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Gjelder økonomiske ytelser. Hvilke 
situasjoner: 

• Svangerskap, fødsel, adopsjon 
• Aleneomsorg for barn 
• Barnetrygd 
• Kontantstøtte 
• Etterlatte   

 



Svangerskap, fødsel og adopsjon,  
ftrl. kap. 14 
• Gode kår i forbindelse med fødsel i Norge 
• Tidligere fødselspenger og adopsjonspenger heter 

nå foreldrepenger 
• Foreldrepenger løper fra før fødselen, tidligst 12 

uker, senest 3 uker før 
• Svangerskapspenger heter det bare der kvinnen må 

slutte i arbeid tidligere pga fosterets utvikling 
• Begge forutsetter tilknytning til arbeid 
• Ftrl. gir bare rett til penger, retten til permisjon følger 

av arbeidsmiljøloven 
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Presenter
Presentation Notes
Rivende utvikling. Nevn 1970- og 1980-årene. Jeg fikk i 1992 52 uker med 80 % betaling, da var det nylig økt i flere omganger. 80 % med tilsv lengre tid ble innført i 1989. Heter gradert uttak, tilbake til.Arbml gir rett til tre års permisjon i forb med fødsel/adopsjon, det som ikke dekkes av trygden blir ulønnet.



Vilkår for rett til foreldrepenger ved 
fødsel eller adopsjon 

• Arbeidstilknytning 
• Svangerskapet må ha vart over seks 

måneder (fødsel) 
• Barnet må være under 15 år (adopsjon) 
• Mottakeren må ha omsorgen for barnet 
• Mottakeren må ikke være i arbeid?  

 



Vilkår for rett til foreldrepenger 

• Arbeidstilknytning, § 14-6: 
– Yrkesaktiv i seks av de siste ti månedene før 

stønadsperioden tar til  
• Ved fødsel, moren: Avhengig av hvor lenge før 

fødselen hun starter å ta ut stønad 
• Ved adopsjon, moren: Må oppfylle dette før 

omsorgen overtas 
• Faren, ved fødsel/adopsjon: Kravet må være 

oppfylt når hans stønadsperiode starter 
– Pensjonsgivende inntekt pr år minst ½ G, 2. ledd 
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Presenter
Presentation Notes
Fødsel: man kan selv velge når man begynner å ta ut foreldrepenger i tiden mellom 12 uker og 3 uker før fødselen



Vilkår for rett til foreldrepenger, forts. 

• Arbeidstilknytning, § 14-6, forts: 
– Perioder med sykepenger, dagpenger, stønad 

ved barns sykdom, arbeidsavklaringspenger eller 
foreldrepenger teller som yrkesaktivitet, 3. ledd 

– Militærtjeneste teller som yrkesaktivitet, 4. ledd 
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Vilkår for rett til foreldrepenger, forts. 
Ved fødsel: 

• Svangerskapet må ha vart mer enn seks 
måneder eller barnet må være født levende 
før denne tiden (læreboka s. 316). Dvs. 
levendefødt barn gir alltid rett, mens dødfødt 
bare etter 6 mnd. Før denne tid = abort. 
Hjemmel?  
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Presenter
Presentation Notes
Skjønner ikke helt s. 316 om dette. Svangerskapet må ha vart så lenge at det bare er 12 uker igjen til fødselen, dvs ca 28 uker = ca 6,5 måned.Også s. 326 under 7.2.3 om engangsstønad sier han dette med dødfødsel etter 6 mnd som gir rett til slik stønad, uten hjemmel.§ 14-17. Engangsstønad        Til en kvinne som føder barn eller adopterer barn under 15 år, men ikke har rett til foreldrepenger, ytes det engangsstønad for hvert barn. Hjemmel? Fant noe om 26 ukerHvis dødfødt: § 4-17, engangsstønad til moren fordi hun ikke oppfyller kravene til foreldrepenger ??



Vilkår for rett til foreldrepenger, forts. 
Ved adopsjon: 

• Adoptivbarnet må være under 15 år, § 14-5, 
1. ledd 

• Ikke foreldrepenger ved stebarnsadopsjon, § 
14-5, 3. ledd. Dette gjelder likevel ikke når 
adopsjonen finner sted mens 
stønadsperioden ved fødsel fortsatt løper, 2. 
pkt. 
 

Presenter
Presentation Notes
Kravet om under 15 år: barnet må ha behov for omsorg. Det trenger også barn over 15 år, men vil da være mye på skolen, slik at omsorgen kan ytes utenom foreldrenes arbeidstid slik alle foreldre gjør. Kanskje også pga ikke samme behov for overgangsperiode. Sjekk forarb!Dette gjelder likevel ikke når adopsjonen finner sted mens stønadsperioden ved fødsel fortsatt løper:  Loven sier: I slike tilfeller gis adoptivforelderen tilsvarende rettigheter som fedre i den resterende del av stønadsperioden, likevel slik at plikten til å ta ut fedrekvote ikke kommer til anvendelse. Dette betyr altså at de kan dele på det som er igjen av stønadsperioden, eller at den adopterende kan ta alt som er igjen.Læreboka: dette mest aktuelt for to kvinner som lever i partnerskap/er gift og der den ene føder barn. SJEKK forarb! Kan det være at en mann og en kvinne også er enige om at hun skal la seg befrukte og at barnet blir hans ved stebarnsadop? Men da kan han få farskap direkte etter barneloven, FINN regelen. Men nå mulig for to kvinner også at den ene blir medmor, sjekk.



Vilkår for rett til foreldrepenger, forts. 

• Mottakeren må ha omsorgen for barnet, § 
14-10, 4. ledd 
– Gjelder ikke for moren de første seks ukene etter 

fødsel, jf.   4. ledd 
– Hvis barnevernet overtar omsorgen for barnet 

etter dette, faller retten til foreldrepenger bort 
– Hvis barnet dør i stønadsperioden: Likevel rett til 

foreldrepenger i seks uker etter dødsfallet, jf. § 
14-9 siste ledd 
 

Presenter
Presentation Notes
Dersom barnet dør i stønadsperioden, kan det tas ut foreldrepenger i opptil 30 stønadsdager (6 uker) av den gjenværende del av stønadsperioden. Men da må det vel være født levende, for å kalles et barn?



Vilkår for rett til foreldrepenger, forts. 

• Utgangspunkt: Mottakeren må ikke være i 
arbeid, jf. § 14-10. Men mulighet for 
deltidsarbeid med  gradert uttak av 
foreldrepenger, etter morens første seks 
uker, jf § 14-16 



Foreldrepenger ved foreldreansvar 
etter dødsfall etter barneloven 

• Samme rett som ved adopsjon, § 14-5, 2. 
ledd: 
– Den som får foreldreansvaret etter loven når den 

andre dør,  dvs. ikke bodd sammen, men hatt 
felles foreldreansvar, jf. barneloven § 38  

– Den som blir tildelt foreldreansvaret av retten etter 
en forelders dødsfall, jf. barneloven § 63 

– Vilkår: Hatt mindre enn ”vanlig samvær” etter 
barneloven § 43, 2. ledd 
 

Presenter
Presentation Notes
§ 14-5, 2. ledd: Det kan ytes foreldrepenger som ved adopsjon til person som har foreldreansvar når den andre av foreldrene dør, eller får tildelt foreldreansvaret i medhold av barneloven §§ 38 og 63, såfremt vedkommende har hatt mindre samvær enn tilsvarende barneloven § 43 andre ledd. Hvis de har bodd sammen gjelder de vanlige reglene om foreldrepenger isteden (da har gjenlevende krav på foreldrepenger uavhengig av dødsfallet, overtar ikke foreldreansvaret men har det hele tiden)Jeg stusser over dette med mindre enn vanlig samvær. Hvis de har bodd sammen, har denne forelderen hatt rett til foreldrepenger etter de vanlige reglene



Sats og stønadsperiode ved fødsel 

• Kan velge 100 % eller 80 % (’redusert sats’) 
av stønadssatsen, § 14-9, 3. ledd 

• Stønadsperioden blir tilsvarende lengre ved 
80 %. Samlet utbetaling blir ca den samme 

• Valget må treffes for hele stønadsperioden. 
Begge må ha samme. Moren velger i praksis 

• 58 % velger redusert sats (2010), nedgang 
fra 76 % (2000) 

Presenter
Presentation Notes
80 % kalles redusert satsValget treffes ved begynnelsen av stønadsperioden, derfor Moren velger i praksis



Stønadsperiodens lengde ved fødsel, 
§ 14-9, 1. ledd 
• 245 stønadsdager (49 uker) med full sats, 

eller  
• 295 stønadsdager (59 uker) med redusert 

sats.  
• Økt fra 47 uker ved lovendring 31. mai 2013 

nr. 22 (ikr. 1 juli 2013 med virkning for tilfeller 
der fødselen skjer 1 juli 2013 eller senere)  

• Mødrekvote og fedrekvote er nå 14 uker hver 
(mer nedenfor) 

Presenter
Presentation Notes
En stønadsuke er på 5 virkedager, § 14-7 fjerde leddTil § 14-9 , lov-1997-02-28-19-§ 14-9 (Ftrl)        Føresegna omhandlar stønadsperioden for foreldrepengar. Endringa medfører at stønadsperioden for foreldrepengar ved fødsel blir utvida med to veker til 49 veker med 100 prosent dekning eller 59 veker med 80 prosent dekning. Ved adopsjon blir stønadsperioden forlenga til høvesvis 46 eller 56 veker. Utvidinga av stønadsperioden er altså på to veker, uavhengig av dekningsgrad.        I femte ledd kjem det fram at kvotane til far og mor er unnatekne frå deling mellom foreldra. Endringa inneber at lengda på kvotane blir utvida frå 12 til 14 veker. Sidan den samla stønadsperioden er utvida med to veker, inneber forlenginga av båe kvotane med to veker at foreldra får to veker mindre til valfri fordeling seg imellom.        I tilfelle der berre mor har rett til foreldrepengar, tilfell heile stønadsperioden mor. I tilfelle der berre far har rett til foreldrepengar, tilfell stønadsperioden far, med unntak av dei siste tre vekene før fødsel og dei fyrste seks vekene etter fødsel. Far vil då kunne ta ut foreldrepengar i inntil 40 eller 50 veker, føresett at mor fyller aktivitetskravet, jf. § 14-13. Læreboka sier at antakelig nådd passelig totallengde siden det er færre som tar redusert sats nå, dvs foreldre  foretrekker nå  den kortere tiden. Likevel økt med to uker etter dette.



Utmåling av foreldrepenger 

• Samme regler som for sykepenger, § 14-7,   
1. ledd 

• 100 % av sykepengegrunnlaget = 
foreldrepenger med full sats 

• Inntekt over 6 G regnes ikke med, dvs ca     
kr 510 000 

• Selvstendig næringsdrivende: tidligere 65 % 
som ved sykepenger, nå 100 %, se 1. ledd  
2. pkt 

Presenter
Presentation Notes
Begynner på nr 13 kl 13.45Gjøre det lettere for selvst næringsdrivende å være hjemme med barn, Kvinnelige etablerere var bakgrunnen, handlingsplanikke minst oppmuntre flere fedre til barneomsorg, både til å ta ut fedrekvoten og til å ta ut foreldrepenger utover kvoten



Utmåling forts. 

• Militærtjeneste på minst 28 dager: 
Beregningsgrunnlaget skal minst svare til en 
årsinntekt på tre ganger grunnbeløpet, ca    
kr. 255 000, § 14-7, 3. ledd 

• Kvinne som mottar dagpenger eller 
sykepenger under arbeidsløshet: Inntekten i 
de seks beste av de siste ti månedene teller, 
§ 14-7, 2. ledd 

Presenter
Presentation Notes
beregningsgrunnlaget minst svare til en årsinntekt på tre ganger grunnbeløpet, dersom tjenesten har vart eller var ment å vare mer enn 28 dager For en kvinne som mottar dagpenger under arbeidsløshet eller sykepenger etter § 8-49, kan beregningsgrunnlaget pr. uke fastsettes ut fra inntekten i de beste seks månedene av de siste ti månedene før hennes uttak tar til, se § 14-10 første og annet ledd. 



• Feriepenger ytes for 12 uker (15 uker med 
redusert sats), med 10,2 % av 
foreldrepengene 



Gradert uttak ved delvis arbeid 

• Gradert uttak kan kombineres med delvis 
arbeid, jf. § 14-16:  
– Stønaden reduseres med det stillingsbrøken 

utgjør 
– Stønadsperioden forlenges tilsvarende 
– Må foreligge skriftlig avtale med arbeidsgiver om 

delvis arbeid  
– Kan benyttes både av mor og far 
– Men ikke de 3 ukene før fødsel og de første 6 

ukene etter 
– Mor og far kan ah gradert uttak samtidig 

 

Presenter
Presentation Notes
25 % stilling medfører 75 % av den valgte foreldrepengesatsen (dvs av de 100 el 80 %), med ti



Fedrekvote og mødrekvote, § 14-12 

• Utgangspunktet: Foreldrene kunne dele 
stønadsperioden mellom seg slik de ville, bortsett fra 
de tre ukene før fødselen og de første seks ukene 
etter, som var forbeholdt mor 

• Fedre benyttet denne retten i liten grad 
• Derfor ble fedrekvoten innført i 1993. Et visst antall 

uker er forbeholdt faren og faller ellers bort 
• Kan bare unntaksvis overføres til moren 
• Mødrekvote av samme lengde innført 2012, for å 

Vise at resten av stønadsperioden ikke var 
forbeholdt mor 



Fedrekvoten  

• Lengde: 14 uker med virkning for fødsler fra og med 
1. juli 2013.  

• Må tas av far. Unntak: 
– Mor er alene om omsorgen 
– Far er helt avhengig av hjelp til å ta seg av barnet 

pga sykdom eller skade, eller er innlagt i 
helseinstitusjon 

• Kvoten kan tas ut når som helst 
• Kan graderes, f.eks. 50 % i 24 uker 
• Kan tas ut (opptil 100 %) samtidig med at moren har 

graderte foreldrepenger med opptil 50 % 
 
 

Presenter
Presentation Notes
Fedrekvoten var fire uker da den ble innført i 1993, økt til 6 uker i 2006, 10 uker i 2010 og 12 uker 2012.Hvis mor er alene om omsorgen: følger vel av at far da ikke oppfyller vilkårene for å få foreldrepenger? Sjekk detteKvoten kan tas ut når som helst, for eksempel når mor er ferdig med sin delSjekk nærmere om mor må være i aktivitet når far tar ut fedrekvoten, lærebok s 325



Mødrekvote  

• Etter økningen til 10 uker i 2010 var fedrekvoten 
lengre enn de ukene som var forbeholdt mor 

• Mødrekvote innført 2012, samme lengde som 
fedrekvoten, 14 uker fra 1. juli 2013 

• Snevre unntak, se fedrekvoten 
• Inkluderer de første 6 ukene etter fødselen, men ikke 

de tre ukene før. De siste 6 ukene kan tas når som 
helst 

• Kan tas ut (opptil 100 %) samtidig med at faren har 
graderte foreldrepenger med opptil 50 % 
 



Utsatt stønadsperiode, § 14-11 

• Rett til utsettelse etter 6 uker hvis:  
– Lovbestemt ferie 
– Midlertidig fulltidsarbeid 
– Helt avhengig av hjelp til å ta seg av barnet eller 

innlagt i helseinstitusjon 
– Barnet innlagt i helseinstitusjon 

• Vanskelige regler om sammenhengende 
stønadsperiode og utsettelse 

• Må søke om utsettelse av fedrekvoten senest siste 
dag av fellesperioden hvis vilkårene ikke oppfylt 
 

Presenter
Presentation Notes
Sjekk disse reglene! S. 325 i boka er uforståelige



Krav til den andre forelderens aktivitet 

 



Absolutt grense 

• Tre år etter fødsel eller overtakelse av 
omsorg for adoptert barn, § 14-10, 3. ledd 

• Ikke mulig å motta foreldrepenger etter dette 
• Heller ikke ved graderte fødselspenger eller 

utsettelse av uttak 
 

Presenter
Presentation Notes
NAV har tolket reglene slik, og trygderetten har sluttet seg til 



Engangsstønad ved fødsel og adopsjon 
• Gjelder mødre som ikke fyller vilkårene for 

foreldrepenger, § 14-17 
• Adoptivfar som adopterer alene og ikke har rett til 

foreldrepenger kan også få engangsstønad 
• Beløpets størrelse: kr 35 263 (2013) 
• Hvis bare far har selvstendig rett til foreldrepenger, 

får moren engangsbeløpet 
• Far kan overta hennes mødrekvote, men ikke de 

første 9 ukene som er begrunnet i helse 
• Engangsbeløpet blir kompensasjon for de 9 ukene 

de mister 

Presenter
Presentation Notes
Engangsstønad: boka s. 326Mor kan frasi seg retten til løpende foreldrepenger og velge engangsstønad isteden, sier boka s. 326. Ingen hjemmel angitt. Kan ønske å gjøre det hvis engangsstønaden er høyere enn det hun har opparbeidet rett til. Er det mulig at foreldrepengene blir mindre, hvis hun må ha inntekt på ½ G (42 000) og får full inntekt kompensert gjennom foreldrepengene i 49 uker?For adoptivfar/mor som adop alene står det uttrykkelig i loven § 14-17, 5. ledd at de kan få utbetalt differansen hvis foreldrepengene utgjør mindre enn engangsstønaden.Nummereringen av paragrafer er endret, så jeg finner ikke riktig forarbeid til denne bestemmelsen.Nevn at studenter ofte får dette beløpetMor med lave foreldrepenger kan frasi seg disse med samme virkning.: Jeg tror det er dette boka mener s. 326 siste avsnitt før 7.2.4.  NAV om engangsstønad bekrefter at det ikke er noe i veien for å unnlate å fremsette krav om foreldrepenger (mulig dette står under «regelverk»)



Svangerskapspenger, § 14-4 

• Vilkår: 
– Kvinnen må slutte med sine konkrete 

arbeidsoppgaver fordi hun er gravid 
– Må være pålagt i lov eller forskrift 
– Ikke mulig å omplassere til annet høvelig arbeid i 

bedriften 
– Må ha vært i arbeid i minst 4 uker 

• Selvstendig næringsdrivende samme rett ved 
tilsvarende risikofaktorer, § 14-4, 2. ledd 

Presenter
Presentation Notes
Gjelder ikke bare i bedrifter, også enkelte off. arbeidssteder.Arbeid med ioniserende strålingGenerelt: hindre forplantningsskader pga uegnet arbeidsmiljøMEN: SE NÅ NYE FORSKRIFTER! S. 327 i bokaSelvstendig næringsdrivende har strengere dok.plikt overfor NAV.



Svangerskapspenger, forts. 

• Når:  
– Fra hun må slutte og til foreldrepengene starter 3 

uker før fødselen 
• Ytelsen: § 14-4, 5. ledd, samme som 

foreldrepenger 
– 100 % av inntektsgrunnlaget 
– Begrenset til 6 G 

 



Vurdering av ytelsene ved fødsel 

• Gir mest til de som har mest, dvs de med 
høy lønn 

• Kan føre til at folk venter med å få barn 
• Men lønn over 6 G kompenseres ikke 
• Mer foreldrevennlig enn barnevennlig:    

Mulig, men fører til at det fødes flere barn 
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Stønad til enslig mor eller far, kap. 15 

• Morstrygd innført 1919 
• Omdiskuterte ytelser, særlig før 

– Oppfordret til seksuelt samkvem utenfor ekteskap 
– Ikke stimulert til å ta seg arbeid 

• Etter hvert strengt aktivitetskrav, arbeidslinja 
• Merk formålsbestemmelsen, § 15-1 

– Sikre inntekt når aleneomsorg 
– Midlertidig hjelp til selvhjelp 
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Presenter
Presentation Notes
Ferdige med fødsel. Nå over på omsorgen for barn som er født (el adoptert)



Ulike typer stønader til enslig mor/far 

• Overgangssstønad § 15-6 
• Stønad til barnetilsyn § 15-11 
• Utdanningsstønad § 15-12 
• Tilskudd til flytting § 15-13 
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Presenter
Presentation Notes
Det siste er når flytting nødv for å komme i arbeid. Sier ikke mer om den.



Vilkår: Aleneomsorg for barn, § 15-5, 
1. ledd 
• Klart mer av den daglige omsorgen enn den andre, 

2. ledd 
• Den daglige omsorgen: mat, stell, klær 
• Hvordan de deler utgiftene, er uten betydning. 
• Klart mer: Oppfylt hvis den andre har vanlig samvær 

etter barneloven, se § 43 
• Hvis mer samvær enn dette, vurderes konkret 
• Trygderetten har sagt at 60 % er nok 
• Ikke bare avtalt samvær, også mer tilfeldig 
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Presenter
Presentation Notes
Nevn hvorfor tar dette først, før enslig mor eller far. Er fordi man bygger på dette når sankker om det andre.Barneloven § 43 vanlig samvær: en em i uken med overnatting, annenhver helg fre-søn, ialt tre uker om sommerferien, høst el vinterferie, jul el påske.



Vilkår: Aleneomsorg for barn, forts. 

• Det er søkeren som må sannsynliggjøre 
• Bor i nærheten av hverandre: Opplyse om barna går 

fritt mellom foreldrene 
• Spesielt store krav til utførlige opplysninger der 

foreldrene deler barneflokken mellom seg 
• Barn som bor vekselvis hos foreldrene i tilnærmet 

like lange perioder (delt omsorg): Ingen av 
forleldrene anses «alene» om omsorgen 

• Nære boforhold, § 1-5, 4. ledd: Samme gårdstun, 
samme boligblokk eller hus svært nær hverandre. 
Da er ingen av dem alene, men se 2. pkt. (neste bilde) 
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Presentation Notes
§ 1-5, 4. ledd: To personer som bor i samme hus, regnes som samboerpar selv om de bor i hver sin del av huset. Det kan gjøres unntak for personer som bor i hver sin boenhet i et hus med mer enn fire selvstendige og klart atskilte boenheter. To personer som vanligvis har felles bolig, regnes som samboerpar selv om de midlertidig bor atskilt. Foreldre som klarer å samarbeide så nært at de f.eks. bor i samme blokk, blir straffet for det. Slikt samarbeid er til det beste for barnet!



§ 1-5, 4. ledd 

• To personer som bor i samme hus, regnes som 
samboerpar selv om de bor i hver sin del av huset. 
Det kan gjøres unntak for personer som bor i hver 
sin boenhet i et hus med mer enn fire selvstendige 
og klart atskilte boenheter. To personer som 
vanligvis har felles bolig, regnes som samboerpar 
selv om de midlertidig bor atskilt.  
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Presenter
Presentation Notes
Det er bevishensyn som ligger bak bestemmelsen om at foreldrene anses for å leve sammen uten nærmere vurdering. Regler om dette ble første gang vedtatt i 1972. I 1984 avsa Trygderetten en prinsippkjennelse (satt med 7 medlemmer) om samliv - ankesak 1007/83. De gav her anvisning på en vid fortolkning av dagjeldende forskrift § 1 andre ledd bokstav a. Denne bestemmelsen svarer til lovens § 1-5 fjerde ledd første og andre punktum. Trygderetten uttalte at stønadsretten skal falle bort dersom den ene av foreldrene oppholder seg like mye i den annens bolig som i annen bolig. Det forhold at den ene av foreldrene sammenlagt oppholder seg minst like mye i den andre av foreldrenes bolig som i annen bolig, var således alene nok til å anse partene for å bo i samme hus og leve sammen i henhold til dagjeldende § 1 andre ledd bokstav a. Det legges til grunn at det samme må gjelde i forhold til § 1-5. Den tiden vedkommende ikke har tilknytning til noen bolig på grunn av arbeid mv., regnes ikke med ved vurdering av botilknytningen. Årsaken til at partene har tilknytning til samme bolig, er uten betydning, likeledes om det er et forhold mellom dem. Det er den faktiske botilknytningen som er avgjørende. 



Vilkår: Enslig far eller mor 

• Må være ugift, separert eller skilt, § 15-4 
– dvs ikke gift, heller ikke med en annen enn 

barnets andre forelder 
– Ikke enke/enkemann 
– Hvis formelt separert, må også være faktisk 

separert, § 15-5, 3. ledd b 
– Faktisk separasjon i noen tilfeller, § 15-4, 2. ledd 
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Presenter
Presentation Notes
Første strekpunkt mye diskutertIkke enke/enkemann: da ytelse til gjenlevende



Vilkår: Enslig far eller mor, forts. 

• Ikke leve sammen med en person som er 
– Barnets forelder 
– Forelder til et annet barn de har sammen 
– En man er skilt /separert fra 
– Ens samboer over lengre tid (12 av de siste 18 

månedene), uansett om dette ikke er barnets 
forelder 

– Uttryket kan være videre enn def. i § 1-5, 3. ledd 
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Samboer: samme regel som for gifte. Spiller ingen role om er barnets far/mor, får likevel ikke overgangsstønad. Kritisert ettersom vedk ikke har forsørgelsesplikt overfor barnet. Man mener at i praksis er man da to om omsorgen.Bestemmelsene for ektefeller i denne loven skal også gjelde for to ugifte personer som lever sammen 2 (samboerpar), dersom paret a)har eller har hatt felles barn, eller b)tidligere har vært gift med hverandre. Videre enn dette, også når de har et samvær (med hverandre antar jeg ) av et visst omfang, sier boka s. 334, eller fremtidsplaner sammen – bygge hus etc. Hgejlder det virkelig også når de ikke har barnet sammen?Masse utpenslinger av dette gjennomn praksis, se ‘regelverk’, kan ikke inn på alt.



Vilkår: Tilknytning til Norge 

• Sterkere enn ellers 
• Må ha vært medlem i trygden i de siste tre 

årene, § 15-2 
• Må oppholde seg i Norge, § 15-3 
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Dette er meget gunstige ordninger i forhold til det andre land har, derfor må opparbeide trygdetid først (H-regel bosatt her)



Vilkår: Barnets alder 

• Overgangsstønad: Under 8 år, § 15-6, 2. 
ledd, men bare i tilsammen 3 år. Kan utvides 
med 2 år hvis under utdanning 

• Stønad til barnetilsyn: Til yngste barn er 
ferdig med fjerde skoleår, § 15-11, 3. ledd 

• Utdanningsstønad: samme som 
overgangsstønad, § 15-12, 3. ledd 
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ferdig med fjerde skoleår (9-10 år), . Sammenfaller med SFO.



Overgangsstønad, § 15-6. Vilkår  
• Midlertidig ute av stand til å forsørge seg selv ved 

eget arbeid pga omsorgen, eller 
• Trenger utdanningstid eller omstillingstid for å få seg 

arbeid 
• Som nevnt til barnet er 8 år  
• Begrenset til 3 år (+ 2 mnd før fødsel), men kan 

utvides med 2 år pga utdanning 
• Ikke stønad etter at yrkeskompetanse er oppnådd, 

selv om man skulle ønske mer utdanning 
• Når er den oppnådd: Bachelorgrad (Trygderetten) 
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Overgangsstønad: Krav om yrkesrettet 
aktivitet, § 15-8 
• Inntrer når barnet er ett år 
• Kravet betyr 

– Være i arbeid eller utdanning på minst halv tid,  
– Være reell arbeidssøker, 
– Etablere egen virksomhet, eller  
– Være brukerkontakt 

• Grunn: bedre økonomiske kår på lengre sikt, 
tilknytning til arbeidslivet, bedre integrering (for 
innvandrerkvinner) 
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Overgangsstønad, størrelse 

• 2 G = 2 x 85 245 kr = 170 490 kr 
• Avkortes hvis i arbeid med inntekt over ½ G, 

med 40 % av overskytende 
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Stønad til barnetilsyn, § 15-11 

Vilkår: 
• Må overlate barnetilsyn til andre pga  

– Jobb 
– Utdanning 
– Reell arbeidssøker, eller 
– Etablering av egen virksomhet 

• Må ha utgifter som kan dokumenteres, 4.ledd 
• Får dekket 64 % av utgiftene opp til visst 

beløp 
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Utdanningsstønad, § 15-12 

Vilkår: 
• Nødvendig for å skaffe arbeid 
• Bare frem til yrkeskompetanse oppnådd, ikke 

for å skifte yrke, med mindre 
– Ikke lar seg kombinere med omsorg for barn 
– Ikke får jobb pga ikke tilstrekkelig kvalifisert 

• Så lenge man har rett til overgangsstønad 
 



Barnetrygden, lov nr. 4/2002 

• Anses formelt sett ikke som en trygdeytelse, 
tilhører skattesystemet 

• Gis for alle  barn under 16 år 
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Kontantstøtte, lov nr. 41/1998 

• Formål: Få småbarnsforeldre ut av tidsklemma 
• Vilkår: Ikke benytter barnehageplass som får statlig 

driftstilskudd, eller bare delvis.  
• Pengene gis til foreldrene isteden 
• Foreldrene trenger ikke være hjemme 
• Trenger ikke ha søkt barnehageplass 
• Barnet må bo i Norge 
• Gjelder nå til og med måneden før barnet fyller to år 



Etterlattepensjon til ektefelle 

Vilkår 
– ekteskapet har vart i 5 år 
– de har felles barn, eller 
– gjenlevende har omsorgen for avdødes barn ved 

dødsfallet. Ekteskap + omsorg   = 5 år 
Samme gjelder etter § 17-2, 3. ledd for 

– registrerte partnere 
– samboere som tidligere har vært gift eller har barn 

sammen, se § 1-5 
 



Utmåling av etterlattepensjon 

• Minstebeløp: Grunnpensjon + særtillegg 
• Evt. grunnpensjon + 55 % av avdødes 

tilleggspensjon, avledet rettighet 
• Hvis gjenlevende selv har tilleggspensjon, får 

man det gunstigste av full egen, 55 % av 
avdødes eller  55 % av summen av begges 

Presenter
Presentation Notes
55 % av avdødes tilleggspensjon: dvs som en avdøde ville hatt rett til hvis blitt ufør, § 3-23 1. leddArbeidsmuligheter: menes på hjemstedet



Utmåling av etterlattepensjon, forts. 

• Avkorting med 40 % av inntekt over ½ G, § 
17-8, 2 

• Også av forventet (dvs. mulig)  inntekt ut fra 
alder, evner, utdanning, yrke, 
arbeidsmuligheter, omsorg 

• Dette er en ytelse til etterlatte som ikke kan 
forsørge seg selv 
 



Barnepensjon, § 17 

Vilkår: 
• En eller begge foreldre døde 
• Barn og adoptivbarn, ikke f.eks. fosterbarn 
 

Presenter
Presentation Notes
Stor forskjell på utmåling ved ved én eller begge foreldres død. Vis begge døde, de skal kunne leve av det.



Utmåling av barnepensjon 

Ved én forelders død: 
– 40 % av G for første barn, 25 % av G for 

de øvrige. Det samlede deles likt på barna 
Ved begge foreldres død: 

– Ytelse til første barn = etterlattepensjon til 
ektefelle 

– Neste barn 40 % av G, de øvrige 25 % av 
G 

– Det samlede deles likt på barna 
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