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Oslo 15. september 2014 

 

Høringsuttalelse – Ny, utvidet unntaksordning for fedrekvoten og 

mødrekvoten i foreldrepengeordningen.   
 

Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) har i mange år arbeidet for at foreldre skal få bedre 

vilkår for uttak av foreldrepermisjon, og ser derfor positivt på forslaget. Vi har i vårt arbeid 

vektlagt hensynet til barnet og foreldrenes valgfrihet ut fra familiens situasjon og barnets 

behov. Vi ser at en forenkling av dagens system vil komme de enkelte foreldre til gode, og 

bør føre til en enklere saksbehandling for NAV. I vårt arbeid med forslaget vil vi understreke 

at vi har vektlagt forenkling og bedring for brukerne av ordningen mer enn hensyn til 

offentlige instanser. 

 

K&F mener at foreldre som hovedregel skal kunne fordele foreldrepermisjonen som det 

passer den enkelte familie selv, bortsett fra lovfestede minstekrav. 

 

Vi har noen kommentarer til enkeltpunkter i høringen som følger: 

 Kap. 4 K&F støtter presiseringen i kapitelet om situasjoner der fedrekvoten kan 
overføres til mor. Vi synes disse kriteriene er selvsagte. 

 

 Kap.5.2 K&F støtter forslaget om at foreldrene skal levere inn en egenerklæring om 

planlagt bruk av foreldrepermisjonen. 

 

 Kap. 5.3 Kontroll og dokumentasjon. K&F mener at det ikke bør innføres 
etterfølgende kontroll og dokumentasjonskrav. Dersom noen skulle misbruke 

ordningen, vil et omfangsrikt og stort kontrollsystem trolig medføre større kostnader 

for enn hva jukset i seg selv vil koste og heller ikke vil fange opp alle som forsøker å 

jukse. Skulle det senere vise seg at jukset er stort, får man heller vurdere tiltak for å 

motvirke dette. 

 

 Kap. 6.3.  K&F er av den oppfatning at overføring av kvote bør begrenses til 
sammenhengende uttak av foreldrepermisjonen. Selv om denne ordningen vil 

begrense den relativt store friheten foreldre hittil har hatt til å dele opp 
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permisjonstiden, vil vi likevel foretrekke dette. Dette vil også møte dagens familiers 

behov for lengre permisjon i form av at de tar ut ulønnet permisjon. 

 

 

Samtidig med arbeidet med forenkling av overføring av fedrekvoter, bør arbeidet fortsette 

med å få fedre til å bruke den, og å få aksept i arbeidslivet for bruk av fedrepermisjon. I dette 

arbeidet ser vi at ikke bare fedre må motiveres ytterligere. Næringslivet må også i stigende 

grad oppfordres til å støtte fedre som tar utvidet fedrekvote. Vi er bekymret over enkelte 

næringsområder der fedre gis betaling for ikke å ta ut fedrekvote. Informasjon om dette har 

vært brakt frem via media i sommer.  

Vi håper at regjeringens forslag til endringer i foreldrepengeordningen vil medføre at dette 

avtar uten at det blir færre fedre som benytter større andel av foreldrepengeordningen. 

 

K&F vil i tillegg påpeke at far bør få rett til selvstendig uttak av fedrekvoten uavhengig av 

mors arbeidssituasjon, og at minstenivå for foreldrepenger og engangsstønad bør settes lik 

minstepensjonsnivå. 

 

Med vennlig hilsen 

Norges Kvinne- og familieforbund 

 

 
Elisabeth Rusdal 

Forbundsleder        Eldbjørg Gunnarson (sign) 

         sentralstyremedlem 
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