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Fedrekvote (tidligere kjent som pappapermisjon) 
Hensikten med fedrekvoten er å få fedre til å ta 
større del i omsorgen for barnet i de første 
leveårene. Dersom far ikke benytter disse ukene, 
faller de bort. Se likevel unntakene lengre ned. 
 
 
Loven ble endret 1. juli 2009 og endres 1. juli 
2011 når det gjelder lengden på 
stønadsperioden. Det er datoen for fødsel eller 
adopsjon som avgjør lengden på din fedrekvote.   
Dersom fødselen eller datoen for 
omsorgsovertakelse skjer 1. juli 2011 og senere, 
er fedrekvoten 12 uker (60 stønadsdager). 
Dersom fødselen eller datoen for 
omsorgsovertakelse er i perioden fra 1. juli 2009 
til og med 30. juni 2011, er fedrekvoten 10 uker 
(50 stønadsdager) 
Dersom fødselen eller datoen for 
omsorgsovertakelsen er 30. juni 2009 og 
tidligere, er fedrekvoten 6 uker (30 
stønadsdager). 
Når har far rett til fedrekvote? 
Loven ble endret 1. juli 2010 når det gjelder 
vilkårene for fedrekvote. 
Dersom fødselen eller datoen for 
omsorgsovertakelsen skjedde 1. juli 2010 og 
senere, må  både mor og far ha rett til 
foreldrepenger (ha vært i inntektsgivende arbeid 
i minst seks av de siste ti månedene).   
Dersom fødselen eller adopsjonen fant sted 30. 
juni 2010 og tidligere er det i tillegg et krav til at 
mor må ha opparbeidet seg rett til 
foreldrepenger i en 50 prosent stilling eller mer. 
Når foreligger det ikke rett til fedrekvote? 
Dersom far på grunn av egen sykdom er helt 
avhengig av hjelp for å ta seg av barnet. Det kan 
da søkes NAV om å få overført perioden til mor 
eller få utsatt perioden med fedrekvote. 
Dersom mor er alene om omsorgen for barnet 
og har rett til foreldrepenger, overføres ukene 
med fedrekvote til henne. 
Dersom far ikke har rett til foreldrepenger (ikke 
har vært i inntektsgivende arbeid i minst seks av 
de siste ti månedene), overføres ukene med 
fedrekvote til mor. 
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 far rett på fedrekvote. 

Quota (formerly known as paternity leave) 
The purpose of the father's quota is to get 
fathers to take greater part in caring for the child 
in the first years of life. If the father does not use 
these weeks, they fall away. However, see the 
exceptions further down. 
 
 
The law was changed 1 July 2009 and amended 
on 1 July 2011, when it comes to the length of 
benefit period. The date of birth or adoption that 
determines the length of your quota. 
If the birth or date of care takes place on 1 July 
2011 and later, the paternal 12 weeks (60 
benefit days). 
If the birth or date of custody is in the period 
from 1 July 2009 to and including 30June 2011, 
the paternal 10 weeks (50 benefit days) 
If the birth or date of assumption of care is 
30 June 2009 and earlier, the paternal 6 weeks 
(30 benefit days). 
When the father has the right to paternity 
quota? 
The law was changed 1 July 2010 regarding the 
conditions for the quota. 
If the birth or date of assumption of care took 
place on 1 July 2010 and later, both mother and 
father have the right to parental benefit (having 
been in paid work for at least six of the last ten 
months). 
If the birth or adoption took place 30 June 2010 
and earlier, it is also a requirement that the 
mother must have earned the right to parental 
benefit in a 50 percent capacity or more. 
When there is no right to paternity quota? 
If the father because of their disease is totally 
dependent on help to take care of the child. It 
can then be applied NAV to have transferred the 
period of the mother or postpone the period of 
quota. 
If the mother has sole custody of the child and 
the right to parental benefit, transmitted 
paternal quota weeks for her. 
If the father is not entitled to parental benefit 
(have not been in paid work for at least six of the 
last ten months), transfer the paternal quota 
weeks to the mother. 
If the mother is not entitled to parental benefit 
(have not been in paid work for at least six of the 
last ten months) and have received the lump 

http://www.nav.no/Familie/Svangerskap%2C+f%C3%B8dsel+og+adopsjon/Fedrekvote


Dersom fødselen eller adopsjonen finner sted 
30. juni 2010 eller tidligere, blir fedrekvoten 
overført til mor i de tilfeller der mor har 
opparbeidet seg rett til foreldrepenger i en 
stilling lavere enn 50 prosent,  
Far kan, dersom han har rett til foreldrepenger, 
benytte seg av sin selvstendige rett til å ta ut 
vanlige foreldrepenger. 
Hvordan kan far benytte seg av fedrekvoten? 
Fedrekvoten kan tas ut når som helst i 
stønadsperioden med unntak av de første seks 
ukene etter fødselen. Disse ukene er av 
medisinske grunner forbeholdt moren. 
Far kan ta ut fedrekvoten sammenhengende 
eller benytte fleksibelt uttak på flere måter. 
Dersom far ønsker å utsette fedrekvoten, må 
han søke om dette før den siste dagen i perioden 
som er til felles fordeling mellom foreldrene. 
Hvis far søker om utsettelse etter denne dagen, 
mister han stønadsdager. 
Nedenfor er det gitt noen eksempler: 
Far kan motta foreldrepenger sammenhengende 
i 12 uker 
Far kan motta foreldrepenger én dag og arbeide 
fire dager i uken i 60 uker 
Far kan arbeide 50 prosent og motta 
foreldrepenger i 120 dager 
Far kan motta foreldrepenger i to uker for 
deretter å arbeide fulltid i for eksempel to uker 
og på den måten utsette perioden med to uker 
Far kan ta ut fedrekvoten samtidig med avvikling 
av ferie eller på dager han vanligvis ikke 
arbeider.             
Far arbeider i Nordsjøen og er tre uker på land 
mellom hver gang han er på jobb. Han kan ta ut 
fedrekvoten i de periodene han er på land 
Eksemplene er ikke uttømmende. 
Husk at far må ha benyttet seg av fedrekvoten 
innen barnet fyller tre år. 
innen tre år etter en adopsjon. 
Hva gjør mor når far benytter seg av 
fedrekvoten? 
Når far tar ut fedrekvoten, kan mor velge om 
hun vil gå ut i inntektsgivende arbeid eller ikke. 
Når far benytter seg av fedrekvoten kan mor og 
far samlet ta ut 150 prosent foreldrepenger. Det 
er en forutsetning at mor arbeider minst 50 
prosent. 
Når far ønsker å motta foreldrepenger utover 
perioden med fedrekvote, er det et vilkår at mor 
er i arbeid, utdanning, på grunn av sykdom er 

sum, is not the father the right to paternity 
quota. 
If the birth or adoption takes place 30 June 2010 
or earlier, a father's quota transferred to the 
mother in cases where the mother has earned 
the right to parental benefit in a position lower 
than 50 percent, 
Father, if he has the right to parental support, 
exercise its independent right to remove the 
usual parental support. 
How can the father take advantage of paternity 
leave? 
Paternity leave can be taken out at any time 
during the benefit period with the exception of 
the first six weeks after birth. These weeks are 
for medical reasons, reserved for the mother. 
Dad can take the paternal or continuous use 
flexible scheme in several ways. If the father 
wants to postpone the father's quota, he must 
apply for this before the last day of the period to 
the joint distribution between the parents. If the 
father seeking a postponement of the day, he 
loses the benefit days. 
Below are some examples: 
The father may receive parental benefits 
continuously for 12 weeks 
The father may receive parental benefits one day 
and work four days a week for 60 weeks 
Father can work 50 percent and receive parental 
benefit for 120 days 
The father may receive parental benefits for two 
weeks, then work full-time as two weeks and 
thus defer the period by two weeks 
Dad can take the father's quota at the same time 
with the liquidation of the holiday or on days he 
usually does not work. 
Father works in the North Sea and is three weeks 
on land between each time he is at work. He can 
take the father's quota in the periods he is on 
land 
The examples are not exhaustive. 
Remember that the father must have made use 
of the paternal 
within the child turns three years. 
within three years after adoption. 
What does the mother when the father makes 
use of paternity leave? 
When the father takes the father's quota, the 
mother can choose whether she wants to go into 
paid work or not. When the father makes use of 
paternity leave, the mother and father together 



helt avhengig av hjelp for å ta seg av barnet, 
deltar i introduksjonsprogrammet for 
nyankomne innvandrere eller deltar i 
kvalifiseringsprogrammet for personer som har 
vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne. Dette 
betyr at mor for eksempel ikke kan ha ulønnet 
permisjon for å være hjemme sammen med far 
og barn utover fedrekvoteperioden. 
Meld fra om endringer 
Hvis du får endringer i inntekt, familiesituasjon 
og/eller jobbsituasjon, eller planlegger opphold i 
utlandet, kan det ha betydning for beløpet du får 
utbetalt fra NAV. I slike tilfeller må du derfor 
straks melde fra til NAV-kontoret der du bor. 
 
 

take out 150 percent parental support. It is 
essential that the mother works at least 50 
percent. 
When Dad wants to receive parental benefits 
beyond the period of quota, it is a condition that 
the mother is in labor, education, because of the 
disease is totally dependent on help to take care 
of the child, participate in the induction program 
for newly arrived immigrants or participate in 
the qualification program individuals who have 
significantly reduced work and earning 
capacity. This means that the mother, for 
example, can not have unpaid leave to be home 
with father and children beyond the quota 
period. 
Report the changes 
If you experience changes in income, family 
situation and / or job situation, or plan to stay 
abroad, it may affect the amount you get paid 
from the NAV. In such cases you must 
immediately inform the National Insurance office 
where you live. 

 


