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§ 14-4 Andre ledd - Vilkår for selvstendig 
næringsdrivende og frilansere  
§ 14-4 Femte ledd - Beregning av 
svangerskapspenger 
§ 14-4 Første ledd - Vilkår arbeidstakere 
Arbeidsgiver har i henhold til arbeidsmiljøloven 
plikt til å tilrettelegge arbeidet under hensyn til 
den enkelte arbeidstakers forutsetninger, og 
sørge for at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig etter 
en vurdering av faktorer som kan ha innvirkning 
på arbeidstakerens helse og velferd. Dersom en 
kvinnelig arbeidstaker blir gravid, og som følge 
av graviditeten ikke kan utføre sitt vanlige arbeid 
på grunn av fare for fosterskader, skal 
muligheten for tilrettelegging og omplassering 
på arbeidsplassen vurderes. Det er når en slik 
tilrettelegging og/eller omplassering ikke er 
mulig, at det kan foreligge rett til 
svangerskapspenger. 
Det er et vilkår for rett til svangerskapspenger at 
moren legger fram en bekreftelse fra 
arbeidsgiveren om at omplassering ikke er mulig. 
Bekreftelsen må være underskrevet av 
arbeidsgiveren og arbeidstakeren. Til dette 
formål kan Arbeidstilsynets blankett nr. 474b om 
“OMPLASSERING/TILRETTELEGGING PGA. 
GRAVIDITET” brukes. 
Skal et krav om svangerskapspenger kunne 
innvilges, må det fremgå av bestemmelser i lov 
eller forskrift at arbeidstakeren er pålagt å slutte, 
f.eks. arbeidsmiljøloven, luftfartsloven, 
sjømannsloven eller forskrifter fastsatt i henhold 
til disse lover. Informasjon om hvilke forskrifter 
som er aktuelle, gis av Arbeidstilsynet. 
Det presiseres at ”Forskrift om 
forplantningsskader og arbeidsmiljø”, gitt i 
medhold av Arbeidsmiljøloven, er generell og 
ikke knyttet opp til bestemte yrkesgrupper. 
Forskriften er formulert slik at alle sider (fysiske, 
kjemiske, psykiske og organisatoriske) ved 
ethvert arbeidsmiljø som kan være helsefarlig for 
fosteret, gir grunn til omplassering og dermed 
evt. rett til svangerskapspenger. Forskriften 
gjelder imidlertid kun for arbeidstakere. Når det 
gjelder selvstendige næringsdrivende og 
frilansere vises det til § 14-4 andre ledd. 

§ 14.04 Maternity allowance 
 
Prepared by NAV Operation and Development, 
Course management and development, pensions 
and benefits 18/12/2006 
 
Valid from 01.01.2007 
 
Last modified at 01.07.2008 see the headlines: 
 
§ 4.14 The second paragraph - Conditions for 
self-employed and freelancers 
§ 4.14 The fifth paragraph - Calculation of 
maternity benefits 
 
§ 14-4 first paragraph - Terms workers 
 
The employer is under the Working Environment 
Act the obligation to facilitate the work under 
the terms of the individual employee's 
qualifications, and ensure that the working 
environment is safe for an assessment of factors 
that may affect workers' health and welfare. If a 
female employee becomes pregnant, and as a 
result of pregnancy cannot perform their usual 
work because of the risk of fetal damage, the 
possibility of adaptation and resettlement in the 
workplace are considered. It is when such an 
arrangement and / or relocation is not possible, 
that there may be entitled to maternity benefits. 
 
It is a condition for entitlement to pregnancy 
benefits the mother present a confirmation from 
the employer that relocation is not possible. The 
certificate must be signed by the employer and 
the employee. For this purpose, the Labour 
Inspection Form No. 474b of "Relocation / 
ARRANGEMENTS PGA. PREGNANCY "is used. 
 
If a claim for maternity benefits could be 
granted, it must appear from the provisions of 
law or regulation that the employee is required 
to stop, for example. Working Environment Act, 
the Aviation Act, the Seamen's Act or the 
regulations made under these laws. Information 
about the regulations that are relevant, given by 
the Labour Inspection. 
 
It should be noted that the "Regulation on 
genetic defects and working", issued pursuant to 
the Working Environment Act, is general and not 
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Det er den gravides lege eller jordmor som etter 
lov eller forskrift skal vurdere om det er forhold 
ved arbeidsplassen som kan være en risiko for 
fosteret. Hvis legen eller jordmoren mener så er 
tilfelle, skal skjema 
“Omplassering/tilrettelegging” fylles ut. Kvinnen 
tar skjemaet med seg til arbeidsgiver som 
vurderer omplassering. Dersom omplassering 
ikke er mulig, må arbeidsgiver fylle ut skjemaet. 
Den gravide leverer deretter skjemaet på NAV 
lokalt. 
NAV lokalts rolle og saksbehandling 
NAV lokalt skal ikke overprøve legens eller 
jordmorenes risikovurdering i det enkelte 
tilfellet. Vilkårene for denne risikovurderingen er 
fastsatt i lover/forskrifter som ikke administreres 
av NAV. Vi har derfor ikke faglig eller juridisk 
kompetanse til å utføre kontroll av den 
medisinske risikovurderingen som er gjorti disse 
sakene. NAV lokalt skal derfor legge legens eller 
jordmorens vurdering til grunn. 
NAV lokalthar heller ingen kontrollfunksjon når 
det gjelder hvorvidt plikten til omplassering eller 
tilrettelegging er forsøkt. Også i denne 
sammenhengen mangler NAV lokalt kompetanse 
til å vurdere uttalelsen om at omplassering eller 
tilrettelegging ikke er mulig. 
Det kan imidlertid på generell basis tas kontakt 
med Arbeidstilsynets distriktskontor hvis det er 
grunn til å tro at en arbeidsgiver generelt 
forsømmer sin plikt til å omplassere gravide 
kvinner. 
Graderte svangerskapspenger 
Dersom det er tilstrekkelig at vedkommende 
reduserer arbeidstiden, kan det ytes graderte 
svangerskapspenger. 
Forholdet til bestemmelsene om sykepenger i 
kapittel 8 
En del kvinner blir sykmeldt i løpet av 
svangerskapet. Ved mottak av sykmeldingsattest 
for en gravid kvinne, skal saksbehandling 
begrenses til å bringe på det rene om kvinnen er 
sykmeldt på grunn av en funksjonsnedsettelse 
som skyldes kvinnens egensykdom eller skade. Vi 
viser i denne forbindelse til merknader til § 8-4 . 
Dersom det fremgår at kvinnen er sykmeldt på 
grunn av at arbeidssituasjonen er til skade for 
fosteret, bør NAV lokalt vurdere om 
svangerskapspenger i stedet vil være riktig 
ytelse. 
§ 14-4 Andre ledd - Vilkår selvstendig 

tied to specific professions. These regulations 
are formulated so that all aspects (physical, 
chemical, physical and organizational) on any 
working environment that can be hazardous to 
the fetus, give grounds to relocate and therefore 
possibly entitled to maternity benefits. The 
regulation applies, however, only for 
employees. When it comes to self-employed and 
freelancers refer to § 14-4, second paragraph. 
 
It is the pregnant doctor or midwife who by law 
or regulation should consider the conditions at 
the workplace that may pose a risk to the 
fetus. If your doctor or midwife thinks that is the 
case, the form "relocation / adaptation" 
required. The woman takes the form with them 
to employers who are considering relocation. If 
redeployment is not possible, the employer must 
fill out the form. The pregnant woman delivers 
then form the insurance office. 
 
Insurance office's role and procedures 
 
Insurance office should not overrule the doctor's 
or midwife's risk assessment in each case. The 
terms of this risk assessment is laid down in laws 
/ regulations not administered by the NAV. We 
therefore have no professional or legal expertise 
to perform the control of the medical risk 
assessment that is gjorti these cases.Insurance 
office should therefore physician or earth 
mother's assessment used. 
 
NAV lokalthar no control function in terms of 
whether the obligation to relocate or adaptation 
is attempted. Also in this context is missing NAV 
local authority to consider the statement that 
the relocation or adjustments are not possible. 
 
However, in general please contact the Labour 
Inspection District Office if there is reason to 
believe that an employer generally neglected its 
duty to relocate pregnant women. 
 
Graduated pregnancy benefit 
 
If it is sufficient that they reduce their working 
hours, may be granted graded pregnancy 
benefit. 
 
Relations with the provisions of sickness in 
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næringsdrivende og frilansere 
[Endret 7/08] 
Selvstendig næringsdrivende og frilansere har 
rett til svangerskapspenger på lik linje med 
arbeidstakere. 
Retten til svangerskapspenger til selvstendig 
næringsdrivende og frilansere bygger på 
tilsvarende regler som gjelder for arbeidstakere. 
Departementet uttalte i Ot.prp. nr. 57 (2002 — 
2003) følgende om vilkårene for rett til 
svangerskapspenger: 
”Etter departementets oppfatning bør vilkårene 
for rett til svangerskapspenger for selvstendig 
næringsdrivende i størst mulig utstrekning følge 
vilkårene som gjelder for arbeidstakere. Det er 
rimelig at arbeidstakere og selvstendig 
næringsdrivende har den samme beskyttelse 
mot forhold i arbeidsmiljøet som kan innebære 
risiko for fosterets ve og vel. 
Departementet foreslår på denne bakgrunn at 
retten til svangerskapspenger for selvstendig 
næringsdrivende skal ta utgangspunkt i 
tilsvarende risikofaktorer som arbeidstakere er 
beskyttet mot i bestemmelser i lov eller forskrift. 
Under henvisning til den generelle forskriften om 
forplantningsskader og arbeidsmiljø av 25. 
august 1995, vil dette gjelde alle forhold ved 
arbeidsmiljøet som kan innebære helseskadefor 
fosteret. Det settes altså i prinsippet ingen 
begrensninger for hvilke forhold ved 
arbeidsmiljøet som kan anses å skape risiko.” 
Det er et vilkår for rett til svangerskapspenger at 
risikofaktorene er dokumentert både av den 
gravide selv og av svangerskapskontrollen. 
Kvinnen må beskrive de forhold ved 
arbeidssituasjonen som hun mener innebærer 
risiko for fosteret. I tillegg skal lege eller jordmor 
foreta en medisinsk vurdering av om arbeidet er 
risikofylt. 
Den selvstendig næringsdrivende eller 
frilanseren har i tilegg plikt til å vurdere 
muligheten for tilrettelegging av arbeidet slik at 
den risikofylte situasjonen opphører. Denne 
plikten er parallell til arbeidsgivers plikt overfor 
arbeidstaker. 
Det er først etter at den medisinske 
risikovurderingen er for e tatt, og en 
tilrettelegging ikke lar seg gjøre, at retten til 
svangerskapspenger oppstår. 
Krav om svangerskapspenger til selvstendig 
næringsdrivende og frilanser settes fram på egen 

Chapter 8 
 
Some women are on sick leave during 
pregnancy. Upon receipt of sick leave certificate 
for a pregnant woman, the case is limited to 
ascertaining whether the woman is unable to 
work because of a disability caused by the 
woman's own illness or injury. We show in this 
regard to the comments to § 8-4. If it appears 
that the woman is unable to work because the 
work situation is detrimental to the fetus, the 
insurance office whether pregnancy money 
instead will be proper performance. 
 
§ 4.14 The second paragraph - Terms of 
independent contractors and freelancers 
 
[Amended 7 / 08] 
 
Self-employed and freelancers are entitled to 
maternity benefits on an equal footing with 
workers. 
 
The right to maternity benefits for self-employed 
and freelancers based on similar rules applicable 
to workers. 
 
The Ministry stated in Proposition. No. 57 (2002 - 
2003) following the conditions for entitlement to 
maternity benefits: 
 
"In the Ministry's opinion, should the conditions 
for entitlement to maternity benefits for self-
employed to the greatest extent possible the 
following terms and conditions for workers. It is 
reasonable for employees and self-employed 
have the same protection against conditions in 
the work environment that may involve risk of 
fetal well-being. 
 
The Ministry proposes that the right to maternity 
benefits for self-employed will be based on 
similar risk factors that workers are protected 
from the provisions of law or 
regulation. Referring to the general regulations 
on genetic defects and working environment of 
25 August 1995, this will apply to all aspects of 
the work environment that may involve 
helseskadefor fetus. It is therefore in principle no 
restrictions on what aspects of the work 
environment that may be deemed to create risk. 



blankett: NAV  14-04.10 
NAV lokalts rolle og saksbehandling 
Det vises til tilsvarende punkt i rundskrivet til 
§ 14-4 første ledd, så langt det passer. 
Graderte svangerskapspenger 
Det vises til tilsvarende punkt i rundskrivet til 
§ 14-4 første ledd. 
Forholdet til bestemmelsene om sykepenger i 
kapittel 8 
Det vises til tilsvarende punkt i rundskrivet til 
§ 14-4 første ledd. 
§ 14-4 Tredje ledd 
Ingen merknader. 
§ 14-4 Fjerde ledd - Tidspunkt for ytelsen 
Retten til svangerskapspenger inntrer fra det 
tidspunktet medlemmet må slutte i arbeidet. 
Bestemmelsen skal for arbeidstakere likevel 
forstås slik at retten inntrer når hun blir pålagt å 
slutte i arbeidet, jf. første ledd. 
Gravide kvinner som arbeider offshore, regnes 
for å slutte i arbeid på det tidspunkt utreisen 
skulle ha skjedd. 
For selvstendig næringsdrivende og frilansere 
inntrer retten til svangerskapspenger når 
risikofaktorene er dokumentert av lege eller 
jordmor, og hun selv ikke har funnet det mulig å 
tilrettelegge sitt arbeid, jf. andre ledd. 
§ 14-4 Femte ledd - Beregning av 
svangerskapspenger 
[Endret 7/08] 
Svangerskapspengene beregnes etter de samme 
reglene som for sykepenger, se folketrygdloven 
kapittel 8. For svangerskapspenger gjelder ingen 
ventetid eller arbeidsgiverperiode. 
Svangerskapspenger tilstås fra første dag. 
Selvstendig næringsdrivende har etter 
folketrygdloven §14-4 femte ledd, andre 
punktum, rett til svangerskapspenger med 100 
prosent av beregningsgrunnlaget uten krav til 
tegning av frivillig tilleggsforsikring . 
Frilansere har etter folketrygdloven § 8-38 første 
ledd rett til svangerskapspenger med 100 
prosent av beregningsgrunnlaget. 
Beregningsgrunnlaget for selvstendig 
næringsdrivende og frilansere fremgår av 
folketrygdloven § 8-35 . Som hovedregel 
fastsettes beregningsgrunnlaget til 
pensjonsgivende inntekt basert på et 
gjennomsnitt av pensjonspoengtallene for de tre 
siste årene. 
§ 14-4 Sjette ledd - Feriepenger av 

" 
 
It is a condition for entitlement to maternity 
benefits that risk factors are documented by 
both the pregnant self and pregnancy 
control. The woman must describe the 
circumstances of the work situation that she 
believes the risk to the fetus. In addition, the 
doctor or midwife undertake a medical 
assessment of whether the work is risky. 
 
The self-employed or freelance does have in 
addition the obligation to consider the possibility 
of organizing work so that the risky situation 
ceases. This obligation is parallel to the 
employer's obligation to the employee. 
 
It is only after the medical risk assessment is the 
e taken, and an arrangement is not possible, that 
the right to maternity benefits arise. 
 
Claims for maternity benefits for self-employed 
and freelancers is submitted on a separate form: 
NAV 14-04.10 
 
Insurance office's role and procedures 
 
Refer to the corresponding point in the circular 
to § 14-4 first paragraph, to the extent 
applicable. 
 
Graduated pregnancy benefit 
 
Refer to the corresponding point in the circular 
to § 14-4 first paragraph. 
 
Relations with the provisions of sickness in 
Chapter 8 
 
Refer to the corresponding point in the circular 
to § 14-4 first paragraph. 
 
§ 14-4 Paragraph 
 
No notes. 
 
§ 4.14 The fourth paragraph - Timing of 
performance 
 
The right to maternity benefits occurring from 
the time the member must stop the work. 
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svangerskapspenger 
Det gis feriepenger for de første 64 
stønadsdagene av svangerskapspengeperioden. 
I Ot.prp. nr. 104 (2004-2005) står det følgende: 
”Når det gjelder omfanget av feriepengeretten 
foreslår departementet å gi tilsvarende 
feriepengerett som av sykepenger. 
Folketrygdens ansvar for å dekke feriepenger av 
sykepenger gjelder for de første 48 dagene i 
opptjeningsåret jf. folketrygdloven § 8-33. 
Folketrygdens ansvar gjelder imidlertid ikke i 
arbeidsgiverperioden på 16 dager. 
Arbeidsgiveren har i henhold til ferieloven § 10 
ansvar får å dekke feriepenger av ytelser utbetalt 
i denne perioden. Det er ikke noen 
arbeidsgiverperiode på 
svangerskapspengeområdet. For at 
feriepengeretten på svangerskapspengeområdet 
skal være tilsvarende som på 
sykepengeområdet, må det derfor lages en egen 
tilpasset regel som korrigerer for 
feriepengeretten i arbeidsgiverperioden, dvs. at 
svangerskapspenger gis opptjening til 
feriepenger for de første 64 dagene i 
stønadsperioden.” 
Avgjørende for retten til feriepenger av 
svangerskapspenger er at kvinnen har vært 
arbeidstaker rett forut for perioden med 
svangerskapspenger. Selvstendig 
næringsdrivende og frilansere har ikke rett til 
feriepenger. 
Feriepenger utbetales i annen halvdel av mai 
året etter opptjeningsåret, jf. § 22-10 femte 
ledd. For spørsmål om ytelser kan utbetales på 
et tidligere tidspunkt, viser vi til lovens kapittel 
22 med merknader. 
NAV Drift og utvikling foretar av praktiske 
grunner selve utbetalingen av feriepengene. 
Feriepengene beregnes på grunnlag av de data 
NAV lokalt har registrert. 
Det er NAV lokalt som har vedtaksmyndighet når 
det gjelder utbetaling av feriepenger og som må 
besvare henvendelser på dette området. 
  

 
This provision is intended for employees still 
understood to mean that the court occurs when 
they are asked to join in the work, see the first 
paragraph. 
 
Pregnant women who work offshore, is 
considered to stop working at the time of 
departure should have happened. 
 
For self-employed and freelancers are present 
right to maternity benefits when risk factors are 
documented by a physician or midwife, and she 
has not found it possible to facilitate their work, 
see the second paragraph. 
 
§ 4.14 The fifth paragraph - Calculation of 
maternity benefits 
 
[Amended 7 / 08] 
 
Maternity benefit is calculated by the same rules 
as for sick pay, see the National Insurance Act 
chapter 8 The pregnancy allowance is no waiting 
period or the employer. Maternity allowance is 
granted from the first day. 
 
Self-employed have the Insurance Act § 14-4, 
fifth paragraph, second sentence, the right to 
maternity benefits at 100 percent of the 
measurement requirements for the drawing of 
the voluntary supplementary insurance. 
 
Freelancers have the Insurance Act § 8-38, first 
paragraph entitled to pregnancy benefit with 
100 percent of the calculation. 
 
The calculation for the self-employed and 
freelancers stated in the National Insurance Act, 
§ 8-35. As a general rule, set the calculation of 
pensionable income based on an average 
pension figures for the last three years. 
 
§ 4.14 The sixth paragraph - Holiday pay of 
maternity benefits 
 
There is holiday pay for the first 64 days of 
pregnancy benefit benefit period. 
 
The Proposition. No. 104 (2004-2005) states the 
following: 



 
"When it comes to the scope of the holiday pay 
law, the Ministry proposes to provide the 
equivalent holiday pay directly to the sickness 
benefit. National Insurance liability to cover 
holiday pay sick pay applicable to the first 48 
days of the qualifying year see Insurance Law § 
8-33. National Insurance liability does not apply 
to an employer the period of 16 days. The 
employer may have under the Holidays Act § 10 
liability is to cover holiday pay of benefits paid 
during this period. There is no employer period 
of pregnancy monetary area. For the holiday pay 
law in pregnancy monetary area should be 
similar to the sickness benefit, must therefore 
make a custom rule that corrects for the holiday 
pay law in the employer's period, ie pregnancy 
allowance given accrual of holiday pay for the 
first 64 days of the benefit period. " 
 
Decisive for the right to holiday pay of pregnancy 
benefit is that the woman was an employee just 
prior to the period of maternity benefits. Self-
employed and freelancers are not entitled to 
holiday pay. 
 
Holiday pay is paid in the second half of May the 
year following the qualifying year, see § 22.10 
subsection. For questions about benefits can be 
paid at an earlier date, refer to Chapter 22 with 
comments. 
 
NAV operation and development make for 
practical reasons the payment of holiday 
pay. Holiday pay is calculated on the basis of the 
NAV data locally registered. 
 
The insurance office that decision when it comes 
to payment of holiday pay and who should 
answer the inquiries in this area. 
 

 


