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Høring – endringer i folketrygdlovens bestemmelser om 
foreldrepenger 
 
Vi viser til departementets brev av 20. desember 2012, med forslag om følgende endringer 
i reglene for foreldrepenger: 
 

 Bestemmelsen om at stønadsperioden løper sammenhengende foreslås fjernet.  Det 
innebærer at det ikke stilles noen vilkår for utsettelse av foreldrepenger, og foreldrene 
kan fritt bestemme når de vil ta ut foreldrepengedagene innen barnet fyller tre år. 

 Det foreslås å innføre et felles opptjeningstidspunkt for mødre og fedre.  Det innebærer 
at både mor og far må ha opptjent rett til foreldrepenger tre uker før fødselen. 

 
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) slutter seg til begge disse forslagene.  
 
Vårt medlemsforbund AVYO (som organiserer medlemmer i NAV) har hatt saken på høring 
blant sine tillitsvalgte og fått mange nyttige innspill. I det følgende vil vi derfor også gjengi 
disse: 
 
Til forslaget om å fjerne bestemmelsen om at stønadsperioden løper sammenhengende: 
 
AVYO støtter forslaget om å fjerne denne bestemmelsen.  Vi mener det blir en mer 
fleksibel ordning for brukerne, som både er enklere å bruke og er mer forutsigbar.  Den vil 
dessuten bidra til å øke likestillingen, ved at foreldrene fritt kan bestemme når de vil ta ut 
foreldrepengedagene innen barnet fyller tre år. 
 
Forslaget vil hovedsakelig bli en enklere ordning å administrere for NAV. 
 
Noen av innspillene påpeker: 

 Mange har flere arbeidsforhold, og hvis dekningsgraden skal kunne endres flere 
ganger, må det komme regler som lar seg håndtere i praksis. 

 Det må tas stilling til om dagens regel om at ubrukte stønadsdager går tapt ved uttak av 
foreldrepenger for nytt barn skal videreføres eller fjernes.  Hvis denne regelen fjernes vil 
det kunne føre til merarbeid for NAV og mer kompliserte regler. 

 Når det åpnes for en mer fleksibel ordning for uttak av foreldrepenger før barnet fyller 
tre år, bør dette presiseres slik at foreldrene ikke har en forventning om å kunne avvikle 
resterende dager for første barn etter at ny stønadsperiode har startet. 

 Foreldrene må vel fremme en skriftlig henvendelse til NAV om når de skal ha utbetalt 
foreldrepenger, og det bør vurderes en frist på dette for å sikre riktig utbetaling. 
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Til forslaget om å innføre et felles opptjeningstidspunkt for mødre og fedre: 
 
Innspillene til AVYO til dette forslaget er langt mer varierende, og flere har valgt å ikke 
kommentere. 
 
Momenter fra innspill som støtter forslaget: 

 Foreldrene likestilles i forhold til opptjening. 

 Foreldrene gis en forutsigbarhet til rettigheter.  

 Forenkling for NAV, som gir besparelser. 
 
Momenter fra innspill som går imot forslaget: 

 Grunnlagsberegningstidspunktet bør være individuelt utfra inntekt på tidspunkt for uttak, 
fordi fedre vil kunne tape på det.  Det vil i så fall være ugunstig utfra 
likestillingsperspektivet, ved at det minsker motivasjonen til å ta ut fedrekvoten. 

 Vil bli vanskelig å forstå for foreldrene, spesielt når det gjelder fars rettigheter 

 Stor fare for at felles opptjenings- og beregningstidspunkt vil bli merbelastning for både 
brukerne og NAV.  Foreslår i stedet at dagens regler for opptjeningstidspunkt 
videreføres, med unntak av regelen om at far må ha opparbeidet seg rett til 
foreldrepenger før felles stønadsdager er tatt ut, og at beregningstidspunktet settes til 
det faktiske tidspunkt foreldrene starter sitt uttak. 

 
AVYO ser at forslaget om felles opptjeningstidspunkt kan føre til negative konsekvenser for 
noen fedre.  Det antas imidlertid at det er et lite antall dette vil gjelde, og at de samlede 
konsekvensene vil bli begrensede. 
 
Samlet sett mener AVYO at forslaget virker fornuftig.  Foreldrene likestilles ved 
opptjeningen, brukerne får en forutsigbar ordning, og som i tillegg blir enklere å 
administrere for NAV. 
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