendigvis bedrer tilstanden som sådan, men virker positivt på pasientens helhetlige 

situasjon” var omfattet. Da rehabiliteringsvilkåret ble tatt ut av loven i 2006 bemerket 

departementet at vilkåret i praksis hadde vært “liberalt praktisert”, idet det bare ble 

krevet at det var et håp om at barnet kunne bli bedre.180 Praksis synes etter dette å ha 

blitt strammet inn, slik at utsikt til bedring i henhold til trygderettens praksis ikke lenger 

kan gi grunnlag for pleiepenger hvis tilstanden først vedvarer over flere år. Ankesak 

08/2542 er illustrerende. Retten bemerket at “vesentlig utsikt til bedring forhindret ikke 

at tilstanden var å anse for varig”. Tilsvarende ankesak 10/824, hvor retten fant at selv 

om barnet kunne “bli frisk, enten spontant eller som følge av operasjon, må 

                                                 
179 Se GR note 450 ved Gudrun Holgersen sist revidert 17.2.2011. 
180 Se Ot.prp.nr. 21 (2005-2006) pkt. 4.5. 



 66

sykdomstilstanden hans karakteriseres som varig i relasjon til folketrygdlovens 

bestemmelser om pleiepenger”.  

 

Et forsøk på oppmykning av praksis ses imidlertid i ankesak 10/212, jf. identisk 

ankesak 10/213. Retten la her til grunn at “Kan barnet bli bedre, kan dette etter rettens 

syn altså gi grunnlag for å gi pleiepenger ved et langvarig pleieforhold”. Saken ble på 

denne bakgrunn opphevet og hjemvist, da utsiktene til bedring ikke var tilstrekkelig 

opplyst. Jeg er enig i rettens betraktning om at lovgiver ved å ta ut 

rehabiliteringsvilkåret ikke mente å stramme inn reglene. Etter mitt syn bør derfor 

utsikten til bedring kunne spille inn ved vurderingen av hva som utgjør en varig tilstand. 

Her mener jeg imidlertid at det bør være en viss sammenheng mellom utsikten til 

bedring og foreldrenes personlige pleie av barnet hvis dette skal kunne begrunne en rett 

til pleiepenger. Det bør i mine øyne ved gode som ved dårlige perioder i 

sykdomsforløpet være barnets behov for foreldrenes tilstedeværelse som begrunner en 

stønadsrett. Jeg mener også at bedringen bør være av kvalifisert art. På samme måte 

som man stiller krav til en negativ progresjon etter annet ledd for å yte pleiepenger etter 

annet ledd, burde man i tilfelle stille visse krav til en positiv progresjon. 

 

Utgangspunktet synes etter dette å være at tilstander som forventes å vare vesentlig mer 

enn tre år ikke gir rett til pleiepenger. Hvorvidt det forhold at barnet kan bli bedre kan 

begrunne en rett til pleiepenger er uklart. 

4.2.5.3 Startfase  

Hvis en tilstand er varig, jf. ovenfor, gir folketrygdloven § 9-11 annet ledd rett til 

pleiepenger i “startfasen” av en livstruende eller svært alvorlig sykdom. Hensikten er 

ifølge forarbeidene at foreldrene skulle kunne innstille seg på en ny livssituasjon.181 

Dette må bety at “startfase” ikke er et medisinsk, men et juridisk begrep. Dette betyr 

likevel ikke at sykdommens utvikling er uten betydning. Loven må anses å åpne for en 

skjønnsmessig vurdering, da startfasen, i motsetning til hva som gjelder for pleiepenger 

i en “overgangsfase” etter barnets død, jf. folketrygdloven § 9-11 siste ledd, ikke er 

standardisert.  

                                                 
181 Se Ot.prp.nr. 21 (2005-2006) pkt. 4.3. 
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Trygderetten har i liten grad tatt stilling til startfasebegrepet. I enkelte kjennelser 

bemerkes det at man klart er utenfor startfasen, slik som i ankesak 10/833 (8 år) og 

08/1639 (4 år). At det ikke finnes avklarende trygderettspraksis har antagelig 

sammenheng med at foreldrene som regel har mottatt pleiepenger i flere år når saken 

kommer opp til Trygderetten. I ankesak 06/240 synes retten også å ha forutsatt at 

sykdommen etter 2 år og 5 måneder med pleiepenger ikke lenger var i startfasen, men 

det er vanskelig å slutte noe fra denne ene kjennelsen. 

 

Av likhetshensyn er det i mine øyne hensiktsmessig med en viss normering av 

startfasebegrepet. Det kan også her være hensiktsmessig å se hen til den tidligere 

begrensningen av stønadstiden til tre år. Det fulgte av folketrygdloven 1966 § 3-23 nr. 3 

at ytelsen de første 260 utbetalingsdagene ble gitt med samme prosent av grunnlaget 

som gjaldt ved egen sykdom, mens det den resterende perioden bare ble gitt 65 prosent 

ytelse. Dette kan tilsi at lovgiver anså vernebehovet for å være sterkest det første året, 

noe som igjen kan tilsi at en startfase vil kunne være opptil ett år. Selv om det kan være 

behov for en lengere omstillingsperiode, for eksempel hvis det tar tid å få på plass et 

offentlig hjelpetilbud, bør det også tas i betraktning at lovgiver ved innføringen av 

folketrygdloven § 9-11a om gradering la avgjørende vekt på opprettholdelse av 

foreldrenes tilknytning til arbeidslivet opprettholdes.  

 

Startfasebegrepet utgjør etter dette et juridisk begrep, men hvor medisinske forhold 

synes å måtte spille inn. Selv om loven åpner for en konkret vurdering, tilsier 

likhetshensyn at startfasen til en viss grad normeres. På bakgrunn av i den tidligere 

tidsbegrensningen i folketrygdloven av 1966 bør startfasen i mine øyne som 

utgangspunkt kunne settes til inntil ett år.  

4.2.5.4 Ustabile perioder 

Etter at startfasen er over, vil det først og fremst være grunnlag for pleiepenger i 

“ustabile perioder”. Retten til pleiepenger forelå henhold til folketrygdloven § 3-23 nr. 

3 tidligere bare ved fravær fra arbeidet i forbindelse med pleie av barnet i hjemmet i 

terminalfasen eller i andre kritiske perioder. Begrepet “kritisk” ble forstått i medisinsk 

terminologisk forstand, slik at en “krise” var en usikker periode hvor man ikke kunne 
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vite om pasienten, spontant eller som følge av behandling, ville komme seg igjen eller 

dø, jf. femmedlemskjennelsen i ankesak 04/3634. Som utgangspunkt må vi etter en 

alminnelig språklig forståelse legge til grunn at terskelen for pleiepenger er betydelig 

lavere ved kravet om “ustabile perioder”. 

 

Grensegangen mellom stabile og ustabile perioder ved varig sykdom er til en viss grad 

blitt trukket opp gjennom Trygderettens praksis, hvor vilkåret om ustabile faser er blitt 

tolket strengt, jf. ankesak 10/2403 og 10/2322. Praksis oppsummeres i ankesak 05/3561 

slik: 

 

“Tilfeller med ulik grad av varig og stabil funksjonshemming synes etter praksis ikke å ha kvalifisert for 

pleiepenger, annet enn når det har vært dårlige perioder, altså ikke ved varig tilstand” (min uth.). 

 

At en sykdom har svingninger betyr altså ikke at den er ustabil, jf. eksempelvis ankesak 

08/1639. Svingninger vil ofte ligge til en sykdoms normale forløp. Ankesak 09/58 angir 

vurderingstemaet slik:  

 

“På kort sikt er tilstanden nødvendigvis å anse som ustabil ettersom epileptiske anfall oftest 

kommer brått og uforutsigbart. På lengre sikt vurderer dog retten tilstanden til ikke å være 

ustabil slik begrepet skal tolkes i folketrygdloven § 9-11 annet ledd første pkt.” (min uth).182  

 

Tilsvarende betraktninger er gjort i ankesak 11/649, som er inntatt i innblikk. Retten la 

her til grunn at: 

  

“variasjonene gjentar seg over tid i et nærmest påregnelig mønster. Det er dermed vanskelig å si 

at de utgjør ustabilitet og forverrelse sammenlignet med hvordan barnets tilstand vanligvis 

utarter seg” (min uth.). 

 

I praksis synes det i hovedsak å være i forbindelse med debut av tilleggslidelser at 

barnets tilstand er litt ansett for å være ustabil. Trygderetten har i flere kjennelser pekt 

på at det ikke er opplyst om sykdom utover grunnlidelser, jf. ankesak 10/833, 05/3561 

                                                 
182 Se tilsvarende ankesak Se ankesak 10/829. 
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og 04/3525. Standpunktet er blitt begrunnet med at pleiepenger ikke tar sikte på å 

avhjelpe varige pleiebehov hos barnet som gjør det vanskelig for foreldrene å være i 

arbeid.  

 

Det følger dette at det skal mye til før en periode anses som ustabil. På bakgrunn av 

bestemmelsens ordlyd og Trygderettens praksis må det antagelig kreves det at 1) skjer 

en forverring som 2) markert skiller seg fra det 3) forutsigbare sykdomsforløpet i et 

lengre tidsperspektiv. Er forverringen varig, vil retten til pleiepenger måtte bortfalle fra 

det tidspunkt tilstanden igjen stabiliserer seg.  

4.2.5.5 Alvorlig progredierende sykdom 

Noen sykdommer utarter seg slik at det ikke er mulig å skille mellom stabile, og 

ustabile perioder. Dette er bakgrunnen for regelen om at det unntaksvis kan foreligge en 

kontinuerlig rett til pleiepenger ved sterkt progredierende tilstander.  

 

Bakgrunnen for unntaket for sterkt progredierende tilstander var som tidligere nevnt 

Trygderettens femmedlemskjennelse i ankesak 04/3634. Saken gjaldt en mors pleie av 

en 11 år gammel gutt med et normalt forløp av Spielmeyer-Vogts syndrom. Tilstanden 

var klart varig. Spørsmålet var om den var stabil, slik at hjelpestønad var riktig ytelse.  

 

Retten bemerket at det ikke fantes noen medisinsk behandling som kunne hemme 

sykdomsutviklingen. Sykdommen kunne derfor ikke stabiliseres, men utviklet seg 

gradvis negativt mot total hjelpesløshet og tidlig død. Etter rettens vurdering ville 

pleiebehovet øke og pleiesituasjonen bli stadig mer krevende, og det var etter rettens 

syn kun foreldrene som kunne ta hånd om ham på en måte som tilfredsstilte hans behov 

for trygghet og nærhet. Retten la til grunn at den stadige regresjonen av fysisk og 

mental kapasitet generelt skapte betydelig angst og utrygghet hos barn med denne 

sykdommen, og at dette utgjorde er et “tilleggsmoment” i forhold til mer stabile 

sykdomstilstander hvor andre stønader som forhøyet hjelpestønad kunne komme til 

anvendelse. Retten konkluderte på denne bakgrunn med at tilstanden ikke var stabil, og 

kom til at moren var berettiget pleiepenger så lenge sønnen hadde behov for hennes 

kontinuerlige tilsyn og pleie.  
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Tatt i betraktning at sønnen var 11, og kunne forventes å leve til han var 20 til 30 år, 

dreiet det seg i aktuelle sak om en lang stønadsperiode. Det må her tas i betraktning at 

folketrygdloven § 9-11 tredje ledd gir rett til pleiepenger uavhengig av aldersgrensen på 

18 år ved omsorg for en psykisk utviklingshemmet person.  

 

Retten har i et par etterfølgende kjennelser sluttet opp om og presisert innholdet i 

begrepet progredierende sykdom slik dette fremtrer i femmedlemskjennelsen.   

 

I ankesak 09/2298 viste retten til at det må skje “en stadig negativ utvikling i barnets 

helsetilstand slik at funksjonsevnen forverres i ikke ubetydelig grad”. Dette gjaldt etter 

rettens syn uavhengig om forverringen var er en del av den forventede 

sykdomsutviklingen eller om den skyldtes uventede komplikasjoner.  

 

I ankesak 08/1639 uttalte retten at det at en sykdom hadde svingninger ikke medførte at 

tilstanden var sterkt progredierende. Det må altså dreie seg om en konstant og varig 

forverring. 

 

På bakgrunn av femmedlemskjennelsen etterfølgende praksis synes en kontinuerlig rett 

til pleiepenger å forutsette at tilstanden 1) uavhengig av årsak 2) medisinsk sett ikke kan 

stabiliseres slik at det 2) skjer en stadig negativ utvikling 3) av et visst omfang, jf. 

ordlyden “sterkt progredierende”. Når det gjelder hvor sterk den negative utviklingen 

må være for å begrunne pleiepenger, synes det etter femmedlemskjennelsen å være 

relevant å se hen til om tilstanden blir dårligere både fysisk og mentalt. I slike tilfeller 

vil barnets behov for foreldrenes personlige oppfølgning være sterkest, og det vil 

foreligge en kontinuerlig rett til pleiepenger fra det tidspunkt tilstanden er livstruende 

eller svært alvorlig, jf. § 9-11 første ledd. 

4.2.5.6 Deloppsummering 

På bakgrunn av ovennevnte kan vi konkludere med retten til pleiepenger ved varige 

sykdommer er svært begrenset. Etter § 9-11 annet ledd vil det alltid foreligge 

stønadsrett i en startfase. Stønadsretten er ellers begrenset til ustabile perioder. Ved 

vurderingen av hva som utgjør ustabile perioder legges det et langsiktig tidsperspektiv 

til grunn. Svingninger i tilstanden som er en del av det normale/påregnelige 
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sykdomsbildet utgjør derfor ikke ustabile perioder. Ved sterkt progredierende sykdom 

vil det ikke være mulig å skille mellom stabile og ustabile perioder, og det kan derfor 

foreligge en kontinuerlig rett til pleiepenger. Terskelen er høy for å oppnå en 

kontinuerlig rett til pleiepenger: det må foreligge en stadig negativ utvikling av 

sykdommen av et visst omfang slik at situasjonen for barnet preges av angst og 

utrygghet.  

4.2.6 Pleiepenger i en omstillingsfase etter barnets død 

Det følger av folketrygdloven § 9-11 fjerde ledd at det kan utbetales pleiepenger i inntil 

tre måneder hvis barnet dør og det har blitt utbetalt fulle pleiepenger i mist tre år.183 Ved 

eventuell arbeidsinntekt graderes pleiepengene. Bestemmelsen er ny. Den kom inn i 

loven ved lov av 9. april 2010 nr. 11. Bakgrunnen for bestemmelsen er at foreldre skal 

gis en myk overgang slik at de kan reorientere seg i arbeidslivet.184 

 

Det foreligger etter bestemmelsen ikke rett til pleiepenger i en omstillingsfase for den 

som har mottatt graderte pleiepenger. Selv om det ikke fremgår direkte av loven, synes 

det naturlig å innfortolke et krav om at fulle pleiepenger har blitt utbetalt de tre siste 

årene. I forarbeidene er det vist til at det det ved opptjening av dagpenger er de tre siste 

kalenderår som er avgjørende.185 

 

Det er bare foreldre som har rett til pleiepenger i en omstillingsfase. “Andre” som av 

hensyn til barnet har oppebåret pleiepenger er etter ordlyden ikke omfattet. Dette må 

innebære at bare de som har det formelle foreldreansvaret etter barneloven har 

rettigheter etter siste ledd. Jeg kan imidlertid ikke se at det er omtalt i forarbeidene at 

andre ikke skal ha rettigheter etter bestemmelsen, og det er mulig at dette i så fall er en 

utilsiktet konsekvens slik loven er utformet. Siden bestemmelsen i praksis er mest 

aktuell for foreldre, vil dette likevel ikke utgjøre et stort problem. 

 

                                                 
183 Om bakgrunnen for utvidelsen, se Prop. 64 L (2009-2010) pkt. 5.  
184 Se Innst. 183 L (2009/2010) s. 9.  
185 Se Prop. 64 L (2009-2010) s. 21. 
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Det kan de lege ferenda spørres om ikke opptjeningstiden burde vært kortere, overgangsperioden lengere 

og de stønadsberettigende opphørsgrunnene flere. Jeg går ikke videre inn på dette, men viser til 

høringsinstansenes innvendinger inntatt i Prop. 64 L (2009-2010) pkt. 5. 

 

Regelen fremstår utover dette som forholdsvis klar, og det oppstår derfor ingen 

særskilte tolkningsproblemer. 

4.2.7 Deloppsummering 

Gjennomgangen ovenfor viser at pleiepenger etter folketrygdloven § 9-11 er en 

forholdsvis snever ytelse. Pleiepenger etter denne bestemmelsen kan ytes ved 

livstruende eller svært alvorlige sykdommer. Hvilke tilstander som kvalifiserer til 

stønad vil bero på en konkret vurdering hvor tilstanden sammenstilles med rundskrivet. 

Utgangspunktet er at pleiepenger ikke skal tilstås ved varige, stabile tilstander. Riktig 

ytelse er i slike tilfeller hjelpestønad. Ved livstruende eller svært alvorlig sykdom vil 

det likevel foreligge rett til pleiepenger under deler av sykdomsforløpet, jf. 

folketrygdloven § 9-11 annet ledd. Det gjelder i startfasen, som antagelig vil måtte 

begrenses til det første året. Videre gjelder det i ustabile perioder, det vil si i dårlige 

perioder hvor sykdommen forverres. Unntaksvis vil det også foreligge en kontinuerlig 

rett til pleiepenger. Dette gjelder hvis barnets tilstand er sterkt progredierende. Dette vil 

være tilfelle hvis tilstanden utvikler seg stadig til det verre. Videre foreligger det en rett 

til pleiepenger i en overgangsperiode på tre måneder hvis foreldrene har mottatt 

pleiepenger i minst tre år og barnet dør, jf. folketrygdloven § 9-11 siste ledd. 

4.3 Pleiepenger etter folketrygdloven § 9-10  

4.3.1 Utgangspunkt 

Ved innføringen av folketrygdloven av 1997 fikk foreldre rett til pleiepenger når barnet 

ble innlagt på sykehus ved mindre alvorlig sykdom enn det som gir rett til pleiepenger 

etter det som i dag er folketrygdloven § 9-11. Det er derfor et vilkår etter § 9-10 at det 

ikke ytes pleiepenger etter § 9-11.  

 

Bestemmelsen i § 9-10 gir rett til pleiepenger ved foreldres “omsorg for barn under 12 

år som er eller har vært innlagt i helseinstitusjon eller er behandlet poliklinisk i sykehus 

… hvis barnet trenger kontinuerlig tilsyn og pleie” og “pleiebehovet strekker seg over 
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mer enn sju kalenderdager”. Er barnet kronisk sykt eller funksjonshemmet, utvides 

stønadsretten til barnet fyller 18 år. I motsetning til hva som gjelder etter § 9-11 kan 

pleiepenger etter § 9-10 ikke gis til begge foreldre samtidig, verken hvis foreldrene 

oppholder seg på helseinstitusjon sammen med barnet, eller ved pleie av barnet i 

hjemmet. I pleiepengerundskrivet er det på bakgrunn av praksis likevel lagt til grunn at 

foreldrene kan dele ytelsen mellom seg, slik at de til sammen oppnår 100 % ytelse, for 

eksempel ved at begge foreldre jobber i halv stilling samtidig som de har 50 % 

pleiepenger. 

 

Jeg har i avsnitt 4.2.2 redegjort for avgrensningen av personkretsen etter 

“omsorgskriteriet” og “nærhetskriteriet”, og begrenser meg derfor her til å vise til denne 

redegjørelsen, siden kriteriene forstås på samme måte etter begge bestemmelser. 

Tilsvarende gjelder for kravet til kontinuitet i pleiebehovet, jf. avsnitt 4.2.4 ovenfor. 

Fremstillingen av § 9-10 begrenser seg på denne bakgrunn til en samlet redegjørelse for 

de særlige vilkårene etter denne bestemmelsen i avsnitt 0. Deretter vil jeg ta for meg 

den nærmere avgrensningen av stønadsretten i § 9-10-tilfellene i avsnitt 4.3.3.  

4.3.2 Krav til sykdom og pleiebehov 

Folketrygdloven § 9-11 oppstiller i hovedsak tre vilkår for stønadsrett ved omsorg for 

barn under 12 år, eventuelt 18 år ved kronisk sykdom eller funksjonshemming: 

 

- at barnet er eller har vært innlagt i helseinstitusjon eller behandlet poliklinisk, 

- at barnet har et kontinuerlig behov for pleie og tilsyn og 

- at pleiebehovet strekker seg over mer enn 7 kalenderdager. 

 

Det stilles ingen krav til sykdommens alvorlighet utover at den må ha ført til en 

innleggelse eller poliklinisk behandling. Av forarbeidene fremgår at 

innleggelseskriteriet ble valgt fordi man mente at en innleggelse sannsynliggjorde at 

barnet hadde et døgnkontinuerlig omsorgs- og pleiebehov,186 idet man med 

helseinstitusjon forsto spesialisthelsetjenesten. Det alternative vilkåret om poliklinisk 

                                                 
186 Se Innst.O.nr. 90 (2002-2003) pkt. 4.2.  
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behandling kom først inn i loven i 2007.187 Bakgrunnen var at en stadig større del av 

den medisinske behandlingen skjedde poliklinisk, slik at sykdomstilfeller som tidligere 

førte til at barnet ble innlagt på sykehus ble behandlet uten innlegging.188
 

 

Det ble tidligere stillet krav til en innleggelses varighet for at det skulle foreligge rett til 

pleiepenger. Innleggelsen måtte strekke seg over minst 7 dager. Loven ble imidlertid 

endret allerede i 2003189 etter privat lovforslag,190 til tross for at departementet gikk i 

mot utvidelsen.191 Departementet ønsket ut fra likebehandlings- og 

forutsigbarhetshensyn ingen oppheving men en reduksjon av “liggekravet”. 

Sosialkomitéen fant imidlertid at barnets medisinske tilstand burde være avgjørende for 

at foreldrene kunne motta pleiepenger, og ikke antall liggedøgn, og det følger nå av 

bestemmelsen at det er tilstrekkelig at pleiebehovet varer mer enn 7 dager.192  

 

Folketrygdloven § 9-10 ble innført fordi barn generelt har behov for pleie og omsorg fra 

foreldrene under sykehusopphold, selv om tilstanden ikke er svært alvorlig eller 

livstruende. Selv om det bare følger av ordlyden i § 9-10 første ledd at det er et vilkår at 

det ikke “ytes” pleiepenger etter § 9-11, mener jeg på denne bakgrunn at livstruende og 

svært alvorlige sykdommer etter sin art faller utenfor § 9-10 virkeområde, uavhengig av 

om det foreligger stønadsrett etter § 9-11 (eventuelt ved varig sykdom) eller ikke. Etter 

min mening regulerer § 9-11 uttømmende livstruende eller svært alvorlig sykdom. Det 

kan imidlertid se ut til at Trygderetten i enkelte saker vurderer om § 9-10 kommer til 

anvendelse hvis det ikke foreligger stønadsrett ved etter § 9-11.193 

4.3.3 Avgrensning av stønadsretten 

Pleiepenger i henhold til folketrygdloven § 9-10 ytes fra åttende dag. Inntil syvende dag 

ytes det omsorgspenger etter § 9-5. Bestemmelsen inneholder derimot ingen regel om 

                                                 
187 Se lov 15. juni 2007 nr. 21. 
188 Se Ot.prp. nr. 44 (2006-2007) pkt. 2.2. 
189 Se Lov 20. juni 2003 nr. 53. 
190 Se Innst.O.nr. 17 (2002-2003). 
191 Se Ot.prp. nr. 56 (2002-2003) pkt. 4. 
192 Se Innst. O. nr. 90 (2002-2003). 
193 Se til illustrasjon ankesak 09/58. 
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avgrensning av stønadsperioden/stønadsretten etter åttende dag. Av forarbeidene følger 

det at man ved utvidelsen av ordningen til å omfatte ikke bare opphold på sykehus, men 

også pleie i hjemmet, ikke ønsket å sette noen øvre grense for hvor mange dager 

stønaden kunne ytes.194 Hensikten var at stønaden skulle rette seg mot barn som ble 

utskrevet fra sykehus, men som ikke kunne greie seg uten tilsyn fra en av foreldrene i 

kortere eller lengre tid. Utgangspunktet skulle etter dette være at det foreligger rett til 

pleiepenger etter § 9-10 så lenge vilkårene er oppfylt. I praksis vil da kravet til 

kontinuitet i pleie og tilsynsbehovet bli utslagsgivende for stønadsperiodens lengde.195 I 

praksis har man imidlertid også innfortolket en varighetsbegrensning i forhold til 

stønadsretten etter § 9-10, som i mange tilfeller vil avskjære retten til pleiepenger. 

 

Ankesak 10/212 og identisk sak 10/213 er illustrerende for Trygderettens praksis. 

Retten la til grunn følgende:  

 

“Hva som taler mot at pleiepenger kan gis etter denne bestemmelsen, er at pleiebehovet er varig. 

Lovens § 9-10 gjelder i hovedsak barn som er innlagt i institusjon. Formuleringen « er eller har 

vært innlagt i helseinstitusjon.. » kan ikke trekkes for langt.” 

 

Trygderetten har i enkelte saker ut fra årsaksbetraktninger knyttet avgrensningen mot 

varige pleiebehov opp mot loven innleggelseskrav. Ankesak 04/1938 hvor 

avslagsvedtak ble stadfestet er illustrerende. Retten uttalte at: 

 

“Behovet for pleie synes ikke å være direkte relatert til innleggelse i institusjon eller perioden i 

etterkant av sådan. Det kan synes som om behovet for tilsyn og pleie er av konstant varighet og 

intensitet, uavhengig av innleggelse i institusjon.” (min uth.). 

 

I denne saken sluttet Trygderetten opp om pleiepengerundskrivet hvor tilsvarende er 

lagt til grunn under henvisning til ankesak 04/1938.196  

 

                                                 
194 Se Innst.O.nr. 46 (1996-1997) pkt. 9.1.1. 
195 Slik Ot.prp. nr. 21 (2005-2006) pkt. 4.5 (etterarbeid). 
196 Se også ankesak 09/783 og 09/2168. 
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Ankesak 08/2542, som gjaldt en fire år gammel gutt med uspesifisert psykisk 

utviklingshemming, lett cerebral parese og følger etter hjertefeil bør også nevnes. Slik 

retten så det:  

 

“var hans pleiebehov tidligere direkte relatert til innleggelser i helseinstitusjon samt til 

oppfølging hjemme etter utskrivelsene. Behovet for pleie i forbindelse med innleggelser 

er etter rettens mening nå mer knyttet til hans kroniske tilstander.” 

 

På denne bakgrunn fant retten det “ klart at hjelpestønad er korrekt ytelse”. I mine øyne 

er det like naturlig å vise til omsorgspengerettighetene i slike tilfeller. 

 

Det følger av ovennevnte at Trygderetten ikke har funnet pleiebehov som følge av 

kroniske tilstander stønadsberettigende, fordi disse er uavhengige av en innleggelse i 

institusjon eller en poliklinisk behandling. 

 

I likhet med hva som var rettens standpunkt i ankesak 09/58 mener jeg det er betenkelig 

å “avgrense stønadens varighet ved å kreve at det kontinuerlige tilsyns- og pleiebehovet 

må være direkte forårsaket av den forutgående innleggelsen eller polikliniske 

behandlingen” idet man da stiller opp et “årsakssammenhengskrav som strengt tatt gir 

lite mening, all den tid tilsyns- og pleiebehovet ikke vil være forårsaket av 

sykehusinnleggelsen, men av barnets sykdom eller skade”. Med utgangspunkt i 

ovenstående praksis vil det derfor kanskje være mer dekkende å si at det ikke foreligger 

rett til pleiepenger hvis innleggelsen eller den polikliniske behandlingen skyldes en 

kronisk tilstand hos barnet. 

 

At pleiepenger generelt ikke skal dekke varige pleiebehov følger ikke bare av fast og 

langvarig praksis i Trygderetten.197 I pleiepengerundskrivet forankres 

varighetsbegrensningen i forhold til § 9-10 i Sosialdepartementet i brev av 14. april 

2003, som delvis også er sitert. En generell varighetsbegrensning er også lagt til grunn i 

                                                 
197 Se eksempelvis ankesak 10/212, 09/783 og 09/58. 
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flere etterarbeider.198 Ved lovfestingen av varighetsbegrensningen i folketrygdloven § 

9-11 annet ledd uttalte departementet; 

 

“Departementet mener at vilkåret om kontinuerlig tilsyn og pleie er tilstrekkelig til å sikre at 

stønadstiden ikke blir lenger i forhold til mindre alvorlige sykdommer og foreslår ingen endring 

i § 9-10. Mindre alvorlige sykdommer antas ikke å kreve kontinuerlig tilsyn og pleie over lengre 

tid” (min uth.). 

 

Selv om det ikke fremgår av § 9-10 at det ikke foreligger stønadsrett ved varige 

pleiebehov ikke er så tungtveiende, synes en slik begrensning å ha ganske bred 

rettskildemessig støtte, selv om enkelte av rettskildefaktorer er av mindre vekt alene. At 

det i forhold til § 9-10 ikke er lovfestet noen rett til pleiepenger i en overgangsfase hvis 

barnet dør etter tre år med fulle pleiepengerettigheter, jf. § 9-11 siste ledd, trekker også i 

samme retning. Kravet til kontinuitet i pleie- og tilsynsbehovet er etter mitt syn i liten 

grad egnet til å avgrense stønadsretten i forhold til barn med kroniske lidelser. Det er 

derfor behov for et varighetskrav for at ordningen ikke skal få en utilsiktet rekkevidde. 

4.3.4 Deloppsummering 

Pleiepenger etter § 9-10 gis ved omsorg for barn under 12 år ved mindre alvorlige 

sykdommer enn det som gir stønadsrett etter § 9-11 første ledd. Etter denne 

bestemmelsen kan det bare ytes pleiepenger til den ene av foreldrene. For at en forelder 

skal få pleiepenger etter § 9-10 kreves det at barnet er eller har vært innlagt i 

helseinstitusjon eller er behandlet poliklinisk i sykehus, og det vil i utgangspunktet 

foreligge rett til stønad så lenge barnet har et kontinuerlig behov for pleie og tilsyn. Selv 

om det ikke fremgår av ordlyden må det likevel innfortolkes en varighetsbegrensning 

slik som ved folketrygdloven § 9-11 annet ledd.   

4.4 Erstatning for foreldres inntektstap  

4.4.1 Utgangspunkt  

Det har i rettsteorien vært diskutert om pårørende kan kreve dekket inntektstap når de 

velger å ivareta skadelidtes pleie- og omsorgsbehov på egenhånd fremfor å overlate 

                                                 
198 Se Ot.prp.nr. 24 (1997-1998) s. 31 og Innst. O. nr. 46 (1996-1997)  s. 18. 
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dette til det offentlige eller leiet hjelp,199 og om det i tilfelle er skadelidte eller den 

pårørende som skal sette frem kravet. Erstatning for pårørendes, herunder foreldres, tap 

reiser generelt problemer fordi de som tredjemenn ikke selv er påført noen skade 

(primærskadelidt), og derfor som hovedregel nyter et svakt erstatningsrettslig vern.200   

 

Spørsmålet om tredjemanns rett til erstatning ved personskade var oppe til vurdering i 

Høyesterett i Hagberg (Rt. 2010 s. 1153). Saken gjaldt en mors døgnkontinuerlige pleie 

av et fødselsskadd barn. I den konkrete saken kom man til at moren på bakgrunn av de 

faktiske omstendigheter og de utmålingsregler som måtte gjelde ikke hadde et udekket 

inntektstap som kunne erstattes. Siden det ikke var nødvendig for resultatet å ta stilling 

til spørsmålet om moren hadde krav på inntektstapserstatning har dommen begrenset 

vekt. Videre er dommen ført i pennen av mindretallet ved førstvoterende. Når det 

gjelder det rettslige utgangspunktet for vurderingen av tredjemanns erstatningsvern ved 

personskade generelt, og foreldres inntektstapsvern spesielt, må imidlertid flertallet 

anses for å ha sluttet seg til mindretallet. Siden dette er den eneste Høyesterettsdommen 

som direkte omhandler spørsmålet, og utformingen av premissene bærer preg av et 

rettsavklarende siktemål, gir dommen til tross for de rettskildemessige svakhetene et 

godt utgangspunkt for fremstillingen. 

 

Høyesterett la i Hagberg (Rt. 2010 s. 1153) til grunn at “det som hovedregel bare er den 

direkte skadelidte [barnet] som kan kreve erstatning ved personskade, men at det etter 

omstendighetene også kan kreves erstatning for tredjepersons tap” (avsn. 37). Det 

oppstilles på denne bakgrunn to kumulative vilkår. Det første er et krav om at 

vedkommende må ha en “tilstrekkelig nær tilknytning” til skadelidte. Det andre er et 

krav om at tapet må være “rimelig og nødvendig”. Sistnevnte avgrensningskriterie 

gjenspeiler den grunnleggende betraktningen om at erstatning for pårørendes (foreldres) 

inntektstap ikke har karakter av et separat krav, men inngår i skadelidtes (barnets) 

erstatning for merutgifter til pleie- og omsorg (merutgiftsbetraktning). Dette går som en 

                                                 
199 Se særlig Skjerven (1999) og Tollefsen (2007). 
200 Om tredjemenns rett til erstatning ved personskade, se blant annet Nygaard (2002) “Tredjemanns 

økonomiske tap ved død, utanom skl. § 3-4” og Pasientskaderett (2011) s. 533 flg. 
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rød tråd gjennom dommen, og forklarer hvorfor pårørendes inntektstap i motsetning til 

skadelidtes inntektstap ikke ble vurdert opp mot et differanseprinsipp.201   

 

I Hagberg var det allerede utmålt en pleie- og omsorgserstatning til sønnen slik at han 

enten kunne leie hjelp eller betale moren, selv om det var blitt lagt til grunn at morens 

inntektstap ikke var erstatningsrettslig vernet. Dette innebar at det allerede var gitt en 

viss inntektstapskompensasjon gjennom sønnens erstatning. Det måtte derfor gjøres 

fradrag i morens inntektstap for inntektstapskomponenten i sønnens erstatning for å 

unngå dobbeltdekning. For å finne frem til inntektstapskomponenten tolket Høyesterett 

Pasientskadenemnda sin uttalelse. Som påpekt av Kjelland knytter det seg praktiske 

vanskeligheter til en slik fremgangsmåte, idet det som oftest ikke vil være mulig å 

utlede noe særlig fra en slik uttalelse.202 I denne sammenheng er det viktigste å få 

presisert at inntektstapet i slike tilfeller er består i et udekket resttap.203 Siden 

domstolene etter Skoland (Rt. 1993 s. 1547) må antas å ha lagt til grunn for utmålingen 

at skadelidtes erstatning skal omfatte en “rimelig kompensasjon” for foreldrenes 

omsorgsinnsats, synes det på bakgrunn av Hagberg (Rt. 2010 s. 1153) dekkende å si at 

dagens erstatningsnivå allerede inneholder et visst element av 

inntektstapskompensasjon, uten at det er mulig å tallfeste dette. 

 

Jeg vil i det følgende redegjøre for de to grunnvilkårene for erstatning for foreldres 

inntektstap etter unntaksregelen. 

4.4.2 Tilknytningskravet 

En forutsetning for at pårørende skal kunne tilkjennes erstatning ved personskade er at 

“vedkommende … har en tilstrekkelig nær tilknytning til den direkte skadelidte”. 

Tilknytningskravet kan forstås som en presiserende tolkning av kravet til “konkret og 

nærliggende interesse”.204  Dette har “vært oppfattet som et ledende kriterium for 

                                                 
201 Se Pasientskaderett (2011) s. 534. 
202 Se Pasientskaderett  (2011) s. 547.  
203 Om bruken av resttapsterminologien, se Tollefsen (2007) s. 300. 
204 Stenvik (2010) s. 8. 
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håndtering av tredjemannsproblemet” i erstatningsretten,205 men har blitt ansett for å gi 

lite veiledning utenfor tingskadetilfellene.206  

 

Det avgjørende etter nærhetskriteriet er ikke til formell tilknytning gjennom slektskap, 

selv om jeg vil anta at det gir en viss presumpsjon for tilstrekkelig tilknytning til 

skadelidte. Sykebesøk (Rt. 1975 s. 670) viser at det er den reelle tilknytningen som er 

avgjørende, idet det var de pårørende som hadde hatt en funksjon ved behandlingen og 

pleien av skadelidte som fikk erstatning i den aktuelle saken. Jeg legger også til at selv 

om jeg er enig i utgangspunktet om at det skal skje en konkret vurdering av nærheten til 

skadelidte, 207  mener jeg at det forhold at en person overhodet påtar seg omfattende og 

langvarige pleiefunksjoner i alle fall må være et sterkt indisium på at det foreligger 

tilstrekkelig tilknytning mellom skadelidte og tredjemann. Pleiearbeidet begrenser i seg 

selv kretsen av de erstatningsberettigede.208 

 

Når Høyesterett i Hagberg (Rt. 2010 s. 1153) ikke subsumerte under 

tilknytningsvilkåret, må dette ha vært fordi de anså moren for åpenbart å ha tilstrekkelig 

tilknytning til sønnen.209  Dette er i tråd med Sykebesøk (Rt. 1975 s. 670), hvor 

skadelidtes foreldre ble ansett for å være av “de nærmeste pårørende” (s. 671). Det må 

denne bakgrunn være klart at foreldre generelt oppfyller det første av to vilkår for 

inntektstapserstatning. 

 

Utgangspunktet synes etter dette å være at foreldre klart nok har tilstrekkelig nær 

tilknytning til barnet både formelt og reelt i kraft av selve omsorgsarbeidet. Det samme 

vil måtte gjelde for ste- og fosterforeldre. Inntektstapserstatning vil likevel 

sannsynligvis ikke være så aktuelt for fosterforeldre, siden de som tidligere nevnt vil 

motta kompensasjon fra kommunen for omsorgsarbeidet de utfører.  

                                                 
205 Se Askeland (2001) s. 305. 
206 Se Askeland (2001) s. 316. 
207 Se Tollefsen (2007) s. 308 og Stenvik (2010) s. 9. 
208 Om “flodbølgeargumentet” i forhold til pårørende, se Andersson (1997) s.121.  
209 Stenvik (2010) s. 8 og Pasientskaderett (2011) s. 537. 
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4.4.3 Kravet til rimelighet og nødvendighet 

4.4.3.1 Utgangspunkt 

Siden foreldre klart oppfyller nærhetskravet, vil deres rett til erstatning for inntektstap i 

hovedsak bero på kravet til rimelighet og nødvendighet. Kravet har en dobbeltfunksjon, 

og tjener både som en vilkårsregel og en utmålingsregel.210 Videre er det et sammensatt 

kriterium som kan deles inn i tre hovedelementer, men må nyanseres i forhold til ulike 

typer utgiftstap, herunder pleie- og omsorgserstatningen. Hovedelementene består av et 

årsakskrav, en tapsbegrensningsplikt og en skjønnsmessig behovsstandard.211 Jeg vil i 

det følgende tilnærme meg spørsmålet om foreldres rett til inntektstapserstatning 

innenfor rammen av disse tre hovedelementene.  

4.4.3.2 Krav til pleierelatert inntektstap 

I forhold til pleie- og omsorgserstatningen gjelder det et krav om at pleiebehovet må 

være skaderelatert. For foreldrene er det derfor naturlig å si at inntektstapet må være 

pleierelatert. Hvis det for eksempel viser seg at forelderen på grunn av egen helse 

uansett ikke ville vært i arbeid, vil inntektstapet ikke være erstatningsmessig. 

 

I teorien er det tidvis blitt fremhevet som problematisk at forelderens valg om å forestå omsorgen for 

barnet i hjemmet inngår i årsaksrekken som leder til inntektstapet.212 Valgaspektet vil imidlertid være 

fremtredende i forhold til alle utgifter som skadelidte pådrar seg, og dette er derfor ikke spesielt for 

inntektstapserstatning for pårørende.  

 

Jeg kan ikke se at foreldres inntektstap reiser særlige spørsmål med hensyn til 

årsakskravet, og forfølger derfor ikke dette videre. 

4.4.3.3 Plikt til inntektstapsbegrensende omsorgsfordeling? 

Tapsbegrensningsplikten innebærer at skadelidte plikter å gjøre det som med rimelighet 

kan forventes for å begrense tap som følge av skaden.213 Spørsmålet her er om det 

gjelder noen plikt for foreldrene til å innrette seg slik at inntektstapet blir minst mulig. 

                                                 
210 Se Pasientskaderett. (2011) s. 539. 
211 Se Pasientskaderett (2011) s. 389. 
212 Se Tollefsen (2007) s. 309. 
213 Se skadeserstatningsloven § 3-1 første ledd, hvor tapsbegrensningsprinsippet kommer til uttrykk. 
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Det mest nærliggende spørsmålet er om den med lavest inntekt må bli hjemme med 

barnet. 

 

Sikkeland (Oslo byrett 29. oktober 1990) gjaldt nettopp en sak hvor far tjente mer enn 

mor, og er således illustrerende i mangel av andre rettskilder. Retten antok på det 

prinsipielle plan at foreldrenes inntektsmuligheter var “likeverdige”. I den aktuelle sak 

innebar dette at “foreldrene må i prinsippet kunne kreve å dele … omsorgen mellom 

seg, og innrette seg slik at de begge har deltidsstillinger”. Dette måtte etter rettens 

oppfatning ”i alle fall gjelde så lenge det ikke blir et direkte misforhold mellom de 

økonomiske konsekvenser og … [barnets] nytte av deres personlige innsats”.  

 

Rettens grunnleggende betraktning om likeverdige inntektsmuligheter gir i mine øyne et 

godt utgangspunkt. Standpunktet om at foreldrene i alle fall må være berettiget til å dele 

omsorgen mellom seg synes også å harmonere godt med barneloven regler om felles 

omsorgsplikt. Det kan også være slik som tilfellet var i dommen at den ene av 

foreldrene ikke makter å være hjemme på mer enn halv tid, og det ville i tilfelle virke 

urimelig om erstatningen skulle utmåles ut fra en forventning om denne forelderen ble 

hjemme på heltid. Det ville ellers lett fremstå som et inngrep i den indre 

familiestrukturen å la erstatningsretten bygge på forutsetninger om hvordan foreldrene 

skal innrette omsorgen for barnet seg imellom. Det er for eksempel en vesentlig 

forskjell å forvente at den med lavest inntekt tar seg av et barn med store 

omsorgsbehov, enn å forvente en viss omfordeling av arbeidsoppgavene i hjemmet i 

forbindelse med utmålingen av erstatning for tapt hjemmearbeidsevne.214 

 

Hvis forelderen med høyest inntekt vil være hjemme med barnet på heltid, bør dette i 

mine øyne som utgangspunkt legges til grunn for erstatningsutmålingen. Det kan her 

hevdes at en regel om at den med lavest inntekt må bli hjemme gjennomgående vil 

kunne ramme far hardere enn mor. Likestillingshensyn kan derfor tilsi at det ikke “med 

rimelighet” kan kreves at foreldrene innretter omsorgen slik at den med lavest inntekt 

blir hjemme.  

 

                                                 
214 Om omfordelingsplikten ved utmåling av hjemmearbeidstap, se Kjelland (2011) s. 11 flg. 
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På bakgrunn av ovennevnte kan det hevdes at grunnlaget for å avskjære høye 

inntektstap fortrinnsvis bør søkes i andre forutsetninger for erstatning enn 

tapsbegrensningsplikten. 

4.4.3.4 Inntektstapserstatning innenfor behovsstandardens rammer 

Under en merutgiftsbetraktning vil foreldres inntektstap bare kunne erstattes innenfor 

den erstatningsrettslige behovsstandarden, og altså ikke etter et rent differanseprinsipp. 

Inntektstapet må derfor vurderes opp mot supplementprinsippet.215 Inntektstap vil alltid 

oppstå som følge av at foreldrene ikke uttømmer det offentlige tilbudet i form av 

spesialbarnehage, tilrettelagt skole- eller fritidsordning, dagsenter osv. Behov for slike 

tilrettelagte tjenester vil i tråd med Hagberg (Rt. 2010 s. 1153) måtte anses for å ligge i 

skjæringsfeltet mellom medisinske og sosialmedisinske behov, og supplementprinsippet 

vil derfor som den klare hovedregel avskjære et erstatningskrav fra forelderen.  

 

For at inntektstap skal kunne erstattes må det være grunnlag for å fravike 

supplementprinsippet. Dette krever at det foreligger “særegne omstendigheter” og tapet 

må “stå i et rimelig forhold til det som kan oppnås gjennom en annen ordning enn det 

offentlige tilbud” (forholdsmessighet). I Hagberg ble barnets store omsorgsbehov ansett 

for å være en slik særegen omstendighet som ga unntaksregelen til anvendelse. 

Tilsvarende leder forholdsmessighetskriteriet til en vurdering av barnets nytte av 

foreldrenes pleie og omsorg. Det avgjørende for retten til inntektstapserstatning vil etter 

dette være en vurdering av barnets behov for/nytte av forelderens pleie og omsorg. På 

dette punkt skiller erstatningsretten seg noe fra trygderetten, hvor foreldrenes behov til 

en viss grad spiller inn. Dette er tydelig ved retten til hjelpestønad og pleiepenger i en 

overgangsfase når barnet dør. Videre kan det nevnes at det er pleietyngden som avgjør 

hvilken hjelpestønadssats som skal innvilges, slik at det ved vurderingen vil spille inn 

om vedkommende er alene om omsorgen for barnet eller ikke. 

 

Også underrettspraksis om inntektstapserstatning forut for Hagberg (Rt. 2010 s. 1153) bygger på nytte-

/kostvurderinger. I Breivik (RG 1965 s. 713) ble faren tilkjent erstatning for tapt hyre da “[d]e beløp det 

dreier seg om ikke står i misforhold til nytten av at faren var til stede”. I Sikkelland (Oslo byretts dom av 

                                                 
215 Sml. Skjerven (2002) s. 127. 
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29. okt. 1990) fant man at erstatning forutsatte at det ikke ble “et direkte misforhold mellom de 

økonomiske konsekvenser og Emils nytte av deres [foreldrenes] personlige innsats” (s. 17-18).  

 

Fra et medisinsk ståsted må det være en grunnleggende forutsetning for 

inntektstapserstatning at foreldrene kan gi barnet forsvarlig pleie- og omsorg.216 I 

Skoland (Rt. 1993 s. 1547) bemerket Høyesterett at “[d]e medisinske og pleiefaglige 

hensyn antas … å kunne bli ivaretatt også ved en slik ordning” med pleie i hjemmet.  I 

Skoland var det ikke nødvendig med spesialkompetanse, men dersom dette er 

nødvendig vil foreldrene måtte opparbeide seg dette for å kunne ivareta barnets behov.  

 

For at det skal kunne gis inntektstapserstatning må barnet som nevnt kunne nyttiggjøre 

seg foreldrenes omsorg.217 Nyttemomentet er et hjelpemoment i vurderingen.218 I pleie- 

og omsorgssammenheng kommer momentet frem i Bråtane (Rt. 2002 s. 1436) og Løff 

II (Rt. 2010 s. 425). Det fremheves gjerne at nyttemomentet er et juridisk begrep som 

ikke “angir skadelidtes verdi som menneske”.219 Nyttevurderingen er todelt. For det 

første må tiltaket ha effekt. For det andre må skadelidte ha mottakerevne til å 

nyttiggjøre seg denne effekten.220 Som utgangspunkt må det være grunn til å anta at 

foreldrenes personlige pleie- og omsorg gir barnet økt livskvalitet. Det synes derfor å 

være en vurdering av mottakerevnen som får størst betydning. 

 

Ved vurderingen av barnets nyttiggjøringsvene vil barnets funksjonsnivå danne 

utgangspunktet. Siden nyttemomentet er graduelt, vil det være aktuelt å sammenlikne 

med liknende saker.221 Det vil kunne ses hen til Hagberg i forhold til hvor terskelen 

ligger.222  

 

                                                 
216 Se Tollefsen (2007) s. 312 og Engh (1976) s. 9. 
217 Om begrepsbruken, se Kjelland (2011) s. 408. 
218 Se Pasientskaderett (2011) s. 407. 
219 Se Pasientskaderett (2011) s. 407. 
220 Todelingen er utviklet av Kjelland (2004) s. 23. 
221 Se Kjelland (2004) s. 24 og Pasientskaderett  (2011) s. 411. 
222 Slik PSN-2009-810. 
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Barnets kognitive funksjonsevne vil antagelig stå sentralt.223 Hvis barnet ikke har 

innsikt i egen situasjon, for eksempel ved alvorlig hjerneskade, kan det være vanskelig å 

påvise noen økning i barnets livskvalitet som følge av forelderens omsorg.224 I slike 

tilfeller vil barnet ofte bare i begrenset grad kunne nyttiggjøre seg sosialmedisinske 

tiltak, og det får da i prinsippet ikke betydning om det er det offentlige eller foreldrene 

står yter omsorgen. Hvis foreldrenes personlige innsats derimot kan virke inn på 

rehabiliteringen av barnet, kan dette tilsi at det gis inntektstapserstatning. I Torgersen 

( LF-1993-55) vektla for eksempel tingretten “nytten av morens tilstedeværelse i den 

første tiden under rehabiliteringen”. Det synes her nærliggende å trekke en linje til 

ankesak 11/15, hvor Trygderetten vektla rehabiliteringsfunksjonen i forhold til 

spørsmålet om pleiepengene skulle graderes i henhold til den etablerte 

avlastningsordningen.  

 

Kjelland trekker frem at nyttemomentet i pleie- og omsorgssakene har en 

tidsdimensjon, og viser til at tiltak i barne- og ungdomsårene kan gi stort utbytte senere 

i livet.225 Tidsmomentet kan også komme inn ved at barnets behov for foreldrenes pleie 

og omsorg anses størst den første tiden etter skadens inntreden,226 jf. blant annet 

rehabiliteringssynspunktet. Er barnet sterkt legemlig skadet, kan det vel tenkes at 

foreldrenes oppfølgning er nødvendig for å dempe psykiske ettervirkninger. Dette er 

forhold som kan tale for en “omstillingserstatning”. Her kan Sola (Rt. 1966 s.163) til 

illustrasjon trekkes inn. Saken gjaldt en sjokkskadd “hustrus” ektefelles krav på 

erstatning for tap i inntekt. Flertallet tilkjente ikke erstatning, men mindretallet ville 

tilkjenne erstatning for en “overgangsskade”.227  

Det synes også naturlig å la barnets alder kan spille inn i vurderingen, siden små barn 

vil kunne være mer sårbare enn eldre barn.228 Barnets egen opplevelse av skaden vil 

avhenge av modenhetsnivået. 

 

                                                 
223 Se Pasientskaderett (2011) s. 401 og 412. Tollefsen (2007) s. 315 viser til “primærskadens karakter”. 
224 Om bevisvanskene, se Syse (2011) s. 413. 
225 Se Pasientskaderett (2011) s. 414. 
226 Se Tollefsen (2007) s. 315 om tidsmomentet. 
227 Om sjokkskader, se Lødrup/Kjelland (2009) s. XX. 
228 Se Tollefsen (2007) s. 314, som vektlegger skadelidtes “alder og person”. 
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Det kan spørres om det at barnets nytte skal holdes opp mot inntektstapets 

(merutgiftens) størrelse innebærer en grense for hvor store inntektstap som kan 

erstattes. Det kan hevdes at det i forholdsmessighetsvurderingen ligger at merutgiften 

må ligge innenfor en forsvarlig, økonomisk ramme.229 Nygaard peker på at merutgifter 

som utgangspunkt må ligge innenfor “naturleg nøkterne rammer”, og at tilsvarende må 

gjelde også for utgifter til stell og pleie.230 Etter Nygaards syn er det likevel hensynet til 

at skadelidte skal få “eit så fullverdig lov som mogleg” som vil dominere vurderingen. 

Selv synes jeg det er vanskelig å holde høye inntektstap opp mot barnets behov, men 

mener det må gå en grense for de største tapene. Spørsmålet er vanskelig, blant annet 

fordi man her synes å berøre spørsmålet om et visst borgerlig jevnmål i 

erstatningsretten.231 

 

Utover det umiddelbare inntektstapet, oppstår det også spørsmål om tap av mer 

hypotetisk karakter, i form av tap av utdannings- og karrieremuligheter.232 Jeg vil anta 

at grensen for det erstatningsrettslige vernet raskt vil nås i forhold til slike tap, som det i 

mine øyne er vanskelig å plassere innenfor en behovsstandard. Hvis det legges til grunn 

at det bare skal tilkjennes en begrenset overgangserstatning, vil det antagelig begrense 

slike krav.   

4.4.3.5 Deloppsummering 

Hovedregelen er at tredjemenn ikke har rett til erstatning. Hvis det foreligger særlige 

omstendigheter kan det likevel være grunnlag for å erstatte tredjemannstap ved 

personskade innenfor rammen av skadelidtes merutgiftserstatning. For at foreldres 

inntektstap ved pleie- og omsorg for skadelidte barn skal kunne erstattes innenfor 

barnets pleie- og omsorgserstatning er det to vilkår som må være oppfylt. Det første er 

et krav om tilstrekkelig tilknytning til skadelidte. Foreldre oppfyller klart 

nærhetskriteriet i forhold til sine barn. For det andre må inntektstapet være rimelig og 

nødvendig. Dette innebærer at inntektstapet må vurderes opp mot supplementprinsippet, 

herunder plikten til å uttømme offentlige ytelser. Siden inntektstapet oppstår når 
                                                 
229 Se NOU 1994:20 pkt. 4.1.5.5. 
230 Se Nygaard (2007) s. 99. 
231 Om borgerlig jevnmål. se Selmer (1958).  
232 Se Tollefsen (2007) s. 300, som holder dette utenfor sin fremstilling.  
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foreldre velger bort offentlige tilbud i skjæringsfeltet mellom medisinske og 

sosialmedisinske behov vil supplementprinsippet avskjære inntektstapserstatning med 

mindre unntaksregelen kommer til anvendelse. Forutsetningen for dette er at barnet har 

en skade av et visst omfang. Videre må barnet kunne nyttiggjøre seg forelderens 

personlige pleie og omsorg for at inntektstapet skal kunne erstattes. Dette tilsier at 

barnet i alle fall må ha en viss kognitiv funksjonsevne.   

 

Det vil etter dette bare helt unntaksvis kunne tilkjennes erstatning for foreldres 

inntektstap. Det er grunn til å merke seg at foreldres inntektstap må vurderes opp mot et 

dobbelt sett av unntaksregler. For det første unntak fra hovedregelen om at tredjemann 

ikke har rett til erstatning. For det andre unntak fra hovedregelen om at erstatningen 

skal være et supplement til de offentlige ytelsene. 

4.5 Inntektstap som moment i vurderingen av omsorgsbyrden  

Det avgjørende for om det skal tilstås hjelpestønad og omsorgslønn er barnets 

omsorgsbehov, eller sett fra foreldrenes ståsted: pleietyngden. Hvorvidt forelderen lider 

inntektstap vil da være en faktisk omstendighet som kaser lys over omfanget av 

omsorgen.  

 

For hjelpestønad følger det av fast og langvarig praksis i Trygderetten at inntektstap er 

et relevant moment ved vurderingen av om det skal tilstås hjelpestønad og i tilfelle med 

hvilken sats,233 og dette fremgår også av hjelpestønadsrundskrivet. I forhold til 

omsorgslønn er tilsvarende lagt til grunn i omsorgslønnsrundskrivet, selv om 

omsorgsgivers økonomi som hovedregel er blitt ansett å være et utenforliggende hensyn 

ved tildeling og utmåling av omsorgslønn.234 

 

Om det er lidt inntektstap og i hvilket omfang vil ikke utgjøre et “selvstendig” 

utmålingsmoment, og verken hjelpestønad eller omsorgslønn retter seg derfor direkte 

                                                 
233 Se eksempelvis ankesak 02/0315. 
234 Se likevel Tolga (Rt. 1997 s. 877), hvor det ble holdt åpent om “omsorgspersonenes personlige 

økonomi var et moment det kunne tas hensyn til”. I den aktuelle saken hadde foreldrene normale 

inntekter, og det dreide seg således ikke om å hensynta et inntektstap. 
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mot inntektstapet. Ordningene innebærer likevel en form for indirekte 

inntektstapskompensasjon. 

 

Det kan nevnes at Kaasautvalget i NOU 2011:17 har foreslått at det skal være et inngangsvilkår for den 

nye omsorgsstønaden at omsorgsyteren taper arbeidsinntekt på grunn av omsorgsarbeidet. Hensikten er at 

stønaden skal fange opp foreldrene med den største omsorgsbyrden.  

4.6 Oppsummering 

En del foreldre taper inntekt som følge av omsorgen for barn med 

funksjonsnedsettelser. For disse foreldrene vil behovet for inntektskompensasjon være 

stort. Rommet for inntektstapskompensasjon er imidlertid svært begrenset, særlig 

gjelder dette dersom det dreier seg om langvarig omsorg.  

 

Inngangsvilkårene er gjennomgående strenge. I erstatningsretten vil det som den store 

hovedregel ikke være rom for en inntektstapserstatning. Foreldrene vil da måtte nøye 

seg med den inntektstapskomponenten som allerede ligger i barnets erstatning for 

merutgifter til pleie og omsorg.  

 

Pleiepengene åpner i større grad for inntektstapskompensasjon enn erstatningen. Særlig 

gjelder dette folketrygdloven § 9-10, som retter seg mot de mindre alvorlige 

sykdomstilfellene. Varighetsbegrensningen gjør imidlertid at også denne bestemmelsen 

får et begrenset nedslagsfelt. En kontinuerlig rett til pleiepenger kan følge av § 9-11, 

ved livstruende eller svært alvorlig sykdom, i praksis sterkt progredierende sykdom.  

 

Forelde vil etter dette i de fleste tilfeller stå igjen med den indirekte 

inntektstapskompensasjonen som ligger i hjelpestønaden og omsorgslønnsordningen. 
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5 Samordningen av ytelsene 

5.1 Oversikt 

I tilfeller hvor foreldres omsorg for barnet gir rett til flere ytelser oppstår det spørsmål 

om hvordan disse skal samordnes. Samordningsreglene er til en viss grad lovfestet. 

Dette gjelder delvis både for erstatning, jf. skadeserstatningsloven § 3-1 tredje ledd, og 

omsorgslønn, jf. folketrygdloven § 6-4 siste ledd. Utover disse reglene styres 

samordningen av mer generelle, og til dels uklare prinsipper. Regler og prinsipper som 

bestemmer “sluttvederlaget” for omsorgsarbeidet, og således utgjør således den siste 

“brikken” i “ytelsesbildet”.  

 

Som utgangspunkt skjer samordningen skjer på følgende måte: 

 

- hjelpestønad og pleiepenger samordnes med hverandre,  

- omsorgslønn samordnes med hjelpestønad og pleiepenger og 

- erstatningen samordnes med både hjelpestønad, pleiepenger og omsorgslønn. 

 

Fremstillingen følger dette ytelseshierarkiet.  

5.2 Hjelpestønad og pleiepenger 

5.2.1 Utgangspunkt 

Trygden “ligger i bunnen” av kompensasjonssystemet. En eventuell omsorgslønn eller 

erstatning er dermed uten betydning for retten til både hjelpestønad og pleiepenger. Når 

det gjelder forholdet mellom hjelpestønad og pleiepenger er dette mer problematisk. De 

to stønadene inngår i et nært samspill, og samordningen skjer i hovedsak ved at 

hjelpestønaden avgrenses til, og pleiepengene mot, varige pleiebehov. Som 

fremstillingen ovenfor har vist er det likevel ikke vanntette skott mellom 

stønadssituasjonene. Det kan unntaksvis ytes pleiepenger for varige omsorgsbehov etter 

folketrygdloven § 9-11 annet ledd, og det er særskilt i disse tilfellene det oppstår 

spørsmål om det er grunnlag for ytterligere samordning av hjelpestønad og pleiepenger.  
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5.2.2 Hovedregel og unntak 

Trygderetten har i flere kjennelser prinsipielt lagt til grunn at hjelpestønad og 

pleiepenger har ulike formål og at det at barnet er tilstått hjelpestønad ikke forhindrer at 

foreldrene samtidig tilstås pleiepenger,235 og det ble sluttet opp om dette utgangspunktet 

i femmedlemskjennelsen i ankesak 04/3634.  

 

Retten satt med fem medlemmer ga uttrykk for at grensegangen mellom hjelpestønad 

og pleiepenger fremstår som uklar og problemfylt. Retten viste da blant annet til at 

ytelsene, selv om de har ulikt formål, delvis overlapper hverandre. På denne bakgrunn 

mente retten at det var “naturlig at … satsen på forhøyet hjelpestønad påvirkes av at det 

er gitt pleiepenger”. Trygderetten anså således pleiepengene for å være den primære 

ytelsen, og sluttet fra dette at hjelpestønaden burde samordnes med pleiepengene.  

 

Femmedlemskjennelsen førte som tidligere nevnt til en presisering av vilkårene for å 

yte pleiepenger ved varige tilstander. Lovgiver etterkom i begrenset grad Trygderettens 

ønske om en nærmere avklaring av grensegangen mellom hjelpestønad og pleiepenger. 

Det ble imidlertid gitt visse føringer i forarbeidene, hvor det ble skillet mellom to 

situasjoner:236 pleiepenger i ustabile faser og pleiepenger ved progredierende sykdom. 

.  

 

I tilfeller hvor barnet i utgangspunktet er berettiget til hjelpestønad og sykdommen 

senere kommer inn i en ustabil fase synes departementet ikke å ha ment at det skal skje 

noen samordning. En slik regel er antagelig hensiktsmessig ut fra rettstekniske hensyn, 

idet det ellers ville være nødvendig å revurdere hjelpestønaden ved innvilgning av 

pleiepenger for kortere perioder. I mine øyne bør hjelpestønaden derfor heller ikke 

reduseres ved utbetaling av pleiepenger i startfasen av en livstruende eller svært alvorlig 

sykdom, da det dreier seg om en begrenset periode.  

 

Ved svært alvorlig progredierende sykdom som gir en stabil rett til pleiepenger mente 

departementet at det bare ville “være aktuelt å tilstå hjelpestønad til barnet dersom 

                                                 
235 Se eksempelvis ankesak 03/743 og 04/3525. 
236 Se Ot.prp.nr. 21 (2005-2006) pkt. 4-4. 



 91

hjelpebehovet er ekstra stort.” Trygderetten har i ettertid forutsatt det samme i ankesak 

08/7034.  Lovgiver har dermed lagt til grunn at pleiepengene bare helt unntaksvis skal 

tre i stedet for hjelpestønad. I hvilken grad det er rom for hjelpestønad ved siden av 

pleiepenger i disse tilfellene fremstår likevel som uklart. Det er vanskelig å se hva som 

skiller et “kontinuerlig behov for pleie og tilsyn” etter folketrygdloven §§ 9-10 og 9-11 

fra et hjelpebehov som er “ekstra stort”, og som i tilfelle ville kvalifisere for 

hjelpestønad som “tilleggsytelse”. Problemstillingen synes ikke å ha kommet på spissen 

i praksis, antagelig fordi det svært sjelden foreligger en alvorlig progredierende sykdom 

som gir en kontinuerlig rett til pleiepenger.237  

 

Hjelpestønadsrundskrivet, som på dette punkt ikke er oppdatert, legger til grunn at 

hjelpestønad kan tilstås uavhengig av pleiepenger. Under beskrivelsen av inntektstap 

som moment ved vurderingen av pleietyngden fremgår det videre at forelderen ikke 

regnes for å ha et inntektstap hvis vedkommende oppebærer pleiepenger. Det kan 

dermed se ut til at Rikstrygdeverket, nå NAV, anlegger en restbehovsbetraktning. Dette 

tilsier at pleiepengemottakere likestilles med yrkesaktive foreldre, slik at man ser bort 

fra pleien og tilsynet som utføres i “normal arbeidstid”, det vil si den tiden som er 

dekket av pleiepengene. For meg fremstår dette som en hensiktsmessig måte å 

samordne ytelsene på, idet man ikke henvises til en vurdering av hva som er et særlig 

stort hjelpebehov i tilfeller hvor barnet har et kontinuerlig behov for tilsyn og pleie.  

5.2.3 Deloppsummering 

Hjelpestønad og pleiepenger retter seg begge mot barnets behov for pleie og omsorg, 

men har til dels ulike dekningsformål. Dette gjør at det bare unntaksvis er grunnlag for 

samordning av ytelsene. Det er først og fremst i tilfeller hvor det tilstås kontinuerlige 

pleiepenger ved sterkt progredierende sykdom at et behov for samordning vil melde 

seg. I slike tilfeller bør samordningen i mine øyne skje ved at hjelpestønaden retter seg 

mot restbehovet som ikke dekkes av pleiepengene. At det i etterarbeider er gitt føringer 

i en annen retning, har begrenset vekt. 

                                                 
237 Se avsnitt 4.2.5.5 ovenfor. 
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5.3 Omsorgslønn 

5.3.1 Utgangspunkt 

Sosialtjenesteloven regulerer ikke omsorgslønnens forhold til andre ytelser med 

tilsvarende formål. Derimot inneholder folketrygdloven kapittel om hjelpestønad en 

samordningsbestemmelse i § 6-4 femte ledd, mens kapittel 9 om pleiepenger ikke 

inneholder noen slik regel.  

 

Når det gjelder omsorgslønnens forhold trygdens ytelser er det flere spørsmål som 

grenser opp mot samordningsproblematikken. Det gjelder for eksempel spørsmålet om 

kommunen kan stille vilkår om at det søkes om relevante trygdeytelsene. Hvis det 

deretter tildeles trygdeytelser oppstår det spørsmål om det er grunnlag for å omgjøre et 

begunstigende vedtak om omsorgslønn, og hvis det er etterbetalt trygdeytelser kan det 

stilles spørsmål om kommunen kan ta disse i betraktning i ettertid. Jeg vil i det følgende 

begrense meg til å ta opp det “rene samordningsspørsmålet”, nemlig i hvilken grad 

hjelpestønad og pleiepenger kan redusere omsorgslønnen rent beløpsmessig. Jeg 

behandler i det følgende først omsorgslønnen til hjelpestønaden, deretter forholdet til 

pleiepengene. 

5.3.2 Forholdet til hjelpestønad 

Omsorgslønnens forhold til hjelpestønad er det som tidligere nevnt det eneste som er 

direkte lovregulert.  Det følger av folketrygdloven § 6-4 at hjelpestønad “gis først” og at 

kommunen kan ta hensyn til hjelpestønaden ved tildeling om utmåling av 

omsorgslønn”. Dette må innebære at det står kommunen fritt å gjøre fradrag helt (krone 

for krone) eller eventuelt å gjøre delvis fradrag etter en skjønnsmessig vurdering. 

 

En hensiktsmessig måte å gjennomføre samordningen på, ses i Somb-2003-33. 

Sivilombudsmannen omregnet tilstått hjelpestønad sats 2 til vederlag for en times arbeid 

per dag. Betraktningen innebærer at hjelpestønaden lå i bunnen, og ble supplert av 

omsorgslønn. Etter mitt syn gir dette en meget praktisk samordning. Det synes også å 

harmonere godt med anmodningen i rundskrivet om at kommunen ikke bør “avkorte 

omsorgslønna med mindre omsorgslønna og hjelpestønaden til saman overstig det som 

er rimeleg å betale for omsorgsarbeidet”. Rundskrivet kan på denne bakgrunn synes å ta 
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utgangspunkt i en høyere behovsstandard ved samordningen av omsorgslønn og 

hjelpestønad i andre omgang, enn ved fastsettelsen av omsorgslønnen i første omgang. 

Det som det er rimelig å betale for omsorgsarbeidet vil kunne være langt mer enn de 

kommunen av ressursmessige hensyn ser seg villig til å dekke.  

5.3.3 Forholdet til pleiepenger  

Omsorgslønnens forhold til pleiepengene er ikke direkte lovregulert, og dette kan heller 

ikke anses som en forutsetning for at det skal kunne skje en samordning. 

Hjemmelen/Behovet for samordning følger implisitt av sostjl. § 4-3. Etter denne 

bestemmelsen er det de “som ikke kan dra omsorg for seg selv” som har rett til sosiale 

tjenester. Dette innebærer at retten til sosiale tjenester er behovsorientert og 

subsidiær.238 Det følger således av loven system at folketrygdens ytelser skal uttømmes 

først.239 

 

Betydning susbidiaritetsprinsippet for pleiepengenes vedkommende berøres ikke i 

rundskrivet. Forutsetningen om at kommunen ikke kan ta hensyn til omsorgsgivers 

økonomi ved tildeling av omsorgslønn gir lite veiledning i denne sammenheng, og 

Høyesterett fant det uansett uklart i Tolga (Rt. 1997 s. 877) hvilken adgang kommunen 

hadde til å vektlegge dette.  

 

Helsedirektoratet har i brev av 7. april 2005 til Fylkesmannen i Vest Agder forstått 

rundskrivet slik at kommunen ikke kan avslå et krav om omsorgslønn under henvisning 

til at forelderen får pleiepenger fra trygden. Etter direktoratets oppfatning må det 

sentrale vurderingstemaet i slike tilfeller være en konkret vurdering av “om det i tillegg 

utføres omsorgsarbeid som kvalifiserer for omsorgslønn” (min uth), uten at dette 

presiseres nærmere. Direktoratet synes således å mene at samordningen skal skje ved at 

det ses bort fra foreldreomsorgen som betinger pleiepenger. Siden pleiepengene retter 

seg mot inntektstapet som følge av barnets kontinuerlige behov for pleie og tilsyn, 

synes direktoratets tolkning å innebære at kommunen kan se bort fra den delen av 

                                                 
238 Se Sosial trygghet og rettssikkerhet (2000) s. 158. Omsorgs- og helsedirektoratet har også uttalt seg 

om hjemmelssituasjonen for samordning i brev av 7. september 2009, da i forhold til hjelpestønad. 
239 Se Sosial trygghet og rettssikkerhet (2000) s. 22. 
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omsorgen som forhindrer forelderen i å være yrkesaktiv. Dette skulle tilsvare omsorgen 

som utøves innenfor normal arbeidstid. Foreldre på pleiepenger stiller i tilfelle likt med 

andre som arbeider full tid ved siden av særlig tyngende omsorgsarbeid som gir “rett” 

til omsorgslønn. En slik form for samordning harmonerer i mine øyne godt med 

forutsetningen om at de sosiale tjenestene skal være subsidiære, og har således gode 

grunner for seg.  

5.3.4 Oppsummering 

Ved samordning av omsorgslønn med hjelpestønad og pleiepenger synes kommunen i 

utgangspunktet å stå fritt med hensyn til hvordan fradrag skal gjøres. Samordningen vil 

dermed kunne skje gjennom et rent beløpsmessig fradrag. Dette vil være 

gjennomførbart i forhold til hjelpestønad, men fremstår som en mer tvilsom løsning for 

pleiepenger, idet det da ikke synes å være rom for omsorgslønn ved siden av en ytelse 

av et slikt omfang. Det mest hensiktsmessige synes derfor å være å anlegge en 

restbehovsbetraktning, slik også rundskrivet legger opp til for hjelpestønadens 

vedkommende. Trygden blir da liggende i bunnen, og omsorgslønnen skal rette seg mot 

det udekkede behovet som da gjenstår. 

5.4 Erstatning 

5.4.1 Utgangspunkt  

Som fremhevet i kapittel 3 skal erstatningen supplere de offentlige ytelsene. For de 

økonomiske ytelsene følger dette av skl. § 3-1. Det følger av bestemmelsen tredje ledd 

1. p. at det 

 

“[v]ed erstatningsutmålingen gjøres fradrag for … trygdeytelser.“ 

 

Første punktum regulerer såkalte “skal-fradrag” og gjelder for hjelpestønad og 

pleiepenger som er trygdeytelser. Disse stønadene skal gå til fradrag krone for krone.240  

 

Omsorgslønn er ikke en trygd (sosialforsikring) men en sosial tjeneste, og faller dermed 

utenfor de andre opplistede ytelsene som går til fradrag krone for krone etter 1. p. I 

                                                 
240 Bestemmelsen bygger på et reduksjonsprinsipp, se nærmere Askeland (2006a) s. 86 flg. 
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Skoland (Rt. 1993 s. 1547) ble imidlertid supplementprinsippet gitt generell rekkevidde, 

slik at skal-fradrag også gjelder i forhold til sosiallovgivningen (s. 1559), og det ble i 

Stokstad (Rt. 1996 s. 958) presisert at det ikke er nødvendig “at ytelsene … [er] sikret 

som rettigheter for at de kan gå til fratrekk”. Dette tilsier at omsorgslønnen skal følge 

samme regel som hjelpestønad og pleiepenger. I Rott (Rt. 1999 s. 1967) ble det også 

lagt til grunn at ektefellens omsorgslønn skulle gå til fradrag fullt ut (s. 1976). Dette er 

fulgt opp i senere underrettspraksis.241 I Hagbergdommen ble det likevel gjort fradrag 

etter skadeserstatningsloven § 3-1 (3) 2.p. Det følger av denne bestemmelsen at det 

 

“kan tas hensyn til … annen vesentlig økonomisk støtte som skadelidte har fått eller kommer til 

å få som følge av skaden”. 

 

Etter skl. § 3-1 (3) 2.p. beror det på et kan-skjønn om det skal gjøres fradrag og i tilfelle 

med hvilket beløp.  

 

Det fremgår ikke av premissene hva som var bakgrunnen for at man i Hagberg (Rt. 2010 s. 1053) fravek 

tidligere praksis ved å anvende fradragshjemmelen i 2. p., men det kan se ut til at retten trakk 

konsekvenser fra Nordsjødykker (Rt. 2007 s. 1415), hvor det ble lagt til grunn at skl. § 3-1(3) 

“uttømmende regulere[r] i hvilken utstrekning det ved utmåling av erstatning for personskade kan gjøres 

fradrag for pengeytelser” (avsn. 54). Det kunne dermed ikke gjøres fradrag krone for krone for statlige 

støtteordninger etter det ulovfestede compensatioprinsippet (fordelsfradrag).242 Etter Hagberg synes 

skadeserstatningsloven § 3-1(3) 2.p. å måtte anses som riktig fradragshjemmel inntil lovendringen 

foreslått i NOU 2011:16 pkt. 17.1 § 3-1 nr. 5 eventuelt vedtas. I henhold til dette “skal det ved 

erstatningsutmålingen gjøres fradrag for ytelser fra det offentlige etter folketrygdloven, 

kommunehelsetjenesteloven, sosialtjenesteloven og andre regler så langt ytelsen kompenserer for 

skaden”.  

 

Ved fradrag etter § 3-1 (3) 2.p. gjelder det et alminnelig krav til 

kompensasjonsrelevans.  Et krav om kompensasjonsrelevans innebærer at en 

kontantytelse må dekke “hele eller deler av en post innenfor det erstatningsrettslige 

                                                 
241 Se for eksempel LB-2007-43618, LE-2006-22712,  og LE-2005-80803. 
242 Sørum (2009) s. 139 tolker imidlertid dette som en avgrensning mot compensatioprinsippet, ikke 

supplementprinsippet.  
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skadebegrep” for å kunne komme til fradrag.243 En ytelse vil i alminnelighet oppfattes 

som kompensasjonsrelevant hvis den er utløst av skaden, og dekker samme behov som 

erstatningen skal dekke.244 Det følger av Nordsjødykker (Rt. 2007 s. 1415) at det 

sentrale vurderingstema i kan skjønnet er hvor langt en utbetaling tar sikte på å 

kompensere for det erstatningsmessige tap i samme periode (« kompensasjonsrelevans 

») (avsn. 84).  

 

Noe tilsvarende krav til kompensasjonsrelevans kommer ikke til uttrykk i 

skadeserstatningsloven § 3-1 (3) 1.p. Som det følger av Horseng (Rt. 1993 s. 1538) er 

imidlertid loven “uttrykk … så generelt at det er rimelig å vurdere om det må legges inn 

visse presiserende forutsetninger” i form av et krav om kompensasjonsrelevans (s. 

1545).245   

 

I hvilken utstrekning det gjelder et krav om kompensasjonsrelevans ved fradrag for 

trygdeytelser etter § 3-1 (3) 1. p. er gjenstand for debatt i teorien. Til tross for at det 

autoritative rettskildematerialet er sparsomt har en tilnærmet enstemmig juridisk teori 

antatt at det må gjelde et krav om kompensasjonsrelevans.246 Jeg vil ikke gå inn i denne 

diskusjonen, men vil i det følgende forutsette at det på et overordnet nivå til en viss grad 

gjelder et slik krav. Rammene for avhandlingen tilsier at analysen av kravet til 

kompensasjonsrelevans bringes ned på et situasjons- og ytelsesspesifikt 

argumentasjonsnivå. Jeg legger i det følgende til grunn at en ytelse for å være 

kompensasjonsrelevant må rette seg mot et tap som både etter sin art og sitt omfang er 

erstatningsmessig. En ytelse kan dermed være sammensatt av kompensasjonsrelevante 

og ikke kompensasjonsrelevante deler.247 Hvis bare deler av en ytelse er 

                                                 
243 Askeland (2006b) s. 8.  
244 Se NOU 2011:16 pkt. 4.2.2.3. 
245 Om flertydigheten ved begrepsbruken, se Askeland (2006b) s. 8-12. 
246 Se Kjønstad (1982) s. 77, Kjønstad (1983) s. 55, Bergsåker (1982) s. 136, Askeland (2006b) s. 18 og  

Nygaard (2007) s. 35-36. Lødrup/Kjelland (2009) s. 483 holder spørsmålet åpent. 
247 Askeland (2006b) s. 9 fremhever at “[m]ed denne snevre forståelsen av begrepet kan en del av en 

tredjemannsytelse anses kompensasjonsrelevant, mens en annen del av ytelsen anses ikke 

kompensasjonsrelevant, til tross for at ytelsen er ment å dekke en post innenfor skadebegrepet”. 
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kompensajonrelevant, kan det bare gjøres delvis fradrag.248 Hensikten i det videre er å 

fastslå hvilke deler av hjelpestønad, pleiepenger og omsorgslønn som er 

kompensasjonsrelevante og skal gå til fradrag. 

 

Det er grunn til å presisere at utmåling av erstatning i dag skjer etter den såkalte 

“nettometoden”. Dette gjør at en tradisjonell fradragsterminologi kommer noe til kort, 

og forenkler i praksis anvendelsen av et krav om kompensasjonsrelevans. Nettometoden 

innebærer at trygdeytelser og andre offentlige ytelser ligger “i bunnen” og dekker en 

erstatningspost helt eller delvis. Erstatningen kommer i tillegg og supplerer trygden opp 

til full erstatning.  “Fradraget” skjer altså ved at man anser de offentlige ytelsene for å 

dekker skaden/behovet så langt de rekker. Hvis tapet eller skaden dekkes av offentlige 

ytelser, men ikke av erstatningsansvaret, er det ikke grunnlag for supplering.249  

 

Når det gjelder fradraget for omsorgslønn, må imidlertid dette skje etter et 

bruttoprinsipp. Dette følger av at det er § 3-1 (3) 2.p. som er fradragshjemmelen, jf. 

vesentlighetskravet,250 og betyr at man først må fastsette et erstatningsbeløp, og deretter 

gjøre et beløpsmessig fradrag for den kompensasjonsrelevante omsorgslønnen. I mine 

øyne er det uheldig at omsorgslønn etter Hagberg (Rt. 2011 s. 1053) må anses å gå til 

fradrag etter et annet fradragssystem enn andre offentlige ytelser, herunder hjelpestønad 

og pleiepenger. Jeg går imidlertid ikke nærmere inn på dette. 

 

For det andre må det presiseres at det offentliges primæransvar for å dekke skadelidtes 

medisinske behov legger føringer for fradragsvurderingen. I praksis fra 

Pasientskadenemnda er dette tydelig. I PSN-2009-306 uttalte nemnda eksempelvis at 

”et eventuelt hjelpebehov begrunnet i medisinske forhold er det offentliges ansvar å 

avhjelpe, for eksempel via hjelpestønad og hjemmesykepleie”.  

 

Med disse presiseringene for øyet, vil jeg i det følgende først se på vilkåret om 

“vesentlig økonomisk støtte”, siden dette er et inngangsvilkår for at omsorgslønn skal 

                                                 
248 Se Hagberg (Rt. 2010 s. 1153).  
249 Se Nygaard (2007) s. 36. 
250 Se Nygaard (2007) s. 37. 
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gå til fradrag etter § 3-1 (3) 2.p. Jeg vil deretter se nærmere på de ulike elementene i 

kravet til kompensasjonsrelevans, slik jeg forstår dette. Det er årsakskravet i avsnitt 

5.4.3, periodiseringskravet i 5.4.4 og kravet til sammenfallende formål i avsnitt 5.4.5. 

Til slutt vil jeg se litt nærmere på hvordan tapsbegrensningsplikten spiller inn i 

fradragsvurderingen i et praktisk viktig typetilfelle, nemlig tilfeller hvor foreldrene 

unnlater å søke om offentlige stønader de har krav på. Dette behandles i avsnitt 5.4.6. 

5.4.2 Vesentlighetskrav  

Etter skl. § 3-1(3) 2.p. er det et vilkår for fradrag at omsorgslønnen kan regnes for 

“vesentlig støtte”.   

 

Vesentlighetskravet ble vurdert i Hagberg (Rt. 2010 s. 1153). Høyesterett fant i denne 

saken at omsorgslønnen “klart” var vesentlig (avsn. 46). Leses dommen isolert kan det 

synes som om beløpet på kr 336 887,- ble ansett for vesentlig i seg selv. Det følger 

imidlertid av forarbeidene251 og rettspraksis252 at utbetalingen må sammenholdes med 

det samlede økonomiske tap, og det er ikke holdepunkter for å anta at noe annet ble lagt 

til grunn i Hagbergdommen.  

 

Siden inntektstapet “ikke [har] karakter av et separat krav” må det ha vært den totale 

erstatningen som utgjorde sammenlikningsgrunnlaget i Hagbergdommen. Barnets 

samlede økonomiske tap utgjorde kr 6 310 000, hvorav omsorgslønnen utgjorde 5,33 %, 

og 4,63 % av den samlede erstatning iberegnet morens inntektstap. Det er vanskelig å si 

om man i Hagbergsaken nærmet seg en nedre grense. I Nordsjødykkerdommen ble en 

utbetaling tilsvarende 6,55 % av skadelidtes totale erstatning ansett for å være vesentlig 

uten at det ble gitt signaler om at man i det tilfellet nærmet seg en nedre grense.253 Det 

er derfor mulig at både 5 % og lavere prosentandeler vil kunne kvalifisere som vesentlig 

og berettige fradrag.  

 

                                                 
251 Se Innst. 1971 s.57. 
252 Se Nordsjødykker (Rt. 2007 s. 1415) avsn. 84 og Jørgensen (Rt. 1997 s. 930) s. 401. 
253 Utbetalingen var på kr 200 000,- og rettet seg delvis mot et lidt inntektstap på kr 810 593 ,-. Den totale 

erstatningen var på kr 3 051 120,-. 
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Tas det i betraktning at moren i Hagberg på det meste mottok omsorgslønn for 17 timer 

i uken, og at sønnen før han døde fikk utmålt erstatning for hele sin forventede levetid, 

mens omsorgslønnen naturlig nok bare ble utbetalt i de årene han levde, vil det på 

bakgrunn av vesentlighetskravet sjelden være grunnlag for å nekte fradrag etter 

vesentlighetskravet i § 3-1 (3) 2. p.   

5.4.3 Årsakskrav 

Det er et grunnleggende krav for erstatning at det foreligger årsakssammenheng mellom 

skadevolders handling eller unnlatelse og skaden. Hvis barnet har en grunnlidelse fra 

før, følger det dermed av årsakskravet at skadevolder bare er ansvarlig for merskaden 

som påføres skadelidte (barnet). Skadevolder svarer videre bare for tap som oppstår 

som følge av skaden, i pleie- og omsorgssammenheng utgifter som følger av 

merbehovet. Omsorgsbehov som foreldrene uansett måtte påregne å dekke som følge av 

barnets grunnlidelse er derfor ikke erstatningsmessig. Tilsvarende kunne man kreve at 

bare ytelser som skaden utløste skulle komme skadevolder til gode ved å gå til fradrag i 

erstatningen.254 Årsakskravet skulle da innebære at hjelpestønad, omsorgslønn og 

pleiepenger bare skulle gå til fradrag i erstatningen i den grad de kom til utbetaling som 

følge av skaden.  

 

Dette skulle innebære at hvis barnet som følge av grunnlidelsen er berettiget til sats 2 i 

hjelpestønad, og som følge av en erstatningsbetingende merskade får rett til sats 3, vil 

det (bare) være differansen mellom sats 3 og sats 2 som skal gå til fradrag i 

erstatningen. Hvis barnet enda ikke har fått hjelpestønad for grunnlidelsen når skaden 

inntrer er anvendelsen av årsakskravet mer problematisk. Årsakskravet innebærer at 

man som rettsanvender ikke bare må foreta en sannsynlighetsvurdering av 

grunnlidelsens sykdomsforløp og påfølgende pleiebehov, men også i hvilken grad dette 

vil gi rett til hjelpestønad, omsorgslønn og pleiepenger. Dette vil være usikre, 

skjønnsmessige vurderinger. Det vil imidlertid ikke by på større problemer å fastsette 

                                                 
254 Kjønstad (1982) s. 78 og Bergsåker (1982) s. 133 mener det må gjelde et årsakskrav. Årsakskravet er 

imidlertid omtalt i forarbeidende, jf. Ot.prp.nr.4 (1972-1973) s. 34, hvor et årsakskrav ikke gis 

tilstlutning. Til illustrasjon, se også RG-2001-1247, hvor forarbeidsuttalelsene tillegges avgjørende vekt. 
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pleiebehovet og de relevante offentlige ytelsene forbundet med en grunnlidelse enn en 

erstatningsbetingende skade.  

 

Konklusjonen blir etter dette at hjelpestønad, pleiepenger og omsorgslønn bare skal gå 

til fradrag i erstatningen i den grad de er ment å dekke merskade/merbehov som 

skadevolder er ansvarlig for.255 

5.4.4 Periodiseringskrav 

Det er fastslått i rettspraksis at det både i forhold til første og annet punktum i 

skadeserstatningsloven § 3-1 (3) gjelder et såkalt periodiseringskrav. Høyesterett fant 

allerede i Horseng (Rt. 1993 s. 1538) at “gode grunner” talte for at man oppstilte som 

forutsetning for fradrag skal-fradrag etter første punktum at det skulle være sammenfall 

i tid mellom trygdedekningen og den periode skadevolder har ansvar for (s. 1545). 

Tilsvarende er lagt til grunn i Nordsjødykker (Rt. 2007 s. 1415) for kan-fradrag etter 

annet punktum. Kravet til tidsmessig sammenfall innebærer at det som utgangspunkt 

bare kan gjøres fradrag i erstatningen for hjelpestønad, omsorgslønn og pleiepenger 

som skal dekke pleiebehov i samme periode som erstatningen.  

 

Her kan det nevnes at det i Hagberg (Rt. 2010 s. 1153) ble gjort fradrag gjort fradrag for utbetalt 

erstatning for fremtidige utgifter i posten for påført tap av inntekt, slik at kravet til tidsmessig 

kompensasjonsrelevans ble fraveket.256  Dette gjaldt således ikke i forholdet mellom offentlige ytelser og 

erstatningen, men innad i erstatningen. 

 

Periodiseringskravet reiser ingen særskilte problemer i forhold til de ytelser 

avhandlingen behandler, og behandles derfor ikke utover dette.257 

5.4.5 Krav til sammenfallende dekningsformål 

I kjernen av kravet til kompensasjonsrelevans ligger kravet om at ytelsen må ha til 

formål å dekke samme tap eller samme behov som erstatningen. Fradrag forutsetter 

dermed at ytelsen kommer i stedet for en tapspost som skadevolder ellers måtte ha 

                                                 
255 Personskaderettserstatningsutvalget fant det unødvendig å operere med en streng kvalifikasjon, og har 

derfor ikke foreslått årsakskravet lovfestet, jf. NOU 2011:16 pkt. 4.2.2.3. 
256 Se NOU 2011:16 pkt. 4.2.2.3. 
257 Om periodiseringskravet i Horsengdommen, se Kjønstad (1995) s. 22-23.. 
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betalt.258 Dette ligger også til grunn for årsaks- og periodiseringskravet som er 

behandlet ovenfor. Her er det betydningen av at det foreligger et inntektstap og om dette 

er erstatningsmessig eller ikke som skal tas opp, men jeg vil også se kort på 

betydningen av at omsorgsoppgaver med medisinsk karakter ikke dekkes av 

erstatningen. Jeg ser først på betydningen av det det foreligger et inntektstap, da med 

utgangspunkt i Hagberg (Rt. 2010 s. 1154), som tidligere nevnt er enstemmig på dette 

punkt. 

 

Partene var i Hagbergsaken enige om at pleiepengene skulle gå til fradrag i morens 

inntektstap ved pleie av sønnen i hjemmet. Derimot var de uenige både om den 

erstatningen NPE allerede hadde utmålt for pleie og omsorg og omsorgslønnen skulle 

gå til fradrag. Moren argumenterte med at omsorgslønnen ikke rettet seg mot omsorgen 

hun ytet i arbeidstiden, og at det derfor ikke var riktig å gjøre fradrag for denne. Hun 

fikk ikke gjennomslag for sitt syn i Høyesterett. 

 

Førstvoterende for mindretallet, med tilslutning av annenvoterende for flertallet, foretok 

en konkret tolkning av tildelingsvedtaket for omsorgslønn, og konstaterte at inntektstap 

ikke var et vilkår for omsorgslønn, men at det var “et moment i vurderingen” som det i 

den konkrete saken var sett hen til ved fastsettelsen av omsorgslønnens størrelse. Dette 

var tilstrekkelig til at omsorgslønnen ble ansett for å være delvis 

kompensasjonsrelevant. Det var derfor ikke riktig å gjøre fradrag for omsorgslønnen 

krone for krone, men det måtte ved erstatningsutmålingen tas “et visst hensyn til denne” 

(avsn. 50).  Hvor stort fradrag som ble gjort gir dommen ikke konkrete holdepunkter for 

å vurdere, men utsagnet kan tilsi at fradraget ikke var særlig stort.  

 

Resonnementet i Hagberg (Rt. 2010 s. 1153) kan overføres til hjelpestønad og 

pleiepenger. Dette innebærer at hjelpestønad i likhet med omsorgslønn vil være delvis 

kompensasjonsrelevant for inntektstapet, mens pleiepengene i sin helhet vil være 

kompensasjonsrelevant. Hvor stort fradrag som skal gjøres for hjelpestønad og 

omsorgslønn vil etter dommen riktignok bero på en konkret vurdering. I praksis vil 

vedtakene i liten grad gi grunnlag for slutninger med hensyn til hvor stor rolle 

                                                 
258 Se Nygaard (2007) s. 35. 
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inntektstapet har spillet ved utmålingen av de to ytelsene. Det vil derfor være vanskelig 

å utlede noe særlig fra en konkret vurdering.259 Hvis omsorgslønnen i henhold til 

vedtaket fra kommunen bare kan anses å rette seg mot et restbehov som pleiepengene 

ikke kan anses å dekke,260 vil omsorgslønnen ikke være kompensasjonsrelevant i 

forhold til inntektstapet.  

 

At omsorgslønnen er delvis kompensasjonsrelevant for inntektstapet, må innebære at 

den i normaltilfellet hvor inntektstapet ikke er erstatningsmessig også bare er delvis 

kompensasjonsrelevant i forhold til barnets pleie- og omsorgserstatning. 

Omsorgslønnen retter seg i tilfelle delvis mot et tap som erstatningen ellers ikke måtte 

dekke. Dette vil gjelde tilsvarende for hjelpestønad og pleiepenger.  

 

Jeg har på neste side inntatt en figur for å illustrere slutningene kan utledes fra Hagberg 

(Rt. 2010 s. 1153) på dette punkt. Figuren viser fradrag for omsorgslønn, hjelpestønad 

og pleiepenger. De blå feltene i figuren viser ulike faktiske forutsetninger 

(rettsfakta/typetilfeller). De grønne feltene viser tilhørende rettsfølgene av ulike 

kombinasjoner av rettsfakta; “ikke fradrag”, “delvis fradrag” og “fullt fradrag”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
259 Se Syse (2011) s. 546. 
260 Se avsnitt 5.3.3. 
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Figur 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Hvis inntektsmulighetene ikke er redusert, foreligger det ingen stønadssituasjon for pleiepenger.  

 

Situasjon nr. 1 er tatt med for oversiktens skyld. Her foreligger det ikke noe 

inntektstap, og det skal dermed gjøres fullt fradrag for hjelpestønaden (1a).   

 

Situasjon nr. 2: Her er inntektstapet erstatningsmessig, slik at både hjelpestønad, 

pleiepengene og omsorgslønn i sin helhet retter seg mot et erstatningsmessig tap. Det 

må da gjøres “fullt fradrag” for både omsorgslønn, hjelpestønad og pleiepenger. 

 

Situasjon nr. 3: Kravet til kompensasjonsrelevans avskjærer fradrag i den grad 

hjelpestønad, pleiepenger og omsorgslønn retter seg mot et ikke erstatningsmessig 

inntektstap. Det må dermed ses bort fra pleiepengene i sin helhet (3b), mens det for 

hjelpestønad og omsorgslønn bare kan skje delvis fradrag (3a).261  

                                                 
261 Sml. Hagberg (Rt. 2010 s. 1153) (avsn. 50).  
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Kravet til sammenfallende dekningsformål vil generelt avskjære fradrag for ytelsene i 

den grad de retter seg mot et ikke-erstatningsmessig tap, ikke bare i forhold til 

inntektstap. I den grad hjelpestønad, omsorgslønn og pleiepenger retter seg mot 

foreldrenes medisinske behovsdekning, vil fradrag være avskåret som følge av at dette 

ikke er et erstatningsmessig tap. I PSN-2004-467 ble det trukket frem at “hjelp til rent 

medisinske behov …. må anses dekket gjennom hjelpestønad og omsorgslønn”. Jeg er 

ikke kjent med andre uttalelser fra Pasientskadenemnda hvor dette kommer like klart 

frem. Nemnda synes generelt å nøye seg med å bemerke at det offentlige er ansvarlig 

for de medisinske behov, og at det skal gjøres fradrag for hjelpestønad mv. 

 

Vi ser etter dette at hjelpestønad, pleiepenger og omsorgslønn bare skal gå til fradrag i 

den grad de dekker et erstatningsmessig tap. Det vil si at fradrag er avskåret for den 

delen av ytelsene som retter seg mot et ikke erstatningsmessig inntektstap, eller må 

anses å dekke opp for barnets rent medisinske behov. 

5.4.6 Tapsbegrensningsplikt 

I praksis har det vist seg at foreldre i noen tilfeller unnlater å søke om hjelpestønad (evt. 

omsorgslønn) fordi de ikke kjenner til ordningene. Muligheten for etterbetaling av disse 

ytelsene er svært begrenset.262 Det oppstår da spørsmål om fradrag skal skje etter en ren 

sannsynlighetsvurdering av om ytelsen ville blitt gitt dersom det var blitt søkt, eller om 

fradrag helt eller delvis kan avskjæres. Det er uklart hvor strenge krav som stilles til 

skadelidte med hensyn til avklaring av retten til en ytelse, men utgangspunktet må være 

hva som med rimelighet kan kreves av skadelidte (tapsbegrensningsplikten).263 Ved den 

nærmere vurderingen av hva som med rimelighet kan forventes er det hensiktsmessig å 

skille mellom tilfeller der foreldrene hadde kjennskap til stønaden men likevel unnlot å 

søke, og tilfeller der unnlatelsen skyldes at foreldrene manglet kjennskap til stønaden.  

 

                                                 
262 Se ftrl. § 22-13(3) for hjelpestønad og pleiepenger. Om etterbetaling av omsorgslønn, se 
tolkningsuttalelse fra Sosial- og helsedirektoratet i brev til fylkesmannen i Troms datert 29. juni 2006 
publisert på www.helsetilsynet.no. 
263 Se Nygaard (2000) s. 438. 
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I tilfeller hvor foreldrene har kjennskap til stønadene, må utgangspunktet være at det er 

rimelig å forvente at det søkes om disse. Dersom forelderen feilaktig har vurdert det slik 

at vilkårene for ytelsen ikke er oppfylt, er det naturlig at vedkommende selv bærer 

risikoen for dette, slik at det gjøres fradrag.264 Etter praksis synes det ikke å forekomme 

ofte at foreldre over tid unnlater å søke om ytelser de kan ha krav på.265 Jeg antar man 

med rimelighet må kunne vente at forelderen søker om en stønad innen rimelig tid etter 

skadehendelsen, men at det ikke bør komme skadevolder til gode at søknadsprosessen i 

forhold til det offentlige er blitt nedprioritert den aller første tiden etter skadens 

inntredelse. Illustrerende er Bråtane (LA-1999-1448) hvor det den første tiden etter 

skaden ble lagt til grunn at “ [f]amilien var i en svært vanskelig situasjon, og det kan 

ikke stilles for store krav til skadelidte” (s. 35).266 

 

Tilfeller hvor foreldrene ikke er kjent med stønadene er antagelig mer praktisk, og i 

disse tilfellene vil nok fradrag kunne være avskåret. Det kan klart nok ikke forventes at 

man søker om ytelser man ikke har kjennskap til. Derimot kan det nok til en viss grad 

forventes at foreldre utviser en viss aktivitet for å skaffe seg kjennskap til relevante 

stønader etter at den innledende skadefasen er over, enten ved å gjøre undersøkelser på 

egenhånd eller ved å kontakte det offentlige. Det kan dermed hevdes at det som 

utgangspunkt er skadelidte (forelderen) er nærmest til å bære risikoen for at 

vedkommende ikke er tilstrekkelig informert. I en slik risikovurdering må det på den 

annen side ses hen til at tapsbegrensningsplikten også en side mot skadevolder.267 

Tollefsen gir et eksempel på at en slik betraktning kan tilsi en risikodeling mellom 

skadelidte og skadevolder. Retten fant at skadelidte ikke burde bære den fulle risikoen 

for manglende kunnskap om muligheten for å søke om hjelpestønad, idet den fant at det 

ville være urimelig sett “hen til at Storebrand som forsikringsselskap kunne begrenset 

skadens omfang ved å bistått skadelidte omkring offentlige hjelpeordninger”. På denne 

                                                 
264 Se Jerstad (1993) s. 322. 
265 Se likevel Hansendommen (LB-1999-1012 - RG-2001-322 (47-2001), og tilsynelatende TOSLO-

2006-118202, og LH-2004-15868 (hvor det ble lagt vekt på at manglende benyttelse av 

omsorgslønnstilbud tilsa at det ikke forelå noe udekket behov). 
266 Høyesterett tok i Bråtane (Rt. 2002 s. 1436) ikke stilling til tapet i denne perioden, og 

lagmannsrettsdommen er således rettskraftig på dette punkt. 
267 Se Kjelland (2004) s. 34 



 106

bakgrunn ble det foretatt “et mindre skjønnsmessig fradrag i tilknytning til hjelpestønad 

som ikke er utbetalt, men som det burde vært søkt om”. Tilsvarende betraktninger synes 

å ha vært fremme i Bråtane (LA-1999-1448) s. 35. Lagmannsretten gjorde et 

skjønnsmessig fradrag for omsorgslønn som kunne vært utbetalt i den første perioden 

etter skaden under henvisning til at skadelidte “ikke skal bære hele risikoen for at 

moren faktisk ikke fikk opplysninger om sine rettigheter”.  Dommene bygger på et 

synspunkt om at skadevolder plikter å gjøre det som med rimelighet kan forventes for å 

redusere skadelidtes tap ved å gi informasjon til skadelidte om relevante offentlige 

stønader. Brudd på denne “informasjonsplikten” fører til at skadevolders ansvar utvides 

ved at fradraget for offentlige stønader reduseres. Etter min mening har en slik 

betraktning gode grunner for seg. Skadevolder har som profesjonell part god kjennskap 

til de offentlige stønadsordningene, og det vil være lite byrdefullt å oppfylle en slik 

“opplysningsplikt”; en rutinemessig innarbeidelse av et standardformular ved 

henvendelser til skadelidte vil være tilstrekkelig. Hvor det ikke er noe 

forsikringsselskap inne i bildet, er det i mine øyne ikke like naturlig at skadevolder skal 

dele risikoen med skadelidte.   

 

Spørsmålet om det kan gjøres fradrag for offentlige ytelser det ikke er søkt om må etter 

dette bero på en konkret vurdering av hva som med rimelighet kan forventes av 

skadelidte. Som utgangspunkt må det kunne kreves av foreldrene at de søker å avklare 

sine rettigheter overfor de offentlige, og de må selv bære risikoen dersom de 

feilvurderer sin rettsstilling. På den annen side vil kravene til hva som kan ventes av 

foreldrene være små den første tiden, mens kravene til hva man kan forvente av 

skadevolder vil være større. 

5.4.7 Deloppsummering 

Erstatningen skal supplere de offentlige ytelsene, herunder hjelpestønad, pleiepenger og 

omsorgslønn, jf. skadeserstatningsloven § 3-1 tredje ledd. Det følger også av 

tapsbegrensningsplikten at de offentlige ytelsene må uttømmes. 

Tapsbegrensningsplikten har også en side mot skadevolder, og det påligger derfor 

skadevolder (i praksis et erstatningsansvarlig forsikringsselskap) en plikt til å opplyse 

foreldrene om relevante ytelser. Hvis foreldrene på grunn av manglende kjennskap til 

ordningene unnlater å sette frem krav om hjelpestønad, omsorgslønn eller pleiepenger i 
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en innledende fase, kan det derfor gjøres et skjønnsmessig fradrag. Stønadsnivået for 

fremtiden fastsettes etter en sannsynlighetsvurdering, og det er ikke nødvendig at 

ytelsene er rettighetsfestede. 

 

Offentlige ytelser skal bare gå til fradrag i den grad de er kompensasjonsrelevante. Det 

alminnelige kravet til kompensasjonsrelevans består av ulike elementer, herunder et 

årsakskrav og et periodiseringskrav.  Kjernen i kompensasjonsrelevanskravet er at 

fradrag for forutsetter at ytelsene dekker samme behov eller tap som erstatningen. Om 

hjelpestønad, pleiepenger og omsorgslønn skal anses for å ha samme dekningsformål 

som erstatningen vil bero på en konkret tolkning av tildelingsvedtaket for stønaden, jf. 

Hagberg (Rt. 2010 s. 1153). Foreldrenes dekning av barnets rent medisinske behov er 

ikke erstatningsmessig. Et inntektstap på forelderens hånd vil som hovedregel heller 

ikke være dekket av erstatningen. I den grad hjelpestønad, pleiepenger og omsorgslønn 

retter seg mot disse behovene, vil de ikke være kompensasjonsrelevante og skal derfor 

ikke gå til fradrag. 

5.5 Oppsummering 

Samordningen følger et hierarkisk system, hvor utgangspunktet er at hver ytelse 

supplerer den/de foregående.  

 

Hjelpestønad og pleiepenger ligger i bunnen. I den grad det skjer en samordning 

mellom hjelpestønad og pleiepenger synes det alminnelige standpunktet å være at det er  

hjelpestønaden som skal reduseres. Hvordan og når reduksjon skal skje er noe mer 

uklart. Etter min mening bør hjelpestønaden rette seg mot et udekket restbehov hos 

barnet. 

 

Kommunen kan ved tildeling eller utmåling av omsorgslønn gjøre fradrag for 

hjelpestønad og pleiepenger. Omsorgslønnen skal rette seg mot et udekket restbehov, og 

samordningen bør derfor skje slik at man gjør fradrag for det omsorgsbehovet som må 

anses dekket av trygdeytelsene, og ikke et beløpsmessig fradrag for trygdeytelsene som 

sådan.  
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Erstatningen skal igjen supplere hjelpestønad, pleiepenger og omsorgslønn. Det betyr at 

erstatningen retter mot det udekkede omsorgsbehovet etter at det offentliges samlede 

tilbudet er tatt i betraktning (nettoprinsippet). Samordningen med omsorgslønn må 

likevel fortsatt skje etter et bruttoprinsipp, etter skadeserstatningsloven § 3-1 (3) 2. pkt. 

Ved utmåling av erstatning gjelder det til en viss grad et krav om 

kompensasjonsrelevans. Dette innebærer et krav om at de offentlige ytelsene for å 

komme til fradrag må rette seg mot et tap eller et behov som erstatningen ellers måtte 

dekket. Dette får betydning i forhold til det offentliges primæransvar for de medisinske 

behov, slik at hjelpestønad mv. primært tilskrives slike behov. Videre får kravet til 

kompensasjonsrelevans særlig betydning i tilfeller hvor forelderen lider et inntektstap. 

Ytelser som retter seg mot et ikke-erstatningsmessig inntektstap skal ikke gå til fradrag i 

erstatningen.  

 

Etter min mening hadde det vært hensiktsmessig om nettoprinsippet fikk gjennomslag 

som et samordningsverktøy også utenfor erstatningsretten. 

6 Avsluttende refleksjoner  

Avslutningsvis vil jeg presentere en firetrinns omsorgsmodell jeg har utarbeidet som en 

hjelp for tanken. Modellen illustrerer “det kompensasjonsmessige omsorgsarbeidet” for 

foreldre, og viser i den anledning også tanken bak avhandlingens systematikk. 

 

Omsorgsmodellen består av en søyle. Søylen i sin helhet representerer den samlede 

omsorgsbelastning for en forelder med et funksjonsnedsatt barn. Som fremstillingen 

ovenfor har vist er denne i sin helhet ikke gjenstand for kompensasjon. Søylen er derfor 

inndelt i fem felter, hvorav feltet for det kompensasjonsmessige omsorgsarbeidet er 

markert med grønt, mens feltene for det ikke kompensasjonsmessige omsorgsarbeidet er 

markert med rødt. Modellen viser hvordan den kompensasjonsmessige omsorgen 

fastlegges gjennom et krav til årsakssammenheng, innrettelsesplikt (omsorgsplikt), 

supplementsbetraktninger, og til slutt en behovsstandard innenfor hver ordning. Disse 

fire vurderingstemaene/fradragsgrunnlagene er angitt til høyre for søylen.  
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   Figur 2 

 

 

Første trinn består i å gjøre fradrag for barns normale omsorgsbehov etter en 

årsaksbetraktning. Det er naturlig nok bare merbelastning i forhold til det som vanligvis 

følger av det å ha et barn som gir foreldrene rettigheter.  

 

Andre trinn består i å gjøre fradrag for meromsorg knyttet til barnets 

funksjonsnedsettelse som det forventes at forelderen yter vederlagsfritt og omsorg som 

barnet kan forventes å ivareta selv. Det stilles altså visse krav om innrettelse både 

overfor forelder og barn. Dette er særlig fremtredende i forhold til hjelpestønad, men 

må antas å gjelde generelt. Som utgangspunkt gjelder det også en innrettelsesplikt 

innenfor erstatningsretten, men det kan synes som om årsakskravet dominerer 

fradragsvurderingen for erstatningens del. 
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Tredje trinn består i å gjøre fradrag for omsorg som forutsettes dekket gjennom 

offentlige omsorgstilbud. I dette ligger det en forutsetning om et offentlig 

primæransvar. Jeg har valgt å knytte dette opp mot et supplementprinsipp, slik som i 

erstatningsretten. Den stiplede linjen og pilene illustrerer at det ikke er vanntette skott 

mellom de offentlige omsorgstjenestene og kontantytelsene som avhandlingen 

omhandler. For eksempel gjelder det som hovedregel både for erstatning og pleiepenger 

at det formelle omsorgstilbudet avskjærer ytelsen. Innenfor begge regelsett er det 

likevel oppstillet et forsvarlighetskrav. Det er dermed ikke alltid at det formelle tilbudet 

avskjærer rett til en ytelse, selv om dette er hovedregelen. Når det gjelder erstatningen, 

så kan også pleiepenger, hjelpestønad og omsorgslønn plasseres innenfor rammen av 

“offentlig omsorgsansvar”, da denne utmåles etter et nettoprinsipp. 

 

Fjerde trinn består ikke i å gjøre et fradrag, men er tatt med for å synliggjøre at foreldre 

i mange tilfeller vil gjøre en innsats som overstiger det som kompenseres gjennom 

kontantytelsene. Jeg har valgt å kalle dette “overskuddsomsorg”, fordi det dreier seg om 

omsorg som står igjen udekket. Både i velferds- og erstatningsretten gjelder det en 

behovsstandard, og denne vil ikke nødvendigvis dekke opp for foreldrenes iherdige 

innsats. 

 

Etter den skisserte firetrinnsvurderingen står man igjen med det kompensasjonsmessige 

omsorgsarbeidet. Spørsmålet som da reiser seg er hvordan denne omsorgen skal 

verdifastsettes. Som det følger av analysene er det i svært liten grad rom for 

inntektstapsdekning for foreldrene, i alle fall ikke over lengere tid.  
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NOU 1977:35  Lov om barn og foreldre (barneloven) 

NOU 1985:18  Lov om sosiale tjenester mv. 

NOU 1990:20 Forenklet folketrygdlov 

NOU 1994:20  Personskadeerstatning 

NOU 2004:18 Helhet i plan- og sosialtjenestene 

NOU 2011:16 Standardisert personskadeerstatning 

NOU 2011:17  Når sant skal sies om pårørendeomsorg. Fra usynlig til verdsatt og 

inkludert. 

 

Proposisjoner 

Ot.prp.nr. 4 (1972-1973)  Erstatningslovgivningen m. m. (endringslov) 

Ot.prp.nr. 29 (1990-1991)  Sosiale tjenester mv. 

Ot.prp.nr. 6 (1992-1993)   (endringslov) Lov 17 juni 1966 nr. 12 om folketrygd og i 

visse andre lover  
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Ot.prp.nr. 26 (1996-1997)  (endringslov) Folketrygdloven og i arbeidsmiljøloven  

Ot.prp.nr. 24 (1997-1998) (endringslov) Folketrygdloven og i enkelte andre lover 

(Samleproposisjon)  

Ot. prp.nr. 60 (2001-2002) Om lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre 

lover 

Ot.prp. nr. 56 (2002-2003) Om lov om endringer i folketrygdloven 

(samleproposisjon våren 2003) 

Ot.prp.nr.21 (2005-2006) Om lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre 

lover (samleproposisjon høsten 2005) 

Ot.prp. nr. 44 (2006-2007) Om lov om endringar i folketrygdlova og i enkelte andre 

lover (samleproposisjon våren 2007) 

 

Innstillinger 

Innst.O.nr. 56 (1985-1986) 

Innst. S. nr. 180 (1995-1996) Sosialkomiteens innstilling til velferdsmeldingen. 

Innst.O.nr. 46 (1996-1997 Innstilling fra sosialkomiteen om ny lov om folketrygd 

(folketrygdloven) m.v. 

Innst.O.nr. 17 (2002-2003) Innstilling fra sosialkomiteen om forslag fra 

stortingsrepresentantene Gunn Olsen og Asmund 

Kristoffersen om lov om endring i lov 28. februar 1997 

nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) (folketrygdlovens 

regler om pleiepenger til et medlem med omsorg for et 

barn som er innlagt i helseinstitusjon) 

Innst.O.nr.90 (2002-2003)  Innstilling fra sosialkomiteen om lov om endringer i 

folketrygdloven 

Innst. 183 L (2009/2010) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om lov om 

endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven (bedre 

muligheter for å kombinere arbeid med pleie- og 

omsorgsoppgaver) 
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Prop. 64 L (2009-2010) Endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven (bedre 

muligheter for å kombinere arbeid med pleie- og 

omsorgsoppgaver) 

Innst. 424 L (2010-2011) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om lov om 

kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og 

omsorgstjenesteloven)    

Prop. 91 L (2010-2011) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. 

(helse- og omsorgstjenesteloven)  

Rundskriv 

Rundskriv I-42/98 Omsorgslønn 

R22-00-J11  Rundskriv til ftrl. kap. 22 : Utbetaling 

R06-00-B11  Rundskriv til ftrl. kap  6 : Grunnstønad og hjelpestønad 

R09-00-F11 Rundskriv til ftrl kap 9: Stønad ved barns og andre nære 

pårørendes sykdom 

 

Tolkningsuttalelser 

Sosial- og helsedirektoratets brev til fylkesmannen i Troms datert 29. juni 2006 

Rettsavgjørelser 

Rettstidende  

Rt. 1967 s.   Vestby  

Rt. 1997 s. 390  Jørgensen 

Rt. 1993 s. 1524 Ølberg 

Rt. 1993 s. 1547 Skoland   

Rt. 1993 s. 1538 Horseng   

Rt. 1996 s. 958 Stokstad 

Rt. 1997 s. 877 Tolga  

Rt. 1998 s. 639 Bastrup  

Rt. 2002 s. 1436 Bråtane 

Rt. 2003 s. 1358 Psykolog 

Rt. 2007 s. 1415 Nordsjødykker   
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Rt. 2009 s. 425 LØFF II   

Rt 2010 s. 1153 Hagberg   

 

Publiserte underrettsavgjørelser 

LF-1993-55  Torgersen 

LA-1999-1448    Bråtane 

LF-2002-869  Fiskarstrand    

LE-2005-80803 

LE-2006-22712 

LE-2006-22712   

LB-2007-43618  

RG-2007-193  

TOSLO-2006-66533 

TOSLO-2009-56424 

 

Upubliserte underrettsavgjørelser   

Oslo byretts dom av 29. okt. 1990    Sikkeland 

Frostating lagmannsretts dom av 24. mar. 2003  Myhre 

Asker og Bærum herredsretts dom av 14. mars 1996.  

 

Kjennelser fra Trygderetten 

Kjennelser 2000 Kjennelser 2001 Kjennelser 2002 Kjennelser 2003 

00/1547 01/3222 

01/3307 

02/315 

02/4021 

02/4118 

02/4646 

 

03/1949 

03/2005 

03/3623 

03/3888 

03/4067 

03/743  

Kjennelser 2004 Kjennelser 2005 Kjennelser 2006 

 

Kjennelser 2007 

04/665 

04/1799 

05/0939. 

05/311 

06/240 

06/872 

07/1019  

07/2011 
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04/1825 

04/1938 

04/3525 

04/4986 

04/4197 

04/3634 

04/3714 

05/411 

05/1140 

05/3561 

05/3719 

 

06/1159 

06/1418 

06/2272 

 

07/2244 

07/2700 

07/3372 

07/3493 

07/3690 

 

Kjennelser 2008 Kjennelser 2009 Kjennelser 2010 Kjennelser 2011 

08/734 

08/1012 

08/1639 

08/1943 

08/2542 

 

09/58 

09/783  

09/1142 

09/1800 

09/1296 

09/2168 

09/2298 

 

10/212 

10/213 

10/226 

10/824 

10/833 

10/895 

10/972 

10/1714 

10/2314 

10/2374 

10/2403 

10/2322.    

11/15 

11/649 

11/984 

 

 

Vedtak fra Pasientskadenemnda 

PSN-2003-0467 

PSN-2003-0841 

PSN-2004-297 

PSN-2005-800 

PSN-2005-727 

PSN-2005-727 

PSN-2009-215 

PSN-2009-489 

PSN-2009-796 

PSN-2009-654 
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PSN-2009-655 

PSN-2009-810 

Uttalelser fra sivilombudsmannen 

Somb-2003-33 

Nettressurser 

www.helsetilsynet.no 

www.rettsdata.no 

www.somb.no 

Kontaktpersoner 

Kristin Kramås - Hestenes og Dramer 

Nils Nygaard - UiB 

Thor Foyn - NPE 

Andre kilder 

Sivilombudsmannens årsmelding for 2005 

Brev av 29. juni 2006 fra Sosial- og helsedirektoratet til fylkesmannen i Troms 

Brev av 7. april 2005 fra Helsedirektoratet til Fylkesmannen i Vest Agder 

8 Lister over tabeller og figurer m v 

Figur 1 “samordningsmodellen”, side 102 

Figur 2 “omsorgsmodellen”, side 108 

Se http://www.ub.uio.no/ujur/henvisninger/  


