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Høring - forslag om enkelte tilpasninger i deler av folketrygdens regelverk som følge av 

innføring av ny uføretrygd 

Vi viser til høringsbrev av 31.1.2014 og tilhørende høringsnotat. 

 

I høringsnotatets kapittel 5 ber Arbeids- og sosialdepartementet om høringsinstansenes syn på 

spørsmålet om hvorvidt særregelen for hjemmearbeidende bør oppheves. 

 

Etter Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets syn bør denne regelen opphøre, med 

det resultat at alle i yrkesaktiv alder som blir arbeidsuføre vurderes opp mot yrkeslivet. 

 

Den særlige regelen om uføreytelser for hjemmearbeidende er en regel som gjør det 

vanskeligere for hjemmearbeidende å oppnå uføreytelser enn for andre som blir vurdert etter 

hovedregelen (tap av evne til å oppnå inntekt ved arbeid). 

 

Som høringsnotatet påpeker er det så å si bare kvinner som blir vurdert etter denne regelen. 

Den fører derfor til at det i praksis blir stilt strengere krav for uføreytelser til kvinner enn til 

menn i en sammenlignbar situasjon. I mange tilfeller har disse kvinnenes sykdom kommet 

gradvis over flere år og hindret en overgang til yrkeslivet som ville gjort at de hadde blitt 

vurdert etter hovedregelen. 

 

Departementet mener også at det er prinsipielt viktig at regelverket ikke låser kvinner fast i en 

situasjon som ”forsørget” og ”hjemmeværende”. Alle mennesker i yrkesaktiv alder må 

behandles av regelverket som potensielt yrkesaktive. Slik som regelen er utformet i dag kan 

den ha en signalvirkning som kan være med på å hindre at det blir satt i verk attføringstiltak 

for kvinner som har vært ute av yrkeslivet en lengre periode.  

 



Side 2 

 

Som det blir pekt på i høringsnotatet vil endringen ha liten betydning for utgiftene til 

uføreytelser, samtidig som den representerer en vesentlig forenkling av regelverket. 

 

Departementet har for øvrig ikke merknader til høringsnotatet. 

 

Med hilsen  

 

 

Helga Berit Fjell (e.f) 

fung. ekspedisjonssjef 

 Camilla Tjelflåt 

 seniorkonsulent 

 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur. 
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