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Høringssvar: Høring om endring i regelverk for foreldrepenger

Unio har hatt høringen til vurdering, og har følgende tilbakemeldinger på forslagene.

Samme opptjeningstidspunkt for mødre og fedre

For å sikre like regler for fedre og mødre, ønsker Barne-, likestillings- og
diskrimineringsdepartementet (BLD) å endre regelverket slik at far må ha opptjent rett til
foreldrepenger når mors uttak starter.

Ved en endring av regelverket slik at opptjeningstidspunktet blir det samme for mødre og fedre,
forutsetter vi at mor skal få overført fedrekvoten til seg dersom far ikke har opptjent rett til
foreldrepenger, slik regelverket er i dag.

Unio støtter forslaget om at det innføres samme opptjeningstidspunkt for mødre og fedre for rett
til foreldrepenger.

Beregningstidspunkt for foreldrepenger
BLD foreslår to mulige tidspunkt for beregning av foreldrepengenes størrelse:

- Opptjenings- og beregningstidspunktet blir det samme (tre uker før termin)
- Beregningstidspunktet settes til det tidspunktet foreldrepenge perioden starter for hver av

partene

Av hensyn til forenkling av regelverket og likebehandling av foreldrene mener Unio at
foreldrepengene bør beregnes på samme tidspunkt for begge. Unio støtter BLDs forslag.

Fleksibelt uttak av foreldrepenger — herunder fjerne bestemmelsen om at stønadsperioden
løper sammenhengende

BLD ønsker et enklere regelverk som sikrer familiens fleksibilitet og en forenkling for NAV i
administrering av ordningen. BLD har derfor foreslått å fjerne bestemmelsen om at
stønadsperioden løper sammenhengende.

NAVs erfaring er at mange ikke setter seg inn i reglene eller glemmer å søke, eller ikke søker
innen fristen, og dermed mister foreldrepengedager. Endringen vil forenkle dette. I tillegg vil det
ikke stilles krav til heltidsarbeid for å forskyve foreldrepengeperioden. Eksempler der dette er
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relevant er foreldre som skal avlegge eksamen, deltar på arbeidsmarkedstiltak, mottar
arbeidsavklaringspenger eller tar ut tariffestet ferie.

Unio mener forslagene innebærer likebehandling, forenkling og tydeliggjøring som, samlet sett, vil
være en forbedring både for brukerne av ordningen og for NAV som administrerer ordningen.
Unio støtter BLDs forslag.

Vennlig hilsen
Unio

sekretariatssjef seniorrådgiver

Unio - Stortingsgt.2, 0158 Oslo. - Tel: +4722 70 88 50- www.unio.no.
Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede


