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Høringssvar – Endringer i folketrygdelovens bestemmelser om 

foreldrepenger 
 

Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) har mottatt ovennevnte høring og har noen 

kommentarer til forslagene. 

 

Innledningsvis vil vi gi uttrykk for at vi er glade for at det nå foreta noen endringer i denne 

ordningen. Vårt utgangspunkt er ikke en eventuell reduksjon i arbeidsmengden for NAV. Vår 

glede er med tanke på at forslaget gir muligheter for å skape en bedre ordning for brukeren. 

K&F har samme inntrykk som departementet at enkelte foreldre har gått glipp av 

permisjonsmuligheter da de ikke har vært klar over reglene og frist for å kunne søke om 

utsettelse. Ved å foreslå at opptjeningstiden for både mor og fars rettigheter til foreldrepenger 

skal ha samme utgangspunkt, likestilles disse i sitt foreldreskap.  Forslaget bidrar til mer 

rettferdighet. Vi er noe usikre på om kanskje det vil bli noen tapere ved dette. I og med at 

dette er noe usikkert, velger vi foreløpig å være positive til endringen. Så oppfordres 

departementet heller til å følge utviklingen nøye. Skulle det bli en del tapere, må man heller 

komme tilbake med justeringer som kan bedre dette. 

 

K&F er glad for forslaget om endringene for tidspunkt for uttak av foreldrepermisjonen. Det 

at det nå foreslås at permisjonen kan tas ut frem til fylte 3-år bidrar til fleksibilitet og 

valgfrihet for den enkelte familie. Vi tror fleksibilitet og valgfrihet for familien gjør at flere 

får muligheten til lengre samvær med egne barn i de første leveår. Dette anser vi som svært 

viktig. Forslaget til endring vil gi flere fedre anledning til mer uttak av foreldrepermisjon når 

det kan tilpasses hans arbeid. 

 

K&F hadde sett det som en fordel at man i forbindelse med disse endringene også hadde 

foreslått et minstenivå for foreldrepenger. K&F foreslår at foreldrepengenes minstenivå settes 

lik minstepensjon for enslige, og utbetales i terminer som skattepliktig pensjonsgivende 

inntekt. 

 

Videre vil vi foreslå at dersom far ikke kan ta ut sin del av foreldrepermisjon på grunn av 

arbeids-/yrkessituasjon, må mor få bruke den. 
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Avslutningsvis vil vi beklage at departementet ikke samtidig benyttet anledningen til å se på 

ordningen for engangsstønad ved fødsel. Her er det behov for endringer. K&F vil foreslå at 

engangsstønad ved fødsel og adopsjon må være lik foreldrepengenes minstesats i de tilfeller 

der mor ikke har tilknytning til arbeidslivet. 

 

Med vennlig hilsen 

Norges Kvinne- og familieforbund 

 
Elisabeth Rusdal 

Forbundsleder        Sonja Kjørlaug (sign) 

         Nestleder 

 


