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Gjelder økonomiske ytelser. Hvilke 
situasjoner: 

• Svangerskap, fødsel, adopsjon 
• Aleneomsorg for barn 
Disse omfattes ikke av hovedlitteraturen: 
• Barnetrygd 
• Kontantstøtte 
• Etterlatte   

 



Svangerskap, fødsel og adopsjon,  
ftrl. kap. 14, rskr. R-14-00-2-E14 
• Gode kår i forbindelse med fødsel i Norge 
• Tidligere fødselspenger og adopsjonspenger heter 

nå foreldrepenger 
• Foreldrepenger løper fra før fødselen, tidligst 12 uker 

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

slutte i arbeid tidligere pga fosterets utvikling 
• Begge forutsetter tilknytning til arbeid. Ellers kan 

man få engangsstønad. 
• Folketrygdloven 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.Kap 14i ftrl er ikke endret i 2014. Rskr er egentlig fra 2006, men endrer navn hvert år. Rskr sist endret 23.05.14. Stor endring i lovverket 2006, lov 21.04.06 nr 10.Det har skjedd omfattende og stadige endringer i regelverket (tar bare med fra år 2000):Ved lov av 30. juni 2000 nr. 58 (Ot.prp.nr.52 (1999-2000)) ble det innført en selvstendig opptjeningsrett for fedre, slik at i de situasjoner hvor mor etter fødsel eller omsorgsovertakelse går ut i arbeid eller utdanning eller der mor på grunn av sykdom trenger hjelp fra far til å ta seg av barnet, kan fedre få fødsels- og adopsjonspenger basert på egen opptjening. Det må således foreligge et omsorgsbehov for at far kan få fødsels- eller adopsjonspenger. Reglene for rett til adopsjonspenger ble samtidig ytterligere harmonisert med reglene for rett til fødselspenger. Avtjening av verneplikt ble likestilt med arbeid i forbindelse med opptjening av rett til fødselspenger og adopsjonspenger. Lovendringene ble gitt virkning for tilfeller der fødsel eller omsorgsovertakelse i forbindelse med adopsjon inntreffer tidligst 1. juli 2000.Ved lov av 27. juni 2003 nr. 60 (Ot.prp.nr.57 (200-2003), fikk selvstendig næringsdrivende og frilansere rett til svangerskapspenger på lik linje med arbeidstakere. Endringen gjelder fra 1. juli 2003.Ved lov av 7. januar 2005 nr. 1 (Ot. prp. nr.7 (2004-2005), ble det gitt rett til lønnskompensasjon under fedrekvoten, basert på egen stillingsandel. Endringen ble gitt virkning for tilfeller der fødsel eller omsorgsovertakelse i forbindelse med adopsjon inntreffer tidligst 1. januar 2005.Ved lov av 17. juni 2005 (Ot.prp.nr.98 (2004-2005), ble stønadsperioden for fødsel- og adopsjonspenger økt med en uke, ved utvidelse av fedrekvoten fra fire til fem uker. Endringen ble gitt virkning for tilfeller der fødsel eller omsorgsovertakelse i forbindelse med adopsjon inntreffer tidligst 1. juli 2005.Ved lov av 21. april 2006 nr. 10 (Ot.prp.nr.70 (2005-2006), ble stønadsperioden for fødsels- og adopsjonspenger økt med en uke, ved utvidelse av fedrekvoten fra fem til seks uker. Endringen gis virkning for tilfeller der fødsel eller omsorgsovertakelse i forbindelse med adopsjon inntreffer tidligst 1. juli 2006.Ved lov av 21. april 2006 nr.10 (Ot.prp.nr.12 (2005-2006) og Ot.prp.nr.104 (2004-2005)), ble regelverket for ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon endret. Endringene trådte i kraft 1. januar 2007.De viktigste endringene:- Omredigering av hele kapittel 14. Bestemmelsene for fødsel og adopsjon ble slått sammen. Nytt begrep foreldrepenger ble innført som erstatning for fødselspenger og adopsjonspenger.- Svangerskapspenger ble gitt selvstendig opptjeningsrett til feriepenger.- Etterlønn utbetalt som engangsbeløp ble gitt opptjeningsrett til foreldrepenger.- Adgangen til unntak fra fedrekvoten ble begrenset til kun å gjelde tilfeller der far er forhindret fra å ha omsorgen for barnet på grunn av sykdom eller skade.- Det ble innført et enhetlig sykdomsbegrep for kapittel 14.- Tidskontoordningen avskaffes. Det innføres i stedet en mer fleksibel ordning for delvis uttak av foreldrepenger - gradert uttak. Fedrekvoten kan også tas ut som gradert uttak.- Foreldrepengeperioden kan utsettes på grunn av midlertidig inntektsgivende arbeid på full tid.- Den øvre grense for uttak ble utvidet. Foreldrepenger ved fødsel kan tas ut fram til barnet fyller 3 år. Foreldrepenger ved adopsjon kan tas ut inntil 3 år etter omsorgsovertakelsen.Ved lov av 11. juni 2008 (Ot.prp.nr.51 (2007-2008)), fikk selvstendig næringsdrivende rett til svangerskapspenger og foreldrepenger med 100 prosent dekning uten og måtte tegne forsikring. Endringen gjelder også de som har kombinerte inntekter, og den gjelder både løpende og nye tilfeller. Endringene trådte i kraft 1. juli 2008. Det ble videre foretatt en presisering av gjeldende regler i lovteksten slik at det nå går klart fram at mor ved adopsjon må ha opptjent retten til foreldrepenger ved omsorgsovertakelsen, se § 14-6. Denne endringen trådte i kraft straks.Ved lov av 4. juni 2009 (Ot.prp.nr.56 (2008-2009)), ble regelverket for ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon endret. Endringene gis virkning for tilfeller der fødsel eller omsorgsovertakelse i forbindelse med adopsjon inntreffer tidligst 1. juli 2009.De viktigste endringne:- Stønadsperioden forlenges med to uker til 46/56 uker ved fødsel og 43/53 uker ved adopsjon.- Fedrekvoten utvides fra seks til ti uker. Dette gjøres ved å bruke to uker av den perioden som er til valgfri fordeling mellom foreldrene og de to ukene som legges til den totale stønadsperioden.- Perioden som er til valgfri fordeling mellom foreldrene forkortes med to uker til 27/37 uker ved fødsel og 33/34 uker ved adopsjon.- Tilfeller der bare far har rett til foreldrepenger utvides med åtte uker til 27/37 uker ved fødsel og adopsjon.Far kan ta ut foreldrepenger på selvstendig grunnlag når mor deltar på introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere eller på kvalifiseringsprogram for personer med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne.Ved lov av 19. des 2008 nr. 106 (Ot.prp.nr.4 (2008-2009) blir arbeidsavklaringspenger likestilt med yrkesaktivitet. Virkningen gis fra det tidspunktet arbeidsavklaringspengene innføres, det vil si 1. mars 2010.Ved lov av 11. juni 2010 nr 22 (Ot.prp.nr.56 (2008-2009)) ble regelverket for ytelser til svangerskap, fødsel og adopsjon endret. Endringene gis virkning for tilfeller der fødsel eller omsorgsovertakelse i forbindelse med adopsjon inntreffer 1. juli 2010 og senere. Det er ikke lenger et krav om at mor må ha arbeidet minst 50 prosent stilling for at far skal få fedrekvote. Det er tilstrekkelig at moren har arbeidet seks av de siste ti månedene og på årsbasis har tjent minst halvparten av folketrygdens grunnbeløpVed lov 10. juni 2011 nr 15 (Prp 92 L (2010-2011) Endringer i folketrygdloven (Utvidelse av fedrekvoten mm)) ble regelverket for ytelser til svangerskap, fødsel og adopsjon endret. Endringene gis virkning for tilfeller der fødsel eller omsorgsovertakelse i forbindelse med adopsjon inntreffer 1. juli 2011 og senere.Følgende endringer skjer:- Far får rett til foreldrepenger i samme antall uker som fedrekvoten (12 uker) i tilfeller der mor mottar uførepensjon. Det er ikke avgjørende om mor mottar full eller delvis uførepensjon.- Den samlede stønadsperioden ved fødsel utvides med en uke og blir 47 uker med 100 prosent dekningsgrad og 57 uker med 80 prosent dekningsgrad- Den nye stønadsperioden ved adopsjon utvides med en uke og blir 44 uker med 100 prosent dekningsgrad og 54 uker med 80 prosent dekningsgrad- Fedrekvoten utvides med to uker og blir 12 uker- Den perioden som er til felles fordeling mellom foredrene (fellesperioden) blir en uke kortere og utgjør 26 uker med 100 prosent dekningsgrad og 36 uker med 80 prosent dekningsgradVed lov av 15. juni 2012 (Prop. 64 L 2011-2012 Endringer i folketrygdloven (tredeling av foreldrepengeperioden) og ved lov av 31. mai 2013 (Prop. 79L (2012-2013) Endringar i folketrygdlova (utviding av stønadsperioden for foreldrepengar mv.)) ble regelverket for ytelser til svangerskap, fødsel og adopsjon endret. Endringene gis virkning for tilfeller der fødsel eller omsorgsovertakelse i forbindelse med adopsjon inntreffer 1. juli 2013 og senere.Følgende endringer skjer:- Det innføres en mødrekvote av samme varighet som fedrekvoten. De seks første ukene etter fødsel er forbeholdt mor og går av mødrekvoten. Disse ukene må tas rett etter fødselen. De resterende ukene av mødrekvoten kan tas umiddlebart etter de seks første ukene, eller på et senere tidspunkt. Stønadsperioden må likevel fortsatt være sammenhengende.- Den samlede stønadsperioden ved fødsel utvides med to uker og blir 49 uker med 100 prosent dekningsgrad og 59 uker med 80 prosent dekningsgrad.- Den nye stønadsperioden ved adopsjon utvides med to uker og blir 46 uker med 100 prosent dekningsgrad og 56 uker med 80 prosent dekningsgrad.- Fedrekvoten utvides med to uker og blir 14 uker.- Den perioden som er til felles fordeling mellom foreldrene (fellesperioden) blir vesentlig kortere på grunn av innføring av mødrekvoten og utgjør 18 uker med 100 prosent dekningsgrad og 28 uker med 80 prosent dekningsgrad.



Vilkår for rett til foreldrepenger ved 
fødsel eller adopsjon, § 14-5 og § 14-6 
– oversikt  
• Til barnets mor og far, § 14-5, 1. ledd 
• Arbeidstilknytning, § 14-6 
• Svangerskapet må ha vart over seks 

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

 

Presenter
Presentation Notes
Rskr til § 14-5 1. ledd: Hovedregelen er at det er barnets mor og far som har rettigheter etter denne bestemmelsen. Likestilt er medmorskap, tidlig stebarnsadopsjon og personer som overtar foreldreansvaret etter barneloven. Samboere som ikke er barnets mor eller far har ikke rett til foreldrepenger. Det samme gjelder besteforeldre og andre personer. Det vises til kommentarene nedenfor, samt til merknadene til § 14-5, andre og tredje ledd. Medmorskap er regulert i barneloven og fastsetter at regler i lov eller forskrift som gjelder for en far, gjelder på samme måte for en medmor. Dette innebærer at reglene i folketrygdloven kapittel 14 om foreldrepenger som omhandler far, skal anvendes tilsvarende for medmor. En medmor får altså samme rett som en far til foreldrepenger og samme plikt til å ta ut fedrekvote. Surrogatmor: Etter Norsk rett er det den kvinnen som har født barnet, som skal regnes som mor til barnet, jf barneloven § 2. Departementet legger til grunn at det etter norsk rett er surrogatmoren som anses som barnas juridiske mor. Selv om navnet på en kvinne eller mann som er bosatt i Norge framgår av barnets fødselsattest, medfører ikke dette at det foreligger et juridisk morskap etter norsk rett. Norsk rett anerkjenner ingen annen form for overføring av morskap enn gjennom adopsjon.



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 
• Ved fødsel/adopsjon, faren: Vilkåret må være 

oppfylt når hans stønadsperiode starter 
– Pensjonsgivende inntekt pr år minst ½ G, 2. ledd. 

G = 88 370 kroner 
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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 26 uker 
eller barnet må være født levende før denne 
tiden (læreboka s. 316). Dvs. levendefødt 
barn gir alltid rett, mens dødfødt bare etter 26 
uker. Før denne tid = abort. Se neste bilde  

• Læreboka sier 6 mnd, ca = 26 uker 
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Presenter
Presentation Notes
Rundskrivet: se neste bildeLoven bruker ordet « fødsel ». Som fødsel regnes alle tilfeller der forløsningen har skjedd etter fullgått 26. svangerskapsuke. Dette gjelder selv om barnet er dødfødt.        Dersom barnet er levende født før 27. svangerskapsuke, regnes dette som fødsel selv om barnet dør kort tid etter, jf. § 14 9 siste ledd med merknader. Dødfødsel før 27. svangerskapsuke regnes ikke som fødsel, men som abort. 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 ??



Grensen fødsel - abort 

Fødsel (R14-00-2-E14, kommentar til § 14-5, 1. 
ledd)       [Endret 6/13]  
       Loven bruker ordet «fødsel». Som fødsel regnes 
alle tilfeller der forløsningen har skjedd etter fullgått 26. 
svangerskapsuke. Dette gjelder selv om barnet er 
dødfødt.  
       Dersom barnet er levende født før 27. 
svangerskapsuke, regnes dette som fødsel selv om 
barnet dør kort tid etter, jf. § 14-9 siste ledd med 
merknader. Dødfødsel før 27. svangerskapsuke regnes 
ikke som fødsel, men som abort. 
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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! Finner ikke noe, ser ut til at regelen er overført fra gammel lov.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. Ikke lenger hvis gift; da blir hun medmor. 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. Det kan han ikke hvis det er på det rene at en annen er faren! Eller man ikke vet hvem som er. Da må han stebarnsadoptere. Men at det skal skje så fort er kanskje ikke praktisk. Men at to fedre får barn sammen ved bruk av surrogatmor og den ene er faren – da kan den andre stebarnsadoptere. Nå mulig for to kvinner også at den ene blir medmor, men da må de være gift, jf bl § 3.



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 
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Presentation Notes
Kravet til omsorg bør ikke fortolkes slik at stønadsmottaker er helt avskåret fra andre aktiviteter. Vedkommende kan f.eks. gå på skole, eventuelt heldagsskole, eller kurs. Avgjørende er at mor eller far har det daglige ansvar for barnet og ikke har gjenopptatt sin yrkesaktivitet (se nedenfor).        Blir barnet innlagt på sykehus, anses vilkåret om å ha omsorg for barnet oppfylt når barnet besøkes jevnlig. Foreldrepengeperioden kan imidlertid utsettes i slike tilfeller, jf. § 14-11 første ledd. Under barnets sykehusopphold kan det foreligge rett til pleiepenger for omsorgspersonen, jf. kapittel 9 med merknader. 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? Ja, og ellers dør det jo ikke i stønadsperioden.



Vilkår for rett til foreldrepenger, forts. 

• Mottakeren må ikke være i arbeid 
– Fulltid: foreldrepengene faller bort (eller går over 

på den andre) 
– Deltid: kan få graderte fødselspenger, § 14-16 
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Presenter
Presentation Notes
Vilkåret om fravær i denne bestemmelsen, gjelder hele stønadsperioden, også tidsrom før fødselen.        Gjenopptar den som mottar foreldrepenger arbeidet på fulltid, og det ikke er aktuelt med utsettelse etter § 14-11 første ledd, bokstav b), faller retten til foreldrepenger bort, dersom foreldrepengene ikke utbetales til den andre av foreldrene. Slutter vedkommende i arbeidet igjen før stønadsperioden er over, vil foreldrepenger på nytt kunne ytes.        Dersom vedkommende delvis gjenopptar arbeidet, før stønadstiden for foreldrepenger er utløpt, kan det ytes graderte foreldrepenger Stønadsperioden blir i så fall tilsvarende forlenget. Det kan også ytes graderte foreldrepenger i kombinasjon med graderte foreldrepenger til den andre av foreldrene. Stønadsperioden vil ikke bli forlenget ved samtidig uttak som i sum utgjør fulle foreldrepenger. Dersom vedkommende begynner i en annen deltidsjobb, tar noen ekstravakter, har betalt styreverv e.l., gjelder tilsvarende gradering som nevnt. Jf. § 14-16.        Når det gjelder andre typer inntekter i form av for eksempel utbytte, etterlønn eller lignende som vedkommende ikke fysisk har arbeidet for, anses ikke dette som arbeid og foreldrepengene reduseres ikke.        Det som er sagt over må ses adskilt fra ordningen med gradert uttak av foreldrepenger § 14-16, som kan gi foreldrene et forlenget uttak i kombinasjon med delvis gjenopptak av arbeid. 



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 
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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



Full eller redusert stønadssats ved 
fødsel, § 14-9, 3. ledd 
• Kan velge 100 % eller 80 % (’redusert sats’) 

av stønadssatsen 
• 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 praksisMen nå er tiden med 80 % ikke fullt ut tilsv lengre, derfor flere velger 100 %.



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
§ 14-9.Stønadsperioden for foreldrepenger Ved fødsel er stønadsperioden 245 stønadsdager (49 uker) med full sats eller 295 stønadsdager (59 uker) med redusert sats. Stønadsperioden etter fødselen er 230 stønadsdager (46 uker) med full sats eller 280 stønadsdager (56 uker) med redusert sats.Hvorfor: fordi hun må ta ut tre uker før fødsel.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 530 000 

• Selvstendig næringsdrivende: tidligere 65 % 
som ved sykepenger, nå 100 %, se § 14-7,  
1. ledd  2. pkt 
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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. 265 000, § 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 
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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 ha gradert uttak samtidig 
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25 % stilling medfører 75 % av den valgte foreldrepengesatsen (dvs av de 100 el 80 %).



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. Satt ned til 10 uker fra 1. juli 2014 

• Må tas av far. Unntak: 
– Mor er alene om omsorgen, § 14-15 
– 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 28 uker 
• Kan tas ut (opptil 100 %) samtidig med at moren har 

graderte foreldrepenger med opptil 50 % 
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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. Ja, se § 14-13, tre bilder nedenfor.§ 14-12.Uttak av kvoteneDersom begge foreldre fyller vilkårene for rett til foreldrepenger, er 70 stønadsdager (14 uker) av stønadsperioden forbeholdt faren (fedrekvote) og 70 stønadsdager (14 uker) av stønadsperioden er forbeholdt moren (mødrekvote). De første 30 stønadsdagene (6 ukene) etter fødsel som er forbeholdt moren, inngår i mødrekvoten.	Faren kan ta ut fedrekvoten uten hensyn til om vilkårene i § 14-13 første ledd er oppfylt. Kvotene kan også tas ut samtidig med at den andre av foreldrene tar ut graderte foreldrepenger på opptil 50 % av valgt sats, se § 14-16.	Det kan gjøres unntak fra bestemmelsene i første ledd dersom forelderen som skal ta ut foreldrepenger på grunn av sykdom eller skade er helt avhengig av hjelp til å ta seg av barnet eller er innlagt i helseinstitusjon. Forhold som nevnt i første punktum må dokumenteres med legeerklæring.§ 14-13.Generelle vilkår for farens uttak av foreldrepengerFaren kan ta ut foreldrepenger bare dersom moren etter fødselen eller omsorgsovertakelsengår ut i arbeid,tar offentlig godkjent utdanning på heltid,c) tar offentlig godkjent utdanning i kombinasjon med arbeid som i sum gir heltid,d) på grunn av sykdom eller skade er helt avhengig av hjelp til å ta seg av barnet,e) er innlagt i helseinstitusjon,f) deltar på heltid i introduksjonsprogram etter introduksjonsloven kapittel 2,g) deltar på heltid i kvalifiseringsprogram etter lov 18. desember 2009 nr. 131 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen,	Dersom moren arbeider deltid etter fødselen eller omsorgsovertakelsen, blir farens foreldrepenger redusert tilsvarende reduksjonen i morens arbeidstid. Utgjør morens stillingsdel minst 75 pst. av full arbeidstid, får likevel faren foreldrepenger beregnet i samsvar med sin egen stillingsdel.	Dersom moren mottar graderte foreldrepenger, se § 14-16, kan farens uttak av foreldrepenger etter bokstav a ikke utgjøre en større del av full ytelse enn tilsvarende morens stillingsdel.	Farens rett etter første ledd bokstavene d og e gjelder også i de første 30 stønadsdagene (6 ukene) etter fødselen.	Forhold som nevnt i bokstavene d og e må dokumenteres med legeerklæring.	Fedrekvoten, se § 14-12, og utvidelsen ved flerbarnsfødsler eller ved adopsjon av flere barn samtidig, se § 14-9 fjerde ledd, kan tas ut uten hinder av vilkårene i denne bestemmelsen.



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. Satt ned til 10 
uker fra 1. juli 2014 

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

de tre ukene før. De siste 4 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 de nevnte vilkårene ikke 
er oppfylt 
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Sjekk disse reglene! S. 325 i boka er uforståelige. Det står vanvittig mye i rundskrivet, kan ikke gå inn på alt det. Men et H-poeng er at hvis han utsetter sin stønadsperiode etter disse reglene, mister han ikke stønadstid. Hvis derimot bare tar et opphold i stønadsperioden uten å oppfylle disse kravene, mister han den stønadstiden.Eksempel (ad b)Begge foreldrene har rett til foreldrepenger. De skal dele stønadsperioden mellom seg. Mor skal ha de første 30 ukene og far de neste 18 ukene. Far ønsker å utsette sitt uttak i 10 uker på grunn av fulltidsarbeid. Det er ingen opplysninger om hva mor skal gjøre i den perioden far utsetter foreldrepengene. Det er ikke aktivitetskrav til mor i den perioden far utsetter, slik at det er når far faktisk mottar foreldrepenger at vi skal ha dokumentasjon på mors aktivitetskrav. Far kan dermed få utsettelse. § 14-11.Utsettelse av uttak av foreldrepengerUttak av foreldrepenger kan utsettesa) når den som mottar foreldrepenger har lovbestemt ferie, 1 b) når den som mottar foreldrepenger er i inntektsgivende arbeid på heltid, c) dersom stønadsmottakeren på grunn av sykdom eller skade er helt avhengig av hjelp til å ta seg av barnet eller er innlagt i helseinstitusjon, d) dersom barnet er innlagt i helseinstitusjon.	Ved forhold som nevnt i bokstav b, må det foreligge skriftlig avtale med arbeidsgiver. For selvstendig næringsdrivende og frilansere må det foreligge skriftlig avtale med Arbeids- og velferdsetaten. Stønadsperioden må tas ut sammenhengende i minst 30 stønadsdager (6 uker) før uttak kan utsettes.	Forhold som nevnt i bokstav c må dokumenteres med legeerklæring.



Krav til den andre forelderens aktivitet, 
§ 14-13 
Den ene kan bare motta foreldrepenger hvis den andre 
• går ut i arbeid, 
• tar offentlig godkjent utdanning på heltid, 
• tar offentlig godkjent utdanning i kombinasjon med 

arbeid som i sum gir heltid, 
• på grunn av sykdom eller skade er helt avhengig av 

hjelp til å ta seg av barnet, 
• er innlagt i helseinstitusjon, 
• deltar på heltid i introduksjonsprogram, jf introdukl. 
• deltar på heltid i kvalifiseringsprogram, jf stnavl. 

Presenter
Presentation Notes
Introduksjonsprogram etter introduksjonsloven (for asylsøkere som har fått opphold her)§ 14-13.Generelle vilkår for farens uttak av foreldrepengerFaren kan ta ut foreldrepenger bare dersom moren etter fødselen eller omsorgsovertakelsengår ut i arbeid,tar offentlig godkjent utdanning på heltid,c) tar offentlig godkjent utdanning i kombinasjon med arbeid som i sum gir heltid,d) på grunn av sykdom eller skade er helt avhengig av hjelp til å ta seg av barnet,e) er innlagt i helseinstitusjon,f) deltar på heltid i introduksjonsprogram etter introduksjonsloven kapittel 2,g) deltar på heltid i kvalifiseringsprogram etter lov 18. desember 2009 nr. 131 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen,	Dersom moren arbeider deltid etter fødselen eller omsorgsovertakelsen, blir farens foreldrepenger redusert tilsvarende reduksjonen i morens arbeidstid. Utgjør morens stillingsdel minst 75 pst. av full arbeidstid, får likevel faren foreldrepenger beregnet i samsvar med sin egen stillingsdel.	Dersom moren mottar graderte foreldrepenger, se § 14-16, kan farens uttak av foreldrepenger etter bokstav a ikke utgjøre en større del av full ytelse enn tilsvarende morens stillingsdel.	Farens rett etter første ledd bokstavene d og e gjelder også i de første 30 stønadsdagene (6 ukene) etter fødselen.	Forhold som nevnt i bokstavene d og e må dokumenteres med legeerklæring.	Fedrekvoten, se § 14-12, og utvidelsen ved flerbarnsfødsler eller ved adopsjon av flere barn samtidig, se § 14-9 fjerde ledd, kan tas ut uten hinder av vilkårene i denne bestemmelsen.



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 
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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 38 750 (fra 1.1.14) 
• 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 
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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 
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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.Fra rundskrivet:  Arbeidsgiver har i henhold til arbeidsmiljøloven plikt til å tilrettelegge arbeidet under hensyn til den enkelte arbeidstakers forutsetninger, og sørge for at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig etter en vurdering av faktorer som kan ha innvirkning på arbeidstakerens helse og velferd. Dersom en kvinnelig arbeidstaker blir gravid, og som følge av graviditeten ikke kan utføre sitt vanlige arbeid på grunn av fare for fosterskader, skal muligheten for tilrettelegging og omplassering på arbeidsplassen vurderes. Det er når en slik tilrettelegging og/eller omplassering ikke er mulig, at det kan foreligge rett til svangerskapspenger.        Det er et vilkår for rett til svangerskapspenger at moren legger fram en bekreftelse fra arbeidsgiveren om at omplassering ikke er mulig. Bekreftelsen må være underskrevet av arbeidsgiveren og arbeidstakeren.        Skal et krav om svangerskapspenger kunne innvilges, må det fremgå av bestemmelser i lov eller forskrift at arbeidstakeren er pålagt å slutte, f.eks. arbeidsmiljøloven, luftfartsloven, sjømannsloven eller forskrifter fastsatt i henhold til disse lover. Informasjon om hvilke forskrifter som er aktuelle, gis av Arbeidstilsynet.        Det presiseres at « Forskrift om forplantningsskader og arbeidsmiljø », gitt i medhold av Arbeidsmiljøloven, er generell og ikke knyttet opp til bestemte yrkesgrupper. Forskriften er formulert slik at alle sider (fysiske, kjemiske, psykiske og organisatoriske) ved ethvert arbeidsmiljø som kan være helsefarlig for fosteret, gir grunn til omplassering og dermed evt. rett til svangerskapspenger. Forskriften gjelder imidlertid kun for arbeidstakere. Når det gjelder selvstendige næringsdrivende og frilansere vises det til § 14-4 andre ledd.        Det er den gravides lege eller jordmor som etter lov eller forskrift skal vurdere om det er forhold ved arbeidsplassen som kan være en risiko for fosteret. Hvis legen eller jordmoren mener så er tilfelle, skal skjema « Omplassering/tilrettelegging » fylles ut. Kvinnen tar skjemaet med seg til arbeidsgiver som vurderer omplassering. Dersom omplassering ikke er mulig, må arbeidsgiver fylle ut skjemaet. Den gravide leverer deretter skjemaet på NAV kontoret.        NAV skal ikke overprøve legens eller jordmorenes risikovurdering i det enkelte tilfellet. Forholdet til sykepenger:En del kvinner blir sykmeldt i løpet av svangerskapet. Ved mottak av sykmeldingsattest for en gravid kvinne, skal saksbehandling begrenses til å bringe på det rene om kvinnen er sykmeldt på grunn av en funksjonsnedsettelse som skyldes kvinnens egen sykdom eller skade. Vi viser i denne forbindelse til merknader til § 8-4. Dersom det fremgår at kvinnen er sykmeldt på grunn av at arbeidssituasjonen er til skade for fosteret, bør NAV lokalt vurdere om svangerskapspenger i stedet vil være riktig ytelse. Selvstendig næringsdrivende: Departementet uttalte i Ot.prp.nr.57 (2002 - 2003) følgende om vilkårene for rett til svangerskapspenger:« Etter departementets oppfatning bør vilkårene for rett til svangerskapspenger for selvstendig næringsdrivende i størst mulig utstrekning følge vilkårene som gjelder for arbeidstakere. Det er rimelig at arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende har den samme beskyttelse mot forhold i arbeidsmiljøet som kan innebære risiko for fosterets ve og vel.        Departementet foreslår på denne bakgrunn at retten til svangerskapspenger for selvstendig næringsdrivende skal ta utgangspunkt i tilsvarende risikofaktorer som arbeidstakere er beskyttet mot i bestemmelser i lov eller forskrift. Under henvisning til den generelle forskriften om forplantningsskader og arbeidsmiljø av 25. august 1995, vil dette gjelde alle forhold ved arbeidsmiljøet som kan innebære helseskade for fosteret. Det settes altså i prinsippet ingen begrensninger for hvilke forhold ved arbeidsmiljøet som kan anses å skape risiko. »        Det er et vilkår for rett til svangerskapspenger at risikofaktorene er dokumentert både av den gravide selv og av svangerskapskontrollen. Kvinnen må beskrive de forhold ved arbeidssituasjonen som hun mener innebærer risiko for fosteret. I tillegg skal lege eller jordmor foreta en medisinsk vurdering av om arbeidet er risikofylt. Den sentrale forskriften: Forskrift om utførelse av arbeid, FOR-2011-12-06-1357, kap 7, med hjemmelse i div. bestemmelser i arbml.Kapittel 7. Arbeid med fare for forplantningsskader(ikke kopiert inn her pga for omfattende og detaljert)Dette er fra forskr. Om organisering, ledelse og medvirkning, men mye mer generelt og viser til ov ennevnte kap 7:Kapittel 7. Risikovurdering   § 7-1.Gjennomgående krav til risikovurderingDen som forskriften retter seg mot, jf. § 1-3, skal sørge for at arbeidsmiljøet i virksomheten blir vurdert ved planleggingen, tilrettelegging og gjennomføringen av arbeidet.Faktorer som kan påvirke arbeidstakernes fysiske eller psykiske helse og sikkerhet, herunder arbeidstid, skal kartlegges og om nødvendig måles. Det skal tas særskilt hensyn til om arbeidstakere under 18 år skal benyttes i arbeidet, jf. kapittel 12.På grunnlag av kartleggingen skal risikoen for skade på eller fare for arbeidstakernes helse og sikkerhet vurderes.Risikovurdering skal gjentas regelmessig, ved endringer som kan ha betydning for risikoforholdene og ved innkjøp av maskiner og utstyr, som kan ha betydning for helse, arbeidsmiljøet og sikkerheten i virksomheten.Risikovurdering skal foretas i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter.Risikovurdering skal dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse og oppbevares slik at opplysningene kan anvendes på et senere tidspunkt.0 Endret ved forskrift 19 des 2012 nr. 1371 (i kraft 1 jan 2013).   § 7-2.Måling som grunnlag for risikovurderingNår det gjennomføres måling som grunnlag for risikovurdering, skal målemetoder og måleinstrumenter være tilpasset miljøet, den type eksponering som forekommer og eksponeringens varighet. Målemetodene som brukes skal være representative for den enkelte arbeidstakers personlige eksponering, og det skal tas hensyn til måleusikkerhet ved vurdering av risiko.   § 7-3.Tilleggskrav til risikovurderingenRisikovurdering skal gjennomføres i samsvar med forskrift om utførelse av arbeid ved:bruk og håndtering av kjemikalier, jf. kapittel 3,- utførelse av varmt arbeid, jf. kapittel 5,- fare for eksponering for biologiske faktorer, jf. kapittel 6,eksponering for forplantningsskadelige faktorer, jf. kapittel 7,eksponering for støy og mekaniske vibrasjoner, jf. kapittel 14,- eksponering for kunstig optisk stråling, jf. kapittel 16,- utføring av manuelt arbeid som kan innebære risiko for helseskadelig belastning, jf. kapittel 23,- arbeid under vann eller økt omgivende trykk, jf. kapittel 26- snøskredfare, jf. kapittel 30.  



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 
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Selvstendig næringsdrivende har etter folketrygdloven § 14-4 femte ledd, andre punktum, rett til svangerskapspenger med 100 prosent av beregningsgrunnlaget uten krav til tegning av frivillig tilleggsforsikring. 



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 og 
at man har gode muligheter til å ta seg av 
barna 

27 



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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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 – 15-9 
• Stønad til barnetilsyn § 15-11 
• Utdanningsstønad § 15-12 
• Tilskudd til flytting § 15-13 
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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 bare har vanlig 

samvær etter barneloven, se § 43 
• Hvis mer samvær enn dette, vurderes konkret 
• Trygderetten har sagt at det er nok å ha 60 % av 

omsorgen, dvs samvær opptil 40 % 
• Ikke bare avtalt samvær, også mer tilfeldig 
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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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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 i forbindelse 

med rettssak om separasjon/skilsmisse, § 15-4, 2. 
ledd 
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Første strekpunkt mye diskutertIkke enke/enkemann: da ytelse til gjenlevende§ 15-4, 2. ledd:Faktisk samlivsbrudd er likestilt med separasjon fra og med den måneden et av følgende vilkår er oppfylt:Det er reist separasjons- eller skilsmissesak og det er gått minst seks måneder siden saken ble reist.Det er reist sak, og det er gått minst seks måneder siden det forelå begjæring om mekling for meklingsinstansen etter ekteskapsloven2 § 26.Det er reist sak, og det er gått minst ett år siden samlivsbruddet.Spesielle forhold har gjort det vanskelig å reise sak, og det er gått minst ett år siden samlivsbruddet.



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 

– Uttrykket kan være videre enn def. i § 1-5, 3. ledd 
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Presentation Notes
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.§ 1-5, 3. ledd: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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Presentation Notes
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: Barn under 8 år, § 15-6, 2. ledd, 
men bare stønad i tilsammen 3 år. Perioden kan 
utvides med 2 år hvis under utdanning, men fortsatt 
må barnet være under 8 år 

• 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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§ 15-6.OvergangsstønadOvergangsstønad gis til enslig mor eller far som midlertidig er ute av stand til å forsørge seg selv ved eget arbeid på grunn av omsorg for barn eller fordi vedkommende først etter en utdanningstid eller omstillingstid kan få arbeid. Enslig mor eller far som uten rimelig grunn har sagt opp et arbeidsforhold de siste seks månedene før søknadstidspunktet, gis ikke overgangsstønad.Overgangsstønad kan gis til enslig mor eller far som har barn under åtte år. Stønadsperioden er tre år til sammen. Dersom en hel stønadsperiode på til sammen tre år er brukt opp, kan nye stønadsperioder bare innvilges inntil barnet har rett til barnehageplass etter barnehageloven § 12 a. I tillegg kan det gis overgangsstønad i opptil to måneder før fødselen.Stønadstiden kan utvides med opptil to år fram til barnet fyller åtte år når den enslige moren eller faren er under nødvendig utdanning eller opplæring for å bli i stand til å forsørge seg selv med eget arbeid. Dersom den enslige moren eller faren har aleneomsorg for flere enn to barn eller fikk aleneomsorg for barn før fylte 18 år, kan stønadstiden utvides med opptil tre år. Det gis vanligvis ikke stønad etter at yrkeskompetanse er oppnådd. Utdanningen må utgjøre minst halvparten av utdanning på full tid.Dersom den enslige moren eller faren tar nødvendig utdanning og stønadsperioden etter andre og tredje ledd utløper før et skoleår er avsluttet, kan overgangsstønad gis til og med den måned skoleåret avsluttes. I påvente av skolestart, et konkret arbeid eller barnetilsyn, kan stønadstiden forlenges med opptil seks måneder i særlige tilfeller. Det kan også gis overgangsstønad i de første seks månedene etter at vedkommende har meldt seg som arbeidssøker hos Arbeids- og velferdsetaten. 1 Stønad etter dette leddet gis umiddelbart etter et tidsrom med overgangsstønad etter andre og tredje ledd og etter første punktum i dette leddet, likevel slik at stønaden ikke stanses når det yngste barnet fyller åtte år.Etter skilsmisse, 2 separasjon 2 eller samlivsbrudd mellom ugifte foreldre 2 gis det uten hinder av aldersbegrensningen i andre ledd, overgangsstønad i opptil to år før det yngste barnet fyller ti år. I det første året må kravene til yrkesrettet aktivitet etter § 15-8 være oppfylt, mens det andre året må benyttes til nødvendig utdanning, se tredje ledd i paragrafen her.Overgangsstønad faller ikke bort før barnet fyller ti år dersom forsørgeren eller barnet har en forbigående sykdom som hindrer forsørgeren i å være i arbeid. Sykdommen må dokumenteres med legeerklæring.Når den enslige moren eller faren har et barn som er særlig tilsynskrevende på grunn av funksjonshemning, sykdom eller store sosiale problemer, kan det gis overgangsstønad til barnet fyller 18 år.For tidsrom som brukerkontakt (§ 15-12 fjerde 3 ledd), kan stønadstiden utvides med opptil to år ekstra fram til det yngste barnet fyller ti år.Departementet 4 gir forskrifter om hvilke tidsrom som skal regnes som stønadstid og om sammenlegning av stønadstid.



Overgangsstønad: Krav om yrkesrettet 
aktivitet, § 15-8 
• Kravet 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, § 15-7 

• 2,25 G = 2,25 x 88 370 kr = 218 832 kr 
• Endret fra 2 G med virkning fra 01.01.2014 
• Avkortes hvis i arbeid med inntekt over ½ G, 

med 45 % av overskytende (hevet fra 40 % 
med virkning fra 01.04.2014), § 15-9 
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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 

• Til yngste barn er ferdig med 4. klasse, ca 10 år 

• 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  
– Yrket ikke lar seg kombinere med omsorg for barn 
– Man ikke får jobb pga ikke tilstrekkelig kvalifisert 

• Så lenge man har rett til overgangsstønad 
 



Herfra og ut ikke hovedlitteratur. 
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 ikke 
hovedlitteratur, men se læringskravene: kjennskap 
til trygdeytelser ved tap av forsørger 
Vilkår, § 17-5 

– ekteskapet har vart i 5 år 
– de har eller har hatt 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, 3. ledd 

• 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 

Vilkår, § 18-4: 
• En eller begge foreldre døde 
• Barn og adoptivbarn, ikke f.eks. fosterbarn 
• Under 18 år 
 

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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