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Høring om regler i ny utlendingsforskrift og endringer i gjeldende
utlendingsforskrift - krav om fire års arbeid eller utdanning i Norge for at det
skal kunne innvilges familieetablering

Vi viser til brev datert 11.5.2009 vedrørende ovennevnte sak. Barne- og
likestillingsdepartementet har følgende kommentar:

Foreldrepengeordningen omtales i punkt 5.5. Det foreslås at dersom referansepersonen
har opptjent rett til foreldrepenger, skal perioden hvor vedkommende er
hjemmeværende med barn etter fødsel/adopsjon regnes som arbeid. Av
forenklingshensyn skal referansepersonen tilgodeses med det samme antall uker
uavhengig av hvor mange uker vedkommende faktisk har mottatt foreldrepenger. Det
foreslås at omsorg for barn regnes som heltidsarbeid i en periode på 44 uker etter
fødselen med utvidet periode ved flerbarnsfødsel.

Barne- og likestillingsdepartementet gjør oppmerksom på at stønadsperioden for
foreldrepenger utvides med to uker, fra 44 uker til 46 uker, for
fødsler/omsorgsovertakelser fra og med 1. juli 2009. Fra samme tidspunkt utvides
fedrekvoten fra 6 til 10 uker. Ved 80 prosent sats utgjør foreldrepengeperioden 56 uker.
Om lag 70 prosent av foreldrepengemottakerne velger alternativet med 80 prosent.

Barne- og likestillingsdepartementet er enig i at omsorg for små barn bør likestilles
med arbeid. Vi har heller ingen prinsipielle innvendinger mot at regelverket
standardiseres slik at alle tilgodeses med det samme antall uker uavhengig av hvor lang
stønadsperiode den enkelte rent faktisk har tatt ut. Vi vil imidlertid peke på at det bør
vurderes om de som ikke har opptjent rett til foreldrepenger og som mottar
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engangsstønad ved fødsel/adopsjon, også bør tilgodeses med en tilsvarende periode.
De har også omsorg for barn og er dermed forhindret fra å ta lønnet arbeid i den
perioden.
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