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Tilråding fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet av 8. april 2011, 
godkjent i statsråd samme dag. 

(Regjeringen Stoltenberg II)

1 Proposisjonens hovedinnhold

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartemen-
tet legger med dette fram forslag til endringer i 
lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folke-
trygdloven) kapittel 14 om ytelser ved fødsel og 
adopsjon. Endringene gjelder forlengelse av den 
samlede stønadsperioden for foreldrepenger med 
en uke og utvidelse av fedrekvoten med to uker. 
Forslaget innebærer at fedrekvoten utvides med 
en uke innenfor gjeldende stønadsperiode og at 
den perioden som er til valgfri fordeling mellom 
foreldrene blir en uke kortere enn i dag. 

Proposisjonen inneholder også forslag om å gi 
fedre rett til å ta ut foreldrepenger i samme uketall 
som fedrekvoten (tolv uker) i tilfeller der mor 
mottar uførepensjon fra folketrygden. 

Forslagene ble fremmet i Prop. 1 S (2010-
2011) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepar-
tementet. Stortinget sluttet seg til forslagene 
under budsjettbehandlingen, jf. Innst. 14 S (2010-
2011). Denne proposisjonen inneholder de nød-
vendige lovendringene for gjennomføring av bud-
sjettvedtaket.

2 Bakgrunn

I Prop. 1 S (2010-2011) Barne-, likestillings- og 
inkluderingsdepartementet ble det foreslått å 

utvide den totale stønadsperioden for foreldrepen-
ger med en uke og fedrekvoten med to uker fra ti 
til tolv uker med virkning for fødsler og omsorgs-
overtakelser fra og med 1. juli 2011. Begrunnel-
sen for forslaget var at fedrekvoten er et av de vik-
tigste tiltakene for økt uttak av foreldrepenger 
blant fedre. Å utvide fedrekvoten øker dermed 
fedres deltakelse i omsorgen for barnet det første 
leveåret og er viktig for tidlig å etablere god kon-
takt mellom far og barn.

I budsjettproposisjonen ble det også foreslått å 
gi fedre rett til å ta ut foreldrepenger i samme uke-
tall som fedrekvoten (tolv uker) i tilfeller der mor 
mottar uførepensjon. Far er i dag forhindret fra å 
ta ut foreldrepenger i slike tilfeller fordi mor ikke 
har opptjent rett til foreldrepenger og heller ikke 
kan gå ut i arbeid eller utdanning etter fødselen.

Stortinget sluttet seg under budsjettbehandlin-
gen til forslagene. Komiteens flertall (medlem-
mene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti 
og Senterpartiet) uttaler blant annet at de ”ser 
positivt på at regjeringen utvider den totale fød-
selspermisjonen med 1 uke til far, og øremerker 1 
uke som i dag ligger i den valgfrie delen av forel-
drepermisjonen”, jf. Innst. 14 S (2010-2011).

Videre sier komiteen at den ”ser positivt på 
endringene i foreldrepengene som styrker fedres 
rett til å ta ut foreldrepenger på selvstendig grunn-
lag for å sikre et mer likestilt foreldreskap.” 
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3 Om fedres rett til foreldrepenger

Fedrekvoten innebærer at en andel av stønadspe-
rioden for foreldrepenger er reservert for far. 
Fedrekvoten ble innført 1. april 1993 og var da på 
fire uker. Fedrekvoten ble utvidet med en uke til 
fem uker 1. juli 2005 og med ytterligere en uke til 
seks uker 1. juli 2006. Ved begge disse utvidelsene 
ble også den totale stønadsperioden forlenget 
med en uke. Med virkning for fødsler og omsorgs-
overtakelser fra og med 1. juli 2009 ble fedrekvo-
ten utvidet med ytterligere fire uker, jf. Ot.prp. nr. 
56 (2008-2009). Den totale stønadsperioden ble 
samtidig forlenget med to uker. I dag utgjør fedre-
kvoten ti uker av en samlet stønadsperiode på 46 
uker med 100 prosent dekningsgrad eller 56 uker 
med 80 prosent dekningsgrad. Ved adopsjon er 
stønadsperioden henholdsvis 43 eller 53 uker.

Siktemålet med fedrekvoten er å få flere fedre 
til å ta aktivt del i omsorgen i barnets første leveår. 
Helt siden 1977 har fedre hatt mulighet til å dele 
foreldrepengeperioden med mor hvis begge har 
opptjent rett til foreldrepenger. Få benyttet seg av 
denne muligheten; bare 2-3 prosent av fedrene tok 
ut foreldrepenger på begynnelsen av 90-tallet.

Innføringen av fedrekvoten i 1993 medførte en 
betydelig økning i fedres uttak av foreldrepenger, 
og andelen som benytter fedrekvoten har økt 
gradvis siden 1993. Fedres uttak følger i stor grad 
lengden på fedrekvoten. Etter at fedrekvoten ble 
økt til seks uker, var det langt flere fedre som tok 
ut seks uker enn det som var tilfellet da fedrekvo-
ten var fire uker. Den fulle effekten av utvidelsen 
til ti uker i 2009 vil tidligst kunne ses i statistikken 
for 2011. Det er allerede registrert en økning i 
fedreuttaket. I 2009 tok fedrene ut 11,8 prosent av 
foreldrepengedagene ved fødsel. I 2010 var fedre-
uttaket økt til 15 prosent. 

Far har ikke rett til fedrekvote i alle tilfeller. 
For at far skal ha rett til fedrekvote, må begge for-
eldre ha tjent opp rett til foreldrepenger. Rett til 
foreldrepenger opptjenes ved å være yrkesaktiv 
med pensjonsgivende inntekt i minst seks av de 
siste ti månedene før uttaket starter. Den pen-
sjonsgivende inntekten må på årsbasis svare til 
minst halvparten av grunnbeløpet (grunnbeløpet 
utgjør pt. 75 641 kroner). 

Selv om mor ikke har opptjent rett til foreldre-
penger, kan far ta ut foreldrepenger på selvstendig 
grunnlag. Ved uttak på selvstendig grunnlag stil-
les det krav til mors aktivitet, jf. folketrygdloven § 
14-13. Dette innebærer at far kan ta ut foreldre-
penger bare hvis mor etter fødselen eller 
omsorgsovertakelsen går ut i arbeid, tar offentlig 
godkjent utdanning på heltid, tar offentlig god-

kjent utdanning i kombinasjon med arbeid som i 
sum gir heltid eller deltar på heltid i introduk-
sjonsprogram eller kvalifiseringsprogram. Videre 
kan far ta ut foreldrepenger dersom mor er inn-
lagt i helseinstitusjon eller på grunn av sykdom 
eller skade er helt avhengig av hjelp til å ta seg av 
barnet. I slike tilfeller er fars maksimale stønads-
periode 37 uker eller 47 uker avhengig av valgt 
dekningsgrad. Far kan i utgangspunktet ikke ta ut 
foreldrepenger de første seks ukene etter fødse-
len. Far kan likevel ta ut foreldrepenger i denne 
perioden hvis mor på grunn av sykdom eller 
skade er helt avhengig av hjelp til å ta seg av bar-
net eller er innlagt i helseinstitusjon. 

Om lag 6 500 fedre med egen opptjening har i 
dag ikke mulighet til å ta ut foreldrepenger fordi 
mor ikke har opptjent rett og heller ikke oppfyller 
aktivitetskravet etter fødselen.

4 Departementets vurderinger og 
forslag

4.1 Utvidelse av fedrekvoten og den totale 
stønadsperioden

Gode permisjonsordninger er viktige for at både 
mor og far skal kunne kombinere omsorg for små 
barn med yrkesaktivitet. Fedre og mødre har i 
dag sammenliknbare rettigheter. Det er likevel 
kvinner som tar størst del av foreldrepermisjonen 
og som arbeider mest deltid. Det er behov for å 
støtte en utvikling der fars omsorgspotensiale 
utnyttes i større grad enn i dag. Fedres omsorgs-
deltakelse i barnets første leveår er viktig for tidlig 
å etablere god kontakt mellom far og barn. Økt 
fedreuttak av foreldrepenger kan skape et godt 
grunnlag for foreldrenes omsorgsfordeling også 
når barna blir større. I tillegg til de godene det 
fører til for barnet er økt deltakelse i barneomsor-
gen blant fedre en betingelse for økt yrkesaktivitet 
blant mødre og for et mer likestilt foreldreskap. 
Meld. St. 6 (2010-2011) Likestilling for likelønn
redegjør for hvordan småbarnsfasen øker lønns-
forskjellene mellom kvinner og menn. En utvi-
delse av fedrekvoten vil ventelig bidra til økt 
fedreuttak og kan gi holdningsmessig støtte til 
foreldre som ønsker en jevnere fordeling av stø-
nadsperioden.

Departementet foreslår, med henvisning til 
Stortingets budsjettvedtak, at folketrygdloven 
endres slik at fedrekvoten utvides med to uker til 
tolv uker. Utvidelsen vil skje dels innenfor dagens 
stønadsperiode og dels som en forlengelse av den 
samlede stønadsperioden. 
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Forslaget innebærer en forlengelse av stø-
nadsperioden ved fødsel med en uke til 57 uker 
med 80 prosent dekningsgrad og 47 uker med 100 
prosent dekningsgrad. Ved adopsjon utvides stø-
nadsperioden til henholdsvis 54 og 44 uker.

Stønadsperioden etter fødselen eller omsorgs-
overtakelsen vil utgjøre inntil 54 uker med 80 pro-
sent dekningsgrad eller inntil 44 uker med 100 
prosent dekningsgrad. Som følge av at fedrekvo-
ten utvides med en uke innenfor gjeldende stø-
nadsperiode, blir perioden som er til valgfri forde-
ling mellom foreldrene en uke kortere enn i dag. 
På samme måte vil stønadsperioden bli redusert 
med en uke og være på inntil 42/32 uker etter fød-
selen eller omsorgsovertakelsen dersom far ikke 
benytter fedrekvoten slik at ukene faller bort. 

Forslaget medfører ingen andre endringer i 
reglene for fedrekvoten. Utvidelsen på to uker 
gjelder fedre som oppfyller dagens vilkår for rett 
til fedrekvote. Fedre som ikke har rett til fedre-
kvote fordi mor ikke har opptjent rett til foreldre-
penger, jf. folketrygdloven § 14-12 første ledd, 
omfattes således ikke. 

I enkelte situasjoner har mor rett til hele stø-
nadsperioden inklusive fedrekvoteukene alene. 
Dette gjelder der far ikke har rett til fedrekvote, 
enten fordi han ikke har opptjent rett til foreldre-
penger eller fordi mor er alene om omsorgen for 
barnet eller fordi far har fått unntak fra å ta ut 
fedrekvoten, jf. folketrygdloven § 14-12 tredje 
ledd. I disse tilfellene tilfaller forlengelsen av stø-
nadsperioden mor.

Der bare far har opptjent rett til foreldrepen-
ger, kan han ta ut foreldrepenger forutsatt at mor 
fyller aktivitetskravet i folketrygdloven § 14-13. I 
slike tilfeller kan han ta ut hele stønadsperioden 
etter fødselen eller omsorgsovertakelsen fratruk-
ket den del av stønadsperioden som er forbeholdt 
mor; de første seks ukene, jf. folketrygdloven § 
14-14. Det vil si at far i dag kan ta ut inntil 37 eller 
47 uker avhengig av valgt dekningsgrad. Ved utvi-
delsen av den samlede stønadsperioden med en 
uke vil perioden far kan ta ut i slike tilfeller også 
utvides med en uke. Far kan dermed ta ut forel-
drepenger på selvstendig grunnlag i inntil 38 uker 
med 100 prosent dekningsgrad eller i inntil 48 
uker med 80 prosent dekningsgrad forutsatt at 
mor er i aktivitet.

Det vises til forslag til endringer i folketrygdlo-
ven §§ 14-9 og 14-12. 

Med dagens regelverk er ni uker av stønads-
perioden forbeholdt mor og ti uker forbeholdt far. 
Når fedrekvoten utvides, vil enda flere uker være 
forbeholdt far enn mor. I Meld. St. 6 (2010-2011) 
Likestilling for likelønn sier regjeringen at den vil 

vurdere å innføre en tydeligere tredeling av for-
eldrepermisjonen med like stor del (tolv uker) for-
beholdt hver av foreldrene, og en større valgfri del 
som foreldrene kan dele mellom seg slik de 
ønsker.

4.2 Rett for far med egen opptjening til å ta 
ut permisjon i et uketall tilsvarende 
fedrekvoten der mor mottar 
uførepensjon

Bortsett fra under fedrekvoten er fars uttak av for-
eldrepenger avhengig av at mor går ut i arbeid 
eller studier eller er for syk til å ta seg av barnet, 
se kapittel 3 over. Dette kravet til aktivitet hos mor 
er begrunnet i at man ikke ønsker å gi far rett til 
foreldrepenger når mor likevel er hjemme og kan 
ta seg av barnet (dobbeltomsorgsprinsippet).

En del fedre er forhindret fra å ta ut foreldre-
penger fordi mor ikke har opptjent rett til foreldre-
penger og heller ikke oppfyller aktivitetskravet 
etter fødselen. Hvis mor er ufør, har hun ikke 
mulighet til å velge aktivitet, verken før eller etter 
fødselen. Uførepensjon gir ikke opptjening til for-
eldrepenger. Familien har heller ikke mulighet til 
å tilpasse seg foreldrepengeregelverket ved at 
mor begynner å arbeide eller studere etter fødse-
len. Det betyr at far i disse tilfellene er avskåret fra 
å ta ut foreldrepenger, selv om han har egen opp-
tjening.

Departementet foreslår, med henvisning til 
Stortingets budsjettvedtak, at folketrygdloven 
endres slik at far som har opptjent rett til foreldre-
penger, får rett til å ta ut foreldrepenger i inntil det 
samme antall uker som fedrekvoten utgjør. I hen-
hold til Stortingets budsjettvedtak og forslag i 
denne proposisjonen, er fedrekvoten fra 1. juli 
2011 tolv uker. 

Det er et vilkår for å få uførepensjon at evnen 
til å utføre inntektsgivende arbeid er varig nedsatt 
med minst halvparten, jf. folketrygdloven § 12-7. 
Det ytes hel uførepensjon hvis vedkommende har 
tapt hele sin inntektsevne/arbeidsevne. Dersom 
vedkommende har tapt en del av sin inntekts-/
arbeidsevne, gis det en gradert ytelse som svarer 
til den del av inntekts-/arbeidsevnen som er tapt, 
jf. folketrygdloven § 12-11. 

Når uførepensjon er innvilget, er mors inn-
tekts-/arbeidsevne vesentlig redusert. Departe-
mentet finner ikke grunn til å sette krav om at 
mor må motta full uførepensjon eller pensjon etter 
en bestemt uføregrad for at far skal kunne ta ut 
foreldrepenger etter den nye bestemmelsen. Det 
er altså tilstrekkelig at mor mottar uførepensjon.
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En ufør kvinne har anledning til å arbeide ved 
siden av å motta uførepensjon. I slike tilfeller kan 
hun ha opptjent rett til foreldrepenger. I så fall vil 
de generelle reglene i folketrygdloven kapittel 14 
komme til anvendelse. Far vil blant annet ha rett 
til fedrekvote etter de ordinære regler, se nær-
mere i kapittel 6 nedenfor.

5 Økonomiske og administrative 
konsekvenser

Forslaget om å utvide fedrekvoten med to uker og 
den samlede stønadsperioden med en uke vil ikke 
ha økonomiske konsekvenser i 2011. Helårsvirk-
ningen av forslaget vil først komme etter noen år, 
og er beregnet til mellom 320 og 360 mill. kroner.

Forslaget om å gi fedre med opptjening rett til 
å ta ut foreldrepenger i samme uketall som fedre-
kvoten (tolv uker) i tilfeller der mor mottar uføre-
pensjon antas å omfatte inntil om lag 300 fedre 
årlig. I budsjettet for 2011 er det avsatt 13 mill. 
kroner til tiltaket. 

6 Merknader til de enkelte 
paragrafene

6.1 Endringer i folketrygdloven

Til § 14-9

Bestemmelsen omhandler stønadsperioden for 
foreldrepenger. Endringen medfører at stønadspe-
rioden for foreldrepenger ved fødsel utvides med 
en uke til 57 uker med 80 prosent dekningsgrad 
eller 47 uker med 100 prosent dekningsgrad. Ved 
adopsjon forlenges stønadsperioden med en uke 
til 54/44 uker. Utvidelsen av stønadsperioden er 
altså på en uke uavhengig av valgt dekningsgrad.

Den ekstra stønadsuken tilfaller mor dersom 
hun er alene om omsorgen for barnet og dersom 
far ikke har rett til foreldrepenger, er for syk til å 
ta seg av barnet eller er innlagt i helseinstitusjon, 
jf. folketrygdloven § 14-12.

I femte ledd framgår det at fedrekvoten er unn-
tatt fra deling mellom foreldrene. Endringen inne-
bærer at fedrekvotens lengde utvides fra ti til tolv 
uker. Siden stønadsperioden er utvidet med en 
uke, innebærer forlengelsen av fedrekvoten på to 
uker at foreldrene får en uke mindre til valgfri for-
deling seg i mellom. I tilfeller hvor bare mor har 
rett til foreldrepenger tilfaller hele stønadsperio-
den mor. Fedrekvoten trekkes ikke fra mors stø-
nadsrett når far ikke har rett til foreldrepenger.

Til § 14-12

Bestemmelsen omhandler uttak av fedrekvote. 
Endringen innebærer at den øremerkede perio-
den for far (fedrekvoten) utvides med to uker, fra 
ti til tolv uker. Endringen gir ingen andre konse-
kvenser for reglene om fedrekvote.

Utvidelsen av fedrekvoten gjelder fedre som i 
dag har rett til fedrekvote, jf. første ledd. Dersom 
faren helt eller delvis lar være å ta ut fedrekvoten, 
blir stønadsperioden tilsvarende kortere. Dette 
gjelder likevel ikke dersom faren får unntak fra 
fedrekvoten fordi han er for syk til å ta seg av bar-
net eller er innlagt i helseinstitusjon, jf. tredje 
ledd. En konsekvens av at fedrekvoten utvides 
med to uker mens samlet stønadsperiode utvides 
med en uke, er at stønadsperioden som er til for-
deling mellom foreldrene blir en uke kortere enn i 
dag. 

Til § 14-14

Bestemmelsens nye ledd gir faren rett til å ta ut 
foreldrepenger i samme antall uker som fedrekvo-
ten hvis moren mottar uførepensjon. 

De ordinære vilkår for rett til foreldrepenger 
må være oppfylt for farens del. Det vil blant annet 
si at han må ha opptjent rett til foreldrepenger. 
Videre må han ha omsorg for barnet og ikke være 
i arbeid mens han mottar foreldrepenger, jf. § 14-
10. 

Farens rett til å ta ut foreldrepenger etter 
denne bestemmelsen er begrenset til fedrekvo-
tens lengde. Etter forslag i denne proposisjonen 
utvides fedrekvoten til tolv uker fra 1. juli 2011. 
Far får altså rett til å ta ut foreldrepenger i inntil 
tolv uker etter den nye bestemmelsen. Departe-
mentet presiserer at dette ikke er fedrekvote etter 
bestemmelsen i § 14-12. De ukene faren gis rett til 
etter forslaget behandles som foreldrepenger som 
ikke er fedrekvote. Det stilles likevel ikke krav om 
aktivitet hos moren. For øvrig behandles perioden 
som foreldrepenger etter § 14-14 første ledd.

For at far skal kunne ta ut foreldrepenger etter 
den nye bestemmelsen er det et krav at mor mot-
tar uførepensjon. 

Det er ikke et vilkår at mor var innvilget uføre-
pensjon før fødselen. Dersom mor får innvilget 
uførepensjon mens stønadsperioden løper, kan 
faren ta ut inntil tolv uker så lenge den ordinære 
stønadsperioden ikke er utløpt, se nedenfor. 

Departementet understreker at det ikke stilles 
krav til uføregrad hos mor. Det er tilstrekkelig at 
hun mottar uførepensjon fra folketrygden. Også 
mottak av foreløpig uførepensjon etter folketrygd-
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loven § 12-16 gir far rett til å ta ut permisjon. En 
hvilende pensjonsrett etter folketrygdloven § 12-
12 tredje ledd vil imidlertid ikke gi far rett til å ta 
ut permisjon. Det er heller ikke tilstrekkelig for at 
far skal få rett til foreldrepenger etter bestemmel-
sen at mor mottar pensjon eller uføreforsikring fra 
annen ordning enn folketrygden. For personer 
som er omfattet av EØS-avtalens trygdekoordine-
ringsregler anses vilkåret som oppfylt dersom 
moren mottar uførepensjon fra pensjonsordning 
som kan sammenliknes med folketrygden.

Hvis far tar ut foreldrepenger på selvstendig 
grunnlag når mor går ut i arbeid, reduseres farens 
foreldrepenger tilsvarende reduksjonen i mors 
arbeidstid, jf. § 14-13 andre ledd. Selv om mor har 
en uføregrad lavere enn 100, skal ikke fars forel-
drepenger reduseres når han tar ut foreldrepen-
ger etter den nye bestemmelsen i § 14-14. 

Når bare faren har opptjent rett til foreldrepen-
ger, kan han, forutsatt at mor fyller aktivitetskra-
vet, ta ut maksimalt 37 eller 47 uker avhengig av 
om det er valgt full eller redusert dekningsgrad. 
Perioden er i denne proposisjonen foreslått utvi-
det til henholdsvis 38 eller 48 uker fra 1. juli 2011. 
Stønadsperioden begynner i slike tilfeller å løpe 
seks uker etter fødselen eller omsorgsovertakel-
sen. Det betyr at stønadsperioden utløper 44 eller 
54 uker etter fødselen. De tolv ukene far gis rett til 
etter forslaget her, må også tas ut innenfor 44 eller 
54 uker etter fødselen. Faren gis rett til det 
samme uketall uavhengig av den dekningsgraden 
som er valgt. Perioden forlenges ikke om faren 
velger 80 prosent dekningsgrad. Departementet 
legger derfor til grunn at fedrene vil velge 100 
prosent dekning. I så fall må foreldrepenger tas ut 
innen 44 uker etter fødselen. Bare hvis far ønsker 
å ta ut foreldrepenger så sent som mulig i perio-
den, kan det være en fordel å velge 80 prosent 
dekning, slik at foreldrepengene kan tas ut innen 
det er gått 54 uker etter fødselen. I så fall vil fami-
lien tape økonomisk. Departementet viser for 
øvrig til muligheten for far til å ta ut graderte forel-
drepenger eller utsette uttaket, jf. §§ 14-16 og 14-
11.

Departementet presiserer at farens nye rett til 
foreldrepenger ikke endrer morens rett til 
engangsstønad etter folketrygdloven § 14-17. 

Hvis moren mottar uførepensjon og samtidig 
har opptjent rett til foreldrepenger, gjelder de 
ordinære regler. Moren må ta ut perioden før fød-
sel og de første seks ukene etter fødsel. Dersom 
faren har opptjening til foreldrepenger, har han 
ordinær fedrekvote. Resten av perioden kan forel-
drene dele mellom seg som de ønsker. Skal faren 

ta ut mer enn fedrekvoten, må moren oppfylle vil-
kårene i § 14-13. Hvis en mor med opptjent rett til 
foreldrepenger i stedet velger å få utbetalt 
engangsstønad, kan far ta ut inntil 37 eller 47 uker 
avhengig av valgt dekningsgrad (38/48 uker fra 1. 
juli 2011, jf. forslag i denne proposisjonen). I slike 
tilfeller må moren fylle aktivitetskravet i § 14-13. 
Hvis moren mottar uførepensjon, kan imidlertid 
far ta ut foreldrepenger i tolv uker uavhengig av 
mors aktivitet. 

Faren kan som hovedregel ikke ta ut foreldre-
penger de første seks ukene etter fødselen. Uttak 
av de ukene faren får rett til etter forslaget her, 
kan heller ikke starte de første seks ukene etter 
fødselen. 

Departementet presiserer at den nye bestem-
melsen ikke innskrenker farens rett til å ta ut for-
eldrepenger på selvstendig grunnlag etter § 14-13. 
Dersom moren er innlagt i helseinstitusjon eller 
på grunn av sykdom eller skade er helt avhengig 
av hjelp til å ta seg av barnet, jf. § 14-13 første ledd 
bokstav d) og e), kan far fortsatt ta ut foreldrepen-
ger i inntil 37/47 uker (38/48 uker fra 1. juli 2011, 
jf. forslag i denne proposisjonen). I slike tilfeller 
kan far også ta ut foreldrepenger de første seks 
ukene etter fødsel, jf. § 14-13 fjerde ledd. 

Videre vil det være slik at selv om faren alle-
rede har tatt ut foreldrepenger i et uketall tilsva-
rende fedrekvoten etter den nye regelen, kan han 
senere ta ut foreldrepenger etter § 14-13 første 
ledd så sant vilkårene i denne bestemmelsen er 
oppfylt. Hvis han først tar ut foreldrepenger fordi 
mor er helt avhengig av hjelp til å ta seg av barnet, 
kan han likevel ta ut foreldrepenger i inntil tolv 
uker etter den nye bestemmelsen på et senere 
tidspunkt hvis mor ikke lenger fyller de ordinære 
vilkårene i § 14-13. Far kan totalt sett ikke ta ut 
mer enn 37/47 uker i slike tilfeller (38/48 uker 
hvis forslaget til forlengelse blir vedtatt). Det er 
videre en forutsetning at uttaket skjer innen stø-
nadsperioden er utløpt, det vil si innen 37/47 uker 
(38/48 uker hvis forlengelsen blir vedtatt) etter at 
fars stønadsperiode starter (seks uker etter fødse-
len). For å oppnå maksimalt uttak i slike tilfeller, 
må faren starte sitt uttak umiddelbart etter at bar-
net er seks uker. Uttaket kan utsettes eller grade-
res, forutsatt at de ordinære vilkår for utsettelse 
eller gradering er oppfylt, jf. §§ 14-11 og 14-16. Stø-
nadsperioden må tas ut innen tre år etter fødselen 
eller omsorgsovertakelsen, jf. § 14-10 tredje ledd. 
Dersom uttaket ikke er avsluttet når en ny stø-
nadsperiode påbegynnes, bortfaller gjenværende 
stønadsperiode for det første barnet.
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6.2 Ikrafttredelsesbestemmelsen

Departementet foreslår at loven trer i kraft 1. juli 
2011 og at endringene gjelder for tilfeller der fød-
selen eller omsorgsovertakelsen skjer tidligst 
denne datoen.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdeparte-
mentet

t i l r å r :

At Deres Majestet godkjenner og skriver 
under et framlagt forslag til proposisjon til Stortin-
get om endringer i folketrygdloven (utvidelse av 
fedrekvoten mv.)

Vi HARALD, Norges Konge,

s t a d f e s t e r :

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om endringer i folketrygdloven (utvidelse av fedrekvoten 
mv.) i samsvar med et vedlagt forslag.

Forslag 

til lov om endringer i folketrygdloven 
(utvidelse av fedrekvoten mv.) 

I

I lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd gjø-
res følgende endringer:

§ 14-9 første og andre ledd skal lyde:
Ved fødsel er stønadsperioden 235 stønads-

dager (47 uker) med full sats eller 285 stønads-
dager (57 uker) med redusert sats. Stønadsperi-
oden etter fødselen er 220 stønadsdager (44
uker) med full sats eller 270 stønadsdager (54
uker) med redusert sats.

Ved adopsjon er stønadsperioden 220 stø-
nadsdager (44 uker) med full sats eller 270 stø-
nadsdager (54 uker) med redusert sats.

§ 14-9 femte ledd tredje punktum skal lyde:
Unntatt fra deling er også 12 uker som er for-

beholdt faren (fedrekvoten), se § 14-12.

§ 14-12 første ledd skal lyde:
Dersom begge foreldre fyller vilkårene for 

rett til foreldrepenger, er 60 stønadsdager (12
uker) av stønadsperioden forbeholdt faren 
(fedrekvote).

§ 14-14 nytt tredje ledd skal lyde:
Faren kan uten hinder av vilkårene i § 14-13 ta 

ut foreldrepenger i samme antall stønadsdager som 
fedrekvoten, se § 14-12 første ledd, hvis moren mot-
tar uførepensjon fra folketrygden. 

II

Loven trer i kraft 1. juli 2011. Endringene 
gjelder for tilfeller der fødselen eller omsorgs-
overtakelsen skjer 1. juli 2011 eller senere.
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