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Høringssvar – forslag til enkelte tilpasninger i deler av folketrygdens 

regelverk som følge av innføring av ny uføretrygd. 
Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) har mottatt dette forslaget til uttalelse. 

 

Norges Kvinne- og familieforbund har 4 000 medlemmer fordelt på over 230 lokallag rundt i 

hele landet. Forbundet er opptatt av kvinne- og familiepolitikk, forbrukerspørsmål og 

internasjonalt samarbeid. Kvinner og pensjon er et av organisasjonens satsningsområder. 
 

K&F ønsker å kommentere kapittel 5, uføretrygd til hjemmearbeidende ektefeller.  Ut fra 

presentasjonen i høringsnotatet, er vi enig i at dette gjelder en minkende gruppe og at 

personene det gjelder trolig kan få like god pensjon med ordinær uføretrygd.   

Vi vil påpeke at man i høringsnotatet benytter begrepene hjemmearbeidende og 

hjemmeværende om hverandre. Det å ha hjemmet som arbeidsplass på heltid, er arbeid. 

Derfor må den som gjør dette konsekvent omtales som hjemmearbeidende. Videre så reagerer 

vi på at man i notatet bruker uttrykket ”den forsørgede ektefelle”. Vi finner ikke dette i tråd 

med virkeligheten. Vedkommende må med respekt å melde omtales som den 

hjemmearbeidende ektefelle. 

 

I kap. 5.2. listes flere årsaker til at den hjemmearbeidende kan vurderes som yrkesaktiv. K&F 

savner der et punkt om at man er hjemmearbeidende på grunn av omsorg for 

familiemedlemmer, ikke bare for barn.  Som nevnt gjelder dette primært godt voksne 

personer, og flere har dermed omsorg for eldre i familien. 

 

K&F støtter forslaget om å fjerne særreglene for hjemmearbeidende ektefeller.  Det er viktig 

at de endringer som skjer ikke medfører at det blir vanskeligere å få uføretrygd, og at de 

personer som nå er innenfor denne typen trygd, ikke taper økonomisk på endringene. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Norges Kvinne- og familieforbund 

 
Elisabeth Rusdal 

forbundsleder 
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