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HØRINGSSVAR- ENDRINGER I FOLKETRYGDLOVENS BESTEMMELSER OM
FORELDREPENGER

Vi viser til mottatt høringsbrev datert 20.12.2012, samt høringsnotatet- endringer i
folketrygdlovens bestemmelser om foreldrepenger.
InorAdopt synes det er positivt at det nå kommer endringer som gjør reglene klarere i forhold
til foreldrepenger. Vi vil også benytte sjansen til å uttrykke at vi er glad for at det i høst kom
en presisering om at foreldrepenger også gjelder ved opphold i utland, da dette er relevant for
flere av våre søkere som ønsker å adoptere fra utlandet.
Utover dette har vi følgende kommentarer til høringsnotatet:

1.2 Gjeldene rett

Mot slutten av dette avsnittet står det følgende:
- Nårfar tar utfedrekvote, kan mor være hjemme samtidig hvis foreldrene onsker det. Skal

far ta ut mer enn fedrekvoten, ma mor ga ut i arbeid eller utdanning eller være,fOr syk til a ta
seg av barnet. Det samme aktivitetskravet gjelder hvis far skal ta utforeldrepenger i tiIfller
der mor har opptjent rett til fireldrepenger-

Ut i fra et adopsjonsfaglig perspektiv bør det ikke gjøres forskjell på mor og far i dette
tilfellet. Et adoptert barn trenger tilstedeværelse og trygghet fra begge foreldrene fra
omsorgsovertakelsen. Vi mener også at det i forhold til adopsjon bør åpnes for at begge
foreldrene kan ta ut perm isjon samtidig, da det de første ukene er viktig at begge foreldrene
får blitt kjent med barnet og gi det den tryggheten det trenger. 1dag velger mange foreldre å
være hjemme de første ukene sammen for å skape en god og trygg overgang for barnet, og
bruker da enten oppspart ferie eller ulønnet permisjon.

Vi har også en generell kommentar som ikke går direkte på høringsnotatet:
Som det kommer fram i høringsnotatet, gjelder foreldrepengene ved adopsjon ved
omsorgsovertakelse. Flere familier ønsker i dag å søke om foreldrepenger før de reiser til
utlandet for å hente barnet sitt. I flere tilfeller er datoen for omsorgsovertakelsen usikker og
kan dermed bli endret under utenlandsoppholdet. I dag er det slik at enkelte NAV kontorer tar
i mot søknad om foreldrepenger i forkant, mot at familien sender en bekreftelse når
omsorgsovertakelsen har funnet sted.
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Enkelte NAV kontorer nekter derimot å ta i mot slike søknader, og dermed må alle
søknadsdokumenter sendes i etterkant av omsorgsovertakelsen. Av hensyn til søkerne ber vi
om at det tilrettelegges slik at samtlige NAV kontorer tar i mot slike søknader på forhånd og
dermed sikre lik praksis i hele landet.

InorAdopt takker for muligheten til å komme med innspill til dette høringsnotatet.

Med vennlig hilsen

/

Hanne Olsen
Daglig leder


