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I tre år har Gro Mesna 
Andersen fått pleiepenger 
for sine to ME-syke barn. 
Så kom avslaget. Både Gro 
og ME-foreningen reage-
rer på begrunnelsen. 

PLEIEPENGER 
JENNY ULSTEIN 
jenny.derasmo@laagendalsposten.no 

Hun er mor til to ME-syke barn 
på 13 og 15 år. I tre år har de fått 
oppfølging av en spesialist på 

barnesykdommer i Oslo, som har 
sendt erklæring til Nav om behovet 
for 50 prosent pleiepenger.  

Vil gå utover mange 
Etter tre år med pleiepenger kom nylig 
avslaget etter søknad om en ny perio-
de pleiepenger. Men det er særlig be-
grunnelsen i vedtaket fra Nav som får 
henne til å stusse;  

««Erklæringen i søknaden er under-
skrevet av spesialist i barnesykdom-
mer Lauritz Stoltenberg.  Slik vi for-
står det er han en privatpraktiserende 
spesialist og ikke tilknyttet et sykehus 
som er omfattet av spesialisthelsetje-
nesten».

Hun reagerer på at vurderingene fra 
spesialisten som har fulgt opp og kjen-

ner barna fra de siste tre årene,  ikke 
lenger vektlegges. 

– Det sitter en gjeng byråkrater og 
overstyrer spesialistene.  Dersom det-
te er en endring vil det gå utover man-
ge, sier Andersen. 

– Svært uforutsigbart
Etter avslaget tok hun kontakt med 
forvaltningsavdelingen i Nav. Der fikk 
hun beskjed fra en saksbehandler om 
at det er gjort en innstramming av re-
gelverket for pleiepenger. Hun fikk 
også beskjed om at spesialisten barna 
hennes har brukt, er én av dem som 
ikke lenger skal godkjennes. 

– Har du forståelse for at Nav ser be-
hov for en innstramming på dette om-
rådet? 

– Nei, i slike saker må Nav høre på 
spesialistene. Slik det er nå er syste-
met svært uforutsigbart for de famili-
ene det gjelder, og det blir en kjempe-
byrde, sier Andersen. 

– Hva blir konsekvensen for dere om 
dere ikke får pleiepenger? 

– Da må jeg enten tilbake i full jobb, 
noe jeg mener vil være fullstendig 
uforsvarlig med to barn hjemme som i 
perioder ikke tar til seg næring på 
egen hånd. Eller så må jeg ta 50 pro-
sent permisjon uten lønn, noe som vil 
bli svært vanskelig, sier Andersen. 

Unødvendig byråkrati
Også pårørendekontakt i Norges ME-
forening, Mette Schøyen, reagerer på 
begrunnelsen i avslaget fra Nav, og 
det hun opplever som en innstram-
ming i praksis. Dersom søknader fra 
private spesialister ikke lenger skal 
godkjennes i pleiepengesøknader, 
mener hun det er alvorlig. 

– Foreldre til ME-syke barn sliter 
ofte fra før med å finne leger med god 
kompetanse på ME, sier Schøyen. 

Hun frykter en slik innstramming 
vil skape unødvendig byråkrati og 
ramme en fra før sårbar gruppe. 

Har to ME-syke barn. Får ikke lenger pleiepenger 

Mener Nav over-
styrer legene

I slike saker må 
Nav høre på spe-
sialistene. 

Gro MESNa aNdErSEN 
Mor til to ME-syke barn

!

Dette svarer Nav på våre 
spørsmål; 

– Stemmer det at reglene om 
pleiepenger er strammet inn? Og 
hva konkret er det som blir en-
dret? 

 –  Stemmer det at søknader 
fra private spesialister ikke 
lenger skal godkjennes når det 
gjelder pleiepenger? 

 – Hvordan skal det nå 
vurderes hvem som får og hvem 

som ikke får pleiepenger? 

Etter to dager får Laagendals-
posten svar fra kommunika-
sjonsavdelingen i Nav. Det er 
ikke svar på de konkrete spørs-
målene, men de skriver følgen-
de; 

«Reglene for pleiepenger er 
ikke endret. Vilkårene for å få 
pleiepenger ved omsorg for 
barn fremgår av folketrygdlo-
ven §§ 9–10 og 9–11.  For å få 

pleiepenger må barnets 
pleiebehov dokumenteres ved 
legeerklæring fra den helsein-
stitusjon som har behandlet 
barnet. Dette fremgår av 
folketrygdloven § 9–14. I NAVs 
retningslinjer til hvordan 
bestemmelsen skal praktiseres 
står det; «Legeerklæring må 
utstedes fra den sykehusavde-
ling som har ansvaret for 
behandlingen av barnet. 
Erklæringen må redegjøre for 

barnets situasjon og behovet for 
foreldrenes nærvær.» 

«Fastleger, private spesialis-
ter som ikke har tilknytning til 
en helseinstitusjon, og annet 
helsepersonell faller da 
utenfor lovens rekkevidde.  
Saksbehandlingen av plei-
epenger er nå spesialisert i 
NAV. To forvaltningsenheter 
behandler søknader om 
pleiepenger for hele landet. 
Spesialisering av saksbehand-

lingen skal sikre lik praksis og 
saksbehandlingstid for alle 
brukere. Der hvor det tidligere 
har vært en noe liberal praksis 
kan det oppleves at praksis er 
«ny» fordi vi nå har en praksis 
som er i tråd med regelverket». 

På grunn av taushetsplikten 
kan ikke Nav svare mer 
konkret om saken. 

 

– reglene for pleiepenger er ikke endret

Fra onsdag kan du ikke 
lenger tenne opp bål i 
skogen. 

ToNhILd S. STraNd
tonhild.solberg@laagendalsposten.no

Bålforbudet gjelder fra 15. april 
til 15. september. I denne peri-
oden er det ikke tillatt å tenne 
opp bål i skogen uten tillatelse 
fra den lokale brannsjefen, på 
grunn av faren for skog-, gress- 
og lyngbranner.

Det er tørt i skog og mark, og 
det har flere branntilløp på øst-
landsområdet den siste tiden.

– Særlig i hellinger, der sola 
har stått, er det tørt, sier Arne 
Holthe i Kongsberg brann og 
redning.

Fredag rykket brannvesenet 
ut til en gressbrann på Skollen-
borg. Heldigvis gikk det bra. Og 

for en måneds tid siden  var det 
åtte gressbranner på kort tid, 
alle antent av gnister fra toget.

Holthe forteller at det ikke 
har vært mange slike hendelser 
i Kongsberg den siste tiden, 
men at det likevel er grunn til å 
være på vakt.

– Folk bør være forsiktige når 
de ferdes i skogen, mener 
Holthe.

På skogbrannindeksen til 
yr.no anslås skogbrannfaren i 
Kongsberg og Rollag, til gul, 
som indikerer fare for skog-
brann. Det er varslet lite eller 
ingen nedbør i uken som kom-
mer. 

nå må du droppe båltenning i skogen

bål: Fra 15. april er det forbudt med bål i skog og mark. 

Skift dekk
Kjører du med piggdekk? I 
går var siste frist å skifte.

Regelen er nemlig at 
piggdekkene skal tas av 
senest første mandag etter 
andre påskedag. I år betyr 
det 13. april. 

Blir du stoppet med pigg-
dekk på bilen, vil det i 
utgangspunktet bety 
gebyr. Men det understre-
kes at tilstrekkelig veigrep 
veier tyngre enn fristen.


