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Høringsbrev – ny, utvidet unntaksordning for fedrekvoten og mødrekvoten i 

foreldrepengeordningen 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sender med dette forslag til ny, utvidet 

unntaksordning for fedrekvoten og mødrekvoten i foreldrepengeordningen på høring.  

 

Forslaget vil gjøre det mulig for flere foreldre enn i dag å overføre kvoten til den andre 

forelderen. Det vil være en forbedring for grupper som på grunn av arbeidssituasjonen ikke 

får tatt ut kvoten, med den konsekvens at familien etter dagens regelverk mister 

foreldrepengedager.  

 

Det er i dag en unntaksordning ved sykdom eller skade, og denne vil videreføres. Det foreslås 

i tillegg kriterier som åpner for unntak knyttet til:  

- arbeidsledighet  

- arbeidsopphold i utlandet 

- selvstendig næringsvirksomhet 

- den andre forelderens arbeidssituasjon 

- gjennomføring av straff mv.  

 

Det foreslås en tillitsbasert unntaksordning med egenerklæring fra foreldrene. Høringsnotatet 

drøfter spørsmålet om kontroll knyttet til ordningen og skisserer to alternative modeller. I 

høringsnotatet drøftes også om det skal settes begrensninger for når kvoten kan overføres til 

den andre forelderen og når den overførte kvoten må avvikles i løpet av de tre årene 

foreldrepengene kan tas ut.  

 

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for å videresende høringsbrevet til 

underliggende enheter, etater, medlemsorganisasjoner mv. og selv sørge for eventuell 
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oversendelse. 

 

Departementet ber om høringsuttalelser innen 15. oktober 2014. 

 

Uttalelsene sendes elektronisk til departementets postmottak: postmottak@bld.dep.no.  

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til rådgiver Margrethe Hannevik på e-post 

margrethe.hannevik@bld.dep.no eller telefon 22 24 25 49. 

 

Vedlagt følger høringsnotat og liste over høringsinstanser. 

 

Med hilsen  

 

 

Ingvild Vesterdal (e.f.) 

fung. ekspedisjonssjef           Margaret Sandvik  

 avdelingsdirektør 

  

 

 

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