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Senter for likestilling viser til brev fra Barne-, Likestillings- og 

Inkluderingsdepartementet vedrørende høringssvar vedrørende forslag om ny, utvidet 

unntaksordning for fedrekvoten og mødrekvoten i foreldrepengeordning. 

 

Om Senter for likestilling 

Senter for likestilling er et samarbeid mellom Universitetet i Agder, Agderforskning og 

Agderregionen. Senterets mål er å samle og styrke forskning og kompetanse på kjønn og 

likestilling i Agder, styrke utdanning og formidling om kjønn og likestilling og være en 

drivkraft for økt likestilling i regionen. Senteret har siden opprettelsen vært engasjert i flere 

små og store utviklingsprosjekter og aktiviteter regionalt, nasjonalt samt internasjonalt. Dette 

har bidratt til utvikling av ny kunnskap om likestilling og kunnskap om betydningen av 

likestilling og mangfold i Agderregionen. Senteret har også utviklet et etter- og 

videreutdanningskurs i likestilling og mangfold og har ansvaret for likestillingsstudiet ved 

Universitet i Agder. 

Senteret initierer og gjennomfører utviklingsprosjekter, konferanser, kurs, analyser og 

kartlegginger (FoU-arbeid), og deltar aktivt i metode- og kunnskapsutviklingen på fagfeltet 

likestilling. 

Senteret har god kunnskap om hvordan likestilling kan integreres i planverk, kvalitetssikring 

på tjenesteområder og personalområdet. Likestillingsintegrering innebærer at arbeidet for å 

fremme likestilling skal integreres i det løpende daglige arbeidet i alle beslutningsprosesser, 

på alle nivå og av de aktører som deltar i arbeidet med å fatte beslutninger. 

 

Senter for likestilling (SL) sin hovedkonklusjon 

Forslag til unntakskriterier under punkt 4. 

Vi støtter ingen av forslagene som departementet har komt med under pkt 4.2.1 sykdom, 4.2.2 

arbeidsledighet, 4,2.3 Arbeidsopphold i utlandet, 4.2.4 Selvstendig næringsdrivende, 4.2.5 

den andres forelderens arbeidssituasjon, 4.2.6 gjennomføring av straff mv. og 

varetektsfengsling. 

Dagnes ordning legger opp til stor fleksibilitet når det gjelder uttak av foreldrekvoten, og 

ønsker at nåværende ordning skal opprettholdes.  

 

Forslag til administrativ ordning under punkt 5. 

Vi ønsker ingen uthuling av fedrekvoten og vi støtter modell 1, etterfølgende stikkprøver og 

dokumentasjonskrav. Hovedregelen skal være at det er en egen fedrekvote og det må 



Senter for likestilling 2 www.senterforlikestilling.org 

 
www.senterforlikestilling.org  |  post@senterforlikestilling.org | Universitetet i Agder, Postboks 422, 4604 Kristiansand  

foreligge en begrunnelse der man ser at det er nødvendig å overføre kvoten. Og 

dokumentasjonskravet må fortsatt opprettholdes.  

 

Forslag på hvilket tidspunkt og hvordan kvoten kan overføres – alternative modeller punkt 6. 

 

Vi slutter oss til LDO sin høringsuttalelse på dette punktet. 

«LDO mener regjeringen ikke har utredet på tilstrekkelig måte hvilke konsekvenser 

innføringen av unntaksordningen vil ha for likestilling mellom kjønnene. Det konstateres i 

høringsnotatet at unntaksreglene ikke skal være så vide at kvoteordningen ikke blir reell. I 

høringsnotatet går det frem at departementet forventer at en utvidet unntaksadgang vil føre til 

at mødre tar ut en større del av foreldrepengedagene enn i dag (pkt 7.2).» 
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