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Forslag til forenklinger i regelverket om foreldrepenger - Høring 

Viser til oversendelse datert 24. februar i år, om forenklinger i regelverket om foreldrepenger. 

 

Det fremgår av høringsnotatets pkt. 1 at bestemmelser om ventelønn og vartpenger fjernes 

fra bestemmelsen om opptjening av rett til foreldrepenger. Dette er gitt en nærmere omtale i 

pkt. 4 i høringsnotatet. 

 

Lov om statens tjenestemenn m.m. § 13 nr. 6 og lov om Statens pensjonskasse § 24 tredje 

ledd, slik bestemmelsene den gang lød, ble opphevet med virkning fra 1. mars 2016. Dette 

betyr at det ikke blir nye mottakere av ventelønn eller vartpenger etter dette tidspunkt. De 

som på dette tidspunktet var mottakere av slike ytelser, skal derimot fortsatt kunne motta 

disse, dersom vilkårene er oppfylt. Ordningen med ventelønn og vartpenger er således nå 

under utfasing. 

 

I forbindelse med lovendringene er det regulert at mottakere av disse ytelsene ikke skal bli 

berørt av utfasingen, slik at de fortsatt skal kunne motta ytelsene uten at dette samtidig 

begrenser rettigheter som allerede er innvilget. Vi viser i denne forbindelse til Prop. 2 L 

(2015-2016), jf. Innst. 89 L (2015-2016), vedtakspunkt V. Her står det at den som har rett til 

ventelønn eller vartpenger når loven trer i kraft, fortsatt skal ha rett til ventelønn eller 

vartpenger etter de reglene som gjaldt ved endringen. 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ikke oversikt over om noen mottakere av 

disse ytelsene kan være i en situasjon hvor rett til foreldrepenger kan være aktuelt. Vi vil 

likevel vise til overgangsreglene, og minner om at overgangsbestemmelsene ikke avskjærer 

rettigheter som eksisterte på utfasingstidspunktet 1. mars 2016.  

 

Barne- og likestillingsdepartementet 

Postboks 8036 Dep 
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Side 2 
 

Med hilsen 

 

 

Hanne Finstad (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Anny Skarstein 

seniorrådgiver 
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