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Høringssvar – endringer i folketrygdlovens bestemmelser om 
foreldrepenger. 
 

Vi viser til høringsbrevet fra departementet datert 20.12. 2012.  
 

Adopsjonsforum er Norges største autoriserte formidlingsorganisasjon for 
internasjonale adopsjoner. Vi har over 3 000 familier som medlemmer, og har siden 
starten i 1970 formidlet adopsjon av over 9 100 barn til nye familier i Norge.  
 

Foreldrepengeordningen skal sikre inntekt for foreldre i forbindelse med fødsel og 
adopsjon. Regelverket er imidlertid i all hovedsak beregnet på de som føder barn 
selv. Da vil som regel mor være hjemme med barnet den første tiden etter fødselen, 
og det har vært viktig for myndighetene å sikre at far også får sin del av 
permisjonstiden med barnet. 
 

De som adopterer barn fra utlandet får ikke de tre første ukene med foreldrepenger 
før fødselen, da disse ukene primært er begrunnet medisinsk. For adoptivforeldre 
blir dermed permisjonstiden kortere, til tross for at de ofte må ta fri for å forberede 
hentereisen og  omsorgsovertakelse i en svært hektisk periode før de skal møte 
barnet.  
 

Ved adopsjon er det ingen spesiell grunn til at mor skal ha den første delen av 
permisjonstiden for barnet, da bl.a. amming ikke er aktuelt. For Adopsjonsforum er 
det viktig at det gis full fleksibilitet med hensyn til hvilken av foreldrene som da 
eventuelt tar ut foreldrepenger først. Vi støtter derfor intensjonen i regelendringen 
om å gi familiene større fleksibilitet i forhold til hvordan permisjonen med 

foreldrepenger tas ut. 
 

En god del av de som adopterer fra utlandet har lange opphold på 6-9 uker i 
samband med henting av barn. De fleste foreldrene må derfor kombinere 
omsorgspermisjon med foreldrepenger (fra dato for overtakelsen av omsorgen) med 
uttak av ferie/avspasering, velferdspermisjon (med eller uten lønn), osv.  
 

For de familiene som adopterer fra enkelte land (Madagaskar for Adopsjonsforum og 
Kenya for InorAdopt) er det snakk om enda lengre opphold. I Madagaskar er 3 
måneder normaltiden for en hentereise pga. lovverket i landet. (I Kenya er 
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oppholdstiden vesentlig lenger - minst 6 måneder, men som regel lenger.) I en slik 
situasjon kan et foreldrepar på Madagaskar gå glipp av 6 månedslønninger som bare 
delvis kompenseres av foreldrepenger under permisjonen. Det er viktig å bruke disse 

månedene til å etablere god og trygg tilknytning mellom barn og foreldre. Det er 
derfor ønskelig at begge foreldre har hele tiden sammen med barnet mens 
adopsjonsprosessen pågår.  
 
Muligheten for at den ene av foreldrene kan være i lønnet arbeid under et langt 
opphold i utlandet vil som en hovedregel ikke være til stede. For noen familier kan 
det da være ønskelig at både mor og far kan ta ut deler av foreldrekvoten samtidig. 
Vi har ikke hatt mulighet til å vurdere de juridiske sidene ved dette. Hvis man 
eventuelt tar ut «dobbelt kvote» i noen uker får barnet en kortere periode med 
foreldre i permisjon etter hjemkomsten. Vi ber likevel departementet vurdere 
muligheten for en slik fleksibilitet – men kun for adoptivforeldre med langt opphold 
i utlandet, da disse er i en annen situasjon enn de får barn i Norge.  
 
Fleksibelt uttak av foreldrepenger gjelder opp til barnet er tre år for de som føder 
sine barn. Da medianalder for adopterte barn i gjennomsnitt er over 2 år på 
adopsjonstidspunktet går vi ut fra at denne grensen på tre år for barnets alder ikke 
gjelder for adoptivforeldre. Dette må derfor håndteres på samme måte som for 
kontantstøtten der det er unntaksregler for adopterte barn.  
 

Vi takker for denne anledningen til å kommentere forslaget til regelendringer, og ber 
spesielt om at departementet tar hensyn til de spesielle omstendighetene for de som 
får foreldrepenger etter adopsjon.  
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