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Aslak Syse er cand.med. (1972), cand.jur. (1988) og dr. juris (1996). Han har arbeidet i 
legestillinger i Finnmark fra 1972–1988. Fra 1989 har han vært tilknyttet Institutt for 
offentlig rett ved Universitetet i Oslo, fra 1997 som professor.

I denne artikkelen gjøres det rede for det vedtatte statsbudsjettet for 2012 på 
rettsområdene til FAB, samtidig som vedtakene ses i sammenheng med regje-
ringserklæringen av 2009 (Soria Moria II). Videre gis en oversikt over vedtatte 
stønadssatser og eventuelle regelendringer som ligger til grunn for disse. I til-
legg presenteres enkelte vedtatte lover og framsatte lovforslag for Stortinget 
høstsesjonen 2011. Avslutningsvis presenteres enkelte utvalgte saker som ble 
sendt på høring høsten 2011.

Dette året går artikkelen noe i dybden i presentasjonen av reglene om forel-
drepenger og omleggingen av kontantstøtteordningen, samt det økte arbeids-
kravet for overgangsstønad til mor eller far med aleneomsorg for barn. Det kan 
virke som om disse reglene nå skal ligge fast i noen år framover.

For øvrig vises det til detaljert innholdsfortegnelse om hva som er be handlet.
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1. innledning
Terrorhandlingene den 22. juli har tatt mye fokus fra andre politiske spørsmål 
høsten 2011.1 Det samme har nye sexskandaler knyttet til flere av stortingsparti-
ene. Slike saker får også økt fokus når Stortinget ellers har redusert innflytelse 
både over den økonomiske politikken og det som vedtas av politikkjusteringer 
og lovendringer.

Den rødgrønne regjeringen har lært seg å konsultere stortingsflertallet før bud-
sjettet legges fram, slik at den får støtte til de framlagte forslagene. Høsten 2011 ble 
det derfor kun flyttet 30 millioner kroner i et statsbudsjett på nær 1 000 milliarder 
kroner, nærmere bestemt 0,03 promille. Det var oppussingsmidler tenkt brukt 
på selve stortingsbygningen som ble overført til bevaring av utsatte kirkebygg. 
Dessuten ble deler av bistandsmidlene flyttet mot landsbruksstøtte. Dette er slutt-
resultatet etter Stortingets budsjettbehandling, som opptok komiteer i ukelange 
diskusjoner fra oktober til desember. Denne behandlingen var altså reelt sett uten 
betydning for det endelige stortingsvedtaket som stadfestet regjeringens forslag.

Statsbudsjettet og trontalen synes heller ikke å peke på vesentlige dreininger 
av politikken på de feltene som skal omtales. Valgresultatet, med framgang for 
Arbeiderpartiet og tilbakegang for de to mindre regjeringspartiene, styrket ikke 
samholdet innad i regjeringen. Det kan derfor ventes et større markeringsbehov 
fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti i viktige saker som skal presenteres 

1. Jeg vil takke Astri Syse og Heidi Wyller for verdifulle innspill ved ferdiggjøringen av denne 
artikkelen.
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for Stortinget utover i 2012, som for eksempel den varslede stortingsmeldingen 
om klimapolitikken.

Den mest vesentlige endringen i velferdspolitikken er utfasingen av kontant-
støtten for toåringer. Resultatet av denne utfasingen kompenseres noe ved en økt 
stønadssats for ettåringene. Ellers var budsjettforslaget uten varslede endringer i 
foreldrepengeordningen og andre sentrale overføringsordninger til barnefamilier.

Artikkelen er bygd opp omtrent som tidligere år, og for enkelte spørsmål vil 
jeg vise til tidligere mer detaljerte redegjørelser for visse regelverk. Ved årets gjen-
nomgang legges særlig vekt på foreldrepengeordningen som jo er aktuell for svært 
mange idet det er vel 60 000 barnefødsler i året. Samtidig ligger nå reglene fast for 
et år eller to. Videre behandles revisjonen av kontantstøtteordningen og de økte 
arbeidskravene for rett til overgangsstønad og andre stønader til en mor eller far 
som er alene med omsorgen for barn.

I punkt 2 presenteres statsbudsjettets økonomiske føringer med særlig fokus 
på tiltak mot økonomisk utsatte grupper. I punkt 3 presenteres endringer i kon-
tantstøtteordningen, etterfulgt av regelverk og stønadssatser etter barnetrygdlo-
ven (punkt 4) og en oppdatering om barnehagepolitikken (punkt 5). Så følger en 
redegjørelse for foreldrepenger og andre ytelser ved svangerskap, fødsel og adop-
sjon i punkt 6, og om regelinnstramninger i stønad til enslig mor og far i punkt 
7. Tiltak og forslag innen barnevernet er samlet i punkt 8. Viktige regelendringer 
i lov og forskrift per 1. januar 2012 er tema i punkt 9, og så avrundes artikkelen 
med en del viktige framlagte forslag i ulike NOU, Meld. St. og Prop. L (punkt 10).

2. økonomisk politikk og fattigdomsbekjempelsen

2.1 Velferdsmodellen skal videreføres med begrenset 
arbeidsløshet

Den utrygge økonomiske situasjonen som nå preger Europa, ikke minst knyttet til 
risikoen forbundet med euro-samarbeidet ved statsgjelden i gjeldsplagede stater 
som i en årrekke har levd over evne, har bare berørt Norge i begrenset utstrekning. 
Statsministeren og regjeringen er imidlertid nøye med å understreke at dette ikke 
er noen selvfølge dersom det ikke tas omsyn til den internasjonale situasjonen 
ved håndteringen av Norges økonomi. Av samme grunn har arbeidslivets parter 
varslet behov for et moderat lønnsoppgjør våren 2012.



aslak syse

10

Av Arbeidsdepartementets statsbudsjett framgår det at regjeringen forventer 
at situasjonen på arbeidsmarkedet vil være relativt stabil framover. Situasjonen 
for Norge skiller seg positivt ut fra majoriteten av land i Europa som fortsatt har 
store ledighetsproblemer etter finanskrisen. Sysselsettingen her til lands har økt 
med 30 000 personer siste halvannet år, og det legges i budsjettet til grunn en viss 
fortsatt vekst. Bakgrunnen er dels høy innvandring så nivået på arbeidsløsheten 
ventes å holde seg uendret.

For å hindre at folk går helt ledige, er det fortsatt behov for aktive arbeidsmar-
kedstiltak. Av tiltaksplassene er omlag 17 000 plasser rettet mot arbeidsledige og 
omlag 54 200 plasser rettet mot personer med nedsatt arbeidsevne. Tiltaksnivået 
for personer med nedsatt arbeidsevne er økt med omlag 1 000 plasser for å styrke 
det arbeidsrettede tilbudet til denne gruppen for at flere skal komme over i van-
lig arbeid.

2.2 Den «rene» fattigdomsbekjempelsen. 
Fordelingsmeldingen

I Soria Moria II understrekes det at i bekjempelsen av fattigdom må det vektlegges 
et bredt forebyggende perspektiv ved å bidra til å endre forhold som skaper og opp-
rettholder fattigdom i oppvekstmiljø, utdanningssystem, innenfor arbeidsmarked 
og arbeidsliv, og innenfor velferdsordningene. En særlig innsats skal rettes mot 
de som er avhengige av rusmidler og deres pårørende, og mot barnefamilier med 
små inntekter.

Regjeringen la sammen med statsbudsjettet for 2007 fram en Handlingsplan mot 
fattigdom. Handlingsplanen er fulgt opp i de årlige statsbudsjettene, og omfatter 
mange tiltak under flere departementer, også i 2012, uten at detaljene behandles 
nærmere her.2 Tiltakene er rettet inn mot handlingsplanens mål om at alle skal gis 
muligheter til å komme i arbeid, at alle barn og unge skal kunne delta og utvikle 
seg, og at levekårene for de vanskeligst stilte skal bedres.

Her skal kun nevnes kvalifiseringsprogrammet som ble iverksatt for å bedre 
mulighetene og levekårene for utsatte grupper. Ved utgangen av april 2011 deltok 
8 000 personer i programmet. Over 40 prosent synes å komme over i ordinært 
arbeid eller i opplæring med sikte på arbeidskvalifikasjon, men med store fylkes-

2. Se tilsvarende artikkel i FAB nr. 1 for 2011.
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vise variasjoner. Dette må oppfattes som et tilfredsstillende resultat da samtlige 
deltakere i utgangspunktet har vesentlig nedsatt arbeidsevne.

Regjeringen la som en oppfølging av Fordelingsutvalgets innstilling (NOU 
2009: 10) i september 2011 fram Meld. St. 30 (2010–2011) Fordelingsmeldingen. 
I Fordelingsmeldingen presenterer regjeringen en bred politikk for en mer rett-
ferdig fordeling, med virkemidler på flere rettsområder. Blant hovedstrategiene 
i meldingen nevnes særlig områdene oppvekst- og utdanningspolitikken (punkt 
5.2.1), arbeids- og velferdspolitikken (punkt 5.2.2), skattepolitikken (punkt 5.2.3), 
helse- og omsorgspolitikken (punkt 5.2.4) og boligpolitikk og områdepolitikken 
(punkt 5.2.5).

2.3 Utviklingen i stønadsordninger, stønadsmottakere 
og folketrygdens utgifter

2.3.1 Flere går av med pensjon
For 2012 ble det bevilget 146 milliarder kroner til alderspensjon, noe som er en 
økning på 15 prosent fra forventet anslag for 2011. Økningen skyldes pensjons-
reformen, som åpner for at arbeidstakere kan ta ut pensjon tidligere og samtidig 
fortsette å arbeide. Tidlig uttak vil riktignok føre til noe mindre årlige pensjons-
utbetalinger etter fylte 70 år, men det er tydelig at folk kan ønske tidligere avgang, 
eventuelt tidligere uttak av alderspensjon. Det forventes i 2012 både en økning i 
antall alderspensjonister og i gjennomsnittlig pensjon. Spesielt forventes en øk-
ning i antall pensjonister under 67 år.

Et hovedmål med pensjonsreformen er å bidra til at flere vil velge å arbeide 
lenger. Den enkelte kan nå velge gradvis å trekke seg ut av arbeidslivet etter egne 
ønsker og behov. Flere enn ventet ser ut til å ønske å kombinere arbeid og pen-
sjon. Av de som tok ut pensjon i januar 2011, var seks av ti fortsatt registrert i 
et arbeidsforhold i juni 2011. Tall fra arbeidstaker/arbeidsgiverregisteret viser at 
yrkes aktiviteten fortsetter å øke for alle grupper over 60 år.

Pensjonsreformen er ment å være kostnadsnøytral på den måten at tidlig uttak 
av pensjon vil føre til redusert pensjon senere, og en utgiftsøkning på kort sikt 
ved at flere velger tidligpensjon, er dermed ikke forventet å påvirke folketrygdens 
utgifter over tid. Imidlertid kan det oppstå økte utgifter på sikt dersom personer 
med forventet og reelt kortere leveutsikter tar ut tidligpensjon.
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2.3.2 Dagpenger ved arbeidsløshet
Utgiftene til dagpenger er anslått til 11,5 milliarder kroner i 2012. Som nevnt er 
det forventet uendret arbeidsløshet, og derved er dette et beløp som tilsvarer for-
bruket i 2011. Regelverket videreføres i hovedsak uendret med unntak av at visse 
særregler ved permitteringer reverseres.

2.3.3 Utgifter ved sykdom. IA-avtalen videreføres
Utgiftene til sykepenger for arbeidstakere er anslått til 33,1 milliarder kroner i 
2012, noe som er drøyt 1,1 milliarder kroner høyere enn i saldert budsjett 2011. I 
tillegg til sykefraværet, påvirkes sykepengeutgiftene av sysselsettingsutviklingen 
og lønnsveksten. Alderspensjonister som fortsetter i arbeid vil også kunne ta ut 
sykepenger fra et arbeidsforhold i ett år mellom 62 og 67 år.

Målet med avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) er en reduk-
sjon i sykefraværet med 20 prosent fra 2001-nivået, mens sykefraværet «bare» er 
blitt redusert med vel syv prosent fra 2. kvartal 2001 til 2. kvartal 2011. I tillegg 
til ny IA-avtale er det undertegnet en egen protokoll med en rekke tiltak for ras-
kere og tettere oppfølgning av sykmeldte. Viktige endringer i arbeidsmiljøloven 
og folketrygdloven ble vedtatt for å sikre oppfølging i virksomhetene og lavere 
sykefravær. Reglene ble iverksatt fra 1. juli 2011. Arbeidsgiversidens bekymring 
er hvorvidt de vedtatte endringene er kontraproduktive ved at de medfører en økt 
byråkratisering. Samtidig er det innført nye reaksjoner overfor instanser og etater 
ved at både arbeidsgiver og sykmeldende lege kan ilegges gebyrer ved manglende 
overholdelse av møte- og dokumentasjonsplikter i sykefraværsarbeidet.

2.4 Økning av grunnbeløp og folketrygdens minsteytelser
Folketrygdens grunnbeløp (G) ble med virkning fra 1. mai 2011 økt fra 75 641 
kroner til 79 216 kroner, en økning på 4,72 prosent. Den ordinære satsen for sær-
tillegget ble fra 1. mai 2010 økt fra 97 prosent til 100 prosent av grunnbeløpet og 
er videreført, noe som også er tilfellet for den reduserte satsen på 0,74 G.

Fra 1. mai 2011 økte derved minstepensjonen for enslige med 7 704 kroner pr. 
år (fra 151 272 til 158 424 kroner). Minstepensjonen for ektepar (to minstepen-
sjonister) økte fra 279 864 kroner til 293 088 kroner. En (minste)pensjonist gift 
med en pensjonist med tilleggspensjon høyere enn særtillegget, vil motta 125 952 
kroner, mens den andre pensjonisten mottar sin berettigede pensjon. Endelig kan 
nevnes at en minstepensjonist som forsørger ektefelle som er 60 år eller eldre, vil 
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motta 277 260 kroner i pensjon. Dersom den forsørgede ektefellen er under 60 år, 
utgjør pensjonen 198 036 kroner.

2.5 Oppjustering av satsene til grunnstønad, hjelpestønad 
og barnetilsyn

Viktige stønadssatser er stort sett oppjustert litt i forhold til antatt prisvekst for 
2012. Det gjelder satsene for grunnstønad for dokumenterte ekstrautgifter ved 
uførhet med satser fra 7 572 til 37 860 kroner per år (2011: 7 452 til 37 260), hjel-
pestønad til uføre som må ha særskilt tilsyn og pleie kroner på 13 572 per år (2011: 
13 356), forhøyet hjelpestønad til uføre under 18 år som må ha særskilt tilsyn og 
pleie med inntil 81 432 kroner per år (2011: 80 136), utgifter til stønad til barnetil-
syn for mor eller far med aleneomsorg for ett barn kan refunderes med inntil 42 
411 for ett barn, 55 340 for to barn, og 62 701 kroner for tre eller flere barn (2011: 
41 136, 53 676 og 60 816 kroner).

2.6 Bare prisjustering i satsene for økonomisk sosialhjelp
I motsetning til den prosentuelle økningen i folketrygdens ytelser, skjer det bare 
en prisjustering av sosialhjelpssatsene.3 Det er mange som mener at en vesentlig 
oppjustering av stønadssatsene for økonomisk sosialhjelp vil være et målrettet 
tiltak i fattigdomsbekjempelsen.

Synspunktet om at en økning av sosialhjelpssatsene er et målrettet virkemiddel 
i fattigdomsbekjempelsen deles tydeligvis ikke av regjeringen Stoltenberg. Mens 
minstesatsene etter folketrygdloven har økt vesentlig gjennom de siste årene, er det 
stort sett bare skjedd prisjusteringer i de veiledende satsene. Dette er også tilfellet 
for 2012, og framgår av rundskriv A-2/2011 Statlige veiledende retningslinjer for 
utmåling av økonomisk stønad til livsopphold, datert 20. desember 2011. Satsene i 
de rettledende retningslinene er for 2012 prisjustert i tråd med anslaget for vekst 
i konsumprisene i nasjonalbudsjettet for 2011 (1,6 prosent). Lovgrunnlaget for 
økonomisk stønad finnes i lov 18. desember 2009 nr. 131 om sosiale tjenester i 
NAV §§ 18 flg.

Veiledende stønadssatser for 2012 og 2011 per måned er vist i tabellen nedenfor.

3. Se mer om denne stønadsformen og utviklingen i antall stønadsmottakere og stønadssatser i 
FAB nr. 1 for 2011.
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Satser for 2012 Satser for 2011
Enslige kr 5 373 (kr 5 288)
Ektepar/samboere kr 8 924 (kr 8 783)
Person i bofellesskap kr 4 462 (kr 4 392)
Barn 0–5 år kr 2 049 (kr 2 017)
Barn 6–10 år kr 2 724 (kr 2 681)
Barn 11–17 år kr 3 415 (kr 3 361)

De veiledende retningslinjene omfatter utgifter til det løpende, daglige livsopp-
holdet som for eksempel mat og drikke, klær og sko, husholdningsartikler og hy-
giene med mer, TV-lisens, avis og telefon, fritidsaktiviteter, fritidsutstyr til barn, 
og reiseutgifter som blant annet innbefatter bruk av offentlig kommunikasjon i 
forbindelse med daglige gjøremål.

Boutgifter, strøm og oppvarming, bolig- og innboforsikring og innbo og utstyr 
inngår i kjerneområdet i livsoppholdet, men er ikke inkludert i beregningsgrunn-
laget for de veiledende stønadssatsene. Spørsmål om stønad til dekning av denne 
typen utgifter må vurderes særskilt i hvert enkelt tilfelle.

Det ble for øvrig i ukene før jul lagt ut en pressemelding på Arbeidsdepartementets hjemmeside, der stats-

råd Hanne Bjurstrøm fastslo at julen kan være veldig vanskelig for de som har minst. Hun påpekte videre 

at mange kommuner har en tradisjon for å gi ekstra stønad til vanskeligstilte, og særlig til barnefamilier. 

Statsråden minnet om at kommunene har plikt til å foreta en særskilt vurdering av utgifter i forbindelse 

med julefeiring og andre spesielle begivenheter. Hun avsluttet slik: «Kommunene er sentrale i arbeidet 

mot fattigdom. Det er ute i kommunene folk bor, og det er kommunene som står nærmest til å hjelpe folk.»

3. omlegging av kontantstøtteordningen
Kontantstøtteordningen har vært kontroversiell fra den ble innført i 1998, men 
den har fram til nå vært fredet av ulike samarbeidsregjeringer. Det har vært en 
markert nedgang i antall stønadsmottakere etter 2005 på grunn av det økte til-
budet av barnehageplasser, men denne trenden snudde litt i 2011. Statsstøtte til 
én barnehageplass er nå langt høyere enn det en husstand får i kontantstøtte for 
det samme barnet. En avvikling av kontantstøtteordningen, om dette er politisk 
ønsket, er derfor kostnadskrevende fordi de samme barna fra 1. januar 2009 er 
gitt rett til barnehageplass etter barnehageloven (lov 17. juni 2005 nr. 64) § 12a.
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I mange år har det vært sterk motstand mot kontantstøtteordningen i 
Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti, mens Senterpartiet var med på å 
innføre denne. Ut fra dette har regelverket ligget fast, og det samme har stønads-
satsene, slik at disse reelt har fått noe redusert verdi.

Fra 1. august 2012 avvikles kontantstøtten for toåringer ved at den maksimalt 
utbetales til og med måneden før barnet fyller to år, det vil si i elleve måneder. 
Kontantstøtte blir dermed en ordning kun for ettåringer.

Begrunnelsen i Prop. 8 L (2011–2012) er at kontantstøtten kan bidra til at kvin-
ner trekker seg ut av arbeidslivet. Når kontantstøtten varer helt til barnet fyller tre 
år, kan perioden utenfor yrkeslivet bli langvarig, i alle fall hvis kvinnen får flere 
barn. Flere offentlige utredninger, blant annet NOU 2009: 10 Fordelingsutvalget 
og NOU 2011: 7 Velferd og migrasjon og NOU 2011: 14 Bedre integrering, har an-
befalt å fase ut kontantstøtten. Ordningen kan bidra til at kvinner deltar mindre 
i yrkeslivet enn de ellers ville gjort og at barn ikke kommer i barnehage. Dette 
er uheldig av hensyn både til likestilling og integrering. Alle barn har fått rett til 
barnehageplass innen de fyller to år.

Den framtidige ordningen vil derfor være begrenset til tiden mellom foreldre-
pengeperioden og barnehagestart. Også stønadsperioden for adopterte barn skal 
være maksimalt elleve måneder, forutsatt at barnet er under skolealder. Som i dag 
vil kontantstøtten bli utbetalt fra kalendermåneden etter at stønadsperioden for 
fulle foreldrepenger er utløpt.

I statsbudsjettet foreslo Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 
(BLD) samtidig aldersdifferensierte satser for ettåringene. Barn i alderen 13–18 
måneder skal få 5 000 kroner i full kontantstøtte per måned, mens barn i alderen 
19–23 måneder skal få dagens sats på 3 303 kroner. Det er i regjeringens bud-
sjettopplegg lagt til grunn at også adoptivbarn i de første seks månedene etter at 
stønadsperioden for fulle foreldrepenger er utløpt, skal få den høyeste satsen og 
de siste fem månedene den lavere satsen.

Videre vil den nåværende tilskottsordningen, med til sammen fem satser ba-
sert på timetallet barnet er i subsidiert barnehage, bli forenklet. I framtiden skal 
det kun være to satser for kontantstøtte: full og halv. Dersom barnet ikke bruker 
barnehage, gis det full kontantstøtte. Dersom barnet har en avtalt oppholdstid i 
barnehage på 19 timer eller mindre i uka, utløser barnet rett til 50 prosent av full 
sats. En slik løsning forenkler kontantstøtteordningen. Ved 20 timer eller mer 
bortfaller kontantstøtten.
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Endringene skal tre i kraft 1. august 2012 og vil også omfatte barn som er inne 
i ordningen. Til og med juli 2012 utbetales kontantstøtte etter gjeldende regler.

4. barnetrygd
Barnetrygdens størrelse fastsettes hvert år av Stortinget i forbindelse med vedta-
ket av statsbudsjettet. I mange år kunne satsene bli betraktet som høye, men de 
er blitt liggende nominelt uendret fra 1990-årene. I 2004 ble satsene justert noe 
ned, samtidig som aldersrammen ble hevet fra 16 til 18 år. De samme nominelle 
beløpene er blitt videreført fram til og med 2012.

De norske barnetrygdsatsene er fremdeles høye sammenlignet med andre land. 
For personer med lav inntekt er barnetrygden en sentral ytelse. I St.meld. nr. 6 
(2002–2003) Tiltaksplan mot fattigdom ble det dokumentert at barnetrygden ut-
gjorde nesten en fjerdedel av samlet inntekt for barnefamilier i lavinntektsgruppen.

En videreføring av satsene for barnetrygd innebærer at den generelle barnetryg-
den i 2012 blir 11 640 kroner per barn per år fram til barnet fyller 18 år. Det gis 
et småbarnstillegg på 7 920 kroner til enslige forsørgere som har barn under tre 
år, og som oppfyller vilkårene for full overgangsstøtte. Dette tillegget gis til mor 
eller far med aleneomsorg for barn, uavhengig av hvor mange barn i alderen 0–3 
år vedkommende faktisk forsørger.

Finnmarkstillegget og Svalbard-tillegget opprettholdes på 3 840 kroner per barn 
per år. Ved å holde de nominelle satsene uendret år etter år, faller realverdien av 
barnetrygden år for år, noe regjeringen understreker ved foreldrebetalingen for 
barnehageplass, men ikke for barnetrygdens vedkommende. Også dette året fore-
slo opposisjonspartiene at barnetrygden bør indeksreguleres, slik det har vært i 
mange år. Opposisjonen synes å ha flere midler å rutte med enn partier i posisjon.

Trygderetten har tolket (ankesak nr. 11/00712) btrl. § 9 andre ledd bokstav a som gir rett til utvidet barne-

trygd ved faktisk separasjon i mer enn seks måneder og aleneomsorg for barn. NAV hadde avslått kravet 

fordi bestemmelsen ble forstått som en snever unntaksregel, for eksempel der det forelå religiøse grunner 

til ikke å ta ut formell separasjon, tilsvarende som ved stønad til enslig mor eller far etter folketrygdloven 

kap. 15. Trygderetten viste til at lovbestemmelsen i barnetrygdloven ikke krever noe utover dokumentasjon 

av faktisk samlivsbrudd i mer enn seks måneder. I den aktuelle saken var det godtgjort at det ikke forelå 

noe samliv og at det tidligere paret hadde hatt forskjellig adresse i mer enn seks måneder.
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Barnetrygden er skattefri og ikke behovsprøvd. Det har fra ulike hold vært luftet 
forslag om at barnetrygden bør behovsprøves eller eventuelt tillegges mottakeren 
som skattbar inntekt. Foreløpig har det vært et klart politisk flertall for at ytelsen 
skal ha en universell karakter, det vil si være lik for alle og unntatt fra behovsprø-
ving og beskatning. Selv om barnetrygden har størst økonomisk betydning for 
personer med lav inntekt, kan den universelle karakteren være med på å opprett-
holde et så vidt høyt nivå på barnetrygden ved at den kommer alle barnefamilier 
til gode. En universell barnetrygd er derfor en viktig familiepolitisk overførings- 
og fordelingsordning hvor fordelingen går fra alle personer som beskattes til alle 
familier med barn.

I regjeringserklæringen er ikke barnetrygd omtalt, og det foreligger derfor ingen 
utsagn om hvordan regjeringen ser på denne overføringsordningen. Men i stats-
budsjettet står det lakonisk at målet med barnetrygd er å bidra «[…] til å dekkje 
utgifter til forsørging av barn».

5. barnehagepolitikken
Regjeringen er kjent for sin satsing på barnehageutbygging. Blant viktige milepæler 
er at målsettingen om «full barnehagedekning» er oppfylt. Interessen retter seg nå 
mot innhold og kvalitet i barnehagen, både det bygningsmessige og det innholds-
messige i det pedagogiske tilbudet, se St.meld. nr. 41 (2008–2009) Kvalitet i barne-
hagen. Blant tiltakene som skal planlegges, er en fireårig rekrutteringskampanje 
for førskolelærerutdanningen for å sikre nok pedagoger, en egen lederutdanning 
for styrere med 300 studieplasser og en videre satsing på etter- og videreutdan-
ningstilbud for førskolelærere og assistenter i barnehagene.

Barnehagesektoren har i løpet av få år gått fra å være en liten sektor i det norske 
velferdssamfunnet til å bli en stor og viktig sektor. I dag har nesten alle barn som 
starter på skolen gått i barnehage. Barnehagesektoren har omlag 85 000 ansatte og 
270 000 barn, og omsetter for i underkant av 40 milliarder kroner årlig. Sektoren 
består av omlag 50 prosent private aktører. For å sikre likeverdig behandling av 
 offentlige og ikke-kommunale barnehager og legge til rette for å utjevne forskjel-
lene i lønns- og arbeidsforhold mellom ansatte, fortsetter opptrappingen av til-
skuddet til ikke-kommunale barnehager.

Fra 2011 ble det slutt på øremerkede tilskott til barnehagedriften, og det videre 
forvaltningsansvaret og lokale oppfølging skal som for grunnskolen ligge i kom-
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munen. Avviklingen av kontantstøtteordningen for toåringer vil kreve et økt antall 
barnehageplasser. I statsbudsjettet foreslås det å bevilge omlag 92 millioner kroner 
til rundt 1 160 nye barnehageplasser.

I statsråd den 25. juni 2010 ble det utnevnt et offentlig utvalg ledet av konstitu-
ert fylkesmann Sylvia Brustad, Hamar. Før utvalgsarbeidet var ferdigstilt, overtok 
tidligere statssekretær Kjell Erik Øie som leder i utvalget. Utvalget skal gjennomgå 
og vurdere behovet for endringer i lovverket, økonomiske tilskottsordninger og 
andre styringsverktøy. Dette skal bidra til å sikre at regelverket er godt nok tilpas-
set framtidens barnehagesektor.

Det er presisert i mandatet at utvalget ikke skal vurdere barnehagens formål 
(§ 1) og innhold (§ 2), herunder rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. 
Det skal heller ikke vurdere innholdet i retten til barnehageplass (§ 12a) eller en 
økonomisk likeverdig behandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager.

Barnehagelovutvalget overleverte NOU 2012: 1 Til barnas beste. Ny lovgivning 
for barnehagene til Kunnskapsdepartementet 16. januar 2012. NOUen er på nær 
400 sider, og vil bli presentert i et senere nummer av FAB.

Kunnskapsdepartementet fastsatte 10. januar 2011 endringer i forskrift om ram-
meplanen for barnehagens innhold og oppgaver. Forskriften har hjemmel i lov 17. 
juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) § 2 syvende ledd. Det under-
strekes at med den nye formålsbestemmelsen har barnehagens samfunnsmandat 
blitt mer omfattende og tydelig. Den nye formålsbestemmelsen stiller høye krav 
til barnehagepersonalet, som skal praktisere uttrykte verdier i daglig samspill med 
barna og i samarbeid med pårørende. Den nye rammeplanen vil bli trykket opp 
og distribuert til kommuner og barnehager

6. ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon

6.1 Innledning
Foreldrepenger og svangerskapspenger er to løpende korttidsytelser hjemlet i fol-
ketrygdloven (ftrl.) kap. 14. Ytelsene skal erstatte bortfalt arbeidsinntekt. Det er 
et vilkår at stønadsmottakeren på forhånd har en arbeidstilknytning. For å få rett 
til foreldrepenger kreves en sterkere grad av arbeidstilknytning enn etter reglene 
for sykepenger, men en kvinne vil etter dagens regler kunne opptjene ny rett til 
foreldrepenger under mottak av foreldrepenger fra forrige fødsel eller adopsjon.
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«Foreldrepenger» er fra 2007 en felles betegnelse på stønader etter folketrygd-
loven kap. 14 til mor og/eller far i samband med fødsel og adopsjon, tidligere 
kalt henholdsvis «fødselspenger» og «adopsjonspenger». Betegnelsen «svanger-
skapspenger» er reservert for de spesielle tilfellene der en gravid kvinne ikke kan 
fortsette med sine konkrete arbeidsoppgaver av hensyn til fosterets utvikling, se 
punkt 6.3.

Foreldrepenger skal dekke opp inntektsbortfallet ved at mor eller far må ta fri 
fra inntektsgivende arbeid for å utføre omsorgsarbeid på hel- eller deltid. Før og 
etter fødselen er det obligatoriske stønadsperioder for at kvinnen skal kunne for-
berede seg til den forestående fødselen, og for fysisk og psykisk restitusjon etter 
denne. Retten til å ta fri er regulert i arbeidsmiljøloven (lov 17. juni 2005 nr. 62; 
forkortet aml.) kap. 12. Regelsettene i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven er til-
passet hverandre, men retten til arbeidsfri i samband med fødsel og adopsjon kan 
strekke seg noe lenger enn retten til trygdeytelser. Benyttes retten til omsorgsper-
misjon etter arbeidsmiljøloven fullt ut, vil det være tidsrom uten arbeidsinntekt 
der omsorgspersonen ikke vil ha rett til ytelser etter ftrl. kap. 14. Her gir kontant-
støtteordningen mulighet for stønad fram til barnet fyller to år.

Mens det etter syketrygdloven av 1930 ble gitt fødselspenger i seks uker, ble perioden økt til 12 uker fra 

1963. Fra 1987 økte fødselspengeperioden gjennom årvisse lovvedtak. Fra 1993 ble perioden økt til 52 uker 

ved valg av 80 prosent dekning, alternativt 42 uker med 100 prosent dekning, Fra 1. juli 2005 kom den 

første økningen på mer enn ti år idet fedrekvoten ble utvidet til fem uker, i 2006 til seks uker og i 2009 til ti 

uker. Samlet stønadsperiode ble økt tilsvarende. Siste økning av fedrekvote til 12 uker skjedde fra juli 2011.

Retten til stønad ved adopsjon, tidligere kalt adopsjonspenger, ble første gang regelfestet i 1981. Før 

denne tid ga arbeidsmiljøloven permisjonsrettigheter i samband med adopsjon, men lønn under slik per-

misjon var omsorgspersonen bare berettiget til dersom dette var regulert i tariffavtale eller den enkeltes 

arbeidsavtale. I dag er rettighetene ved adopsjon svært like rettighetene ved fødsel, både mht. vilkår og 

stønadsperiode, hvilket har gitt grunnlag for sammenslåingen av ytelsene til foreldrepenger, se punkt 6.2.3.

Reglene er i utgangspunktet kjønnsnøytrale, men fordi den gravide kvinnen har behov for ro i svan-

gerskapets sluttfase og restitusjon etter fødselen er visse uker av stønadsperioden, før og etter fødselen, 

forbeholdt mor. For at far skal få tilstrekkelig nærhet til spedbarnet, og spedbarnet tilstrekkelig nærhet 

til begge foreldrene, er det også lovfestet en fedrekvote i foreldrepengene både ved fødsel og adopsjon.
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6.2 Foreldrepenger
6.2.1 Generelle vilkår for rett til foreldrepenger
Følgende generelle vilkår må være oppfylt for rett til foreldrepenger ved fødsel:

(1) Det stilles krav om arbeidstilknytning. Stønadsmottakeren må, i minst seks av 
de siste ti månedene før vedkommendes stønadsperiode tar til, ha vært yrkesaktiv 
(arbeidstaker, oppdragstaker eller selvstendig næringsdrivende) med pensjonsgi-
vende inntekt, se § 14-6 første ledd. På årsbasis må inntekten overstige ½ G. Likt 
med slikt arbeid stilles perioder med sykepenger, svangerskapspenger, foreldre-
penger fra forrige fødsel eller adopsjon, stønad ved barns sykdom og dagpenger 
ved arbeidsløshet, se § 14-6 tredje ledd. Også perioder med etterlønn med videre 
kan regnes med, herunder avtjening av militær- eller siviltjeneste eller obligato-
risk sivilforsvarstjeneste, se § 14-6 fjerde ledd bokstav e. For mor må kravet være 
oppfylt tre uker før fødselen (ikke terminen) fordi dette er starten på hennes stø-
nadsperiode.

Far må tilfredsstille kravet senest når han starter sitt uttak av foreldrepenger.

(2) Graviditeten må ha vart over seks måneder eller ha ført til et levendefødt barn 
før denne tiden. Dersom dødfødsel finner sted før sjette svangerskapsmåned, reg-
nes dette som abort. Ved dødfødsel etter sjette svangerskapsmåned har kvinnen 
rett til engangsstønad ved fødsel, se punkt 6.4.

(3) Dersom mor eller far ikke har – og ikke skal ha – omsorgen for barnet når det 
er gått seks uker etter fødselen (barnet kan ha dødd, omsorgsansvaret kan være 
fratatt foreldrene med videre), bortfaller retten til videre foreldrepenger, se § 14-
10 femte ledd. Mor kan etter dette tidspunktet selvfølgelig ha rett til sykepenger 
dersom vilkårene for denne ytelsen er oppfylt.

Følgende generelle vilkår må være oppfylt for rett til foreldrepenger ved adopsjon:

(1) Det stilles samme krav om arbeidstilknytning som ved fødsel. Kravet må for 
mors del være oppfylt idet omsorgsansvaret overtas, mens far må tilfredsstille 
kravet senest når han starter uttak av foreldrepenger. Dette forholdet gikk ikke 
fram av lovteksten etter revisjonen, men Trygderetten har i kjennelse fra 2007 
stadfestet NAVs oppfatning om at dette fulgte av at kapitlet videreførte tidligere 
regler. Kjennelsen ble seinere opphevd ved Agder lagmannsrett (LA-2008–070679). 
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Grunnet lovtekstens uklarhet, ble det våren 2008 tilføyd et nytt tredje punktum 
i § 14-6 første ledd hvor dette nå klart framgår, se Ot.prp. nr. 51 for 2007–2008.

En enslig person som adopterer, vil ha rett til adopsjonspenger om arbeidsvil-
kåret er oppfylt, se § 14-15.

(2) Det er et krav at det adopterte barnet er under 15 år, og at det ikke er en adop-
sjon av ektefellens barn, dvs. en adopsjon av stebarn, med mindre adopsjonen 
skjer mens stønadsperioden for fødsel fortsatt løper, se § 14-5 tredje ledd. Det siste 
er mest aktuelt for to kvinner som lever i partnerskap og der den ene føder barn.

(3) Det spiller ingen rolle om det adopteres et barn født i Norge eller et barn født 
i utlandet. Etter § 14-5 andre ledd likestilles overtakelse av foreldreansvar med 
adopsjon når vedkommende tidligere ikke har hatt et tett samvær med barnet. Det 
kan for eksempel skje ved at den andre forelderen blir alvorlig syk eller dør, eller 
i situasjoner der begge foreldrene dør i en ulykke, og ett av besteforeldreparene, 
eller en av besteforeldrene, overtar foreldreansvaret.

(4) Retten til foreldrepenger varer – som ved barnefødsel – bare så lenge 
adoptivforelderen(e) selv har omsorgen for det adopterte barnet.

Felles for retten til foreldrepenger ved fødsel og adopsjon er kravet om at stø-
nadsmottakeren må være borte fra arbeidet for å ivareta omsorgen, se § 14-10 
femte ledd. Her er det unntaksmuligheter dersom delvis arbeid kombineres med 
graderte foreldrepenger etter bestemmelsene i ftrl. § 14-16.

6.2.2 Stønadsperioden ved fødsel
Fram til 1989 kunne foreldrepenger bare uttas med full stønadssats (= full sykepen-
gesats). Fra 1989 ble det mulig å forlenge stønadsperioden mot å redusere stønads-
satsen til 80 prosent av sykepengegrunnlaget, kalt «redusert sats». Forlengelsen 
kompenserer for nedgangen i stønadssats; samlet utbetalt stønadssum blir stort 
sett den samme enten den ene eller andre ordningen velges.

Disse to uttaksformene er i dag lovmessig sidestilt, og et flertall (nær 60 prosent) 
velger redusert sats. Andelen er redusert ved de siste utvidelsene av stønadspe-
rioden. Etter § 14-9 tredje ledd skal det velges full eller redusert sats for hele stø-
nadsperioden. Når mor har opptjent rett til foreldrepenger, tas valget i praksis av 
henne ved stønadsperiodens begynnelse. Dette valget vil samtidig være bestem-
mende for foreldrepengesatsen til far, fordi foreldrene må «velge» samme sats. Når 



aslak syse

22

kun far har rett til foreldrepenger, er det han som velger mellom full og redusert 
sats. Ved adopsjon ligger forholdene mer til rette for et felles valg av stønadssats.

Det er begrensninger med hensyn til når stønadsperioden til mor kan legges i 
forhold til selve fødselstidspunktet. Samtidig er en viss tidsperiode – for tiden tolv 
uker – tildelt far, se punkt 6.2.5.

Ved full sats er stønadsperioden (per januar 2012) 47 uker. Ved redusert sats er 
stønadsperioden 57 uker. En stønadsuke består av fem stønadsdager (virkedager). 
Dersom det fødes flere barn, forlenges perioden med fem uker for hvert barn mer 
enn ett ved full sats, og sju uker ved redusert sats, se § 14-9 fjerde ledd. Dersom 
både mor og far har opptjent rett til foreldrepenger, står foreldrene fritt med hen-
syn til hvordan de fordeler den forlengede stønadsperioden ved flerbarnsfødsler. 
Dette betyr at den ekstra stønadsperioden kan tas ut som forlengelse av stønadspe-
rioden av enten mor eller far, eller ved at de deler ukene seg imellom. Mor og far 
kan også velge å utta ugraderte foreldrepenger samtidig innenfor den ordinære 
stønadsperioden, se § 14-10 første og sjette ledd.

Stønadsperioden regnes sammenhengende fra det tidspunktet perioden begyn-
ner å løpe, det vil i praksis si det tidspunktet kvinnen slutter i arbeid før fødselen, 
men uttak kan tidligst skje tolv uker før fødselen, se § 14-10 første ledd. Av samme 
bestemmelse framgår at stønadsperioden alltid påbegynnes tre uker før fødselen. 
Dersom kvinnen fortsetter i arbeid fram mot fødselstidspunktet, avkortes stø-
nadsperioden tilsvarende. Dette tidsrommet på tre uker før fødselen er uavhengig 
av om hun velger full eller redusert sats. Regelen er ment å sikre kvinnen ro den 
siste tiden før fødselen for om mulig å forebygge komplikasjoner i den avsluttende 
graviditetsperioden.

I tillegg er det lovfestet at de første seks ukene etter fødselen er forbeholdt mor, 
se § 14-9 femte ledd. Dette er for å sikre kvinnen tid for fysisk og psykisk restitu-
sjon etter gjennomgått graviditet og fødsel.

Av stønadsperioden er altså ni uker forbeholdt mor, de siste tre ukene før fød-
selen og de første seks ukene etter fødselen. Samtidig er det lovfestet en fedrekvote 
på tolv uker som er forbeholdt far, se punkt 6.2.5. De resterende ukene, 26 uker ved 
full sats og 36 uker ved redusert sats, står da til fri fordeling mellom mor og far.

I nylig framlagt Prop. 64 L (2011–2012) foreslås en mødrekvote på 12 uker i 
tillegg til de tre ukene før fødsel. De første seks uker etter fødselen skal være en 
del av kvoten, de øvrige seks uker kan tas når det passer. Fedrekvoten videreføres 
uendret. Da blir det henholdsvis 20 og 30 uker til fordeling mellom mor og far. 
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Dersom bare far har opptjent rett til foreldrepenger, vil mor ha rett til engangs-
stønad ved fødsel, se punkt 6.4. Far vil da «miste» de ni ukene av stønadsperioden 
forbeholdt mor; fram til 2010 mistet han også rett til fedrekvoten. Det framgår 
av § 14-14 at stønadsperioden når bare far har opptjent rett til foreldrepenger, er 
begrenset til maksimalt 190 dager (38 uker) ved full sats eller 240 stønadsdager 
(48 uker) ved redusert sats. Samtidig er fars rett til foreldrepenger avhengig av at 
mor er i arbeid og/eller utdanning som i sum gir heltid, eller på grunn av sykdom 
eller skade er helt avhengig av hjelp til å ta seg av barnet. Dette gjelder ikke under 
uttaket av fedrekvoten.

6.2.3 Stønadsperioden ved adopsjon
Stønadsperioden ved adopsjon har hatt en tilsvarende økning som ved fødsel. Det 
kan på tilsvarende måte velges mellom full (100 prosent) eller redusert (80 prosent) 
sats, og valget må tas før stønadsperioden begynner. Stønadsperioden er 220 stø-
nadsdager (44 uker) med full sats eller 270 stønadsdager (54 uker) med redusert 
sats, se § 14-9 andre ledd.

Dersom det overtas omsorg for flere (adoptiv)barn, gis det rett til henholdsvis 
fem ekstra uker med full sats, eller sju ekstra uker med redusert sats, for hvert 
adoptivbarn mer enn ett.

Ved adopsjon er det ikke en lovbestemt treukersperiode før omsorgsovertakel-
sen eller en seksukersperiode etter adopsjonen som bare kvinnen kan ta ut. Det 
er imidlertid regelfestet en fedrekvote på tolv uker forbeholdt far, se punkt 6.2.5. 
Ved adopsjon kan altså far ta ut hele foreldrepengeperioden hvis begge foreldrene 
har rett til foreldrepenger, mens mor ikke må ta ut noen «mødrekvote». Som ved 
fødsel kan stønadsperioden deles mellom foreldrene.

Om bare far har rett til adopsjonspenger, er stønadsperioden som ved fødsel 
begrenset til maksimalt 190 dager (38 uker) ved full sats eller 240 stønadsdager 
(48 uker) ved redusert sats. Retten til foreldrepenger er avhengig av at mottakeren 
er borte fra arbeid for å ivareta omsorgen for barnet, og den andre forelderen er 
i arbeid og/eller utdanning som i sum gir heltid, eller på grunn av sykdom eller 
skade helt avhengig av hjelp til å ta seg av barnet.

Ved adopsjon kan uttak av foreldrepenger tidligst påbegynnes idet foreldrene 
overtar omsorgen for barnet, se § 14-10 andre ledd. Ved adopsjon fra utlandet må 
adoptivforeldrene ofte reise og oppholde seg mange uker i det landet barnet kom-
mer fra. Dette tidsrommet, før selve adopsjonen kommer i stand og omsorgen 
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overtas, inngår ikke i stønadsperioden. Det ytes i slike situasjoner en engangsstøtte 
til delvis dekning av utgiftene, se punkt 6.5.

Hele stønadsperioden kan benyttes til gradert uttak i kombinasjon med del-
tidsarbeid, se punkt 6.2.6. Dette fører til at stønadsperioden kan strekkes ut i tid, 
til en maksimal stønadsperiode på tre år etter adopsjonen. Da bortfaller retten til 
foreldrepenger.

6.2.4 Utmåling av foreldrepenger
Foreldrepenger utmåles etter de samme reglene som sykepenger, se § 14-7 første 
ledd. Full sats for arbeidstakere og oppdragstakere er 100 prosent av sykepenge-
grunnlaget. Alternativet er redusert sats som utgjør 80 prosent av full sats, men da 
med tilsvarende forlengelse av stønadsperioden. Inntekt over 6 G medregnes ikke 
når grunnlaget fastsettes. En arbeidstaker med inntekt under 6 G (per januar 2012 
475 296 kroner) kan altså motta sin vanlige lønn som foreldrepenger ved valg av 
full sats. Også oppdragstakere og næringsdrivende mottar 100 prosent av grunn-
laget. Oppjusteringen fra 65 prosent har skjedd som et ledd i regjeringens hand-
lingsplan for kvinnelige etablerere. I tillegg legges det bedre til rette for selvstendig 
næringsdrivende fedre, ved at også denne gruppen sikres 100 prosent dekning 
under fedrekvoten. Bedring av dekningsgraden vil også gjøre det lettere for fedre 
som er selvstendig næringsdrivende, å ta ut en større del av foreldrepengeperioden.

Ved gradert uttak som kombineres med delvis arbeid etter § 14-16, reduseres 
stønaden tilsvarende. Når for eksempel 60 prosent arbeid kombineres med 40 
prosent foreldrepenger, utbetales 40 prosent av den valgte stønadssatsen med til-
svarende forlengelse av stønadsperioden.

Det ytes feriepenger av utbetalte foreldrepenger, se ftrl. § 14-8. Satsen er 10,2 
prosent av utbetalte foreldrepenger for inntil 12 uker per stønadsperiode med full 
sats, eller 15 uker per stønadsperiode med redusert sats. Feriepengene beregnes 
av de første 12 evt. 15 ukene av stønadsperioden, se § 14-8.

Mange arbeidstakere har i tariffavtale eller arbeidsavtale rett til å få utbetalt full 
lønn i foreldrepengeperioden. Da må arbeidsgiver dekke «mellomlegget» mellom 
lønnen og foreldrepengene som maksimalt utmåles ut fra en inntekt på 6 G på 
årsbasis. Dette skjer rent praktisk ved at lønn utbetales som vanlig, mens arbeids-
giveren krever refusjon fra NAV for hva arbeidstakeren har krav på i foreldrepen-
ger. Arbeidsgiveren får ikke refundert mer enn tilsvarende 6 G fra folketrygden 
(NAV). Arbeidsgiver må også sikre at den stønadsberettigede framsetter krav over-
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for NAV om svangerskapspenger og foreldrepenger fordi det er forelderen – og 
ikke arbeidsgiver – som er stønadsberettiget. Slik stønadsrett bortfaller gradvis 
etter ftrl. § 22-13 tredje ledd fordi stønad bare gis for opptil tre måneder før den 
måneden kravet ble satt fram.

For en kvinne som mottar dagpenger eller sykepenger med redusert sats etter 
reglene i ftrl. § 8-49, skal inntektsgrunnlaget per uke fastsettes etter inntekten i de 
seks beste av de siste ti månedene før stønadsuttaket tar til, se § 14-7 andre ledd. 
Etter tredje ledd skal beregningsgrunnlaget minst svare til en årsinntekt på tre 
ganger grunnbeløpet til et medlem som avtjener militær- eller siviltjeneste eller 
obligatorisk sivilforsvarstjeneste i opptjeningstiden.

6.2.5 Fedrekvote
I 1993 ble det innført en obligatorisk fedrekvote på fire uker i foreldrepengeord-
ningen. Fra 2006 ble den økt til seks uker, fra 2010 til ti og fra 2011 til tolv uker, 
se § 14-12. Fedrekvoten supplerer fars tidligere rett til å kunne ta ut deler av forel-
dreperioden, en rett som ble benyttet i svært begrenset utstrekning. Fedrekvoten 
har vist seg å være en mer effektiv ordning. Dette kan skyldes at foreldrepengepe-
rioden blir avkortet i en slik utstrekning at far ikke benytter fedrekvoten dersom 
han har rett til foreldrepenger. Fedrekvoten er begrunnet i likestillingshensyn 
og for å sikre barnet god og tidlig kontakt med far, se St.meld. nr. 70 for 1991–92 
Likestillingspolitikk for 1990-åra. Fedrekvoten tilfaller bare mor hvis mor har ale-
neomsorg for barnet, hvis far ikke har rett til foreldrepenger eller hvis far er for 
syk til å ta seg av barnet.

Dersom far kan ta ut fedrekvote, men velger ikke å gjøre dette, vil retten til 
denne delen av stønadsperioden som hovedregel falle bort. Som nevnt er det bare 
unntaksvis at disse ukene kan overføres til mor. Dersom far på grunn av egen syk-
dom er helt avhengig av hjelp for å ta seg av barnet, kan det søkes om overføring 
av perioden til mor eller om utsetting av perioden med fedrekvote.

Dersom mor er alene om omsorgen for barnet og har rett til foreldrepenger, 
overføres ukene med fedrekvote til henne. Dette er også tilfellet når far ikke har 
rett til foreldrepenger (ikke har vært i inntektsgivende arbeid i minst seks av de 
siste ti månedene).

Dersom mor ikke har rett til foreldrepenger (ikke har vært i inntektsgivende 
arbeid i minst seks av de siste ti månedene) og har mottatt engangsstønad, har ikke 
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far rett på fedrekvote. Men han har som vanlig rett til foreldrepenger i den øvrige 
stønadsperioden som ikke er forbeholdt mor eller far.

Far har siden 1978 hatt rett til å dele stønadsperioden med mor, men det var få fedre som benyttet seg av 

denne frivillige ordningen. Fedre tok i 1991 bare ut foreldrepenger i to prosent av tilfellene. Etter inn-

føringen av fedrekvoten, viste tilsvarende tall for 1994 at fedre tok ut foreldrepenger i nær 40 prosent av 

tilfellene. Tallet er stadig stigende. Av menn som avsluttet foreldrepenger i 2004, tok vel 70 prosent ut 

fedrekvoten (20 dager). Andelen av menn som tok ut mer enn fedrekvoten har også økt, fra 15,2 prosent 

i 2002 til 29,2 i 2011, og da med en lengre fedrekvote. Andelen menn som tar ut mindre enn fedrekvote 

er i underkant av 10 prosent. Ordningen med fedrekvoten fungerer derfor stort sett etter sin hensikt.

Det stilles normalt vilkår om at mor, mens far tar ut foreldrepenger, enten går ut i arbeid og/eller tar 

utdanning eller ikke kan dra omsorg for barnet på grunn av sykdom, se 14-13 første ledd. Slike vilkår 

oppstilles ikke ved uttak av fedrekvoten, se § 14-12 andre ledd.

I St.meld. nr. 8 (2008–2009) Om menn, mannsroller og likestilling går det fram at 
regjeringen vil utrede en forenklet og likestilt foreldrepengeordning. I statsbud-
sjettet for 2011 fra BLD framgikk det at dette arbeidet er igangsatt i et samarbeid 
med NAV. Av likestillingsgrunner foreligger forslag om å forbeholde far en større 
del av den samlede stønadsperioden. Likestillings- og diskrimineringsombudet 
har som flere andre instanser, ment at foreldrepengeperioden bør tredeles, 1/3 
forbeholdt mor, 1/3 forbeholdt far, og 1/3 til fordeling etter ønske. I Soria Moria-
erklæringen sto følgende: «Vi vil utvide pappakvoten fra 5 til 10 uker. Det skal 
gjøres ved å forlenge foreldrepermisjonstida med 5 uker.» Dette løftet ble oppfylt 
ved lovendringen i 2009. I Soria Moria II er målet 48 uker samlet permisjonstid 
med full dekning og 14 ukers fedrekvote. Også dette målet er nå nær ved å nås 
etter lovendringene i 2011.

Fedrekvoten er noe annet enn den retten far har til 14 dagers omsorgs-
permisjon i samband med selve fødselen, se arbeidsmiljøloven  §  12-3 nr.  1. 
Omsorgspermisjonen kan etter bestemmelsen eventuelt overføres til en annen 
person – kvinne eller mann – som bistår en enslig mor. Retten til omsorgsper-
misjon utløser ingen rett til foreldrepenger etter folketrygdloven. Imidlertid har 
mange arbeidstakere rett til full lønn under slik permisjon etter tariffavtale eller 
lokal arbeidsavtale. I Meld. St. 6 (2010–2011) Likestilling for likelønn framgår det at 
det vurderes å innføre en plikt for arbeidsgivere til å betale lønn under ammefri i 
barnets første leveår i tillegg til å dekke lønn under omsorgspermisjon i samband 
med fødsel.
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Det er ikke nødvendig å ta ut de tolv ukene i fedrekvoten sammenhengende 
og heller ikke i uker med fullt uttak. Det er for eksempel mulig for begge foreldre 
samtidig å arbeide 50 prosent med rett til 50 prosent foreldrepenger. Fedrekvoten 
skal imidlertid sammenlagt utgjøre tolv hele uker. Ved eksemplet med likedeling 
mellom mor og far kreves altså 24 uker med halv permisjon og halve foreldrepen-
ger før fedrekvoten er tatt ut. Fedrekvoten kan også tas ut samtidig med at mor tar 
ut graderte foreldrepenger på opptil 50 prosent av valgt sats, se § 14-12 andre ledd, 
jf. § 14-16. Fedrekvote tas ofte ut også under mors lovbestemte ferie, noe som ikke 
er i tråd med målsettingen om likestilling i arbeid og hjemmet.

6.2.6 Gradert uttak av foreldrepenger. Utsetting av stønadsperiode
Fram til 2006 kunne stønadsperioden for foreldrepenger strekkes ut i tid ved bruk 
av den tidligere ordningen med tidskonto. Tidskontoreglene var både vanskelige 
å forstå og ble lite brukt. De er nå erstattet av et knippe bestemmelser i ftrl. § 14-
16. Disse gjør det mulig for både mor og far å kunne kombinere delvis oppstart i 
arbeid med graderte foreldrepenger og en tilsvarende forlenget stønadsperiode.

Omfanget av arbeidet må være dokumentert i en skriftlig avtale med ar-
beidsgiver. Når det foreligger en slik avtale, stiller ikke NAV egne vilkår. 
Foreldrepengeordningen skal legge så få hindringer som mulig i veien for en av-
tale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver om å kombinere permisjon og arbeid, 
og for en tjenlig fordeling mellom foreldrene. For selvstendig næringsdrivende og 
frilansere er det et vilkår for gradert uttak at det foreligger en skriftlig utbetalings-
avtale med arbeids- og velferdsetaten.

Gradert uttak og adgang til å utsette stønadsperioden gjelder både ved fødsel 
og adopsjon og kan benyttes både av far og mor. Det er bare de ni ukene i sam-
menheng med fødsel (tre før og seks etter fødselen) som er unntatt fra muligheten 
til gradert uttak.

En forelder har rett til å utsette uttaket, og derved den løpende stønadsperiode, 
ved midlertidig fulltidsarbeid, se § 4-11 første ledd bokstav b. Man kan også ha en 
tidsbegrenset utsettelse av uttak av foreldrepenger etter § 4-11 første ledd når den 
som mottar foreldrepenger har lovbestemt ferie (bokstav a), eller dersom stønads-
mottakeren på grunn av sykdom eller skade er helt avhengig av hjelp til å ta seg 
av barnet eller selv er innlagt i helseinstitusjon (bokstav c). Stønadsperioden må 
tas ut sammenhengende i minst 30 stønadsdager (6 uker) før uttak kan utsettes. 
Dette gjelder også når far er alene om å ha rett til foreldrepenger.
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Utgangspunktet er altså at stønadsperioden må uttas sammenhengende, men 
det er ingen plikt å være stønadsmottaker på ethvert tidspunkt i perioden. Opphold 
i stønadsperioden som ikke gir rett til forlengelse etter § 14-11, fører imidlertid til 
at mor eller far mister stønadsuker. Om far for eksempel skal avvikle fedrekvote i 
stønadsperiodens uke 46–57, kan det ved uforutsette forhold bli vanskelig for ham 
å ta fri fra arbeidet i uke 46, 47 og 48. Han kan da unnlate å ta ut fedrekvote i disse 
ukene, for så å ta ut fedrekvote i ukene 49 til 57. Han får altså ingen ytelse i ukene 
46–48, men ukene regnes med i den løpende foreldrepengeperioden.

Dette medfører at krav om uttak og eventuell utsetting av fedrekvote må fram-
settes mens mor mottar løpende ytelser om man ikke oppfyller vilkårene, slik 
disse framgår av § 14-11. Det har vært flere saker der NAV har avslått krav om 
fedrekvote fordi mors stønadsperiode er avsluttet og vilkåret om sammenheng-
ende stønadsperiode derfor ikke er oppfylt. Trygderetten har i ankesaker gitt NAV 
medhold (se f.eks. ankesak 08/02653). Men sakene har ført til krav om bedret 
informasjon – også til far – om disse bestemmelsene. Far orienteres nå gjennom 
eget brev om regelverket for fedrekvote.

Dersom det ikke søkes om utsettelse av fedrekvote før mors periode utløper, 
begynner tiden for fars fedrekvote å løpe fra dagen etter mors maksdato. Regelen 
om sammenhengende unntak fører til at far mister stønadsdager av fedrekvoten 
dersom søknad kommer senere enn den siste dagen i fellesperioden. Datoen skal 
stå oppgitt i mors vedtaksbrev om foreldrepenger.

Uttaket av foreldrepenger må – uansett godtatte utsettelser og forlengelser av 
stønadsperioden ved gradert uttak – være gjennomført innen treårsdagen for fød-
selen eller omsorgsovertakelsen. Da opphører videre rett til foreldrepenger, se § 14-
10 tredje ledd. Denne absolutte grensen gjelder, i motsetning til tidligere rett, også 
ved forlengelse av perioden ved opptak av delvis arbeid med uttak av graderte 
foreldrepenger etter § 14-16. Grensen på tre år gjelder også ved utsettelse av uttak 
av foreldrepenger etter § 14-11.

Dersom det oppstår nye rettigheter i samband med ny fødsel eller adopsjon, 
utelukkes de ikke-brukte rettighetene fra forrige fødsel eller adopsjon. Dette 
innfortolkes av NAV ut fra forarbeidene å være en naturlig tolkning av § 14-7. 
Trygderetten har sluttet seg til dette, se ankesak 11/00377.
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6.3 Minsteytelse ved fødsel og adopsjon
Dersom vilkårene for å få foreldrepenger etter de forannevnte reglene ikke er 
oppfylt, har mor, eventuelt adoptivmor, krav på en engangsstønad ved fødsel el-
ler adopsjon, se § 14-17. Denne engangsstønaden har hun rett til uansett om far, 
eventuelt adoptivfar, har selvstendig rett til foreldrepenger. Det samme har en 
mann som adopterer alene, uten rett til foreldrepenger.

Denne engangsstønaden har de siste årene ligget på 35 263 kroner for hvert barn 
kvinnen føder, eller for hvert barn som blir adoptert. Beløpet ble videreført i 2012 
og er uavhengig av om mottakeren mottar annen understøtting fra folketrygden, 
så som arbeidsavklaringspenger, overgangsstønad, uførepensjon med videre.

Engangsstønaden utbetales også ved dødfødsel dersom denne finner sted etter 
de første seks måneders graviditet.

Beløpet er så stort at enkelte deltidsarbeidende kvinner ikke vil ha rett til det 
tilsvarende beløpet i foreldrepenger. Dersom det ytes foreldrepenger til mor eller 
far som adopterer alene, har vedkommende krav på «mellomlegget» mellom en-
gangsstønaden og utbetalte foreldrepenger, se § 14-17 femte ledd.

Folketrygdloven § 14-14 første ledd inneholder særlige regler om den situasjo-
nen der bare far har opptjent rett til foreldrepenger, men der mor og far har om-
sorgen sammen. Dersom mor frasier seg retten til løpende foreldrepenger, noe hun 
har adgang til, og i stedet velger engangsstønad, likestilles dette med tilfeller der 
mor ikke har rett til foreldrepenger. Dette er særlig aktuelt å gjøre for at far skal 
kunne få en lengre stønadsperiode med høyere ytelse etter bestemmelsene i § 14-14.

6.4 Svangerskapspenger
Retten til svangerskapspenger er betinget av at en gravid kvinne må opphøre med 
sine konkrete arbeidsoppgaver fordi hun er gravid, og det må være bestemt i lov el-
ler forskrift at en gravid arbeidstaker ikke kan utføre de aktuelle arbeidsoppgavene, 
se § 14-4 første ledd. I tillegg kreves det at det ikke er mulig å omplassere henne 
til annet høvelig arbeid i bedriften. Frilansere og selvstendig næringsdrivende har 
rett til svangerskapspenger fra første fraværsdag etter § 14-4 andre ledd, men de 
har en annen dokumentasjonsplikt i forhold til NAV.

Slike bestemmelser til beskyttelse av fosteret under pågående graviditet er blant annet fastsatt ved forskr. 

14. juni 1985 nr. 1157 om arbeid med ioniserende stråling og forskr. 25. august 1995 nr. 768 som på generelt 

grunnlag gir bestemmelser for å hindre forplantningsskader på grunn av uegnet arbeidsmiljø. Den siste 
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forskriften er tilpasset EUs Rådsdirektiv fra 1992. Arbeidstilsynet påpeker i kommentarene til 1995-for-

skriften § 12 at gravide på utsatte arbeidsplasser bør få svangerskapspenger om de ikke kan omplasseres. 

Av hensyn til kvinnens rettigheter innenfor andre stønadssystemer er det viktig at slikt nødvendig fravær 

fører til utbetaling av svangerskapspenger og ikke sykmelding og mottak av sykepenger. Fra 1. januar 2013 

er disse forskriftene opphevet, og forholdene regulert i forskrift 6. desember 2011 nr. 1355 om organisering, 

ledelse og medvirkning, se særlig forskr. kap. 7 om «Risikovurdering».

For å få rett til svangerskapspenger, må kvinnen ha vært i arbeid i minst fire uker 
umiddelbart før hun må slutte med arbeidsoppgavene på grunn av graviditeten, 
og arbeidsfraværet må medføre tap av pensjonsgivende inntekt, se § 14-4 tredje 
ledd med henvisning til ftrl. § 8-2.

Svangerskapspenger ytes fra det tidspunktet kvinnen må slutte i arbeid og fram 
til tre uker før fødselen. Deretter har hun rett til foreldrepenger etter de vanlige 
reglene. Reglene om svangerskapspenger fører til at kravet om tilstrekkelig ar-
beidstilknytning for foreldrepenger som regel er innfridd når foreldrepengeretten 
må være opptjent.

Svangerskapspenger utgjør i utgangspunktet full lønn, med en øvre beløpsbe-
grensning på 6 G. Dersom kvinnen på årsbasis har en lavere inntekt enn dette, vil 
hun få utbetalt full lønn under fraværet. Dersom hun har en lønn på årsbasis som 
overstiger dette beløpet, vil enkelte arbeidstakere i tariffavtale eller arbeidsavtale 
kunne ha rett til mellomlegget. Dette beløpet må i så fall dekkes av arbeidsgiveren.

Om refusjon og framsetting av krav overfor NAV, se tilsvarende ved foreldre-
penger i punkt 6.2.4.

6.5 Andre stønader forbundet med svangerskap, fødsel 
og adopsjon

Fra én måned etter en fødsel får den som har omsorgen for barnet, rett til barne-
trygd.

Fra fødselen av vil mor eller far med aleneomsorg for barn også ha rett til bidrag 
til omsorgen for barnet fra barnets andre forelder. Dersom vedkommende ikke er 
kjent, eller ikke kan eller vil betale, har enslig mor eller far krav på bidragsforskott 
(«minstebidrag») fra folketrygden. I tillegg vil vedkommende ha rett til ytelser et-
ter ftrl. kap. 15, se punkt 7.

Ved adopsjon av barn fra utlandet har foreldrene rett til et engangsbeløp. 
Ordningen administreres av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, og den er 
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ikke lovhjemlet. Hensikten med tilskuddet er å bidra til å styrke familiens økonomi 
knyttet til selve adopsjonen, og å motvirke en skjev sosial fordeling av adopsjoner. 
De direkte kostnadene ved å adoptere fra utlandet er anslått til å ligge mellom 
110 000 og 150 000 kroner. Tilskuddets størrelse fastsettes ved behandlingen av 
statsbudsjettet, og det har utover i 2000-årene blitt foretatt en viss økning i denne. 
Tilskuddet til foreldre som adopterer barn fra utlandet var i 2011 på 42 560 kroner 
per barn, og ble for 2012 prisjustert til 43 880.

Dersom en kvinne føder hjemme, vil hun etter ftrl. § 5-13 ha rett til en kon-
tantstønad ved hjemmefødsel. Beløpet har i mange år ligget på 1 765 kroner per 
barn. Dette skal dekke merutgiftene ved hjemmefødsel. I tillegg får hun dekket 
alle utgifter forbundet med lege eller jordmors medvirkning ved hjemmefødselen, 
se ftrl. § 5-12.

6.6 Fører foreldrepengereglene til eldre førstegangsfødende?
Som det framgår av regelverket for foreldrepenger, vil en kvinne med sterk tilknyt-
ning til arbeidslivet ha de beste rettighetene i forhold til stønader. Jo høyere lønn, 
inntil 6 G (vel 475 000 kroner), jo større blir trygdeytelsen. Etter enkelte tariffav-
taler er stønadsmottakeren berettiget til å få utbetalt sin vanlige lønn (altså beløp 
også over 6 G), mens arbeidsgiver får refundert inntil 6 G fra NAV.

En kvinne som føder i løpet av studietiden eller før hun er etablert i arbeidslivet 
av andre grunner, vil bare få rett til en engangsstønad, se punkt 6.3.

Det er ikke umulig at det skjer en tilpasning til regelverket og stønadsnivået når 
førstegangsfødende kvinner stadig blir eldre. Mens 40 prosent av mødrene i 1997 
var under 25 år, er over 35 prosent av førstegangsfødende i dag mellom 30 og 35 år. 
Gjennomsnittsalderen for førstegangsfødende er økt fra 21 år i 1971 til 28 år i 2007.

Reglene for foreldrepenger har ikke noe Robin Hood-preg. Det følger direkte av 
regelverket at det skal ytes mest til de som allerede har mest, og det gir lett disse 
stønadsreglene et mer foreldrevennlig enn barnevennlig preg, et synspunkt som 
ofte er blitt fremmet av blant annet Kåre Willoch i avisartikler om stønadsord-
ninger.
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7. endringer i reglene for mor eller far med 
aleneomsorg for barn

I statsbudsjettet fra Arbeidsdepartementet (AD) ble det varslet endringer i akti-
vitetskravet for at mor eller far med aleneomsorg for barn skal få beholde retten 
til overgangsstønad. Reglene om stønader til enslig mor og far finnes i ftrl. kap. 
15. Reglene har et tosidig formål: Dels å sikre inntekt til aleneforeldre og dels å gi 
hjelp til selvhjelp slik at stønadsmottakeren kan bli bedre i stand til å forsørge seg 
selv ved eget arbeid.

Innskjerpingen i arbeidskravene har skjedd gradvis. Større endringer fant sted 
i 1998, se Ot.prp. nr. 8 (1996–97) som viste til Velferdsmeldinga (St.meld. nr. 35 
(1994–95), der det ble understreket at enslige forsørgere, som andre med små barn, 
i utgangspunktet bør forsørge seg selv dersom hensynet til barnet gjør dette mulig. 
Stønadsperioden ble derfor vesentlig nedkortet, og samtidig ble arbeidskravene 
styrket ved krav om opplæring og kvalifisering for arbeidslivet.

Fram til 2011 måtte mor eller far med aleneomsorg for barn delta i yrkesrettet 
aktivitet fra det yngste barnet fylte tre år for (fortsatt) rett til overgangsstønad, se 
ftrl. § 15-8. Kravet til aktivitet er oppfylt dersom forsørgeren er under utdanning 
som tilsvarer minst halvparten av utdanning på full tid, er i arbeid tilsvarende 
minst halvparten av full tid, eller står tilmeldt Arbeids- og velferdsetaten som 
reell arbeidssøker. Kravet til aktivitet oppfylles også om den enslige forsørgeren 
etablerer egen virksomhet eller er brukerkontakt for et nettverk av andre motta-
kere av overgangsstønad. Det er også et unntak fra aktivitetskravet ved sykdom 
hos forsørgeren eller barnet.

Ved behandlingen av Prop. 7 L (2011–2012) Endringar i folketrygdlova og enkelte 
andre lover (samleproposisjon hausten 2011) ble aktivitetskravet ytterligere skjerpet 
ved at det skal gjelde fra barnet fyller ett år.

AD framhever at det tidligere aktivitetskravet innebar at enslige forsørgere 
kan stå utenfor arbeidslivet og uten yrkesrelatert aktivitet i inntil tre år dersom 
overgangsstønaden blir innvilget på tidspunktet for barnets fødsel. Det kan i til-
legg innvilges flere perioder ved flere barnefødsler. Regelverket er utformet for å 
stimulere til aktivitet ved at stønadsmottakere i arbeid får avkortet stønaden med 
«bare» 40 prosent av inntekt over ½ G. Det vil derfor alltid lønne seg å arbeide. 
Stønadsmottakere som er under utdanning som er nødvendig for å kvalifisere seg 
for arbeidsmarkedet, kan få stønadsperioden forlenget med inntil to år.
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Bakgrunnen for ønsket om innskjerping har også innvandringspolitiske aspek-
ter idet de tidligere reglene synes å begrense innvandrerkvinners muligheter til å 
forsørge seg selv og derved bli integrert i det norske samfunnet. Problemstillingen 
er imidlertid aktuell for norske stønadsmottakere som er lite motivert for å delta 
i arbeidslivet.

Funnene i Fafo-rapport 2010: 32 Stønadsordningen for enslige forsørgere. 
Hvordan fungerer den for mottakere med innvandringsbakgrunn? viser at over-
gangsstønaden virker positivt for størsteparten av stønadsmottakerne. Dette gjel-
der særlig for mottakere som aktivt bruker stønadsperioden til å kvalifisere seg 
for arbeidsmarkedet, og som raskt kommer i gang med utdanning. Inntekten fra 
arbeid etter stønadsperioden er da ofte høyere enn den vedkommende hadde tidli-
gere. For mottakere som ikke er motiverte for arbeidslivet, og for innvandrerkvin-
ner med liten eller ingen skolegang eller erfaring fra arbeidslivet, kan like fullt en 
eller flere perioder uten krav til yrkesrettet aktivitet ha motsatt virkning. Fafo-
rapporten inneholder anbefalinger om å stramme inn på visse sider av regelverket, 
blant annet at kravet til aktivitet skal gjelde fra det yngste barnet fyller et år. Også 
Brochmann-utvalget anbefaler i NOU 2011: 7 Velferd og migrasjon omlegginger i 
stønadsformen, blant annet at kravet til aktivitet skal gjelde fra barnet fyller ett år.

Departementet finner at et styrket krav til aktivitet vil føre til bedre økono-
miske kår på sikt for enslige forsørgere og deres barn ved at forsørgeren får ster-
kere tilknytning til arbeidslivet eller tar utdanning som gir bedre forutsetninger 
på arbeidsmarkedet. Enslige forsørgere har fortsatt rett til overgangsstønad i det 
første leveåret til barnet, uten krav til aktivitet utenfor hjemmet, likt med yrkes-
aktive foreldre som er i lønnet fødselspermisjon. Den samlede stønadsperioden 
skal heller ikke endres.

Kravet til aktivitet etter ett år skal være på tidligere nivå, det vil si minst halv tid 
av vanlig full stilling eller minst halvparten av vanlige fulltidsstudier, eller ved å 
melde seg som arbeidssøker hos Arbeids- og velferdsetaten. For enslige forsørgere 
med minoritetsbakgrunn, hvor manglende norskkunnskaper kan være et hinder 
for å komme i arbeid, bør det derfor gis tilpasset norskopplæring i kombinasjon 
med andre tiltak. Dersom forelderen ikke lykkes med å få ordnet tilfredsstillende 
tilsyn til barnet, kan det gjøres unntak fra aktivitetskravet.

Regelendringene trådte i kraft 1. januar 2012 og får virkning for personer som 
får innvilget overgangsstønad tidligst fra dette tidspunktet.
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8. tiltak og forslag innen barnevernet

8.1 Fortsatt øremerket styrking av barnevernet
Stadig flere barn og unge får hjelp fra barnevernet. De siste årene har omlag 46 000 
barn og unge i Norge fått bistand fra barnevernet hvert år. Majoriteten av famili-
ene og barna mottar hjelpetiltak i hjemmet.

Gjennom statsbudsjettet er det vedtatt at kommunalt barnevern i øremerket 
tilskudd for 2012 skal tilføres 50 friske millioner kroner. Forventet resultat er 70 
nye stillinger og bedret rettledet praksis for nytilsatte. Dette supplerer satsingen i 
2011, som ga 400 nye stillinger til det kommunale barnevernet. Disse stillingene 
videreføres.

Det ble i 2010 utviklet nye standardkontrakter for statlige familie- og bered-
skapshjem for å sikre oppdragstakerne forutsigbare rammevilkår, blant annet 
rett til tjenestepensjon etter en egen lovfestet pensjonsordning (lov nr. 4/2010), 
rett til refusjon av utgifter til yrkesskadeforsikring, rett til fri under og mellom 
plasseringer, opplæring og rettledning, beredskap i akuttsituasjoner og vern mot 
oppsigelse av kontrakten.

8.2 Ny forskrift om rettigheter og bruk av tvang
Ny forskrift 15. november 2011 nr. 1103 om rettigheter og bruk av tvang trer i kraft 
1. mars 2012. Forskriften tydeliggjør grunnlag for – og begrensninger i – tvangs-
bruk under opphold i barneverninstusjon.

8.3 Innskjerping av krav til tilsynsfører 
ved fosterhjemsplassering

Alle fosterhjemsplasserte barn under 18 år skal ha tilsynsfører med spesielt an-
svar for å kontrollere at barnet får god omsorg i fosterhjemmet, og som kan bistå 
barnet dersom det oppstår problemer, se barnevernloven (bvl.) § 4-22 fjerde ledd. 
Kravene til tilsynsfører og tilsynsbesøk finnes i forskrift 18. desember 2003 nr. 1659 
om fosterhjem §§ 8 og 9. Tilsynsføreren skal besøke barnet minst fire ganger i lø-
pet av året. I særlige tilfeller kan antall tilsynsbesøk reduseres til to ganger i året.

I løpet at 2011 ble det avdekket at en rekke kommuner, landet over, ikke følger 
opp disse klare lov- og forskriftsbestemte kravene. Selv om de fleste barn har fått 
oppnevnt tilsynsfører, viser fylkesmennenes rapporter at antall besøk i et flertall 
tilfeller langt fra er oppfylt. Dette blir nå innskjerpet overfor kommunesektoren.
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8.4 Oppfølging av barnevernpanelet
I slutten av september ble Barnevernpanelets rapport overlevert statsråden av 
 panelleder Helen Bjørnøy. Mandatet var å gi forslag til hvordan barnevernet kan 
utvikles til barnets beste. Rapporten finnes blant annet på BLDs hjemmesider. Den 
er ikke utgitt som NOU. Barnevernpanelet har vært bredt sammensatt, med 22 
representanter fra ulike miljøer, og rapporten har bare to dissenser.

Rapportens 20 konkrete forslag knytter seg til fem bolker: Organisering, regel-
verk, brukermedvirkning, kunnskapsbehov og tiltak i barnevernet. Kort oppsum-
mert er forslagene disse:

A: Organiseringen av barnevernet
(1) Barnevernet må styrkes og ressursene må stå i samsvar med oppgavene barne-
vernet er satt til å løse; (2) Barnevernet videreutvikles med utgangspunkt i en kom-
munemodell, og de store kommunene får mulighet til å velge et helhetlig ansvar for 
barnevernstjenesten; (3) Ingen barnevernstjenester skal ha under fem fagårsverk; 
(4) Alt tilsyn legges til Helsetilsynet ved fylkesmannen, og Bufetat underlegges 
dette tilsynet; og (5) Dagens anbudsordning erstattes av langvarige driftsavtaler.

B: Innflytelse til barn og unge
(6) Barn og unge som plasseres, får en tillitsperson; og (7) Barnevernet forpliktes til 
å ha strukturer og arbeidsmåter for å sikre barn og unge innflytelse over egne liv.

C: Foreldres innflytelse og behov for støtte og omsorg
(8) Foreldre får rett til støtteperson; og (9) Foreldre får informasjon som er språk-
lig og kulturelt tilpasset.

D: Kunnskapsbehov
(10) Det gjennomføres et kompetanseløft for alle ansatte i barnevernstjenesten; 
(11) Det legges stor vekt på å rekruttere barnevernsarbeidere med minoritetsbak-
grunn; (12) Fosterforeldres rett til opplæring og oppfølging som gir formell kompe-
tanse, lovfestes; (13) Enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år må bli bar-
nevernets ansvar; og (14) Barnevernet må forpliktes til kultursensitive praksiser.

E: Tiltak
(15) Tiltak må tilpasses barn og unges behov. Kulturell treffsikkerhet styrkes i 
det forebyggende arbeidet og i tiltakene; (16) Tidlig innsats må stimuleres. Staten 
premierer kommunale prosjekter ved at én ny kommunal krone utløser to statlige; 
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(17) Barnevernets samarbeid med familievernkontorene styrkes; (18) Små barn 
som har vært under omsorg i 2 år, skal som hovedregel bli boende. De foresattes 
adgang til å anke innsnevres, og fosterforeldre får partsrettigheter; (19) Ettervernet 
rustes opp og tilbys alle unge som ønsker det; og (20) Ungdom kan være i foster-
hjem, og flytte ut og komme tilbake, fram til de er 23 år.

Statsråden sa ved overleveringen at de foreslåtte tiltakene vil bli tatt med i vur-
deringen av kommende lovendringer i barnevernloven.

8.5 Rapporter om evalueringen av 2004-reformen 
i barnevernet

BLD har nylig fått overlevert tre rapporter som evaluerer barnevernreformen av 
2004 hvor staten overtok ansvaret for det tidligere fylkeskommunale barnevernet. 
Det er bestilt fem rapporter, og på BLDs nettsider ble tre av disse lagt ut medio 
januar 2012.

Samme sted framgår det at det vil bli lagt fram eventuelle lovendringer som 
oppfølging av rapportene våren 2013.

Den ene rapporten med tittel «Institusjonsplassering siste utvei?», utarbeidet av 
NOVA og Fafo, evaluerer institusjonstilbudet og om reformen har ført til større 
utgiftskontroll og likhet mellom regionene.

Den andre har tittel «Oppgave- og finansieringsansvar i statlig og kommunalt 
barnevern» og omhandler dagens oppgavefordeling mellom kommunalt og statlig 
barnevern, og eventuelt foreslå forbedringer. Den er utarbeidet av Price waterhouse 
Coopers (PwC). 

Den tredje rapporten «Evaluering av faglig og økonomisk styring i det statlige 
barnevernet»?», utarbeidet av Deloitte, har fokus på den faglige og økonomiske 
styringen av reformen. Har reformen ført til bedre faglig og økonomisk styring av 
barnevernet, et mer likeverdig tilbud i heile landet, og at det skjer en faglig videre-
utvikling av tjenestetilbudet i barnevernet.

Alle tre rapportene kan lastes ned fra BLDs hjemmesider.

8.6 Ventet utredning om det biologiske prinsippet 
i barnevernet

Utvalget som utreder det biologiske prinsippet i barnevernet, under ledelse av 
Magne Raundalen, skal etter planen avlevere sin innstilling før 1. februar 2012. 
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Det skal foreta vanskelige avveininger idet både barnevernsbarn og fagpersoner 
har gitt uttrykk for at det biologiske prinsippet tillegges for stor vekt i barnever-
nets arbeid og beslutninger, mens mange foreldre mener at det tas for lite hensyn 
til biologisk tilknytning. Prinsippet reiser videre spørsmål knyttet til terskelen for 
det offentlige til å gripe inn i familier.

9. viktige lov- og forskriftsendringer per 1. januar 2012

9.1 Samhandlingsreformen iverksatt med ny lovgivning
Samhandlingsreformen innføres 1. januar 2012, og i den forbindelse trer 
ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (lov nr.  30/2011) i kraft. 
Samhandlingsreformen innebærer også at det trer i kraft endringer i 40 andre 
lover, herunder flere endringer i pasient- og brukerrettighetsloven (nytt navn) og 
spesialisthelsetjenesteloven. Det trer også i kraft flere nye forskrifter og forskrifts-
endringer. Nytt regelverk er et sentralt virkemiddel for å understøtte reformens 
mål om bedre samhandling mellom helsetjenestene på kommunalt nivå og spe-
sialisthelsetjenesten.

Midler er tilført kommunene fra spesialisthelsetjenesten (nær 6 milliarder for 
2012), på den andre siden er kommunene nå medansvarlige for å finansiere bruk 
av spesialisthelsetjenester, i første omgang avgrenset til somatiske spesialisthel-
setjenester, og for full finansiering fra dag én av ferdigbehandlede pasienter som 
blir liggende på sykehus på «overtid».

Ett av samhandlingsreformens mål er økt vektlegging av folkehelsearbeid og 
forebygging av sykdom. Kommunene vil blant annet gjennom den nye folkehel-
seloven (lov nr. 29/2011) få et mer helhetlig ansvar for innbyggerens helse. En 
nærmere omtale av folkehelseloven er inntatt i rundskriv I-6/2011 Ikraftsetting av 
lov om folkehelsearbeid.

9.2 Lettere tilgjengelig forskriftsverk for psykisk 
helsevernloven

En ny samleforskrift for psykisk helsevern trer i kraft 1. januar 2012. Den samler 
elleve tidligere forskrifter for å gjøre regelverket lettere tilgjengelig. Innholdet i de 
tidligere forskriftene er i stor grad videreført i den nye samleforskriften.
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Dette skjer samtidig med at Helse- og omsorgsdepartementet arbeider med 
oppfølgingen av Paulsrud-utvalgets innstilling, NOU 2011: 9 Økt selvbestemmelse 
og rettssikkerhet. Balansegangen mellom selvbestemmelsesrett og omsorgsansvar i 
psykisk helsevern.

9.3 Helsetilsynet i fylket integreres med fylkesmannsembetet
Helsetilsynet i fylket vil fra og med 2012 integreres på lik linje med andre fagom-
råder i fylkesmannsembetet og dermed opphøre som egen instans. Fylkesmannen 
etableres som felles klage- og tilsynsinstans og fører tilsyn med barneverntjenesten, 
sosialtjenesten i NAV og helse- og omsorgstjenester i kommune og stat. Statens 
helsetilsyn er lovfestet overordnet tilsynsmyndighet på alle de nevnte områdene.

9.4 Ny forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester 
til personer uten fast opphold i riket

De ulike reglene om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opp-
hold i riket er nå samlet i ny forskrift 16. desember 2011 nr. 1255. Etter § 1 har alle 
personer som oppholder seg i riket, rett til vurdering fra spesialisthelsetjenesten 
etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-2 første, tredje og fjerde ledd. Etter § 3 
har alle personer som oppholder seg i riket, rett til øyeblikkelig hjelp etter pasient- 
og brukerrettighetsloven § 2-1a første ledd og § 2-1b første ledd.

Barn som ikke har lovlig opphold vil i tillegg også ha rett til nødvendige helse- 
og omsorgstjenester fra kommunen etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a 
andre ledd og nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten etter § 2-1b andre 
ledd første og andre punktum, med mindre hensynet til barnet tilsier at hjelpen 
ikke skal ytes. Dette framgår av forskriften § 4.

Alle personer som oppholder seg i riket, har etter § 5 rett til helsehjelp som 
ikke kan vente, herunder er det videre spesifisert (bokstav a) helsehjelp som er 
helt nødvendig og ikke kan vente, uten fare for nært forestående død, varig sterkt 
nedsatt funksjonstilstand, alvorlig skade eller sterke smerter. Dersom vedkom-
mende er psykisk ustabil og utgjør en nærliggende og alvorlig fare for eget eller 
andres liv eller helse, har vedkommende uansett rett til psykisk helsevern. Etter 
de øvrige bokstavene kan nevnes rett til nødvendig helsehjelp før og etter fødsel 
(bokstav b), svangerskapsavbrudd etter bestemmelsene i abortloven (bokstav c) 
og smittevernhjelp, jf. smittevernloven § 6-1 (bokstav d).
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Forskriften regulerer ikke spørsmål om betaling av helsetjenestene, kun retten 
til naturalytelse. Selv om det foreligger en rett til behandling, er det i utgangspunk-
tet en plikt å betale for denne. Om det er mulig, skal en person uten trygdedekning 
gjøre opp for seg, på linje med turister som ikke kommer fra EØS-land. I praksis 
blir slike krav som regel ettergitt når det ikke foreligger betalingsevne.

Etter § 6 om rett til nødvendige omsorgstjenester er det tydeliggjort at personer 
som ikke er norske statsborgere med lovlig – men ikke fast – opphold i riket, og 
som ikke kan dra omsorg for seg selv, kun har rett til nødvendige omsorgstjenes-
ter etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a andre ledd inntil vedkommende 
i praksis kunne forlatt landet, med mindre annet følger av avtale som Norge har 
inngått med vedkommende persons hjemland, eller av multilaterale avtaler eller 
konvensjoner.

Etter andre ledd vil personer uten lovlig opphold i riket, og som ikke kan dra 
omsorg for seg selv, ha rett til nødvendige omsorgstjenester etter pasient- og bru-
kerrettighetsloven § 2-1a andre ledd inntil vedkommende etter utlendingsloven 
og forskrifter gitt i medhold av loven, har plikt til å forlate landet.

Asylsøkere som er i statlig mottak, eller personer som har tilbud om opphold 
i statlig mottak, har ikke krav på omsorgstjenester etter pasient- og brukerrettig-
hetsloven § 2-1a andre ledd, med mindre de er bosatt i en kommune i henhold til 
særlig avtale mellom utlendingsmyndighetene og den enkelte kommune.

9.5 Nye regler om barn og straff
9.5.1 En oversikt over lovvedtakene
Det ble foretatt viktige endringer i straffeloven, straffeprosessloven, straffegjen-
nomføringsloven, konfliktrådsloven m.fl. ved vedtaket av forslagene i Prop. 135 L 
(2010–2011) om barn og straff. En enstemmig justiskomite sluttet seg til de fram-
lagte forslagene. Loven ble sanksjonert 20. januar. Deler av loven trådte i kraft 
straks. Andre deler vil tre i kraft når nødvendige organer er på plass for å kunne 
gjennomføre den nye ungdomsstraffen med todelt innhold, et ungdomsstormøte 
og ved vedtak og gjennomføring av en ungdomsplan, se punkt 9.5.3.

Temaet «barn og straff» reiser ikke bare prinsipielle spørsmål, men det er også 
praktisk viktig. Tall fra Statistisk sentralbyrå fra 2010 viser at ca 1 000 barn ble 
pågrepet og satt i politiarrest (oftest glattcelle), halvparten av disse var over 17 år 
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ved innsettelse. De langt fleste – cirka 90 prosent – tilbrakte under ett døgn i arrest, 
over halvparten løslatt innen seks timer. Ingen satt mer enn fem dager.

Det er understreket i forarbeidene at straffelovgivningen skal være i samsvar 
med kravene i FNs barnekonvensjon om at pågripelse, frihetsberøvelse eller fengs-
ling av barn «bare skal benyttes som en siste utvei og for et kortest mulig tids-
rom», se art. 37 bokstav b andre punktum. Samtidig understrekes at det er viktig 
å forhindre gjentatt kriminalitet hos barn og unge, både av hensyn til den unge 
lovbryteren (individualprevensjon) og av hensyn til «å sikre befolkningens trygg-
het», det vil si hensynet til samfunnsvernet. En avveining av begge hensyn ligger 
til grunn for de vedtatte lovendringene som er – i oversiktsform – framstilt på 
denne måten i Innst. 83 L (2011–2012):

Før dom avsies:

– kortere frist for overføring fra politiarrest for barn
– kortere framstillingsfrist for barn ved at barnet skal fremstilles for retten sna-

rest mulig og senest dagen etter pågripelsen
– plikt for politiet til å varsle kommunens barneverntjeneste dersom det er ak-

tuelt å begjære fengsling av en person under 18 år
– plikt for barneverntjenesten til å møte i fengslingsmøter og informere om be-

hovet for, og arbeidet med, tiltak for barnet
– utvidet rett til offentlig oppnevnt forsvarer
– at adgangen til varetektsfengsling av barn begrenses til tilfeller der det er «tvin-

gende nødvendig»
– at vilkårene for varetektsfengsling av barn skal prøves ikke sjeldnere enn hver 

annen uke
– forbud mot fullstendig isolasjon under varetekt
– at adgangen til brev- og besøksforbud overfor barnets nære familie skal be-

grenses
– utvidet plikt til å foreta personundersøkelse av mindreårig lovbrytere

Ved fastsettelse av straff

– en ny straffereaksjon – ungdomsstraff – som et nytt alternativ til ubetinget 
fengsel, og strengere samfunnsstraffer for lovbrytere mellom 15 og 18 år, se 
punkt 9.5.3

– prøvetiden ved påtaleunnlatelse skal fastsettes individuelt til 6, 12, 18 eller 24 
måneder
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– forbud mot bøtesoning for mindreårige
– at lege, sykepleier eller bioingeniør, etter anmodning, skal ta blodprøve eller 

lignende rusprøver der det er satt vilkår om dette ved påtaleunnlatelse, betinget 
dom eller i ungdomsstraffen

– at samfunnsstraff skal kunne benyttes for unge under 18 år, også når det ellers 
ville vært idømt fengsel over ett år

– å tydeliggjøre at lav alder skal være et formildende moment ved straffeutmå-
lingen

– at ubetinget fengsel bare kan idømmes mindreårige når det er «særlig påkrevd»
– å lovfeste en maksimumsstraff på 15 år i gjeldende straffelov, tilsvarende be-

stemmelsen som er vedtatt i straffeloven 2005
– at forvaring bare kan idømmes lovbrytere som var mindreårige på handlings-

tidspunktet når det foreligger «helt ekstraordinære omstendigheter»

Under straffegjennomføringen

– prioritering av unge i soningskøen
– særregler for unge innsatte i fengsel
– plikt til å vurdere innsettelse i fengsel med lavere sikkerhetsnivå eller innset-

telse i overgangsbolig for lovbrytere mellom 15 og 18 år, uavhengig av hvor lang 
straff som er idømt

– plikt til å vurdere om vilkårene for å overføre domfelte til gjennomføring av 
straffen utenfor fengsel er oppfylt når halvdelen av straffetiden er gjennomført

– plikt for kriminalomsorgen til å vurdere om vilkårene for å overføre domfelte 
til gjennomføring av straffen utenfor fengsel med elektronisk kontroll er til-
stede

– forbud mot utelukkelse som disiplinærsanksjon for mindreårige. Fortsatt mu-
lighet for utelukkelse ved skjerming i forebyggende øyemed, men grunnlaget 
er betydelig innsnevret. Rapporteringsplikten er dessuten forslått vesentlig 
strengere

9.5.2 Barnevernets oppgaver ved fengsling av barn
Barnevernet er tildelt en viktig rolle i forbindelse med fengsling av barn. Ny 
bvl. § 3-5 om «deltakelse i fengslingsmøter» er gitt følgende ordlyd:

«Der barneverntjenesten er gitt melding om møte om fengsling av barn etter 
straffeprosessloven § 183 tredje ledd, skal barneverntjenesten møte til hvert fengs-
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lingsmøte, med mindre retten finner at deltakelse ut over det første fengslingsmøtet 
er åpenbart unødvendig. Barneverntjenesten skal uttale seg om behovet for tiltak 
etter bvl. kap. 4 og gi informasjon om det arbeidet som pågår med å iverksette 
tiltak. Reglene i straffeprosessloven § 118 gjelder tilsvarende.» Strprl. § 118 om-
handler vitneforklaring og taushetsplikt.

En ny bestemmelse i strprl. § 183 tredje ledd pålegger varslingsplikt: «Er siktede 
under 18 år, skal påtalemyndigheten varsle barneverntjenesten om fengslingen.» 
Etter gjeldene rett har politiet plikt til å informere barneverntjenesten om etter-
forskning av lovbrudd begått av gjerningsperson under 18 år (ingen nedre alder) så 
fremt lovbruddet ikke er «bagatellmessig», strprl. § 232, jf. påtaleinstruksen § 5-1.

Gjennom endringene får barnevernet også en videre informasjonsplikt overfor 
domstolen: «Barneverntjenesten skal blant annet gi retten sin vurdering av om 
tiltak i barnevernet er aktuelt som varetektssurrogat, og eventuelt gjøre rede for 
status i arbeidet med å finne et egnet tiltak. Dette vil være med på å sikre en reell 
vurdering fra barnevernets side.» (Prop. 135 L s. 56)

9.5.3 Kort om ungdomsstraffens innhold og gjennomføring
Ungdomsstraffens innhold er todelt. Den skjer ved gjennomføring av et ungdoms-
stormøte og ved vedtak av en ungdomsplan. Domfelte og verge(r) må samtykke før 
pådømmelse. Samtykke er vilkår for betinget fengsel idet alternativet er ubetinget 
fengsel. Ansvaret for straffegjennomføringen legges til konfliktrådet og ikke kri-
minalomsorgen. Konfliktrådet skal tilsette en eller flere ungdomskoordinatorer 
med ansvar for gjennomføringen av møtet og planen. Det er vedtatt et eget og langt 
kapittel III i konfliktrådsloven (lov 15. mars 1991 nr. 3 om megling i konfliktråd) 
med overskrift «Gjennomføring av ungdomsstraff».

Det utmåles en subsidiær fengselsstraff av normal lengde i forhold til lovbrud-
det, og denne kan fullbyrdes ved brudd på vilkårene.

I ungdomsstormøtet, etter at saken er overført fra domstolen, deltar domfelte, 
verger, kriminalomsorgen og politiet. Fornærmede og fornærmedes verger har 
rett til å være til stede, men dette er ikke en nødvendig forutsetning. Forsvarer og 
bistandsadvokat kan være til stede, og også andre instanser, for eksempel barne-
verntjenesten, kan innkalles ved behov.

Møtet skal munne ut i en ungdomsplan, som blant annet kan omfatte:

– Ikke-økonomisk kompensasjon til fornærmede
– Deltakelse i kriminalitetsforebyggende program
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– Opphold i institusjon eller gjennomgåelse av behandling
– Utføre samfunnsnyttig tjeneste
– Overholde bestemmelser om oppholdssted, arbeid eller opplæring
– Møte for politiet og kriminalomsorgen
– Avstå fra rusmidler
– Overholde bestemmelser om innetid
– Unngå kontakt med bestemte personer

Det er én av de ansatte ungdomskoordinatorene som skal sikre at gjennomførin-
gen av ungdomsstraffen skjer etter planen. Dette er nedfelt i en ny § 2a i konflik-
trådsloven med følgende ordlyd: «I hvert konfliktråd skal det være en eller flere 
ungdomskoordinatorer. Ungdomskoordinatoren har ansvaret for å gjennomføre 
ungdomsstraff etter kapittel III. § 2 første ledd annet og tredje punktum gjelder 
tilsvarende for ungdomskoordinatoren.»

10. foreslåtte lovendringer og annet i nouer 
og andre dokumenter

10.1 Likestillingsutvalgets delutredning om strukturen 
i likestillingsarbeidet

Skjeie-utvalget framla medio november sin delinnstilling NOU 2011: 18 Struktur 
for likestilling. Utvalget foreslår blant annet å opprette et nytt likestillingsdirektorat 
med fem regionkontorer.

Blant de øvrige forslagene er oppretting av et utviklingsprogram for lokalt like-
stillingsarbeid med 200 millioner kroner årlig over ti år. Det foreslås at et forbud 
mot sammensatt diskriminering tas inn i likestillingsloven og i de øvrige diskri-
mineringslovene.

I følge utvalget bør håndhevingen fortsatt ligge til Likestillings- og diskri-
mineringsombudet med et styrket mandat når det gjelder pådriveroppgave-
ne. Likestillings- og diskrimineringsnemnda bør gis myndighet til å tilkjenne 
oppreisning i saker der det er konstatert diskriminering.

Det foreslås også et forum for likestilling i arbeidslivet mellom barne-, likestil-
lings- og inkluderingsministeren og partene i arbeidslivet.

Innstillingen er nå ute til høring. Det er varslet en lovproposisjon i 2012/2013 
om diskrimineringslovgivningen, og en del av utvalgets forslag vil kunne inngå 
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her. BLD har varslet at vernet mot diskriminering på grunn av seksuell oriente-
ring skal styrkes, muligvis med en ny diskrimineringslov, samtidig som Graver-
utvalgets forslag om en felles antidiskrimineringslov NOU 2009: 14 Et helhetlig 
diskrimineringsvern synes å være lagt på is.

10.2 Behandlingen av likelønnsmeldingen
Stortinget behandlet Meld. St. 6 (2010–2011) Likestilling for likelønn før sommeren 
2011. Regjeringen fikk stort sett medhold i sin hovedstrategi for å utjevne kjønns-
baserte lønnsforskjeller, se Innst. 299 S (2010–2011). Regjeringens tilnærming går 
langs tre akser:

1)  Effektiv oppfølging av retten til likelønn, herunder en vurdering av effektive 
virkemidler i håndhevingen av likestillingsloven for å hindre lønnsdiskrimi-
nering

2)  Mer likestilte foreldre ved bruk av virkemidler som bidrar til at kvinner ikke 
taper karriere- og lønnsmessig på graviditet, fødsel og omsorgsoppgaver for 
barn

3)  Kjønnsbalanse i utdanning og arbeid, herunder hensiktsmessige virkemidler 
for å redusere ufrivillig deltid og for en bedret kjønnsbalanse i utdannings- og 
yrkesretninger

Av mindretallsforslagene som ble nedstemt i Stortinget, kan en særlig merke at 
Høyre og Fremskrittspartiet fremmet forslag om en full gjennomgang av foreldre-
permisjonsordningen for å forenkle dagens ordning, samt å gjøre den mer fleksi-
bel for å likestille mor og far. Videre ba Høyre og Kristelig Folkeparti regjeringen 
forelegge Stortinget en sak om etablering av en kompetansepott for å heve lønnen 
for utdanningsgruppene i offentlig sektor.

10.3 NOU om ungdom og medvirkning
Under ledelse av Trond-Viggo Torgersen ble NOU 2011: 20 Ungdom, makt og med-
virkning avgitt medio desember. Av de spørsmålene som drøftes med enkelte for-
slag til tiltak, er skolens demokratioppdrag (kapittel 3), organisasjonskanalen eller 
unges engasjement i sivilsamfunnet (kapittel 4), myndighetsinitierte ordninger for 
medvirkning (kapittel 5), valgkanalen (kapittel 6), digitalt medborgerskap (kapittel 
7), personvern i nye medier (kapittel 8) og unge under offentlig omsorg (kapittel 9).
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Mest omtalt til nå er utvalgets manglende entusiasme for generell nedsetting av 
stemmerettsalderen, noe som førte til at Barneombudet med sitt sterke engasje-
ment i saka, har vært kritisk til utvalgsarbeidet på dette punktet. I dette spørsmå-
let delte utvalgets medlemmer seg i tre. Seks medlemmer gikk inn for å beholde 
dagens stemmerettsalder for både nasjonale og lokale valg, fem medlemmer gikk 
inn for at stemmerettsalderen senkes til 16 år for begge valg, mens to medlemmer 
mente stemmerettsalderen bør senkes til 16 år for lokalvalg, men fortsatt være 18 
år for nasjonale valg.

10.4 Endringer på gang vedrørende surrogati og farskap
Det har vært enkelte saker om surrogatimorskap og uklare forhold om hvem som 
er mor og far til barn i løpet av 2010 og 2011. Det har også vært et hardt press mot 
BLD og statsråd Lysbakken fordi det finnes flere hundre barn som er fast bosatt 
med sosiale omsorgspersoner (mor og far, far og far, mor og mor, eller enslig mor 
eller far) som ikke er anerkjent som foreldre etter norsk barnelov. Dette gjelder 
selv om det er etablert for eksempel farskap i utlandet idet vilkårene i barneloven 
ikke har vært funnet oppfylt.

Det foreligger også en viss oppslutning i ulike miljøer for å tillate eggdonasjon 
som ledd i tilbudet om assistert befruktning i Norge. Andre har også tatt til orde 
for å åpne for (altruistisk) surrogatmorskap i Norge, blant annet et mindretall 
på sju (av 21) medlemmer i Bioteknologinemnda, se uttalelsen av 23. mars 2011.

BLD arbeider med de generelle spørsmålene knyttet til surrogati. Det er ikke 
varslet store endringer i den nåværende restriktive holdningen. For å imøtekomme 
hensynet til de barna som er uten juridiske foreldre mens de langsiktige løsningene 
vurderes, sendte BLD i desember 2011 på høring utkast til en midlertidig forskrift. 
Den skal imøtekomme utfordringen ved at barn født av surrogatmor i utlandet 
lever i Norge, mens deres nærmeste omsorgspersoner (sosiale foreldre) ikke er 
anerkjent som deres juridiske foreldre etter norsk rett. Innenfor barnelovens ram-
mer ønsker departementet med denne forskriften å sikre barn i Norge nødvendig 
juridiske bånd etter norsk rett til en far med etablert farskap etter utenlands rett. 
Fordi mor til et barn etter norsk rett er kvinnen som har født barnet, vil morskap 
måtte etableres etter adopsjonslovens regler, og ikke barnelovens.

Forskriften er i tråd med reguleringen i barneloven (lov 8. april 1981 nr. 7 om 
barn og foreldre) hvor det klart framgår i § 2 første ledd at kvinnen som føder 
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barnet regnes som barnets mor. Etter andre ledd er en avtale om å føde barn for 
en annen kvinne ikke bindende. Videre er det etter lov 5. desember 2003 nr. 100 
om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven) § 2-15 ikke 
adgang til eggdonasjon. Det følger av dette at surrogatmorskap på disse vilkår 
ikke er tillatt i Norge.

Etter utkast til forskriften § 2 skal farskap fastsatt i utlandet etter søknad aner-
kjennes av norske myndigheter når dom eller administrativ avgjørelse av kompe-
tent myndighet utpeker vedkommende til far og surrogatmors identitet er kjent.

Om vilkårene etter § 2 ikke er oppfylt, kan farskapet likevel anerkjennes i Norge 
dersom særlige grunner taler for det. Dette er en skjønnsmessig bestemmelse. I 
merknadene er det pekt på at enkelte familier har innrettet seg i overensstemmelse 
med råd og veiledning de har mottatt fra offentlige myndigheter, men i ettertid fått 
kunnskap om at måten de har innrettet seg på ikke er i tråd med gjeldende rett. 
Det framstår som urimelig at personer som har innrettet seg etter dokumenterte 
råd fra offentlige myndigheter, selv skal bære belastningen av konsekvensene ved 
feilinformasjonen. En særlig grunn for å anerkjenne farskapet anses derfor å fore-
ligge i disse tilfellene dersom den utenlandske avgjørelsen for øvrig er egnet til å 
tre i stedet for en norsk farskapsfastsettelse.

Bestemmelsen i § 3 vil også kunne anvendes der surrogatmors identitet er slet-
tet i dokumentene og det ikke lar seg gjøre å etterspore henne, og det har gått lang 
tid siden surrogatarrangementet ble gjennomført. Her taler hensynet til barnets 
behov for trygge og stabile rammer for at farskapet til den som har hatt omsorgen 
for barnet over lang tid, også anerkjennes av norske myndigheter.

Forskriften § 4 klargjør at dersom en utenlandsk dom eller avgjørelse utpeker 
to menn som far til det samme barnet, skal den mannen som DNA-analyse viser 
er far, anerkjennes som far til barnet. Samboeren kan da stebarnsadoptere.

Forskriften er foreslått å ha en begrenset virketid på ett år fra ikrafttredelse, 
blant annet for å hindre at folk innretter sin atferd etter forskriften og ikke etter 
de vanlige reglene i barneloven som nå er under vurdering.
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10.5 Tvangsplassering etter barnevernloven 
mot menneskehandel

10.5.1 Bakgrunn for forslagene
BLD framla i desember 2011 i Prop. 43 L (2011–2012) en rekke endringsforslag til 
barnevernloven for å kunne gripe inn overfor barn som er utsatt for menneskehan-
del. Utnytting av barn til menneskehandel krenker menneskerettighetene på det 
groveste og er en alvorlig form for kriminalitet. I statsbudsjettet ble det parallelt 
avsatt 17 millioner kroner – på deling mellom Bufetat og Oslo kommune – til å 
bygge opp et spesielt tilrettelagt tilbud for barn utsatt for menneskehandel.

Barnevernloven er foreslått endret slik at barn kan tvangsplasseres i inntil seks 
måneder i tilfeller der det er mistanke om menneskehandel. Fylkesnemnda for 
barnevern og sosiale saker skal vurdere plasseringen på nytt hver sjette uke.

Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK), FNs konvensjon om 
sivile og politiske rettigheter (SP) og FNs barnekonvensjon (BK) er inkorporert 
i norsk rett. Det å inngripe med tvang kan komme i strid med konvensjonsbe-
stemmelser som skal sikre personers frihet og integritet, se EMK art. 5 og BK art 
37. I forbindelse med høringsnotatet innhentet departementet en utredning fra 
professor Karl Harald Søvig ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen. 
Forholdet til BK og EMK er nærmere omtalt både i høringsnotatet og lovproposi-
sjonen basert på denne utredningen.

BLD klargjør at plassering uten eget samtykke i noen situasjoner kan være et 
hensiktsmessig og nødvendig virkemiddel. Både EMK art. 5 og BK art. 37 innehol-
der krav om en forholdsmessighetsvurdering, og det største usikkerhetsmomentet 
knytter seg til at nasjonale myndigheter og internasjonale overvåkningsorganer 
kan ha ulike oppfatninger om hva som i den konkrete saken er et rimelig og hen-
siktsmessig tiltak for det enkelte barn.

10.5.2 Nye bestemmelser i barnevernloven § 4-29 og § 4-30
Etter forslaget blir § 4-29 «Midlertidig plassering i institusjon uten samtykke ved 
fare for utnyttelse til menneskehandel» en omfattende paragraf med sju ledd. I 
første ledd klargjøres formålet med plasseringen til å ivareta barnets umiddelbare 
behov for beskyttelse og omsorg ved fare for utnyttelse til menneskehandel, jf. 
straffeloven (strl.) § 224. Det er en tilsvarende forståelse av menneskehandel som 
skal legges til grunn i bvl. § 4-29 som i strl. § 224.
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Vilkårene for inngrep framgår i andre ledd. Fylkesnemnda kan treffe vedtak 
om plassering dersom enten politiet finner at det er en nærliggende og alvorlig 
fare for at barnet utnyttes eller kan bli utnyttet til menneskehandel, og at plasse-
ring er nødvendig for å beskytte barnet (bokstav a), eller at fylkesnemnda, basert 
på politiets vurdering og øvrige opplysninger i saken, finner det sannsynlig at 
det foreligger en slik nærliggende og alvorlig fare, at plassering er nødvendig for 
å beskytte barnet, og at barnet ikke kan oppnå tilstrekkelig beskyttelse gjennom 
andre tiltak etter loven eller på annen måte (bokstav b).

Det enkelte vedtak kan gjelde opp til seks ukers plassering, og maksimal plas-
seringsperiode er som nevnt seks måneder.

Fjerde ledd gir hjemmel til barneverntjenestens leder eller påtalemyndigheten 
for å fatte midlertidig vedtak.

Det kan i tillegg iverksettes særlige beskyttelsestiltak ved plasseringen dersom 
det er nødvendig for å hindre at barnet får kontakt med personer som det er fare 
for at kan utnytte det til menneskehandel. Beskyttelsestiltakene kan begrense 
barnets adgang til å motta besøk, å kommunisere gjennom post, telefon eller an-
net kommunikasjonsutstyr og å bevege seg fritt utenfor institusjonens område. 
Beskyttelsestiltakene kan også fastsette begrensninger for hvem som kan få vite 
hvor barnet er. Beskyttelsestiltakene kan ikke fastsette begrensninger som hindrer 
barnet i å ha kontakt med verge(r), advokat, barneverntjeneste, tilsynsmyndighet, 
helsepersonell som er beboerens behandler, prest, annen sjelesørger eller lignende.

I forslaget til ny § 4-30 om oppfølging av vedtak om slik plassering i institusjon 
framgår det at barnet skal plasseres i en institusjon som faglig og materielt er i 
stand til å ivareta barnets behov for beskyttelse og omsorg. Når barnet er plassert, 
har barneverntjenesten omsorgen for barnet. På vegne av barneverntjenesten skal 
institusjonen utøve den daglige omsorgen. Barneverntjenesten skal fortløpende 
følge opp plasseringen, og skal i samarbeid med politiet vurdere om plasseringen 
fortsatt er nødvendig for å beskytte barnet eller om den kan opphøre.

10.5.3 Øvrige lovendringer i barnevernloven
I tillegg til de nye bestemmelsene om plassering av barn utsatt for menneskehan-
del i institusjon uten samtykke, jf. forslag til §§ 4-29 og 4-30, ble det også foreslått 
enkelte andre endringer i barnevernloven, herunder et nytt femte ledd i bvl. § 5-9 
om rettigheter under opphold på institusjon på grunn av forslaget om at det skal 
kunne iverksettes særlige beskyttelsestiltak ved plassering etter ny bvl. § 4-29.
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I bvl. § 6-3 andre ledd ble det foreslått en tilføyelse om at barnet alltid skal 
regnes som part i saker som gjelder tiltak for barn som kan være utsatt for men-
neskehandel.

I høringsnotatet ble det vist til at alle offentlige instanser og tjenester har plikt til 
å gi opplysninger til den kommunale barneverntjenesten av eget tiltak ved alvorlig 
bekymring for et barn, se § 6-4 andre ledd. I lovforslaget er det derfor foreslått å til-
føye en henvisning til alternativet «når det er grunn til å tro at det er fare for utnyt-
telse av et barn til menneskehandel, jf. § 4-29» i § 6-4 andre ledd første punktum.

Bvl. § 6-8 regulerer adgangen for barneverntjenestens leder til å kreve bistand 
av politiet til å gjennomføre undersøkelse etter bvl. § 4-3 og til fullbyrdelse av 
nærmere angitte vedtak om plassering med videre. Departementet antok i hørings-
notatet at det også ved fullbyrding av vedtak etter forlaget til ny § 4-29 vil kunne 
oppstå behov for bistand fra politiet. Det ble derfor foreslått å innføre en henvis-
ning til ny § 4-29 i § 6-8.

Etter et nytt fjerde ledd i bvl. § 7-5 foreslås at nemndsleder alene behandler sa-
ker om forlengelse av nemndas vedtak om plassering etter ny § 4-29 fjerde ledd.

I bvl. §§ 7-22 og § 7-23 skal etterfølgende godkjenning av og klage over akuttved-
tak nærmere reguleres. Både den etterfølgende godkjenningen av og muligheten 
til å påklage akuttvedtak skal bidra til å sikre ivaretakelse av rettssikkerheten og 
sikre at akuttvedtaket bygger på et forsvarlig grunnlag.

11. en avsluttende vurdering
Ved dette årsskiftet har regjeringen vist større handlekraft enn foregående år.

En stor helsereform – samhandlingsreformen – skal endre helsetjenestens fokus 
fra behandling til forebygging. Pensjonsreformens siste brikker er på vei til å falle 
på plass gjennom uføreordningens tilpasning til ny alderspensjon. Trygdereglene 
er samtidig blitt langt mindre gjennomsiktige og har resultert i at flere tar ut 
tidligpensjon «for sikkerhets skyld», samtidig som de fortsetter med høy grad av 
arbeidstilknytning.

Barnevernloven får tilføyelser knyttet til menneskehandel og nye straffereak-
sjoner overfor barn. Samtidig er det varslet endringer på grunnlag av innstillinger 
som er avgitt eller ventet, barnevernpanelet og utvalgsutredningen om «det biolo-
giske prinsipp» og tidligere avgitte rapporter/utredninger.
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Kontantstøtten er lagt om ved at stønadsperioden er halvert, og arbeidskravet 
til enslig mor eller far for rett til overgangsstønad er vesentlig innskjerpet.

Disse mange og ulike tiltakene er ikke lett å samle «under en hatt», og endrings-
tempoet utgjør samtidig en stor utfordring for jurister og andre som prøver å ha 
en viss oversikt over gjeldende rett på velferdsrettens område.


