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Det kongelige barne- og likestillingsdepartementet 

Postboks 8036 Dep.  

0030 OSLO  

 

postmottak@bld.dep.no 

 

 

Høringsuttalelse om forslag til forenklinger i regelverket om 

foreldrepenger 
 

Ref. 17/1067 

 

Det vises til høringsnotat og -brev av 24. februar 2017.  

 

Reform – ressurssenter for menn driver hjelpetilbud for menn i vanskelige 

livssituasjoner, samler inn og formidler kunnskap om gutter og menn, og er en 

pådriver for et mannsperspektiv i likestillingspolitikken. Reform er en ideell og 

uavhengig stiftelse som mottar grunnfinansiering fra staten. 

 

Generell vurdering 
 
Vi har ikke innvendinger til departementets konkrete endringsforslag. Endringer som 
bidrar til at regelverket foreldrepenger blir enklere å forstå og bruke for foreldrene, 
NAV og andre, er bra. 
 

Reform vil imidlertid påpeke at forslaget ikke berører de delene av regelverket som 

for mange oppfattes å være til størst heft, både for foreldre flest, for NAV-ansatte og 

andre. Dette dreier seg om fedrenes begrensete foreldrepengerettigheter, og 

hvordan disse rettighetene avkortes. 

 
I mange tilfeller er regelverket slik utformet at det er svært vanskelig å finne ut av om 
far har krav på fedrekvote og foreldrepenger eller ikke. Dette gjelder også spørsmålet 
om og hvordan fars foreldrepenger skal avkortes. 
 
For at fedre skal ha krav på fedrekvote må mor ha opptjent rett til foreldrepenger. For 
at fedre skal ha krav på foreldrepenger må mor ut i jobb, studier eller tilsvarende.  
 
I tillegg til at regelverket gjør det utydelig hva far har krav på, fungerer dagens 
foreldrepengeordning urettferdig, ved at den bidrar til at mange fedre mister 
kontakten med barna sine. 
 
Det er anslått at minst 6500 fedre årlig mister fedrekvoten eller retten til 
foreldrepenger, siden deres rettigheter er gjort avhengig av mor (Prop. 92 L 2010-
2011). Mange fedre får også foreldrepengene avkortet dersom mor jobber eller 
studerer på deltid.  
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I høringsnotatet framholder departementet at forslagene til endringer vil legge til rette 
for en selvbetjent nettløsning. Det er hevet over tvil at en slik løsning kan gjøre det 
lettere for foreldre å velge. Det substansielle ved at reglene for fedrenes 
foreldrepengerettigheter er komplisert og urettferdig endres likevel ikke ved dette.  
 
I den sammenheng viser vi til at NAV allerede har utviklet nettløsninger for å hjelpe 
foreldre å finne ut av rettigheter og fordeling av permisjonstid – se 
https://tjenester.nav.no/foreldrepengeveilederen/  
 

Vi stiller oss selvfølgelig åpne dersom departementet ønsker ytterligere 

innspill, kommentarer eller utdypinger av dette høringssvaret. 

 

 

Oslo, 24. mai 2017 

 

 

 

Are Saastad /s/     Ole Bredesen Nordfjell 

daglig leder      seniorrådgiver 
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