
Kapittel 14 - Ytelser ved 
svangerskap, fødsel og adopsjon 
 
Sist endret 22.06.2010 jf. Rundskriv 
til § 14-12 Uttak av fedrekvote 
 
Rundskriv 
 
§ 14-1 Formål 
 
Utarbeidet av NAV Drift og utvikling, 
Fag drift og utvikling, Pensjon og 
ytelser 18.12.2006 
 
Gjelder fra 01.01.2007 
 
Kommentar 
 
Den innledende paragrafen angir 
hovedformålet med stønad ved 
svangerskap, fødsel og adopsjon 
som dekning av utgifter til 
livsopphold. 
§ 14-2 Medlemskap 
 
Utarbeidet av NAV Drift og utvikling, 
Fag drift og utvikling, Pensjon og 
ytelser 18.12.2006 
 
Gjelder fra 01.01.2007 
 
Kommentar 
 
Vi viser til folketrygdlovens kapittel 2 
om medlemskap. 
 
Ytelser ved svangerskap, fødsel og 
adopsjon under opphold i utlandet 
 
Kravet om at man må være medlem i 
trygden for å få rett ytelser etter 
kapittel 14 innebærer at man har 
rett til å få ytelsen utbetalt også 
under midlertidig opphold i utlandet. 
Det er i kapittel 14 ikke gitt noen 
bestemmelser som hindrer 
utbetaling til utlandet så lenge man 
fortsatt regnes som medlem av 
trygden i Norge. 
 
Ytelser ved svangerskap, fødsel og 

Chapter 14 - Payments in connection with pregnancy, 
birth and adoption 
 
Last modified 06/22/2010 see Circular to § 14-12 Removal 
of quota 
 
circular 
 
§ 14.01 Purpose 
 
Prepared by NAV Operation 
and Development, Course management and 
development, pensions and benefits 18/12/2006 
 
Valid from 01.01.2007 
 
comment 
 
The introductory paragraph states the main purpose of 
the benefit during pregnancy, birth and adoption 
that cover living expenses. 
 
§ 14-2 Membership 
 
Prepared by NAV Operation 
and Development, Course management and 
development, pensions and benefits 18/12/2006 
 
Valid from 01.01.2007 
 
comment 
 
We refer to the National Insurance Act chapter 2 for 
membership. 
 
Benefits during pregnancy, birth and adoption during 
the stay abroad 
 
The requirement that one must be a member of Insurance to 
get the right benefits under Chapter 14 means that 
you have the right to receive benefit paid even during a 
temporary stay abroad. It is in Chapter 14 are 
not given any rules that preventpayments to foreign 
countries so long as you still considered a member of 
theinsurance scheme in Norway. 
 
Benefits during pregnancy, birth and adoption when moving 
to another country 
 
If a member moves to another country, shall cease as a 
general rule, membership,see the provisions 



adopsjon ved flytting til annet land 
 
Hvis et medlem flytter til et annet 
land, opphører som hovedregel 
medlemskapet, jf. bestemmelsene i 
kapittel 2. En eventuell rett til ytelser 
etter kapittel 14 opphører dermed 
samtidig. EØS-avtalen innebærer 
imidlertid et viktig unntak fra denne 
hovedregelen, se nedenfor. 
 
Særlig om EØS-avtalen og andre 
trygdeavtaler 

I medhold av folketrygdloven § 1‑3 
er det inngått gjensidig avtale om 
sosial trygghet mellom Norge og en 
rekke andre land. 
 
Det er gitt en fullstendig fremstilling 
av dette temaet i egne rundskriv. 
 
Se følgende rundskriv: 
 
EØS-avtalens trygdedel - 
Hovednummer 40-14 
 
Nordisk konvensjon om trygd - 
Hovednummer 41-14 
 
Trygdeavtaler - Hovednummer 42 
Rundskriv 
 
§ 14-3 Arbeidsgiverens plikt til å 
utbetale ytelser i utlandet 
 
Gjelder til og med 31.12.2006 
 
Kommentar 
 
Vi viser til den tilsvarende 
bestemmelsen for sykepenger i § 8-9 
fjerde ledd. 
 
§ 14-4 Svangerskapspenger 
 
Utarbeidet av NAV Drift og utvikling, 
Fag drift og utvikling, Pensjon og 
ytelser 18.12.2006 
 
Gjelder fra 01.01.2007 
 

of Chapter 2 Any entitlement to benefits under chapter 
14 endsthereby simultaneously. EEA agreement, however, an 
important exception to this general rule, see below. 
 
 
 
 
 
 
 
 
In particular, the EEA and other social security agreements 
Pursuant to the Insurance Act § 1-3 are entered into a 
mutual agreement on social security between Norway and 
a number of countries. 
 
It is given a full presentation of this subject in its 
own circular. 
 
See the following circulars: 
 
EEA insurance section - Main Number 40-14 
 
Nordic Convention on Social Security - The Number 41-14 
 
Insurance Contracts - The Number 42 
circular 
 
§ 3.14 Employer's obligation to pay benefits abroad 
 
Valid through 12/31/2006 
 
 
 
 
 
 
comment 
 
We refer to the corresponding provision of sickness 
benefits in § 8-9 fourth paragraph. 
 
§ 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: 



Sist endret 01.07.2008 jf. 
overskriftene: 
 
§ 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 

 
§ 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 
can not 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 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 



lover. Informasjon om hvilke 
forskrifter som er aktuelle, gis av 
Arbeidstilsynet. 
 
Det presiseres at ”Forskrift om 
forplantningsskader og 
arbeidsmiljø”, gitt i medhold av 
Arbeidsmiljøloven, er generell og 
ikke knyttet opp til bestemte 
yrkesgrupper. Forskriften er 
formulert slik at alle sider (fysiske, 
kjemiske, psykiske og 
organisatoriske) ved ethvert 
arbeidsmiljø som kan være 
helsefarlig for fosteret, gir grunn til 
omplassering og dermed evt. rett til 
svangerskapspenger. Forskriften 
gjelder imidlertid kun for 
arbeidstakere. Når det gjelder 
selvstendige næringsdrivende og 

frilansere vises det til § 14‑4 andre 
ledd. 
 
Det er den gravides lege eller 
jordmor som etter lov eller forskrift 
skal vurdere om det er forhold ved 
arbeidsplassen som kan være en 
risiko for fosteret. Hvis legen eller 
jordmoren mener så er tilfelle, skal 
skjema 
“Omplassering/tilrettelegging” fylles 
ut. Kvinnen tar skjemaet med seg til 
arbeidsgiver som vurderer 
omplassering. Dersom omplassering 
ikke er mulig, må arbeidsgiver fylle 
ut skjemaet. Den gravide leverer 
deretter skjemaet på NAV 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 

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 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) 



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 næringsdrivende og 
frilansere 
 
[Endret 7/08] 
 

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. " 
 
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 
 



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 

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. 
 
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 



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 
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 

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. 
 
§ 05.14 General provisions 
 
Prepared by NAV Operation and Development, Course 
management and development, pensions and benefits 
18/12/2006 
 
Valid from 01.01.2007 
 
Last modified 12.04.2010 of Labour and Welfare, faculty 
benefits, Section subjects and regulatory developments, see 
the headlines: 
Birth by surrogate 
The making of a claim for parental benefits and 
reimbursement to the employer 



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 . 

 
  
 
General comment 
 
This section discusses who it can be provided to parents 
money. 
 
§ 14-5 first paragraph - The child's mother and father 
 
[Amended 3 / 09] 
 
The general rule is that it is the child's mother and father 
who have rights under this provision. Equality is co-
maternity, early stepchild adoption and persons who take 
over parental responsibility under the Children 
Act. Cohabitants who are not child's mother or father is not 
entitled to parental benefit. The same applies to 
grandparents and other people. See the comments below, 
and the notes to § 14-5, the second and third paragraphs. 
 
Co-maternity 
 
From 1 January 2009, lesbians women who are married / 
registered partners / cohabiting given right to be considered 
for assisted fertilization. The mother's spouse / partners / 
partner can in certain conditions apply to become a co-
mother to the child. The decision to co-maternity made by 
the National Population Register, upon application, and 
means that the child secured two legal parents. Decisions 
can be taken before the child is born. 
 
Co-maternity is governed by the Children Act and provides 
that rules of law or regulation that applies to a father, the 
same way for a co-mother. This means that the rules of the 
National Insurance Act Chapter 14 on parental dealing 
father, shall apply equally to co-mother. A co-mother thus 
provides the same rights as a father of parental support and 
the obligation to remove the quota. 
 
For that to be granted parental benefits, including quota 
week, the co-mother, the following conditions must be 
present: 
 
a. be a decision on co-maternity, made by the National 
Population Register 
 
b. co-maternity determined before or during the benefit 
period for parental still running. 
 
In cases where the criteria for determining co-maternity is 



Som hovedregel fastsettes 
beregningsgrunnlaget til 
pensjonsgivende inntekt basert på et 
gjennomsnitt av 
pensjonspoengtallene for de tre 
siste årene. 
 
§ 14-4 Sjette ledd - Feriepenger av 
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 

not present, any right to parental benefit could be on the 
basis of stepchild adoption, see the comments to § 14-5 
Paragraph - Adoption of the spouse's children. 
 
Birth by surrogate 
 
[Added 4 / 10] 
 
Children - Equality and Inclusion says, among other things, 
the following in a letter dated 26 March 2010: 
 
"Whoever is to receive parental benefits must be legal 
mother or father of the child. 
 
Under Norwegian law, it is the woman who has given birth to 
the child, shall be regarded as the mother of the child., See 
Children Act § 2 The Ministry assumes that under Norwegian 
law, the surrogate mother who is considered a child's legal 
mother. Although the name of a woman or man who is 
resident in Norway emerges from the child's birth certificate 
does not mean that there is a legal motherhood under 
Norwegian law. Norwegian law recognizes no other form of 
transmission of motherhood than through adoption. 
 
A woman can not receive parental benefit when another 
woman has given birth to the child even if they have agreed 
that the child be transferred to the former. 
 
When couples who are resident in Norway entering into 
contracts with surrogate mothers abroad, the man could be 
the biological father of the child and legal father of the 
child's birth country's law. The same is true for single men 
who are resident in Norway. Paternity must be recognized 
under the Children Act § 85 to be assumed as valid in this 
country. His father's spouse or registered partner can apply 
for a stepchild adoption to the legal parenthood transferred 
from right to parental benefit shall not apply when the 
benefit period at birth is still running. " 
 
When it comes to early stepchild adoption, see the 
commentary to § 14-5, third paragraph - Adoption of the 
spouse's children. 
 
Example 
 
A heterosexual couple who have used surrogacy abroad may 
have been issued a birth certificate in the country the child is 
born which states that the Norwegian couple is the child's 
parents. A record of the child in the population register leads 
not to the transfer of motherhood is recognized in Norway 
and then gives no legal protection. If the wrong mother 



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. 
 
§ 14-5 Generelle bestemmelser 
Utarbeidet av NAV Drift og 
utvikling, Fag drift og utvikling, 
Pensjon og ytelser 18.12.2006 
Gjelder fra 01.01.2007 
Sist endret 12.04.2010 av Arbeids- 
og velferdsdirektoratet, Fagstab 
ytelser, Seksjon fag og 
regelverksutvikling  jf. 
overskriftene: 
Fødsel med surrogatmor 
Fremsettelse av krav om 
foreldrepenger og refusjon til 
arbeidsgiver 
 
  
Generell kommentar 
Denne paragrafen omhandler hvem 
det kan ytes foreldrepenger til. 
§ 14-5 Første ledd - Barnets mor og 
far 
[Endret 3/09] 
Hovedregelen er at det er barnets 
mor og far som har rettigheter etter 
denne bestemmelsen. Likestilt er 
medmorskap, tidlig 
stebarnsadopsjon og personer som 
overtar foreldreansvaret etter 
barneloven. Samboere som ikke er 

stated in the message to the population register, a false 
entry in the National Register does not mean that the need 
for adoption / early stepchild adoption is unnecessary. 
 
Birth 
 
The Act uses the word "birth". As the birth are all cases 
where the redemption has taken place after 26 week of 
pregnancy. This applies even if the child is stillborn. 
 
If the child is born alive before 27 pregnancy, this is 
considered as the birth even if the child dies shortly after, 
see § 14-9, last paragraph with comments. Stillbirth before 
27 pregnancy is not considered a birth, but as abortion. 
 
The making of a claim for parental benefits and 
reimbursement to the employer 
 
[Amended 10/07, 4 / 10] 
 
When the NAV receive claim forms for parental benefits, the 
NAV consider whether the person has a right to parental 
allowance or lump sum pursuant to Chapter 14 
 
The requirement for parental support before the birth has 
taken place, the medical certificate of estimated 
nedkomstdato be presented. 
 
Disclosed working checked against the employer and 
employee directory. The lack of enrollment, see § 1.25 and § 
3.25 with annotations. 
 
When it goes out of the claim form that the applicant is an 
employee, the income and tax information obtained by the 
employer on the prescribed form NAV 08 to 30.01. 
 
If the insurance office receives income and tax information 
form from the employer, unless the employee has made a 
claim for parental benefits, the insurance office to send a 
letter to the employee with a request that the claim must be 
submitted.Letters of this is parents money routine. A copy of 
the letter to be sent to the employer information. 
 
Payment of parental benefit is conditional on fully completed 
declaration on the claim form and the employer's 
confirmation of income and tax information form that the 
insurance office should be notified, if the person begins to 
work during the benefit period. 
 
Employer's claim for reimbursement of parental 
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barnets mor eller far har ikke rett til 
foreldrepenger. Det samme gjelder 
besteforeldre og andre personer. 
Det vises til 
kommentarene nedenfor, samt til 
merknadene til § 14-5, andre og 
tredje ledd. 
Medmorskap 
Fra 1. januar 2009 er lesbiske kvinner 
som er gift/registrerte partnere/ 
samboere gitt rett til å bli vurdert for 
assistert befruktning. Morens 
ektefellepartner//samboer kan på 
nærmere vilkår søke om å bli 
medmor til barnet. Vedtak om 
medmorskap fattes av 
folkeregistermyndigheten, etter 
søknad, og innebærer at barnet 
sikres to juridiske foreldre. Vedtak 
kan fattes før barnet er født. 
Medmorskap er regulert i 
barneloven og fastsetter at regler i 
lov eller forskrift som gjelder for en 
far, gjelder på samme måte for en 
medmor. Dette innebærer at reglene 
i folketrygdloven kapittel 14 om 
foreldrepenger som omhandler far, 
skal anvendes tilsvarende for 
medmor. En medmor får altså 
samme rett som en far til 
foreldrepenger og samme plikt til å 
ta ut fedrekvote. 
For at det skal kunne gis 
foreldrepenger, herunder 
fedrekvoteukene, til medmor, må 
følgende vilkår være til stede: 
a.      foreligge vedtak om 
medmorskapet, fattet av 
folkeregistermyndigheten 
b.      medmorskapet fastsettes før, 
eller mens stønads perioden 
for   foreldrepenger fortsatt løper. 
I tilfeller hvor vilkårene for å 
fastsette medmorskap ikke er 
tilstede, vil eventuelt rett til 
foreldrepenger kunne foreligge på 
bakgrunn av stebarnsadopsjon, se 
merknadene til § 14-5 Tredje ledd – 
Adopsjon av ektefellens barn. 
Fødsel med surrogatmor 
[Tilføyd 4/10] 

[Amended 10/07] 
 
Labour and Welfare has based its practice that the 
employer's reimbursement requirements under the National 
Insurance Act, § 3.22 cf 22-13 apply to the same period in 
which the member is entitled to parental benefit. This means 
that if the member puts forward demands for parental later 
than three months after the benefit period had started, the 
parental benefit maximum is given three months back from 
the claim was filed. Although the employer in this case have 
filed claims for reimbursement within three months of the 
deadline, his claim is reduced corresponding to the right 
person. 
 
Insurance Court, however, in some cases held that the 
employer has an independent claim for a refund, regardless 
of when the employee has filed its claim for parental 
benefits. 
 
In Ot. Proposition. No. 44 (2006-2007) it was proposed an 
amendment to Insurance Act § 22-3 first paragraph, 
confirming Labour and Welfare practice. The provision came 
into force on 15 June 2007 and clarifies that the employer 
does not have any independent right over the person himself 
wants. If the employee has reduced their parents money 
because the claim is submitted late, it will thus also result in 
corresponding reduction in the employer's reimbursement of 
parental support. 
 
Notification of home birth 
 
Children Act § 1 imposes on a woman's duty to notify the 
population register of a birth, when the birth has taken place 
without a doctor or midwife has been present.National 
Register of birth notification will in such cases be based on 
the mother's information. This release does not constitute 
sufficient evidence for decisions about parental 
support. Insurance office to request a birth certificate signed 
by a midwife or doctor before a decision on parental 
allowance can be made. 
 
§ 5.14 The second paragraph - Acquisition of parental 
responsibility 
 
§ 05.14 apply where a parent or other caregiver who has had 
little contact with the child acquires parental responsibility. 
 
We refer to Proposition. No. 48 (1996-97): 
 
"The proposal involves allocating parental responsibility 
pursuant to 8 April 1981 No. 7 relating to children and 



Barne -, likestillings- og 
inkluderingsdepartementet uttaler 
blant annet følgende  i brev av 26. 
mars 2010: 
”Den som skal motta foreldrepenger 
må være juridisk mor eller far til 
barnet. 
Etter Norsk rett er det den kvinnen 
som har født barnet, som skal regnes 
som mor til barnet., jf barneloven § 
2. Departementet legger til grunn at 
det etter norsk rett er surrogatmoren 
som anses som barnas juridiske mor. 
Selv om navnet på en kvinne eller 
mann som er bosatt i Norge framgår 
av barnets fødselsattest, medfører 
ikke dette at det foreligger et juridisk 
morskap etter norsk rett. Norsk rett 
anerkjenner ingen annen form for 
overføring av morskap enn gjennom 
adopsjon. 
En kvinne kan derfor ikke motta 
foreldrepenger når en annen kvinne 
har født barnet selv om de har avtalt 
at barnet skal overføres til 
førstnevnte. 
Når par som er bosatt i Norge inngår 
avtaler med surrogatmødre i 
utlandet, vil mannen kunne være 
biologisk far til barnet og juridisk far 
etter barnets fødselslands rett. Det 
samme gjelder for enslige menn som 
er bosatt i Norge. Farskapet må da 
anerkjennes etter barneloven§ 85 for 
å kunne legges til grunn som gyldig 
her i landet. Farens ektefelle eller 
registrerte partner kan søke om 
stebarnsadopsjon for å få det 
juridiske foreldreskapet overført fra 
rett til foreldrepenger Dette gjelder 
likevel ikke når stønadsperioden ved 
fødsel fortsatt løper.” 
Når det gjelder tidlig 
stebarnsadopsjon vises det til 
kommentarene til § 14-5 tredje ledd 
– Adopsjon av ektefellens barn.   
Eksempel 
Et heterofilt par som har benyttet 
surrogatmor i utlandet kan ha fått 
utstedt fødselsattest i landet barnet 
er født hvor det fremgår at det 

parents (Children Act) § § 36 and 37 in situations where one 
or both parents are dead will give the right to leave and 
benefits in line with the adoption. It is essential that the child 
should live with it or those who assume parental 
responsibility, and it must also be a need for care. The 
proposal does not include situations where the child's 
biological mother or father acquires parental responsibility 
under the Children Act § § 36 and 37 The proposal does not 
cover situations where parental responsibility is assumed by 
a person who at the time when a parent dies, were married 
or lived with him in a marriage-like relationship. " 
 
Family, culture and management committee went into 
settings. O. # 101, 1996-97 in order that the right to paid 
leave in connection with the acquisition of parental 
responsibility in case of death would also apply to the child's 
biological parents whether they had previously had custody 
or they were granted parental responsibility under the 
Children Act § § 36 and 37 We show in this regard to page 2 
in the setting: 
 
"... The reason why we want to introduce provisions that 
allow caregivers have a right to leave and benefits from the 
National Insurance Act, must be that they want to create the 
conditions so that the future caregiver has the opportunity 
to establish a relationship with one or more children and 
where such a relationship has not previously been 
established. 
 
The Committee will show that the biological parents who 
have not established an actual network of the child / children 
because they have had a modest or no access arrangements, 
must be able to receive adoption benefits. 
 
The Committee is of the opinion that the guideline for the 
right to leave and social security benefits must be whether 
there is an established and close relationship to the child or 
not. " 
 
For both biological parents and others to the guidance 
therefore be whether there is an established and close 
relationship to the child or not. To be entitled to paid leave 
of absence must be taking over parental responsibility have 
had less access to the child than the so-called regular 
visitation by the Children Act § 43 second paragraph. 
 
This provision means that it can be provided to parents of 
money if the parents die and other takes care of the child. In 
the same way may be granted parental benefits if the parent 
the child lives with dies, and the other takes care of the 
child. In both cases, the person who takes care of the child 



norske paret er barnets foreldre. En 
registrering av barnet i 
folkeregisteret fører imidlertid ikke 
til at overføringen av morskap er 
anerkjent i Norge og gir da ingen 
rettslig beskyttelse. Dersom feil mor 
er oppgitt i melding til 
folkeregisteret, vil en feilaktig 
oppføring i folkeregisteret ikke 
medføre at behovet for 
adopsjon/tidlig stebarnsadopsjon er 
overflødig. 
Fødsel 
Loven bruker ordet “fødsel”. Som 
fødsel regnes alle tilfeller der 
forløsningen har skjedd etter 26. 
svangerskapsuke. Dette gjelder selv 
om barnet er dødfødt. 
Dersom barnet er levende født før 
27. svangerskapsuke, regnes dette 
som fødsel selv om barnet dør kort 
tid etter, jf. § 14-9 siste ledd med 
merknader. Dødfødsel før 27. 
svangerskapsuke regnes ikke som 
fødsel, men som abort. 
Fremsettelse av krav om 
foreldrepenger og refusjon til 
arbeidsgiver 
[Endret 10/07, 4/10] 
Når NAV mottar kravblankett om 
foreldrepenger, skal NAV vurdere om 
vedkommende har rett til 
foreldrepenger eller engangsstønad 
etter kapittel 14. 
Ved krav om foreldrepenger før 
fødselen har funnet sted, må 
legeerklæring med antatt 
nedkomstdato legges frem. 
Oppgitte arbeidsforhold kontrolleres 
mot arbeidsgiver- og 
arbeidstakerregisteret. Ved 
manglende innmelding, 
se§ 25-1 og § 25-3 med merknader. 
Når det går frem av kravblanketten 
at søker er arbeidstaker, må 
inntekts- og skatteopplysninger 
innhentes hos arbeidsgiveren på 
fastsatt blankett NAV  08-30.01. 
Dersom NAV lokalt mottar inntekts- 
og skatteopplysningsblanketten fra 
arbeidsgiver, uten at arbeidstakeren 

have been less than regular visitation with the child. In such 
cases, given the right to parental benefit as adoption. The 
child must be under 15 years and are limited to 41/51 
weeks. Although the death that triggers the right to parental 
benefits pursuant to § 14-15, second paragraph, occurs 
during the benefit period, it shall not be a curtailment of the 
benefit period equivalent to the deceased parent has taken 
out. 
 
If the parents live together, or if the access parent has had 
more than the usual access, and the other parent dies during 
the benefit period, it is § 14-15 as applicable. See the 
comments on this provision. 
 
§ 5.14 The third paragraph - Adoption of the spouse's 
children 
 
The general rule is that the adoption of the spouse's / 
partner's children are not entitled to parental 
benefit. Exceptions to the general rule is early stepchild 
adoption for specific conditions. 
 
The Ministry said in Ot.prp.nr 5 (2006/2007): 
 
"The purpose of the parental benefit scheme is to give the 
parents the right to paid leave of absence during the first 
year of life. The stepchild adoption adoptive parent will 
receive parental status on the time of adoption. The child 
will thus from this point to have two parents, one of which is 
the child's biological parent and the other is the adoptive 
parent. The considerations which are handled at birth 
benefit scheme is as relevant to this parental pair in which 
both parents are biological parents. In cases where the 
stepchild adoption takes place while the parental benefit 
period is still running, the care situation and the need for 
both parents to take out part of the benefit period is the 
same as when both parents are biological parents. " 
 
In order that there may be parents money by early stepchild 
adoption, the following conditions must be present: 
 
is a decision for adoption by the Adoption Act 
adoption takes place during the benefit period for parental 
support still runs 
Adoptive parent is given the same rights as fathers from the 
time of adoption and the remaining portion of the benefit 
period by birth. Adoptive parents can thereby scroll right to 
remove the quota and the opportunity to share the benefit 
period with the biological parent. However, it is not obliged 
to take quota. This is because neither the outcome of the 
adoption decision or the date of the decision will be clear at 

http://www.nav.no/rettskildene/lov/L19970228-19_P14-9#L19970228-19_P14-9
http://www.nav.no/rettskildene/lov/L19970228-19_P25-1#L19970228-19_P25-1
http://www.nav.no/rettskildene/Rundskriv/%C2%A7+14-5+Generelle+bestemmelser.147608.cms#L19970228-19~%C2%A725-3


har satt fram krav om 
foreldrepenger, skal NAV lokalt 
sende brev til arbeidstakeren med 
anmodning om at krav må settes 
fram. Brev om dette ligger i 
foreldrepengerutinen. Kopi av 
samme brev skal sendes arbeidsgiver 
til orientering. 
Utbetalingen av foreldrepenger er 
betinget av fullstendig utfylt 
egenerklæring på kravblanketten og 
av arbeidsgiverens bekreftelse på 
inntekts- og skatteopplysnings-
blanketten om at NAV lokalt skal få 
beskjed, dersom medlemmet 
begynner å arbeide i løpet av 
stønadsperioden. 
Arbeidsgivers krav om refusjon av 
foreldrepenger 
[Endret 10/07] 
Arbeids- og velferdsdirektoratet har 
lagt til grunn for sin praksis at 
arbeidsgivers refusjonskrav etter 
folketrygdloven § 22-3 jf. 22-13 
gjelder for samme periode som 
medlemmet har krav på 
foreldrepenger. Dette medfører at 
hvis medlemmet setter fram krav 
om foreldrepenger senere enn tre 
måneder etter at stønadsperioden 
skulle startet, kan foreldrepenger 
maksimalt gis tre måneder tilbake 
fra kravet ble satt fram. Selv om 
arbeidsgiver i et slikt tilfelle har satt 
fram krav om refusjon innenfor tre 
måneders fristen, vil hans krav 
reduseres tilsvarende retten til 
medlemmet. 
Trygderetten har imidlertid i enkelte 
saker lagt til grunn at arbeidsgiver 
har et selvstendig krav om refusjon, 
uavhengig av når arbeidstakeren har 
satt fram sitt krav om 
foreldrepenger. 
I Ot. prp. nr. 44 (2006-2007) ble det 
foreslått en endring i 
folketrygdloven § 22-3 første ledd , 
som stadfester Arbeids- og 
velferdsdirektoratets praksis. 
Bestemmelsen trådte i kraft 15. juni 
2007 og tydeliggjør at arbeidsgiver 

birth. 
 
The conditions for adoption and who can adopt the following 
to the Adoption Act. It is therefore sufficient for the 
insurance office to get a confirmation that a decision by the 
Adoption Act exists and the time of adoption. 
 
14.6 Earning the right to parental benefit 
 
Prepared by NAV Operation and Development, Course 
management and development, pensions and benefits 
18/12/2006 
 
Valid from 01.01.2007 
 
Last modified 30.04.2010 of Labour and Welfare, faculty 
benefits, family benefits see the headline: 
§ 6.14 The third paragraph - equated with employment 
 
General comment 
 
This section discusses the general conditions for entitlement 
to parental benefit. 
 
§ 14-6 first paragraph - Requirements for employment 
 
[Amended 3 / 07, 10/07, 11/07] 
 
The right to parental benefits earned by employment. Both 
parents can earn the right to parental benefit by having been 
employed in pensionable income for at least six of the last 
ten months (vesting period) before they begin their 
withdrawal of parental support. At birth the mother's benefit 
period begins no later than three weeks before birth. She can 
therefore not earn the right to parental benefit after this 
date. Parental benefits can, under certain conditions be paid 
before delivery, see § 14.10 subsections. Under this 
provision, the mother can receive parental benefit up to 12 
weeks before birth. This she has the opportunity even 
though she would not have filled the requirements for 
earning less than three weeks before birth. This will for 
example be appropriate where there has been some time 
from the mother stopped working. 
 
Also, adoption is the assumption that the adoptive mother 
must complete the requirements for earning at least at the 
time of assumption of care. This applies even if she wants to 
start the withdrawal of parental support at a later date. 
 
As regards the requirement of service in relation to the 
father, he may, however, earn the right to parental benefit 



ikke har noen selvstendig rett utover 
det medlemmet selv vil ha. Dersom 
arbeidstakeren får redusert sine 
foreldrepenger fordi kravet er for 
sent fremsatt, vil dette således også 
medføre tilsvarende reduksjon i 
arbeidsgivers refusjon av 
foreldrepenger. 
Meldeplikt ved hjemmefødsel 
Barneloven § 1 pålegger en kvinne 
plikt til å melde fra til folkeregisteret 
om en fødsel, når fødselen har 
funnet sted uten at lege eller 
jordmor har vært til stede. 
Folkeregisterets fødselsmelding vil i 
slike tilfeller være basert på morens 
opplysninger. Denne meldingen 
utgjør ikke tilstrekkelig 
dokumentasjon for vedtak om 
foreldrepenger. NAV lokalt må kreve 
fødselsattest underskrevet av 
jordmor eller lege, før vedtak om 
foreldrepenger kan fattes. 
§ 14-5 Andre ledd - Overtakelse av 
foreldreansvar 
§ 14-5 kommer til anvendelse der en 
av foreldrene eller annen 
omsorgsperson som har hatt lite 
kontakt med barnet overtar 
foreldreansvaret. 
Vi viser til Ot.prp. nr 48 (1996-97): 
“Forslaget innebærer at tildeling av 
foreldreansvaret etter lov 8 april 
1981 nr. 7 om barn og foreldre 
(barneloven) §§ 36 og 37 i 
situasjoner der en eller begge 
foreldrene er døde skal gi rett til 
permisjon og stønad på linje med 
adopsjon. Det er en forutsetning at 
barnet skal bo sammen med den 
eller de som overtar 
foreldreansvaret, og det må videre 
foreligge et omsorgsbehov. Forslaget 
omfatter ikke situasjoner der 
barnets biologiske mor eller far 
overtar foreldreansvaret etter 
barneloven §§ 36 og 37. Forslaget 
omfatter heller ikke situasjoner der 
foreldreansvaret blir overtatt av en 
person som på det tidspunkt en av 
foreldrene dør, var gift med eller 

until the time he will remove quota or ordinary parents 
money. 
 
Example 
 
The benefits start of the period of parental support is the 
only mother who has earned the right to parental 
benefit. Father's full-time student. After a short period with 
full parental support resuming mother's work in combination 
with graded parents money. She then begins working full-
time when there are four full weeks of the benefit 
period. Father who in the meantime has worked for six 
months, can now take out the last 4 weeks of the period of 
ordinary parental (or extend them with graded withdrawal / 
deferral). 
 
If the father should receive parental benefit beyond 
paternity leave must be the terms of § 14-13 must be 
satisfied. See also § 14-14, second paragraph. 
 
If the father wants to postpone the period of parental 
support (ordinary parental or paternal), he must complete 
the requirements for earning at the time of the delay comes 
from. Insurance office must thus when they receive the 
application for postponement assess whether the conditions 
for entitlement to parental / paternity quota is met, before 
any extension is granted. Including the need income and tax 
information form is obtained. The father's income at this 
time will be applied when parents pay basis to be 
determined. Any salary increases during the extension 
period, thus not affect the payment of parental benefits after 
the suspension is over. 
 
All day they have been in paid work before the benefit 
period starts counting with the calculation of the vesting 
period. 
 
It can not be deployed for a condition that the separate day 
shall constitute 31 days of that these days to work together 
to respond to a month. Such a requirement would mean that 
it required several days of the qualifying period for 
example. a contractor than the one that has a current 
working conditions. Social Security was in order in case 
number 93/12500 to that 26 days may be deemed to be 
within the number of days that constitute a normal work 
month. The woman who was 5 months and 26 days credited 
service period, was therefore considered to have earned the 
right to maternity leave. 
 
In addition to the days he has been at work, can also days 
without work are included in the vesting period, if two 



levde sammen med vedkommende i 
et ekteskapslignende forhold.” 
Familie-, kultur- og 
administrasjonskomiteen gikk i Innst. 
O. nr. 101, 1996-97 inn for at retten 
til lønnet permisjon i forbindelse 
med overtakelse av foreldreansvaret 
ved dødsfall også skulle gjelde 
barnets biologiske foreldre enten de 
på forhånd hadde hatt 
foreldreansvaret eller de fikk tildelt 
foreldreansvaret etter barneloven 
§§ 36 og 37. Vi viser i denne 
forbindelse til side 2 i innstillingen: 
“...begrunnelsen for at man ønsker å 
innføre bestemmelser som gjør at 
omsorgspersoner får rett til 
permisjon og ytelser fra 
folketrygdloven, må være at man 
ønsker å legge forholdene til rette 
slik at den framtidige 
omsorgspersonen får anledning til å 
etablere et forhold til ett eller flere 
barn og hvor et slikt forhold ikke 
tidligere er etablert. 
Komiteen vil vise til at de biologiske 
foreldre som ikke har etablert et 
faktisk nettverk til barnet/barna 
fordi de har hatt en beskjeden eller 
ingen samværsordning, må få 
muligheten til å motta 
adopsjonspenger. 
Komiteen er av den oppfatning at 
det retningsgivende for rett til 
permisjon og ytelser fra folketrygden 
må være om det foreligger et 
etablert og nært forhold til barnet 
eller ikke.” 
Både for biologiske foreldre og for 
andre skal det retningsgivende 
således være om det foreligger et 
etablert og nært forhold til barnet 
eller ikke. For å få rett til lønnet 
permisjon må den som overtar 
foreldreansvaret ha hatt mindre 
samvær med barnet enn såkalt 
vanlig samvær etter barnelovens 
§ 43 andre ledd . 
Bestemmelsen innebærer at det kan 
ytes foreldrepenger dersom 
foreldrene dør og andre overtar 

conditions are met: 
 
he must have been at work ifire ukeri according to § 8-2. 
the intervening period, after the last actual working day, 
must not be longer than two weeks. 
Is the intervening period of more than two weeks, are 
considered for employment ceased. 
 
Example: 
 
The woman is pregnant with period 14 August and the 
benefit period should have been started 25 July. She 
completed her training in December last year and has until 
25 July had two different temporary positions. The first 
Vicariate began 25January and lasted until 25 May. The next 
Vicariate began 12 June and lasted until 25 July. The 
condition of having been employed in six of the last ten 
months is not fulfilled because the period from 25 May 
12 June can not be counted. 
 
Termination of statutory holidays and time off in lieu of 
accrued holiday included in the vesting period when they are 
part of an employment relationship. This also applies when 
the vacation time off and wound up at the end of the period 
of notice. 
 
Period of notice may be included in the vesting 
period. Provided that the employee is entitled to salary 
(pensionable income) is not a requirement that they actually 
perform work during the notice period. The same applies 
when the employee has been unfairly banned from working 
with oppsigelsessak. 
 
Working in another EEA country in the vesting period can be 
added together with subsequent work period in Norway, see 
Hovednr. 40 Section 14 Section 14.2. 
 
Foster care Foster parents who receive foster care benefits 
are considered as freelancers, see § 1-9. Foster care 
allowance consists of a utgiftsdel and 
arbeidsgodtgjørelsesdel. Expense section does not provide a 
basis for earning the right to parental benefit. When it comes 
to remuneration section provides the basis for earning the 
right to parental benefit. This applies to both the regular 
foster care and enhanced foster care. It will be the one who 
actually gets paid compensation to him as possibly earn the 
right to foreldespenger. 
 
To foster enhanced foster care will be required no or 
reduced employment at one or both foster parents. It is 
given in such cases, additional remuneration beyond what is 



omsorgen for barnet. På samme 
måte kan det gis foreldrepenger 
dersom den forelderen barnet bor 
sammen med dør, og den andre 
overtar omsorgen for barnet. I begge 
tilfeller må den som overtar 
omsorgen for barnet ha hatt mindre 
enn vanlig samvær med barnet. I 
slike tilfeller gis det rett til 
foreldrepenger som ved adopsjon. 
Barnet må være under 15 år og 
perioden er begrenset til 41/51 uker. 
Selv om dødsfallet som utløser rett 
til foreldrepenger etter § 14-15 
andre ledd, skjer i løpet av 
stønadsperioden, skal det ikke skje 
en avkorting av stønadsperioden 
tilsvarende det den avdøde 
forelderen har tatt ut. 
Dersom foreldrene bor sammen, 
eller dersom samværsforelderen har 
hatt mer enn vanlig samvær, og den 
andre forelderen dør i løpet av 
stønadsperioden, er det § 14-15 som 
kommer til anvendelse. Se 
kommentarene til denne 
bestemmelsen. 
§ 14-5 Tredje ledd - Adopsjon av 
ektefellens barn 
Hovedregelen er at adopsjon av 
ektefellens/partnerens barn ikke gir 
rett til foreldrepenger. Unntatt fra 
hovedregelen er tidlig 
stebarnsadopsjon etter nærmere 
vilkår. 
Departementet uttaler i Ot.prp.nr 5 
(2006/2007): 
”Formålet med 
fødselspengeordningen er å gi 
barnets foreldre rett til lønnet 
permisjon i barnets første leveår. 
Ved stebarnsadopsjon vil 
adoptivforelderen få foreldrestatus 
på adopsjonstidspunktet. Barnet vil 
altså fra dette tidspunktet ha to 
foreldre, hvorav en av dem er 
barnets biologiske forelder og den 
andre er adoptivforelder. Hensynene 
som ivaretas ved 
fødselspengeordningen er like 
aktuelle for dette foreldreparet som 

provided in regular foster homes, where there are no 
conditions to the parents' occupation. 
 
It has been assumed that the only remuneration from the so-
called enhanced foster care who have provided the basis for 
earning parents money. Upon reconsideration, and in line 
with the accrual of sick pay to work the remuneration for 
both ordinary and reinforced foster homes provide the 
vesting of parental support. 
 
It is a condition for payment of their parents money that 
payment of labor remuneration component is transferred to 
the other by foster parents or parents money degree. If the 
labor remuneration is transferred to the other foster parents 
must be considered whether the parent has the opportunity 
for real care of the child. 
 
When it comes to calculating parental benefit the foundation 
appears to § 8-38. 
 
Example 
 
Mother has received remuneration for enhanced foster care 
for one year before birth and ending in his previous work. On 
the basis of work remuneration mother has earned the right 
to parental benefit at birth and put forward a demand. What 
mother would be able to get the parental support depends 
on the foster care situation after birth. If the mother 
continues to receive work remuneration, she will be deemed 
to remain in work and the claim must be rejected. If the 
father to take over labor remuneration, and there is 
evidence that he is on leave from his employment, the 
mother could have full parental support. 
 
Example 
 
Mother has received increased foster care allowances until 
birth. After delivery of the foster home to foster home to be 
ordinary. Mother stands still as the recipient of the labor 
remuneration. It should be investigated how much working 
time allowance can be said to be in relation to what the 
remuneration was when Foster was reinforced. From the 
municipality is stated that this amounts to 20 
percent. Mother's parental benefits must be graded in 
relation to work in 20 percent position, and the leave will be 
similarly extended. If the parents instead choose the father 
should receive the allowance, the mother's parental 
allowance is not graded. However, it must be examined 
whether the risk can be said to have the opportunity to 
actually care for the foster child. It is not required that he 
stop / reduce their work, but that he has the ability to care 



der begge foreldre er biologiske 
foreldre. I tilfeller der 
stebarnsadopsjon finner sted mens 
foreldrepengeperioden fortsatt 
løper, vil omsorgssituasjonen og 
behovet for at begge foreldrene skal 
kunne ta ut deler av 
stønadsperioden, være det samme 
som når begge foreldrene er 
biologiske foreldre.” 
For at det kan gis foreldrepenger ved 
tidlige stebarnsadopsjon, må 
følgende vilkår være tilstede: 

 foreligger et vedtak om 
adopsjon etter 
adopsjonsloven 

 adopsjonen finner sted 
mens stønadsperioden for 
foreldrepenger fortsatt løper 

Adoptivforelderen gis de samme 
rettigheter som fedre fra 
adopsjonstidspunktet og den 
resterende delen av 
stønadsperioden ved fødsel. 
Adoptivforeldren får derved bla rett 
til å ta ut fedrekvote og mulighet til å 
dele stønadsperioden med den 
biologiske forelderen. Det er likevel 
ikke plikt til å ta fedrekvote. Dette 
begrunnes med at verken utfallet av 
adopsjonsvedtaket eller 
vedtakstidspunktet vil være klart ved 
fødselen. 
Vilkårene for adopsjon og hvem som 
kan adoptere følger av 
adopsjonsloven. Det er derfor 
tilstrekkelig for NAV lokalt å få en 
bekreftelse på at et vedtak etter 
adopsjonsloven foreligger og 
tidspunktet for adopsjonen. 
 14-6 Opptjening av rett til 
foreldrepenger 
Utarbeidet av NAV Drift og 
utvikling, Fag drift og utvikling, 
Pensjon og ytelser 18.12.2006 
Gjelder fra 01.01.2007 
Sist endret 30.04.2010 av Arbeids- 
og velferdsdirektoratet, Fagstab 
ytelser, Familieytelser jf. 
overskriften: 
§ 14-6 Tredje ledd  - Likestilt med 

when he has finished his work. Works such as the father of 
the foreign trade and is gone most of the time, considered 
not met. 
 
Relationship to § 8-12 
 
It is not a requirement in law that the person has been 
entitled to sickness benefits pursuant to Chapter 8 of the 
vesting period. Although the benefit period for sickness 
benefits are exhausted, they can earn the right to parental 
benefit based on employment, social security benefits as 
mentioned in § 14-4, fourth paragraph, or sick pay from your 
employer during the employer period. 
 
§ 6.14 The second paragraph - Requirements for income size 
 
No notes. 
 
§ 6.14 The third paragraph - equated with employment 
 
[Amended 04/10] 
 
Unemployment benefit 
 
Periods of unemployment benefits pursuant to Chapter 4 
equated with employment. 
 
Course benefits under this chapter may only be counted as 
long dagpengeretten is intact. 
 
Work assessment Money 
 
Periods of rehabilitation funds for chapter 11 equated with 
employment. 
 
 In accordance with the rules on rehabilitation money is not 
activity condition is fulfilled when the beneficiary receives 
parental benefits. Work assessment allowance is paid not at 
the same time with their parents money. There is no legal 
basis in the National Insurance Act Chapter 14 to shorten the 
parents money for rehabilitation money. 
 
Especially if the conversion to rehabilitation funds 1 March, 
2010. 
 
If the beneficiary prior to the period of rehabilitation funds 
have either received full rehabilitation, rehabilitation or 
uredusert disability benefits, only the period of rehabilitation 
funds that can earn the right to parental benefit. 
 
In cases where the beneficiary has paid work alongside 
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yrkesaktivitet 
Generell kommentar 
Denne paragrafen omhandler de 
generelle vilkårene for rett til 
foreldrepenger. 
§ 14-6 Første ledd - Krav til 
yrkesaktivitet 
[Endret 3/07, 10/07, 11/07] 
Retten til foreldrepenger opptjenes 
ved yrkesaktivitet. Begge foreldrene 
kan opptjene rett til foreldrepenger 
ved å ha vært yrkesaktiv med 
pensjonsgivende inntekt i minst seks 
av de siste ti månedene 
(opptjeningstiden) før 
vedkommende starter sitt uttak av 
foreldrepenger. Ved fødsel starter 
morens stønadsperiode senest tre 
uker før fødsel. Hun kan således ikke 
opptjene seg rett til foreldrepenger 
etter dette tidspunkt. 
Foreldrepenger kan på visse vilkår 
utbetales før fødselen, 
se § 14-10 første og annet ledd. I 
henhold til denne bestemmelsen kan 
mor ta ut foreldrepenger opptil 12 
uker før fødselen. Dette har hun 
anledning til selv om hun ikke ville 
ha fylt kravet til opptjening senest 
tre uker før fødsel. Dette vil for 
eksempel være aktuelt der det har 
gått noe tid fra mor sluttet i arbeid. 
Også ved adopsjon ligger det en 
forutsetning om at adoptivmoren 
må fylle kravet til opptjening senest 
på tidspunktet for 
omsorgsovertakelsen. Dette gjelder 
selv om hun ønsker å starte sitt uttak 
av foreldrepenger på et senere 
tidspunkt. 
Når det gjelder kravet til opptjening i 
forhold til far, kan han imidlertid 
opptjene seg rett til foreldrepenger 
helt fram til tidspunktet han skal ta 
ut fedrekvote eller ordinære 
foreldrepenger. 
Eksempel 
Ved stønadsperiodens start for 
foreldrepenger er det bare mor som 
har opptjent rett til foreldrepenger. 
Far er fulltidsstudent. Etter en kort 

rehabilitation, rehabilitation benefits or disability benefits 
and continue in office even after the conversion to 
rehabilitation money, it's part-time position that gives the 
right to parental benefit, provided that the employment 
relationship has lasted at least six of the last ten months. The 
period of rehabilitation money has been important for the 
calculation of parental benefit basis, see the comments to § 
14-7 first paragraph. 
 
Example 1 
 
Mother received rehabilitation for 8 months when she was 
1 March 2010 is transferred to the rehabilitation money. She 
received rehabilitation money for two months before the 
benefit period begins .. Mother has in this case is not entitled 
to parental benefits when she does not meet the conditions 
of employment for six of the last few months. Rehabilitation 
Money does not earn the right to parental support and she 
has just received rehabilitation money in two months. 
 
Example 2 
 
My mother has worked 50 percent while she has received 50 
percent disability benefits for five months when she was 
1 March 2010 will be granted rehabilitation money. She 
continues her working conditions so that she receives 
reduced rehabilitation money. The child is born 1 April, 
2010. She has earned the right to parental benefit in its 50 
percent position. Time-limited disability benefit will not earn 
the right to parental benefit. When it comes to calculating 
basic stock of parental support, see the commentary to § 
7.14. 
 
Situations that do not earn the right of parental 
 
If the beneficiary receives parental benefits and expecting a 
child, do not count parents money for the first child of the 
vesting period for the child who is expected to last three 
weeks before the due date for the child as expected. This is 
because the new benefit period begins no later than three 
weeks before the termination date. 
 
Rehabilitation, rehabilitation and time-limited benefits do 
not provide a basis for earning the right to parental 
benefit. This applies even if these benefits are pensionable 
income. 
 
Leave of absence, with or without pay, is not equated with 
employment, unless the period is subject to the provisions of 
§ 14-4, fourth paragraph. 
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periode med fulle foreldrepenger 
gjenopptar mor sitt arbeid i 
kombinasjon med graderte 
foreldrepenger. Hun begynner 
deretter i full jobb når det gjenstår 
fire fulle uker av stønadsperioden. 
Far som i mellomtiden har arbeidet i 
seks måneder, kan nå ta ut de siste 4 
ukene av perioden med ordinære 
foreldrepenger (eventuelt forlenge 
disse med gradert uttak/utsettelse). 
Dersom faren skal ta ut 
foreldrepenger utover fedrekvoten 
må vilkårene i § 14-13 være oppfylt. 
Se også § 14-14andre ledd. 
Dersom far ønsker å utsette 
perioden med foreldrepenger 
(ordinære foreldrepenger eller 
fedrekvoten), må han fylle kravet til 
opptjening på det tidspunktet 
utsettelsen gjelder fra. NAV lokalt 
må således når de mottar søknaden 
om utsettelse vurdere om vilkårene 
for rett til 
foreldrepenger/fedrekvote er 
oppfylt, før eventuell utsettelse 
innvilges. Herunder må innteks- og 
skattopplysningsblanketten 
innhentes. Den inntekten far har på 
dette tidspunktet skal legges til 
grunn når foreldrepengegrunnlaget 
skal fastsettes. Eventuelle 
lønnsforhøyelser i 
utsettelsesperioden, får således 
ingen betydning for utbetalingen av 
foreldrepenger etter at utsettelsen 
er over. 
Alle dager vedkommende har vært i 
inntektsgivende arbeid før 
stønadsperioden starter teller med 
ved beregning av opptjeningstiden. 
Det kan det ikke oppstilles som et 
vilkår at de separate dagene skal 
utgjøre 31 dager for at disse dagene 
til sammen skal svare til en måned. 
Et slikt krav ville medføre at det 
kreves flere dager i opptjeningstiden 
for f.eks. en oppdragstaker enn en 
som har et løpende arbeidsforhold. 
Rikstrygdeverket kom i kjennelse i 
sak nr. 93/12500 til at 26 dager må 

Strikes do not provide a basis for earning the right to 
parental benefit. The person is not considered to be at work. 
 
§ 6.14 The fourth paragraph - equated with employment 
 
The following periods can also be equated with economic 
activity in relation to the vesting provisions of the first 
paragraph. 
 
§ 6.14 The fourth paragraph, a 
 
The Ministry stated in connection with implementation 
following in Proposition No. 62 (1997-98) page 3: 
 
"Continuing education seems to be becoming more 
widespread, and the importance of having a professionally-
date workforce highlighted as important. This indicates that 
paves the way for workers who choose this will retain their 
rights as professionals and that a change to the National 
Insurance Act provision relating to requirements for 
employment to be entitled to maternity and adoption 
benefits. 
 
The law was amended so that persons who derives salary 
from an employer while on leave to continuing and further 
education, given the right to parental benefit.However, it 
must be a condition that the performance of the employer's 
pensionable income. If this condition is met, thus paid 
educational leave equated with employment so that the 
performance for earning the right to parental benefit. " 
 
§ 6.14 The fourth paragraph b 
 
The Ministry stated in connection with implementation 
following in Proposition No. 62 (1997-98) page 3: 
 
"After the Civil Service Law § 13, paragraph 6, the state 
employees who lose their jobs without their own sake and 
where new jobs can not be obtained, the right to severance 
pay. In order to receive severance pay is a condition that the 
recipient is actively seeking employment. Standby pay will 
expire when this condition is not met.It is therefore not 
possible to maintain the expected salary while staying at 
home to take care of a newborn child. " 
 
§ 6.14 The fourth paragraph c 
 
The Ministry stated in connection with implementation 
following in Proposition No. 62 (1997-98) page 3: 
 
"Pursuant to the Act on the Government Pension Fund § 24 
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anses å være innenfor det antall 
dager som utgjør en normal 
arbeidsmåned. Kvinnen som hadde 5 
måneder og 26 dager som 
godskrevet opptjeningstid, ble 
derfor ansett for å ha opptjent 
retten til fødselspenger. 
I tillegg til de dager vedkommende 
har vært i arbeid, kan også dager 
uten arbeid regnes med i 
opptjeningstiden, dersom to vilkår er 
oppfylt: 

 vedkommende må ha vært i 
arbeid ifire ukeri henhold 
til § 8-2 . 

 det mellomliggende tidsrom, 
regnet fra siste faktiske 
arbeidsdag, må ikke være på 
mer enn to uker. 

Er det mellomliggende tidsrom på 
mer enn to uker, anses 
arbeidsforholdet for opphørt. 
Eksempel : 
Kvinnen er gravid med termin 14. 
august og stønadsperioden skulle 
vært startet 25. juli. Hun fullførte 
utdanningen sin i desember året før, 
og har frem til 25. juli hatt to 
forskjellige vikariater. Det første 
vikariatet startet 25. januar og varte 
til 25. mai. Det neste vikariatet 
startet 12. juni og varte frem til 25. 
juli. Vilkåret om å ha vært yrkesaktiv 
i seks av de siste ti månedene er ikke 
oppfylt fordi perioden fra 25. mai til 
12. juni ikke kan medregnes. 
Avvikling av lovbestemt ferie og 
avspasering av opptjent 
fritid regnes med i opptjeningstiden 
når de inngår i et arbeidsforhold. 
Dette gjelder også når ferie og 
avspasering avvikles på slutten av 
oppsigelsestiden. 
Oppsigelsestid medregnes i 
opptjeningstiden. Under 
forutsetning av at arbeidstaker har 
krav på lønn (pensjonsgivende 
inntekt) er det ikke et vilkår at 
vedkommende faktisk utfører arbeid 
i oppsigelsestiden.Tilsvarende 
gjelder når arbeidstaker er 

third paragraph, provided there was money to employees of 
member companies in the pension fund outside the state for 
the same purpose and criteria for severance pay for the Civil 
Service Act." 
 
§ 6.14 The fourth paragraph d 
 
Severance pay from the employer equal to the 
occupation. No distinction is made between current salary 
and compensation given as a single payment. Severance pay 
is given by both private and public employers. 
 
The Ministry stated in Proposition No. 104 (2004-2005): 
 
"The Ministry indicates that it may be coincidence that 
determine whether severance will be paid on an ongoing 
basis or as a one-off. The purpose of the salary is the 
same. The Ministry also refers to that pay after being treated 
equally by dagpengeregelverket, regardless of whether the 
salary is paid in regular performance or as a one-off. " 
 
"The need for a holistic rating system suggests that the salary 
paid as a one-off should provide such entitlement." 
 
"The Ministry proposes that the salary paid as a one-off to 
form the basis for earning the right to parental benefit. The 
condition must be that the payment for tax purposes is 
considered wages. " 
 
It is a condition that the severance tax is to be regarded as 
salary. 
 
When it comes to salary paid as lump sum payment must be 
divided for a specified period to assess the condition of 
employment are met. If the period specified in the 
agreement between the employer and the employee should 
this be applied. If the agreement does not specify what 
period after the pay shall apply to lump sum divided by the 
monthly salary in the position he had immediately before the 
employment ceased. 
 
Example: 
 
The woman should start her period of parental support in 
October. She has lately been at work, after she was fired in 
February. When she quit work, she received a severance 
package of 216 000. It is not shown in the agreement which 
period the salary is intended to cover. The employer said, 
however, that she previously had 18 000 in monthly 
wages. After a salary equivalent to salary for 12 months, and 
she meets the conditions to the vesting period. 
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urettmessig utestengt fra arbeidet 
med oppsigelsessak. 
Arbeid i et annet EØS-land i 
opptjeningstiden kan legges sammen 
med senere arbeidsperiode i Norge, 
se Hovednr. 40 kapittel 14 pkt. 14.2. 
Fosterhjem Fosterforeldre som 
mottar fosterhjemsgodtgjørelse 
anses som frilansere, jf. § 1-9. 
Fosterhjemsgodtgjørelsen består av 
en utgiftsdel og en 
arbeidsgodtgjørelsesdel. 
Utgiftsdelen gir ikke grunnlag for 
opptjening av rett til foreldrepenger. 
Når det gjelder 
arbeidsgodtgjørelsesdelen gir denne 
grunnlag for opptjening av rett til 
foreldrepenger. Dette gjelder både 
for de ordinære fosterhjem og de 
forsterkede fosterhjem. Det vil være 
den som faktisk får utbetalt 
godtgjørelsen til seg som opptjener 
eventuelt rett til foreldespenger. 
For fosterforeldre i forsterkede 
fosterhjem blir det krevd ingen eller 
redusert yrkesaktivitet hos en eller 
begge fosterforeldrene. Det gis i 
slike tilfeller ekstra 
arbeidsgodtgjørelse utover hva som 
gis i ordinære fosterhjem, hvor det 
ikke stilles vilkår til foreldrenes 
yrkesaktivitet. 
Det er tidligere lagt til grunn at det 
kun er arbeidsgodtgjørelse fra 
såkalte forsterkede fosterhjem som 
har gitt grunnlag for opptjening av 
foreldrepenger. Etter ny vurdering 
og på linje med opptjening av 
sykepenger skal 
arbeidsgodtgjørelsen for både 
ordinære og forsterkede fosterhjem 
gi opptjening av foreldrepenger. 
Det er et vilkår for utbetalingen av 
foreldrepengene at utbetalingen av 
arbeidsgodtgjørelsesdelen overføres 
til den andre av fosterforeldrene 
eller at foreldrepengene graderes. 
Dersom arbeidsgodtgjørelsen 
overføres til den andre av 
fosterforeldrene må det vurderes 
om denne forelderen har muligheter 

 
There is no legal basis to reduce the length of parental cash 
back is against the salary paid during the benefit period. The 
Ministry will consider this issue in connection with the 
forthcoming review of the calculation rules. 
 
§ 6.14 The fourth paragraph e 
 
The Ministry stated in connection with the introduction of 
the amendment that since conscription is a statutory social 
duty, and because the conscripts in many cases prevented 
from obtaining regular gainful employment that would have 
given earning the right to parental benefit, it is natural to 
equate to military service work in relation to earnings the 
right to parental benefit. 
 
§ 7.14 Calculation of parental 
 
Prepared by NAV Operation and Development, Course 
management and development, pensions and benefits 
18/12/2006 
 
Valid from 01.01.2007 
 
Last modified 07/01/2008 cf. headline: 
§ 14-7 first paragraph - of income 
 
§ 14-7 first paragraph - of income 
 
[Amended 7 / 08] 
 
The law refers to parental benefit calculation "on the basis of 
their income by the same rules as for sickness benefit from 
insurance, see Chapter 8," There is only sick pay scheme 
based provisions that are applicable. Other provisions 
relating to sick pay can not be used accordingly. The 
constraint rules are given in relation to the payment of 
sickness benefit during residence abroad (§ 8-9), the chosen 
withdrawal from working life (§ 8-3 third paragraph) as well 
as during holidays and leave (§ 8-17, second paragraph), 
the not for the parents money. 
 
This means that the parental benefit is payable during the 
stay abroad on condition that the recipient is still a member 
of the National Insurance Scheme, see § 14-2.When moving 
to the EEA countries apply special rules. We refer to 
comments under § 14-2. 
 
The above position means that the entitlement is not lost 
even if the beneficiary had plans to retire from professional 
life. Parental benefit is stopped not in connection with a 



for reell omsorg av barnet. 
Når det gjelder beregningen av 
foreldrepengegrunnlaget vises det til 
§ 8-38. 
Eksempel 
Mor har mottatt arbeidsgodtgjørelse 
for forsterket fosterhjem i ett år før 
fødselen og sluttet i sitt tidligere 
arbeid. På bakgrunn av 
arbeidsgodtgjørelsen har mor 
opptjent rett til foreldrepenger ved 
fødsel og setter fram krav om dette. 
Hva mor vil kunne få i 
foreldrepenger avhenger av 
fosterhjemssituasjonen etter 
fødselen. Dersom mor fortsetter å 
motta arbeidsgodtgjørelsen vil hun 
anses for fortsatt å være i arbeid og 
kravet må avslås. Dersom far skal 
overta arbeidsgodtgjørelsen og det 
er dokumentert at han har 
permisjon fra sitt arbeidsforhold, vil 
mor kunne få fulle foreldrepenger. 
Eksempel 
Mor har mottatt forsterket 
fosterhjemgodtgjørelse fram til 
fødselen. Etter fødselen går 
fosterhjemmet over til å bli ordinært 
fosterhjem. Mor står fortsatt som 
mottaker av arbeidsgodtgjørelsen. 
Det må her undersøkes hvor mye 
arbeidstidsgodtgjørelsen kan sies å 
utgjøre i forhold til hva 
godtgjørelsen utgjorde når 
fosterhjemmet var forsterket. Fra 
kommunen opplyses det om at dette 
utgjør 20 prosent. Mors 
foreldrepenger må da graderes i 
forhold til arbeid i 20 prosent stilling, 
og permisjonen blir tilsvarende 
forlenget. Dersom foreldrene i 
stedet velger at far skal motta 
godtgjørelsen, vil morens 
foreldrepenger ikke graderes. Det 
må imidlertid undersøkes om faren 
kan sies å ha mulighet for faktisk 
omsorg for fosterbarnet. Det kreves 
ikke at han slutter/reduserer sitt 
arbeid, men at han har mulighet for 
omsorg når han er ferdig med sin 
arbeidsdag. Arbeider for eksempel 

holiday in the parental benefit period, unless the benefit 
period for parental wishes postponed, see § 14-11, first 
paragraph, letter a). 
 
The reference implies further that the provision of waiting 
for the self-employed in § 8-34, second paragraph, and 
freelancers in § 8-38 does not apply to parents 
money. Parental benefits to self-employed and freelancers 
are paid therefore benefit from the beginning of the period. 
 
Self-employed have the Insurance Act § 14-7 first paragraph, 
the right to parental benefit with 100 percent of the 
measurement requirements for the drawing of the voluntary 
supplementary insurance. 
 
Parents pay basis shall, in accordance with the terms of 
parental support in general, is determined from the 
information available at the time of parental cash back 
starts. 
 
Example: 
 
Mother resume parental benefit period after the father has 
terminated the father's quota. Although the mother has had 
salary changes during the period, it shall be no conversion of 
the mother's parental benefit based on re-admission. 
 
Birth Monetary basis of risk is determined based on the 
information available when he actually goes out on 
maternity leave. This applies even if the father takes the 
parents money distributed to individual days, or over several 
periods. If there are changes in his wages for a period he is at 
work between the outlets of parental support, the basis does 
not change. 
 
Parents pay for each parent will generally be calculated 
according to § § 8-28 to 8-30, § 8-35, § 8-38 and § § 8-40 to 
8-43. This also applies to women who leave work up to 12 
weeks before birth, after having earned the right to parental 
benefit. 
 
We particularly note the 25% rule of § 8-30, second 
paragraph, which may mean that a worker can set parents 
pay basis under the provisions of § 8-30, third and fourth 
paragraph. 
 
Reduced economic activity before birth 
 
It is quite common for a woman because of pregnancy 
reduces the occupational activity in the last days before 
birth. This could result in income over the last four weeks 



far i utenriksfart og er borte store 
deler av tiden, anses ikke dette 
oppfylt. 
Forholdet til § 8-12 
Det er ikke et vilkår i loven at 
vedkommende har hatt rett til 
sykepenger etter lovens kapittel 8 i 
opptjeningstiden. Selv om 
stønadsperioden for sykepenger er 
oppbrukt, kan vedkommende 
opptjene rett til foreldrepenger på 
grunnlag av yrkesaktivitet, ytelser fra 
folketrygden som nevnt 
i § 14-4 fjerde ledd eller sykepenger 
fra arbeidsgiveren i 
arbeidsgiverperioden. 
§ 14-6 Andre ledd - Krav til 
inntektens størrelse 
Ingen merknader. 
§ 14-6 Tredje ledd - Likestilt med 
yrkesaktivitet 
[Endret 04/10] 
Dagpenger under arbeidsløshet 
Perioder med dagpenger etter 
kapittel 4 likestilles med 
yrkesaktivitet. 
Kursstønad etter dette kapitlet kan 
bare regnes med så lenge 
dagpengeretten er i behold. 
Arbeidsavklaringspenger 
Perioder med 
arbeidsavklaringspenger etter 
kapittel 11 likestilles med 
yrkesaktivitet. 
 I henhold til reglene om 
arbeidsavklaringspenger er ikke 
aktivitetsvilkåret oppfylt når 
stønadsmottakeren mottar 
foreldrepenger. 
Arbeidsavklaringspenger utbetales 
derfor ikke samtidig med 
foreldrepenger. Det er ikke hjemmel i 
folketrygdloven kapittel 14 for å 
avkorte foreldrepengene mot 
arbeidsavklaringspengene. 
Spesielt om konverteringen til 
arbeidsavklaringspenger 1. mars 
2010. 
Dersom stønadsmottakeren forut for 
perioden med 
arbeidsavklaringspenger enten har 

before the parents money starts to run, is lower in relation 
to the income she usually has. In such cases, the calculation 
in Section 8 are used consistently. 
 
Partly employee and partially unemployed 
 
For women who are partially employed and partially 
unemployed at the time of parental cash back on birth 
begins, apply the special calculation rule in § 14-7, second 
paragraph. In such cases, it is therefore no question of using 
the 25% rule.We refer to § 14-7, second paragraph, with 
annotations. 
 
Ends at work before the birth 
 
Some women stop working after they have earned the right 
to parental benefit at birth and have no income for some 
time before they take their parents money. This is possible in 
accordance with the regulations. When it comes to sick pay, 
sick pay would be the right followed by § 8-47 first 
paragraph, which only would have 65% coverage. 
 
When the entitlement is earned, not lost employee status at 
the interruption in employment, such as for sickness 
benefit. This is because § 14-7 first paragraph referred only 
to the calculation, and the provision of § 8-15, second 
paragraph of termination of employee status at the 
interruption. When the woman begins to remove the 
parental benefit after a break in employment shall be 
calculated as parents money for employees. The starting 
point for parents pay basis is income in the previous 
employment. In such cases, the calculation in Section 8 are 
used consistently. 
 
When it comes to parental benefit the foundation for the 
rest, we refer to the provisions on sick pay basis in § § 8-10, 
8-28 to 8-30, 8-35, 8-38, 8-40 to 8-43 with annotations. 
 
Parental benefits immediately after a parental benefit period 
 
[Amended 10/07] 
 
In short span of time between births and adoptions cease 
the ongoing parental benefit case as soon as the new birth or 
adoption means the start of the new parental benefit 
period. The basis for the calculation of the "new" parents 
money will be paid parental benefits from the previous 
benefit period, if he has not had any accrual of benefit 
periods. If she was at the previous period had chosen 80 per 
cent coverage for payment, this payment is also the starting 
point for the new calculation.It is this income he now 
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mottatt fulle attførings-, 
rehabiliteringspenger eller uredusert 
tidsbegrenset uførestønad, er det 
kun perioden med 
arbeidsavklaringspenger som kan gi 
opptjening av rett til foreldrepenger. 
I de tilfeller der stønadsmottakeren 
har hatt lønnet arbeid ved siden av 
attførings-, rehabiliteringspenger 
eller tidsbegrenset uførestønad og 
fortsetter i stillingen også etter 
konverteringen til 
arbeidsavklaringspenger, er det 
deltidsstillingen som gir rett til 
foreldrepenger forutsatt at 
arbeidsforholdet har vart minst seks 
av de siste ti månedene. Perioden 
med arbeidsavklaringspenger har 
imidlertid betydning for beregningen 
av foreldrepengegrunnlaget, jf 
kommentarene til § 14-7 første ledd. 
Eksempel 1 
Mor har mottatt 
rehabiliteringspenger i 8 måneder 
når hun 1. mars 2010 går over på 
arbeidsavklaringspenger. Hun 
mottar arbeidsavklaringspenger i to 
måneder før stønadsperioden 
starter.. Mor har i dette tilfellet ikke 
krav på foreldrepenger da hun ikke 
fyller vilkårene om yrkesaktivitet i 
seks av de siste månedene. 
Rehabiliteringspenger gir ikke 
opptjeningsrett til foreldrepenger og 
hun har bare mottatt 
arbeidsavklaringspenger i to 
måneder. 
Eksempel 2 
Mor har jobbet 50 prosent samtidig 
som hun har mottatt 50 prosent 
tidsbegrenset uførestønad i fem 
måneder når hun 1. mars 2010 blir 
tilstått arbeidsavklaringspenger. Hun 
fortsetter sitt arbeidsforhold, slik at 
hun mottar reduserte 
arbeidsavklaringspenger. Barnet blir 
født 1. april 2010. Hun har opptjent 
seg rett til foreldrepenger i sin 50 
prosent stilling. Tidsbegrenset 
uførestønad gir ikke opptjeningsrett 
til foreldrepenger. Når det gjelder 

considered to be able to prove that at the start of a new 
period of parental support. 
 
Parental benefits immediately after a sick leave 
 
The parental benefit period that immediately follows a 
period of sick leave, is considered as one continuous 
period. Both sick leave and parental monetary base is 
determined as the basis of the information available on sick 
leave time. There shall be no change of basis in the 
period. Even when parental support is elected with a 
reduced coverage, the basis is the same as on sick leave 
time. The person will only be paid 80% of this. 
 
This is also important for a beneficiary who receives sick pay 
before the birth / adoption of § 8-47 first paragraph and go 
straight to their parents money. The person is only entitled 
to parental benefit with the same coverage (65%). If the 
person has chosen 80%, she gets 80% of 65%. 
 
Example: 
 
A woman is on sick leave from his 70% position and receiving 
sick pay. Same day as she starts her period she would 
benefit, in agreement with the employer, having increased 
its share position to 100%. When she is actually not started 
in the raised position of the unit (have not been physically at 
work), she receives parental benefits similar what sickness 
was. 
 
The relationship between parental and sickness benefits 
during the period three weeks before birth 
 
After the National Insurance Act, § 14-10, first paragraph 
starts parental benefit period at birth no later than three 
weeks before birth. In practice, this is understood as three 
weeks early. For women who are on sick leave, is basically 
similar. Parents money will enter three weeks before the 
expected period, although the woman, in principle, still 
unable to work due. disease. 
 
Federation woman until three week period before the period 
begins the benefit period from the time of birth, possibly 
from the time the woman has agreed with his 
employer. Reference in this regard to the comments to § 14-
10, first paragraph.There shall be no conversion from 
sickness benefit to parents of money in these cases, as the 
period actually begins on the date of birth or the agreed 
time. 
 
If the birth occurs prior to birth date, Labour and Welfare in 



beregningsgrunnlager for 
foreldrepenger, vises det til 
kommentarene til § 14-7. 
Situasjoner som ikke gir 
opptjeningsrett av foreldrepenger 
Dersom stønadsmottakeren mottar 
foreldrepenger og venter et barn til, 
teller ikke foreldrepenger for det 
første barnet med i opptjeningstiden 
for det barnet som ventes i de tre 
siste ukene før termindatoen for det 
barnet som ventes. Dette fordi ny 
stønadsperiode senest starter tre 
uker før temindato. 
Attførings-, rehabiliteringspenger og 
tidsbegrenset utførestønad gir ikke 
grunnlag for opptjening av rett til 
foreldrepenger. Dette gjelder selv 
om disse ytelsene er 
pensjonsgivende inntekt. 
Permisjon, med eller uten lønn, er 
ikke likestilt med yrkesaktivitet, med 
mindre tidsrommet går inn under 
bestemmelsen i § 14-4 fjerde ledd. 
Streik gir ikke grunnlag for 
opptjening av rett til foreldrepenger. 
Vedkommende anses ikke for å være 
i arbeid. 
§ 14-6 Fjerde ledd - Likestilt med 
yrkesaktivitet 
Følgende tidsrom kan også være 
likestilt med yrkesaktivitet i forhold 
til opptjeningsbestemmelsene i 
første ledd. 
§ 14-6 Fjerde ledd bokstav a 
Departementet uttalte i forbindelse 
med innføringen følgende i Ot.prp 
nr. 62 (1997-98) side 3: 
“Etter- og videreutdanning ser ut til 
å bli stadig mer utbredt, og 
betydningen av å ha en faglig 
oppdatert arbeidsstyrke fremheves 
som viktig. Dette tilsier at en legger 
til rette for at arbeidstakere som 
velger dette får beholde sine 
rettigheter som yrkesaktive, og at en 
endrer folketrygdlovens 
bestemmelse om krav til 
yrkesaktivitet for å få rett til fødsels- 
og adopsjonspenger. 
Loven ble derfor endret slik at 

consultation with the Ministry issued instructions on how 
these issues should be addressed. 
 
1. The woman has received sickness benefit for up to three 
weeks early. From this time the sickness replaced with 
parental support. The woman gives birth, however early. It is 
assumed that the actual date of birth should no longer affect 
the relationship between sickness and parental benefits in 
the three-week period before the actual birth. It should not 
make any conversion from sickness benefit to parents of 
money in period three weeks before the date of birth. It is 
assumed that the woman has made a claim for parental 
benefits before she gives birth. 
 
2. The woman has received sick pay until the actual birth and 
the first sets out requirements for parental support after the 
birth has taken place. In such cases, still be converted to sick 
parents money in the three-week period before the date of 
birth. Ministry of Social Affairs has also stated: 
 
"We should in such cases not add up to a scheme in which it" 
pays "to receive sick pay until the term date because there is 
a claim for maternity benefits. Social Security should in such 
cases make sure to obtain information about the forward 
date in connection with the treatment of sick pay issue, so 
that sickness stopped three weeks early. It will then be in the 
pregnant woman's own interest to ensure that the 
requirements for maternity leave will be made in time to 
avoid interruption of benefits. Such a practice would also 
result in the conversion issue is not relevant. " 
 
As described in Section 2, it must pursue these cases are 
followed up. Labour and Welfare worker on sick leave the 
area to be set up procedures to identify cases in which the 
sick leave is pregnant, so that sickness can be stopped in 
time. The aim is that such issues should not arise. If however, 
some such cases arise, these processing as a possible 
feilutbetalingssak normally. 
 
§ 7.14 The second paragraph - Special provisions for the 
unemployed 
 
The second paragraph contains a special provision for the 
determination of parents pay basis to women who have 
become totally or partially unemployed before birth and 
receive unemployment benefit or sickness benefit under the 
National Insurance Act, § 8-49 of leave time. The purpose of 
this provision is to provide the ability to scale up parents pay 
basis for what would have been a woman's normal income if 
she were not pregnant. A pregnant woman who is or 
becomes unemployed will often be very difficult to find a 
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personer som oppebærer lønn fra 
arbeidsgiver mens de har permisjon 
for å etter- og videreutdanne seg, gis 
rett til foreldrepenger. Det må 
imidlertid være et vilkår at ytelsen 
fra arbeidsgiver er pensjonsgivende 
inntekt. Dersom dette vilkåret er 
oppfylt, vil dermed lønnet 
utdanningspermisjon sidestilles med 
yrkesaktivitet slik at ytelsen gir 
opptjeningsrett til foreldrepenger.” 
§ 14-6 Fjerde ledd bokstav b 
Departementet uttalte i forbindelse 
med innføringen følgende i Ot.prp 
nr. 62 (1997-98) side 3: 
“Etter tjenestemannsloven § 13 nr. 6 
har statsansatte som mister arbeidet 
uten egen skyld og der nytt arbeid 
ikke kan skaffes, rett til ventelønn. 
For å motta ventelønn er det et 
vilkår at mottakeren er aktivt 
arbeidssøkende. Ventelønnen 
bortfaller når dette vilkåret ikke er 
oppfylt. Det er dermed ikke mulig å 
opprettholde ventelønnen og 
samtidig være hjemmeværende for å 
ta seg av et nyfødt barn.” 
§ 14-6 Fjerde ledd bokstav c 
Departementet uttalte i forbindelse 
med innføringen følgende i Ot.prp 
nr. 62 (1997-98) side 3: 
“Etter lov om Statens Pensjonskasse 
§ 24 tredje ledd ytes det vartpenger 
til tilsatte i medlemsvirksomheter i 
Pensjonskassen utenom staten etter 
de samme formål og kriterier som 
for ventelønn etter 
tjenestemannsloven.” 
§ 14-6 Fjerde ledd bokstav d 
Etterlønn fra arbeidsgiver likestilles 
med yrkesaktivitet. Det skilles ikke 
mellom løpende etterlønn og 
etterlønn gitt som 
engangsutbetaling. Etterlønn gis 
både av private og offentlige 
arbeidsgivere. 
Departementet uttalte i Ot.prp nr. 
104 (2004-2005): 
”Departementet viser til at det kan 
være tilfeldigheter som avgjør om 
etterlønn blir utbetalt løpende eller 

new job while she is pregnant. It is one of the reasons that 
the provision only apply to women and not for each parent. 
 
From 1 July 2006 the Storting decided to reintroduce the 
holiday supplement scheme for the unemployed who receive 
unemployment benefit for at least eight weeks. This is 
significant for women who are calculating the special 
provisions of § 14-7, second paragraph. Legislators express 
willingness to ask a woman to leave the time of receiving 
unemployment benefits, better when it comes to calculating 
the parents pay. It is assumed that a woman who can set 
parents money by special provision, considered in relation to 
the calculation basis for receiving both unemployment 
benefits and vacation time in addition she has received 
unemployment benefits, even if the holiday supplement first 
be paid later. The calculation of the six best months of the 
last decade before the benefits start of the period, the 
periods of unemployment or sickness benefits under § 8-49 
to be included, add a holiday surcharge of 9.5 percent as the 
basis to be determined. 
 
See additional information on vacation pay and holiday 
supplement in the circular to § 14-8. 
 
In practice, it appears that the determination of special rule 
has meant that some women have a lower base than they 
would have received if the main rule in the first term had 
been used. 
 
Insurance Court has treated two such cases (Insurance Court 
rulings No. 99-02854 and 01-00232). Insurance Court 
interpreted former § 14-5 second term (corresponding to the 
current § 14-7, second paragraph) narrower, so that the 
foundations were laid down by the general rule of former § 
14-5 first paragraph, (equivalent to today's § 14-7 first 
paragraph) that gave a higher basis. 
 
In anticipation of an amendment changing practice, so that 
totally or partially unemployed pregnant with 
unemployment benefits, you get the foundation laid down 
by the general rule in § 14-7 first paragraph if it provides a 
higher base. 
 
In cases where the pregnant women in the vesting period 
has been wholly or partially dagpengemottaker, therefore 
insurance office whether parents pay basis shall be 
determined after the first or second paragraph of § 7.14, 
based on what is most beneficial to them. 
 
25% rule 
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som en engangssum. Formålet med 
etterlønnen er imidlertid den 
samme. Departementet viser for 
øvrig til at utbetalt etterlønn 
behandles likt etter 
dagpengeregelverket, uavhengig av 
om etterlønnen er utbetalt som 
løpende ytelse eller som en 
engangssum.” 
”Hensynet til et helthetlig 
rettighetssystem taler for at også 
etterlønn utbetalt som engangssum 
bør gi slik opptjening.” 
”Departementet foreslår at 
etterlønn utbetalt som en 
engangssum skal danne grunnlag for 
opptjening av rett til foreldrepenger. 
Vilkåret må være at utbetalingen 
skattemessig regnes som lønn.” 
Det er et vilkår at etterlønn 
skattemessig er å regne som lønn. 
Når det gjelder etterlønn utbetalt 
som engangsutbetaling må 
utbetalingen for deles på en 
nærmere angitt periode for å kunne 
vurdere om vilkåret til yrkesaktivitet 
er oppfylt. Dersom perioden framgår 
av avtalen mellom arbeidsgiver og 
arbeidstaker skal denne legges til 
grunn. Dersom avtalen ikke angir 
hvilken periode etterlønnen skal 
gjelde for må engangssummen 
divideres på den månedslønnen i 
den stillingen vedkommende hadde 
umiddelbart før arbeidsforholdet 
opphørte. 
Eksempel: 
Kvinnen skal starte sin periode med 
foreldrepenger i oktober. Hun har 
den siste tiden ikke vært i arbeid, 
etter at hun ble oppsagt i februar. 
Da hun sluttet i arbeidet mottok hun 
en sluttpakke på 216 000 kroner. Det 
framgår ikke av avtalen hvilken 
periode etterlønnen er ment å 
dekke. Arbeidsgiver opplyser 
imidlertid at hun tidligere hadde 
18 000 kroner i månedslønn. 
Etterlønnen tilsvarer månedslønn i 
12 måneder, og hun oppfyller 
dermed vilkårene til opptjeningstid. 

The practice of the 25% rule for partial employees - partly 
unemployed, see notes to par. 
 
Shut-off period for unemployment benefits 
 
In order that the provision in the second paragraph shall be 
applicable, it is a condition that the woman receives 
unemployment benefit on leave time. Whoever is in a 
shutdown period, can not be determined parents pay basis 
for special provision. The basis must in such cases shall be 
determined by the first paragraph, ie by the same rules as for 
sickness benefit, which here must be to calculate pursuant to 
§ 8-47 first paragraph a. 
 
Course Benefits 
 
Training allowance is equal to the receipt of unemployment 
benefits, provided that dagpengeretten is intact, when it 
comes to earning the right to parental benefit.When it 
comes to calculating parental benefit shall, however, 
unemployment benefits (before they went over the course 
benefit) and not training allowance applied.Training 
allowance is not pensionable income and is a complex 
performance that will cover expenses for both subsistence 
and expenses in connection with the course / work 
training. In the months they have received training 
assistance should therefore be based on unemployment 
insurance. This also corresponds with § 8-49. 
 
Supplement 
 
It should not be added to any supplement to the new child, 
as the law only gives instructions to take into account 
income before birth. 
 
Unemployed adoptive parents and the unemployed 
biological father 
It is clear from the preparatory works to the special 
provisions for pregnant women, the unemployed, it does not 
apply to adoptive parents and biological fathers. In 
Proposition No. 41 (1990-91) pages 6 and 7 states: 
 
"As mentioned, the Ministry believes that it is the pregnant 
woman standing in a special position because it wants to be 
almost impossible for her to get work if she becomes 
unemployed or laid off during pregnancy. The Ministry 
proposes no corresponding exception rule when it comes to 
calculating care benefits by adoption. Here, both adoptive 
parents equal rights. " 
 
Adoptive parents and biological fathers who receive 



Det er ikke hjemmel for å avkorte 
foreldrepengeutbetalingen mot 
etterlønn som utbetales i 
stønadsperioden. Departementet vil 
vurdere dette spørsmålet i 
forbindelse med den forestående 
gjennomgangen av 
beregningsreglene. 
§ 14-6 Fjerde ledd bokstav e 
Departementet uttalte i forbindelse 
med innføringen av lovendringen at 
siden verneplikten er en lovpålagt 
samfunnsplikt og fordi den 
vernepliktige i mange tilfeller 
hindres i å skaffe ordinært 
inntektsgivende arbeid som ville ha 
gitt opptjeningsrett til 
foreldrepenger, er det naturlig å 
likestille slik verneplikt med arbeid i 
forhold til opptjening av rett til 
foreldrepenger. 
§ 14-7 Beregning av foreldrepenger 
Utarbeidet av NAV Drift og 
utvikling, Fag drift og utvikling, 
Pensjon og ytelser 18.12.2006 
Gjelder fra 01.01.2007 
Sist endret 01.07.2008 jfr. 
overskriften:  
§ 14-7 Første ledd - 
Inntektsgrunnlaget 
§ 14-7 Første ledd - 
Inntektsgrunnlaget 
[Endret 7/08] 
Loven henviser 
foreldrepengeberegningen til “på 
grunnlag av vedkommendes inntekt 
etter de samme reglene som for 
sykepenger fra trygden, se 
kapittel 8.” Det er derfor bare 
sykepengeordningens 
grunnlagsbestemmelser som er 
anvendelige. Andre bestemmelser 
om sykepenger kan ikke benyttes 
tilsvarende. De begrensningsregler 
som er gitt i forhold til utbetaling av 
sykepenger under opphold i utlandet 
( § 8-9 ), ved selvvalgt 
tilbaketrekning fra yrkeslivet 
( § 8-3 tredje ledd) samt under ferie 
og permisjon ( § 8-17 andre ledd), 
gjelder ikke for foreldrepenger. 

unemployment benefit or sickness benefit under § 8-49 at 
the time they go over to their parents money, to have the 
performance calculated as for sickness benefit under § 8-
49. We refer to § 8-49 with annotations. 
 
§ 7.14 The third paragraph - compulsory military conscription 
 
Income at least equivalent to an annual income of three 
times the amount, if service has lasted or is intended to last 
more than 28 days. Accrual basis is a parallel to those that 
apply to the payment of unemployment benefits. The 
purpose is to ensure a minimum basis. If occupational 
activity during the vesting period leads to a higher basis, the 
parental benefit paid under the normal rules as these will 
provide a more favorable result. This provision also applies 
to women who are doing military service. 
 
§ 7.14 The fourth paragraph - parental benefit days 
 
No notes. 
 
§ 14.8 Holiday pay of parental 
 
Prepared by NAV Operation and Development, Course 
management and development, pensions and benefits 
18/12/2006 
 
Valid from 01.01.2007 
 
Last modified 30.04.2010 of Labour and velfersdirektoratet, 
faculty benefits, family benefits see the headlines: 
Holiday pay of parental benefits on the basis of rehabilitation 
funds 
Holiday supplement for the unemployed 
Holiday pay for self-employed 
 
§ 14-8 first paragraph - Holiday pay 
 
Holiday pay for employees 
 
Decisive for the right to holiday pay of parental benefits is 
whether the parents are to be regarded as employees at the 
time of parental benefit leave. Self-employed, freelancers 
and the unemployed are not entitled to holiday 
pay. Unemployed is entitled to the holiday as well, see 
below. If both parents are employees, both in principle 
entitled to holiday pay on their parents money. The right to 
holiday pay is limited to the 12 (15) weeks of parental 
benefit period. This applies regardless of whether the period 
is extended by multiple birth / adoption or for the benefit 
period is divided between the mother and father. 
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Dette medfører at foreldrepenger 
kan utbetales under 
utenlandsopphold under 
forutsetning av at mottakeren 
fortsatt er medlem av folketrygden, 
jf. § 14-2 . Ved flytting til EØS-land 
gjelder særlige regler. Vi viser til 
merknader under § 14-2. 
Ovennevnte standpunkt medfører at 
retten til foreldrepenger ikke tapes 
selv om stønadsmottakeren hadde 
planer om å trekke seg tilbake fra 
yrkeslivet. Foreldrepengene stanses 
ikke i forbindelse med ferie i 
foreldrepengeperioden, med mindre 
stønadsperioden for foreldrepenger 
ønskes utsatt, jf. § 14-11 første ledd, 
bokstav a). 
Henvisningen innebærer videre at 
bestemmelsen om ventetid for 
selvstendig næringsdrivende 
i § 8-34 andre ledd,og for frilansere i 
§ 8-38, ikke gjelder for 
foreldrepenger. Foreldrepenger til 
selvstendig næringsdrivende og 
frilansere utbetales derfor fra 
stønadsperiodens begynnelse. 
Selvstendig næringsdrivende har 
etter folketrygdloven §14-7 første 
ledd, rett til foreldrepenger med 100 
prosent av beregningsgrunnlaget 
uten krav til tegning av frivillig 
tilleggsforsikring . 
Foreldrepengegrunnlaget skal i 
samsvar med det som gjelder 
foreldrepenger generelt, fastsettes 
ut fra de opplysninger som er 
tilgjengelige på det tidspunkt 
foreldrepengeutbetalingen starter. 
Eksempel: 
Mor gjenopptar 
foreldrepengeperioden etter at far 
har avviklet fedrekvoten. Selv om 
mor har hatt lønnsendring i 
perioden, skal det ikke skje noen 
omregning av mors 
foreldrepengegrunnlag ved 
gjenopptak. 
Fødselspengegrunnlaget til faren 
fastsettes ut i fra de opplysninger 
som er tilgjengelige når han faktisk 

 
If the mother and father take parental money while in the 
first 12 (15) weeks of the benefit period the holiday money 
automatically between the parents. 
 
If the mother is not entitled to holiday pay of parents money, 
because her example.prior to the leave has been self-
employed, the father as an employee could be paid holiday 
pay for their share of the benefit period. This applies even if 
the father terminates his part of the benefit period at the 
end of the total parental benefit period. 
 
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. 
 
Labour and Welfare makes practical reasons, the actual 
payment of holiday pay.Holiday pay is calculated on the basis 
of the NAV data locally registered. It is important that the 
insurance office is careful with what category of work that is 
recorded into the routine, both statistical considerations and 
because the choice of category manage account option and 
thus the payment of holiday pay. 
 
The insurance office that decision when it comes to payment 
of holiday pay and who should answer the inquiries in this 
area. This includes questions about the advance payment of 
holiday pay. See comments to § 22-10, fifth paragraph. 
 
Holiday pay of parental benefits on the basis of rehabilitation 
funds 
 
[Added 4 / 10] 
 
It is not paid holiday pay of parental support as fully or partly 
developed on the basis of the rehabilitation money. 
 
Holiday pay of maternity benefits 
 
In cases where the provision of pregnancy benefits pursuant 
to § 14-4, given the holiday pay under § 4.14, sixth 
paragraph, see the comments. 
 
Holiday supplement for the unemployed 
 
[Modified 4 / 10] 
 
There is holiday addition to the unemployed who receive 
unemployment benefit for at least eight weeks, see 
Insurance Law § § 4-14 and 8-49. 
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går ut i foreldrepermisjon. Dette 
gjelder selv om faren tar ut 
foreldrepenger fordelt på 
enkeltdager, eller over flere 
perioder. Dersom det skjer 
endringer i lønnen hans i en periode 
han er på jobb mellom uttakene av 
foreldrepenger, skal grunnlaget ikke 
endres. 
Foreldrepenger til hver av foreldrene 
skal som hovedregel beregnes etter 
§ § 8-28 til 8-30, § 8-35 , § 8-38 og 
§§ 8-40 til 8-43. Dette gjelder også 
kvinner som slutter i arbeid inntil 12 
uker før fødselen etter å ha opptjent 
rett til foreldrepenger. 
Vi gjør særlig oppmerksom på 25 %-
regelen i § 8-30 andre ledd, som kan 
medføre at en arbeidstaker får 
fastsatt foreldrepengegrunnlaget 
etter bestemmelsene i § 8-30 tredje 
og fjerde ledd. 
Redusert yrkesaktivitet før fødselen 
Det er ganske vanlig at en kvinne på 
grunn av svangerskapet reduserer 
yrkesaktiviteten i den siste tiden før 
fødselen. Dette vil kunne resultere i 
at inntekten de siste fire uker før 
foreldrepengene begynner å løpe, 
blir lavere i forhold til den inntekten 
hun vanligvis har. Også i slike tilfeller 
skal beregningsbestemmelsene i 
kapittel 8 anvendes konsekvent. 
Delvis arbeidstaker og delvis 
arbeidsløs 
For kvinner som er delvis 
arbeidstakere og delvis arbeidsløse 
på det tidspunkt 
foreldrepengeutbetalingen ved 
fødsel starter, gjelder den særlige 
beregningsregelen i § 14-7 andre 
ledd. I slike tilfeller er det derfor ikke 
spørsmål om å bruke 25 %-regelen. 
Vi viser til § 14-7 andre ledd med 
merknader. 
Slutter i arbeid før fødselen 
En del kvinner slutter i arbeid etter 
at de har opptjent retten til 
foreldrepenger ved fødsel og er uten 
inntekt en tid før de tar ut 
foreldrepenger. Dette er fullt mulig i 

 
Holiday supplement to the unemployed adoptive parents 
and unemployed biological fathers who are intended parents 
money for sick pay under § 8-49, will be paid by an overall 
settlement in January. It will, therefore, no vacation pay of 
parental support to this group. 
 
Holiday supplement to unemployed women who give birth 
 
Unemployed women who give birth to children and parents 
who receive money intended for special provision in § 14-7, 
second paragraph, is ascribed the break-in in the basis for 
parents money. It will, therefore, no vacation pay of parents 
money to this group. 
 
Holiday pay for self-employed 
 
[Added 4 / 10] 
 
There is no holiday pay for self-employed or freelance. 
 
L28.02.1997 No. 19 Act on National Insurance (Insurance 
Act). 
 
Part IV. Benefits of illness and more 
 
  
Chapter 14 Benefits during pregnancy, birth and adoption 
 
Provisions on 
 
- The purpose is in § 14-1 
- Membership is in § 14-2 
- The employer's obligation to pay benefits abroad are in § 
14.3 
- Pregnancy benefit is in § 14-4 
- Parental support is in § § 14-5 to 14-16 
- Lump sum is in § 14-17 
- Regulations are in § 14-18 
  
§ 14-1. Purpose 
 
History 
 
  
The purpose of benefits under this chapter is to ensure 
income for parents in connection with pregnancy, birth and 
adoption. 
 
  
§ 14-2. Membership 
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henhold til regelverket. Når det 
gjelder sykepenger, ville 
sykepengeretten fulgt 
av § 8-47 første ledd bokstav a, som 
bare ville gitt 65 % dekning. 
Når retten til foreldrepenger er 
opptjent, tapes ikke 
arbeidstakerstatus ved avbrudd i 
arbeidsforholdet, slik som for 
sykepenger. Dette skyldes 
at § 14-7 første ledd som nevnt bare 
gjelder beregningsgrunnlaget, og 
ikke bestemmelsen i § 8-15 andre 
ledd om opphør av 
arbeidstakerstatus ved avbrudd. Når 
kvinnen begynner å ta ut 
foreldrepenger etter et opphold i 
yrkesaktivitet, skal derfor 
foreldrepengene beregnes som for 
arbeidstakere. Utgangspunktet for 
foreldrepengegrunnlaget blir 
inntekten i det tidligere 
arbeidsforholdet. Også i slike tilfeller 
skal beregningsbestemmelsene i 
kapittel 8 anvendes konsekvent. 
Når det gjelder 
foreldrepengegrunnlaget for øvrig, 
viser vi til bestemmelsene om 
sykepengegrunnlaget i § § 8-10 , 
8-28 til 8-30, 8-35, 8-38, 8-40 til 8-43 
med merknader. 
Foreldrepenger umiddelbart etter 
en foreldrepengeperiode 
[Endret 10/07] 
Ved kort tidsrom mellom fødsler og 
adopsjoner opphører det løpende 
foreldrepengetilfelle så snart ny 
fødsel eller adopsjon medfører start 
av ny foreldrepengeperiode. 
Utgangspunktet for beregningen av 
”nye” foreldrepenger, vil være 
utbetalte foreldrepenger fra forrige 
stønadsperiode, dersom 
vedkommende ikke har hatt annen 
opptjening mellom 
stønadsperiodene. Dersom hun ved 
forrige periode hadde valgt 80 
prosent dekningsgrad for 
utbetalingen, blir denne 
utbetalingen også utgangspunktet 
for ny beregning. Det er denne 

 
History 
 
  
It is a condition for entitlement to benefits under this 
chapter that the person is a member of Insurance. 
 
  
§ 14-3. The employer's obligation to pay benefits abroad 
 
History 
 
  
When one member working abroad, are entitled to a benefit 
under this chapter, the employer pays the performance and 
receive reimbursement from insurance. 
 
  
II. Parents Money 
 
  
§ 14-5. General Provisions 
 
History 
 
  
Parental benefits can be paid to the child's mother and 
father at birth and by adoption of a child under 15 years. 
 
It may be granted parental benefits that the adoption of 
person who has parental responsibility when the other 
parent dies, or is granted custody pursuant to the Children 
Act, § § 38 and 63, unless they have had less access than 
similar Children Act § 43 second paragraph. 
 
Adoption of the spouse's children do not qualify for parental 
benefits. This does not apply when the adoption takes place 
during the benefit period at birth is still running.In such cases 
the adoptive parent the same rights as fathers in the 
remaining part of the benefit period, however, that the 
obligation to remove the quota does not apply. 
 
  
§ 14-6. Earning the right to parental benefit 
 
History 
 
  
The right to parental benefits earned through 
employment. Both mother and father can earn the right to 
parental benefits to be working with pensionable income (§ 
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inntekten vedkommende nå anses å 
kunne godtgjøre å ha ved oppstart 
av ny periode med foreldrepenger. 
Foreldrepenger umiddelbart etter 
en sykmelding 
En foreldrepengeperiode som følger 
umiddelbart etter en 
sykmeldingsperiode, anses som én 
sammenhengende periode. Både 
sykepenge- og 
foreldrepengegrunnlaget fastsettes 
da på bakgrunn av de opplysninger 
som er tilgjengelige på sykmeldings-
tidspunktet. Det skal ikke foretas 
noen endring av grunnlaget i 
perioden. Også når foreldrepenger 
velges med redusert dekningsgrad, 
blir grunnlaget det samme som på 
sykmeldingstidspunktet. 
Vedkommende vil imidlertid bare få 
utbetalt 80 % av dette. 
Dette får også betydning for en 
stønadsmottaker som får 
sykepenger før fødselen/adopsjonen 
etter § 8-47 første ledd bokstav a og 
går direkte over på foreldrepenger. 
Vedkommende får bare rett til 
foreldrepenger med den samme 
dekningsgrad (65 %). Dersom 
vedkommende har valgt 80 %, får 
hun 80 % av 65 %. 
Eksempel : 
En kvinnen er sykmeldt fra sin 70 % 
stilling og mottar sykepenger. 
Samme dag som hun starter sin 
stønadsperiode skulle hun, etter 
avtale med arbeidsgiver, ha økt sin 
stillingsandel til 100 %. Da hun rent 
faktisk ikke har begynt i den 
forhøyede stillingsandelen (ikke har 
vært fysisk på arbeidet), får hun 
foreldrepenger tilsvarende hva 
sykepengene utgjorde. 
Forholdet mellom foreldrepenger 
og sykepenger i perioden tre uker 
før fødselen 
Etter folketrygdloven § 14-10 første 
ledd starter foreldrepengeperioden 
ved fødsel senest tre uker før 
fødselen. I praksis er dette forstått 
som tre uker før termin. For kvinner 

3-15) for at least six of the last ten months before his 
withdrawal of parental benefit commences, see § § 14-10 
first and second paragraphs, and 14 -14 second 
paragraph. By adopting the mother have earned the right to 
parental care by the takeover. 
 
The pensionable income must annually respond to at least 
half the basic amount. 
 
Equated with economic activity are periods when it is given a 
benefit of subsistence in the form of unemployment benefits 
during unemployment under Chapter 4, sickness benefits 
pursuant to Chapter 8, the benefit of children's disease 
etc. under chapter 9 or rehabilitation funds pursuant to 
Chapter 11, or either parental or maternity benefits under 
this chapter. 
 
Equated with economic activity are also periods of 
 
a) wages from the employer during leave in conjunction with 
continuing education, 
b) severance pay under the Act of 4 March 1983 No. 3 
relating to state officials and more § 13, paragraph 6, 
c) black money under the Act of 28 July 1949 No. 26 relating 
to the Government Pension Fund § 24 third paragraph, 
d) pay from the employer, 
e) compulsory military military or civilian service or 
compulsory civil defense service. 
  
§ 14-7. Calculation of parental 
 
History 
 
  
Parents pay for each parent is calculated on the basis of their 
income by the same rules as for sickness benefit from 
insurance, see Chapter 8 Parental benefits to self-employed 
paid yet with 100 percent of the calculation. It provided no 
parental support for the portion of income that exceeds six 
times the basic amount. 
 
For a woman who receives unemployment benefit or 
sickness benefit under § 8-49, the calculation by. week is 
determined by income in the best six months of the last ten 
months before her withdrawal begins, see § 14.10 
subsections. 
 
For a member who is doing military or civilian service or 
compulsory civil defense service during the vesting period 
pursuant to § 14-6, the calculation at least equivalent to an 
annual income of three times the amount, if service has 
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som er sykmeldt, gjelder i 
utgangspunktet tilsvarende. 
Foreldrepengene skal tre inn tre 
uker før forventet termin, selv om 
kvinnen i prinsippet fortsatt er 
arbeidsufør pga. sykdom. 
Føder kvinnen før tre ukers perioden 
før termin starter stønadsperioden 
fra fødselstidspunktet, eventuelt fra 
det tidspunkt kvinnen har avtalt med 
sin arbeidsgiver. Det vises i denne 
forbindelse til merknadene til 
§ 14-10 første ledd. Det skal ikke 
foretas noen omregning fra 
sykepenger til foreldrepenger i disse 
tilfellene, da perioden faktisk starter 
på fødselsdatoen eller det avtalte 
tidspunktet. 
Hvis fødselen skjer før termindato 
har Arbeids- og velferdsdirektoratet i 
samråd med departementet gitt 
anvisning på hvordan disse sakene 
skal behandles. 
1.      Kvinnen har mottatt 
sykepenger fram til tre uker før 
termin. Fra dette tidspunktet skal 
sykepenger erstattes med 
foreldrepenger. Kvinnen føder 
imidlertid før termin. Det legges til 
grunn at faktisk fødselsdato ikke 
lenger skal ha betydning for 
forholdet mellom sykepenger og 
foreldrepenger i tre ukers perioden 
før faktisk fødsel. Det skal derfor 
ikke foretas noen omregning fra 
sykepenger til foreldrepenger i 
perioden tre uker før fødselsdatoen. 
Det forutsettes at kvinnen har satt 
fram krav om foreldrepenger før hun 
føder . 
2.      Kvinnen har mottatt 
sykepenger fram til faktisk fødsel og 
setter først fram krav om 
foreldrepenger etter at fødselen har 
skjedd. I slike tilfeller skal det 
fortsatt foretas en omregning fra 
sykepenger til foreldrepenger i tre 
ukers perioden før fødselsdatoen. 
Sosialdepartementet har blant annet 
uttalt: 
”Man bør i slike tilfeller ikke legge 

lasted or was intended to last more than 28 days. 
 
Parental benefits are provided for all days of the week 
except Saturday and Sunday. 
 
  
§ 14-8. Holiday pay of parental 
 
History 
 
  
Insurance provide vacation pay to workers with 10.2 per cent 
of the paid parental benefits for the first 12 weeks of each 
benefit period. If the parental benefit is paid at a reduced 
rate, see § 14-9, third paragraph, provided the holiday pay 
for the first 15 weeks. 
 
  
§ 14-9. The benefit period for parental 
 
History 
 
  
At birth, the benefit period of 235 benefit days (47 weeks) at 
the full rate or 285 benefit days (57 weeks) with a reduced 
rate. Benefit period after birth is 220 benefit days (44 weeks) 
at the full rate or 270 benefit days (54 weeks) with a reduced 
rate. 
 
The adoption benefit period is 220 benefit days (44 weeks) at 
the full rate or 270 benefit days (54 weeks) with a reduced 
rate. 
 
Full rate means that the parental benefit is paid at 100 
percent of the calculation.Reduced rate means that the 
parental benefit is paid at 80 per cent of the 
calculation. Beneficiary chooses rate of benefit period 
beginning and the election applies to the entire benefit 
period. If both parents receive parental benefits, they must 
select the same rate. 
 
For more births or if more children are adopted at the same 
time, the benefit period is extended by 25 benefit days (5 
weeks) for each child more than one if the full rate is 
selected. If the reduced rate is selected, the extension 35 
benefit days (7 weeks).The provisions of § 14-10 the first and 
sixth paragraphs apply correspondingly. 
 
The benefit period can be divided between the parents when 
both satisfy the conditions for entitlement to parental 
benefits pursuant to § 14-6. Excluded from sharing in the last 



opp til en ordning hvor det ”lønner 
seg” å motta sykepenger frem til 
termindato fordi det ikke er fremmet 
krav om fødselspenger. 
Trygdekontorene bør i slike saker 
sørge for å innhente opplysninger 
om termindato i forbindelse med 
behandlingen av sykepengesaken, 
slik at sykepengene stanses tre uker 
før termin. Det vil da være i den 
gravides egeninteresse å sørge for at 
krav om fødselspenger blir fremsatt i 
tide for å unngå stans i ytelser. En 
slik praksis vil også medføre at 
omregningsspørsmålet ikke blir 
aktuelt.” 
Som det fremgår av punkt 2, må det 
tilstrebes at disse sakene blir fulgt 
opp. Arbeids- og velferdsdirektoratet 
arbeider, på sykepengeområdet, 
med å få laget rutiner for å fange 
opp tilfeller der den sykmeldte er 
gravid, slik at sykepengene kan 
stanses i rett tid. Målet er at slike 
saker ikke skal oppstå. Skulle likevel 
enkelte slike saker oppstå, blir disse 
å behandle som en eventuell 
feilutbetalingssak på vanlig måte. 
§ 14-7 Andre ledd - 
Særbestemmelse for arbeidsløse 
Andre ledd inneholder en 
særbestemmelse for fastsettelse av 
foreldrepengegrunnlaget til kvinner 
som er blitt helt eller delvis 
arbeidsløse før fødselen ogmottar 
dagpenger eller sykepenger etter 
folketrygdloven § 8-49 på 
permisjonstidspunktet . Formålet 
med bestemmelsen er å gi mulighet 
til å oppjustere 
foreldrepengegrunnlaget til det som 
ville vært kvinnens normale 
arbeidsinntekt dersom hun ikke var 
blitt gravid. En gravid kvinne som er 
eller blir arbeidsledig vil ofte ha 
svært vanskelig for å finne seg nytt 
arbeid mens hun er gravid. Det er en 
av årsakene til at bestemmelsen kun 
er gjort gjeldende for kvinner og ikke 
for hver av foreldrene. 
Fra 1. juli 2006 vedtok Stortinget å 

15 benefit days (3 weeks) before and during the first 30 
benefit days (6 weeks) after birth, which is the part of the 
benefit period are reserved for the mother at birth. Except 
from the sharing is also 12 weeks are reserved for the father 
(paternal), see § 14-12. 
 
If the child dies during the benefit period may be taken out 
parental support for up to 30 benefit days (6 weeks) of the 
remaining part of the benefit period. 
 
  
§ 14-10. General provisions on the withdrawal of parental 
support 
 
History 
 
  
At birth, parents money earlier removed from the 60 benefit 
days (12 weeks) before birth. The mother may commence no 
later than the outlet 15 benefit days (3 weeks) before 
birth. This applies regardless of whether it is selected the full 
rate or reduced rate, see § 14-9, third paragraph. The father 
can not remove the parents money in the first 30 benefit 
days (6 weeks) after birth. However, this does not increase at 
all births, see § 14-9, fourth paragraph. 
 
The adoption can withdrawal of parental support at the 
earliest start when parents take over the care of the child. 
 
Parents' money must be removed within three years after 
the birth or care takeover. 
 
It is a condition for withdrawal of parental benefits that the 
recipient has the care of the child. The mother does not 
apply this condition in the first 30 benefit days (6 weeks) 
after birth. 
 
There is also a condition for withdrawal of parental benefits 
that the recipient does not work, see also § 14-16. 
 
Parents simultaneous withdrawal of parental support may 
not exceed 100 percent of the selected rate, see § 14-9, third 
paragraph. However, this does not increase at all childbirth 
or adoption of several children at once, see § 14-9, fourth 
paragraph, or upon withdrawal of quota, see § 14-12, second 
paragraph. 
 
Parental benefits must be removed continuously from the 
time the withdrawal starts, see also § 14-11. 
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gjeninnføre ferietilleggsordningen 
for arbeidsledige som har mottatt 
dagpenger i minst åtte uker. Dette 
får betydning for kvinner som får 
beregning etter særbestemmelsen i 
§ 14-7 andre ledd. Lovgiver utrykker 
vilje til å stille en kvinne som på 
permisjonstidspunktet mottar 
dagpenger, bedre når det gjelder 
beregning av 
foreldrepengegrunnlaget. Det legges 
til grunn at en kvinne som får 
fastsatt foreldrepengene etter 
særbestemmelsen, anses i forhold til 
beregningsgrunnlaget for å ha 
mottatt både dagpenger og 
ferietillegg i tidsrom hun har mottatt 
dagpenger, selv om ferietillegget 
først utbetales senere. Ved 
beregning av de seks beste 
månedene av de siste ti før 
stønadsperiodens start, skal 
perioder med dagpenger eller 
sykepenger etter § 8-49 som tas 
med, legges til med et ferietillegg på 
9,5 prosent når grunnlaget skal 
fastsettes. 
Se for øvrig om feriepenger og 
ferietillegg i rundskrivet til § 14-8. 
I praksis har det vist seg at 
fastsettelse etter særregelen har 
medført at enkelte kvinner har fått 
et lavere grunnlag enn de ville ha 
fått dersom hovedregelen i første 
leddet hadde vært benyttet. 
Trygderetten har behandlet to slike 
saker (Trygderettens kjennelser nr 
99-02854 og 01-00232). 
Trygderetten fortolket tidligere 
§ 14-5 andre leddet (tilsvarer dagens 
§ 14-7 andre ledd) innskrenkende, 
slik at grunnlaget ble fastsatt etter 
hovedregelen i tidligere § 14-5 første 
ledd (tilsvarer dagens § 14-7 første 
ledd) som ga et høyere grunnlag. 
I påvente av en lovendring endres 
praksis, slik at helt eller delvis 
arbeidsledige gravide med 
dagpenger, kan få grunnlaget 
fastsatt etter hovedregelen i § 14-7 
første ledd dersom dette gir et 

§ 14-11. Postponement of withdrawal of parental support 
 
History 
 
  
Withdrawal of parental benefits may be postponed 
 
a) if the person who receives parental benefits has a 
statutory holiday, 
b) when the person receiving the parental benefit is paid 
work full time, 
c) if the beneficiary because of illness or injury is totally 
dependent on help to take care of the child or is hospitalized, 
d) if the child is hospitalized. 
The matters referred to in subparagraph b, there must be a 
written agreement with the employer. For self-employed 
and freelancers, there must be a written agreement with the 
Labour and Welfare Service. The benefit period must be 
removed for at least 30 benefit days (6 weeks) before 
withdrawal can be postponed. 
 
Matters referred to in subparagraph c must be documented 
by a medical certificate. 
 
  
§ 14-12. Removal of quota 
 
History 
 
  
If both parents meet the conditions for entitlement to 
parental benefit, the benefit is 60 days (12 weeks) of the 
benefit period reserved for the father (paternity quota). 
 
The father can take the father's quota without regard to 
whether the requirements of § 14-13, first paragraph are 
met. Paternity can also be awarded along with the mother 
taking the graded parental benefits up to 50 per cent of the 
selected rate, see § 14-16. 
 
There may be exemptions from the provisions of subsection 
if the father because of illness or injury is totally dependent 
on help to take care of the child or is hospitalized. Conditions 
mentioned in the first sentence must be documented by a 
medical certificate. 
 
  
§ 14-13. Terms of father's use of parental benefits 
 
History 
 



høyere grunnlag. 
I saker hvor den gravide i 
opptjeningstiden har vært helt eller 
delvis dagpengemottaker, må derfor 
NAV lokalt vurdere om 
foreldrepengegrunnlaget skal 
fastsettes etter første eller andre 
ledd i § 14-7, ut fra hva som er mest 
gunstig for vedkommende. 
25 %-regelen 
Om praktiseringen av 25 %-regelen 
for delvis arbeidstakere - delvis 
arbeidsløse, se merknadene til 
paragrafens første ledd. 
Avstengningsperiode for dagpenger 
For at bestemmelsen i andre ledd 
skal komme til anvendelse er det et 
vilkår at kvinnen mottar dagpenger 
under arbeidsløshet på 
permisjonstidspunktet. Den som er i 
en avstengningsperiode, kan derfor 
ikke få fastsatt 
foreldrepengegrunnlaget etter 
særbestemmelsen. Grunnlaget må i 
slike tilfeller fastsettes etter første 
ledd, dvs. etter de samme regler 
som for sykepenger, som her må bli 
å beregne etter § 8-47 første ledd 
bokstav a. 
Kursstønad 
Kursstønad er likestilt med 
mottakelse av dagpenger, forutsatt 
at dagpengeretten er i behold, når 
det gjelder opptjening av rett til 
foreldrepenger. Når det gjelder 
beregningsgrunnlaget for 
foreldrepenger skal imidlertid 
dagpengene (før vedkommende gikk 
over på kursstønad)og ikke 
kursstønaden legges til grunn. 
Kursstønaden er ikke 
pensjonsgivende inntekt og er en 
sammensatt ytelse som skal dekke 
utgifter både til livsopphold og 
utgifter i forbindelse med 
kurset/arbeidstreningen. I de 
månedene vedkommende har 
mottatt kursstønad skal derfor 
dagpengene legges til grunn. Dette 
samsvarer også med § 8-49. 
Forsørgingstillegg 

  
The father may receive parental benefit only if the mother 
after the birth or care takeover 
 
a) go out to work, 
b) are accredited full-time education, 
c) take accredited training in combination with the work that 
together provide full-time, 
d) due to illness or injury is totally dependent on help to take 
care of the child, 
e) is hospitalized, 
f) attend full-time in an introduction after introduction law, 
Chapter 2, 
g) attend full-time in the qualification program pursuant to 
18 December 2009 No. 131 on social services in the labor 
and welfare administration, 
If the mother works part time for the birth or care takeover, 
the father's parental benefits reduced correspondingly to the 
mother's working hours. Does the mother stillingsdel least 75 
per cent of full working hours, you still risk parental benefit 
calculated in accordance with its own stillingsdel. 
 
If the mother receives grade parents money, see § 14-16, to 
his father's use of parental benefits pursuant to letter a not 
constitute a major part of the full performance than 
corresponding maternal stillingsdel. 
 
His father immediately after the first paragraph d and e also 
applies in the first 30 benefit days (6 weeks) after birth. 
 
Matters referred to in subparagraphs d and e must be 
documented by a medical certificate. 
 
Paternity, see § 14-12, and the expansion of multi childbirth 
or adoption of several children at once, see § 14-9, fourth 
paragraph, may be taken notwithstanding the terms of this 
provision. 
 
  
§ 14-14. Special rules where only the father has earned the 
right to parental benefit 
 
History 
 
  
If only his father has earned the right to parental benefit, the 
benefit period is limited to a maximum benefit period after 
the birth or care, see § 14-9. Both the birth and adoption 
should be made deductions for the portion of the benefit 
period are reserved for the mother after birth, see § 9.14, 
fifth paragraph. It is essential that the requirements of § 14-
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Det skal ikke legges til noe 
forsørgingstillegg for det nye barnet, 
idet loven bare gir anvisning på å ta 
hensyn til inntekten før fødselen. 
Arbeidsledige adoptivforeldre og 
arbeidsledig biologisk far 
Det fremgår klart av forarbeidene til 
særbestemmelsen for gravide 
arbeidsledige kvinner, at den ikke 
kommer til anvendelse på 
adoptivforeldre eller biologiske 
fedre. I Ot prp nr 41 (1990-91) 
sidene 6 og 7 står det: 
“Som nevnt mener departementet 
at det er den gravide kvinnen som 
står i en spesiell stilling fordi det 
gjerne vil være omtrent umulig for 
henne å skaffe seg arbeid dersom 
hun blir arbeidsledig eller permittert 
under svangerskapet. 
Departementet foreslår ingen 
tilsvarende unntaksregel når det 
gjelder beregningsgrunnlaget for 
omsorgspenger ved adopsjon. Her 
har begge adoptivforeldrene like 
rettigheter.” 
Adoptivforeldre og biologiske fedre 
som mottar dagpenger under 
arbeidsløshet eller sykepenger 
etter § 8-49 på det tidspunktet de 
går over på foreldrepenger, skal ha 
ytelsen beregnet som for sykepenger 
etter § 8-49. Vi viser her til § 8-49 
med merknader. 
§ 14-7 Tredje ledd - Avtjening av 
verneplikt 
Inntektsgrunnlaget skal minst svare 
til en årsinntekt på tre ganger 
grunnbeløpet, dersom tjenesten har 
vart eller er ment å vare mer enn 28 
dager. Opptjeningsgrunnlaget er en 
parallell til det som gjelder ved 
utbetaling av dagpenger ved 
arbeidsledighet. Hensikten er å sikre 
et minstegrunnlag. Dersom 
yrkesaktiviteten i 
opptjeningsperioden fører til et 
høyere grunnlag, skal foreldrepenger 
ytes etter vanlige regler da disse vil 
gi et gunstigere resultat. 
Bestemmelsen gjelder også for 

13 are met during the period and within the benefit period 
after the birth or care takeover, see § 09.14 subsections. His 
father's benefit period is reduced continuously when the 
conditions in § 14-13 are not met. 
 
The father can only take out parental support when the 
conditions in § 14-13 are met. 
 
The father may, notwithstanding the terms of § 14-13 
receive parental benefit in the same number of benefit days 
that fathers quota, see § 14-12, first paragraph, if the mother 
receives a disability pension from the State. 
 
  
§ 14-15. Withdrawal when the mother or the father has sole 
custody of the child 
 
History 
 
  
If one parent has sole care, he or she is entitled to receive 
parental benefit the remaining part of the benefit period. 
 
  
§ 14-16. Graduated withdrawal of parental support 
 
History 
 
  
By combining work provided the graded parents money. The 
outlet shall be equal to the difference between 100 percent 
position and the receiver stillingsdel, see also § 14-13. 
 
Excluded from the graduated payments is the part of the 
benefit period are reserved for the mother, see § 14-9 fifth 
paragraph, second sentence. 
 
Parents can take out classified parents money while in 
accordance with the provisions of § 14-10, sixth paragraph, 
and § 14-13, third paragraph. 
 
If the outlet is less than 100 per cent of the selected rate, see 
§ 14-9, third paragraph, extended outlet accordingly. 
 
It is a condition of graduated payments that there is a 
written agreement with the employer of part-time 
work. Each parent can take graduated payments based on an 
agreement with one employer at a time. For self-employed 
and freelancers, it is a condition of graduated payments that 
there is a written payment agreement with the Labour and 
Welfare Service. Lump sum maternity and adoption pay 
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kvinner som avtjener verneplikt. 
§ 14-7 Fjerde ledd - 
Foreldrepengedager 
Ingen merknader. 
§ 14-8 Feriepenger av 
foreldrepenger 
Utarbeidet av NAV Drift og 
utvikling, Fag drift og utvikling, 
Pensjon og ytelser 18.12.2006 
Gjelder fra 01.01.2007 
Sist endret 30.04.2010 av Arbeids- 
og velfersdirektoratet, Fagstab 
ytelser, Familieytelser jf. 
overskriftene: 
Feriepenger av foreldrepenger på 
bakgrunn av 
arbeidsavklaringspenger 
Ferietillegg til arbeidsledige 
Feriepenger til selvstendige 
næringsdrivende 
§ 14-8 Første ledd - Feriepenger 
Feriepenger til arbeidstakere 
Avgjørende for retten til feriepenger 
av foreldrepenger er hvorvidt 
foreldrene er å anse som 
arbeidstakere på tidspunktet for 
foreldrepengepermisjonen. 
Selvstendig næringsdrivende, 
frilansere og arbeidsledige har ikke 
rett til feriepenger. Arbeidsledige 
har imidlertid rett til ferietillegg, se 
nedenfor. Dersom både mor og far 
er arbeidstakere, har begge i 
utgangspunktet rett til feriepenger 
av utbetalte foreldrepenger. Retten 
til feriepenger er imidlertid 
begrenset til de 12 (15) første ukene 
av foreldrepengeperioden. Dette 
gjelder uavhengig av om perioden er 
forlenget ved flerbarns-
fødsel/adopsjon eller om 
stønadsperioden fordeles mellom 
mor og far. 
Dersom mor og far tar ut 
foreldrepenger samtidig i de første 
12 (15) ukene av stønadsperioden 
fordeles feriepengene automatisk 
mellom foreldrene. 
Hvis mor ikke har rett til feriepenger 
av foreldrepengene, fordi hun f.eks. 
forut for permisjonen har vært 

agreement with Social Security. 
 
§ 9.14 The benefit period for parental 
 
Prepared by NAV Operation and Development, Course 
management and development, pensions and benefits 
18/12/2006 
 
Valid from 01.01.2007 
 
Last modified 30/06/2011 see the headlines: 
§ 14-9 first paragraph - benefit period length at birth 
§ 9.14 The second paragraph - benefit period length by 
adoption 
§ 9.14 The fourth paragraph - Multiple births / adoptions 
 
§ 14-9 first paragraph - benefit period length at birth 
 
[Added 6 / 09, as amended 6 / 11] 
 
The law has been changed from 1 July 2011. The amendment 
means that the total benefit period is extended by one week 
to 47 weeks at 100 percent coverage and 57 weeks at 80 
percent coverage. Fredrekvoten extended by two weeks to 
12 weeks. The amendment applies to cases where childbirth 
is 1 July 2011 or later. If the birth is 30 June 2011 or 
Previously the benefit period before the ban applies.This 
circular is updated according to the amendment of 1 July 
2011. Benefit periods prior to the date stated in the circular 
that applied prior to 1 July 2011. 
 
The law was also changed from 1 July, 2009. This 
amendment means that the total benefit period was 
extended by two weeks to 46 weeks at 100 percent coverage 
and 56 weeks at 80 percent coverage. Paternity leave was 
extended to four weeks to 10 weeks. The amendment 
applies to cases where childbirth is 1 July 2009 or later. If the 
birth is 30 June 2009 or earlier, the benefit period before the 
ban applies. 
 
§ 9.14 The second paragraph - benefit period length by 
adoption 
 
[Added 6 / 09, as amended 6 / 11] 
 
The law has been changed from 1 July 2011. The amendment 
means that the total benefit period is extended by one week 
to 44 weeks at 100 percent coverage and 54 weeks at 80 
percent coverage. Fredrekvoten extended by two weeks to 
12 weeks. The amendment applies to cases where the date 
of care is 1 July 2011 or later. If the date of care is 30 June 
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selvstendig næringsdrivende, vil far 
som arbeidstaker kunne få utbetalt 
feriepengene for sin del av 
stønadsperioden. Dette gjelder selv 
om far avvikler sin del av 
stønadsperioden i slutten av den 
totale foreldrepengeperioden. 
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. 
Arbeids- og velferdsdirektoratet 
foretar av praktiske grunner selve 
utbetalingen av feriepengene. 
Feriepengene beregnes på grunnlag 
av de data NAV lokalt har registrert. 
Det er viktig at NAV lokalt er nøye 
med hvilken arbeidskategori som 
registreres inn i rutinen, både av 
statistikkhensyn og fordi valget av 
kategori styrer kontovalget og 
dermed utbetaling av feriepenger. 
Det er NAV lokalt som har 
vedtaksmyndighet når det gjelder 
utbetaling av feriepenger og som må 
besvare henvendelser på dette 
området. Dette gjelder også 
spørsmål om forskuttering av 
feriepengene. Se kommentarer til 
§ 22-10 femte ledd. 
Feriepenger av foreldrepenger på 
bakgrunn av 
arbeidsavklaringspenger 
[Tilføyd 4/10] 
Det utbetales ikke feriepenger av 
foreldrepenger som helt eller delvis 
er opparbeidet på bakgrunn av 
arbeidsavklaringspenger. 
Feriepenger av svangerskapspenger 
I de tilfeller der det ytes 
svangerskapspenger etter§ 14-4, gis 
det feriepenger etter § 14-4 sjette 
ledd, se kommentarene. 
Ferietillegg til arbeidsledige 
[Endret 4/10] 
Det gis ferietillegg til arbeidsledige 
som har mottatt dagpenger i minst 
åtte uker, jf. folketrygdloven §§ 4-14 

2011 or earlier, the benefit period before the ban 
applies. This circular is updated according to the amendment 
of 1 July 2011. Benefit periods prior to the date stated in the 
circular that applied prior to 1 July 2011. 
 
The law was also changed from 1 July, 2009. This 
amendment means that the total benefit period was 
forelenget by two weeks to 43 weeks at 100 percent 
coverage and 53 weeks at 80 percent 
coverage. Fredrekvoten was extended by four weeks to 10 
weeks. The amendment applies to cases where the date of 
care is 1 July 2009 or later. If the date of care is 30 June 2009 
or earlier, the benefit period before the ban applies. 
 
§ 9.14 The third paragraph - Coverage for parents money 
 
[Added 10/07] 
 
Parental benefits can be paid at the full rate, ie 100 per cent 
of the calculation or reduced rate, ie 80 per cent of the 
calculation, with a corresponding extension of benefit 
period. It is not fully consistent between the payout of 100 
and 80 percent of the foundation. This means that the total 
payout by 80 per cent coverage will be slightly lower than 
the payout would be at 100 percent coverage. 
 
§ 9.14 The fourth paragraph - Multiple births / adoptions 
 
[Amended 10/07, 6 / 11] 
 
Under this provision extended benefit period of more births 
or if more children are adopted simultaneously. 
 
This applies even if one or more of the children are stillborn. 
 
There are adequate provisions for the adoption is considered 
simultaneously. In most cases, the simultaneous adoption, 
children will come together to Norway. One must 
nevertheless accept that the children's arrival in Norway may 
vary. The intention is that the adoption of several children at 
once to trigger the right to an extended benefit period. 
 
Parents can choose a simultaneous withdrawal of parental 
support up to 200%, see § 14-10, sixth 
paragraph. Simultaneous withdrawal is limited to the 
additional benefit period that these parents are entitled 
to. At the same outlet should not be taken continuously, but 
can be divided into periods. 
 
The extension can also be included as part of a graded 
withdrawal. 
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og 8-49. 
Ferietillegget til arbeidsledige 
adoptivforeldre samt arbeidsledige 
biologiske fedre som får beregnet 
foreldrepenger som for sykepenger 
etter § 8-49, utbetales ved et samlet 
oppgjør i januar. Det utbetales derfor 
ikke feriepenger av foreldrepenger til 
denne gruppen. 
Ferietillegg til arbeidsledige kvinner 
som føder barn 
Arbeidsledige kvinner som føder 
barn og som får foreldrepengene 
beregnet etter særbestemmelsen i 
§ 14-7 andre ledd, får tillagt 
ferietillegget i grunnlaget for 
foreldrepengene. Det utbetales 
derfor ikke feriepenger av 
foreldrepengene til denne gruppen. 
Feriepenger til selvstendige 
næringsdrivende 
[Tilføyd 4/10] 
Det gis ikke feriepenger til 
selvstendig næringsdrivende eller 
frilanser. 
 L28.02.1997 nr. 19 Lov om 
folketrygd (folketrygdloven). 
 
Del IV. Ytelser ved sykdom m.m. 
 
  
Kapittel 14. Ytelser ved svangerskap, 
fødsel og adopsjon 
 
Bestemmelser om 
 
–    formål står i § 14-1 
–    medlemskap står i § 14-2 
–    arbeidsgiverens plikt til å 
utbetale ytelser i utlandet står i § 14-
3 
–    svangerskapspenger står i § 14-4 
–    foreldrepenger står i §§ 14-5 til 
14-16 
–    engangsstønad står i § 14-17 
–    forskrifter står i § 14-18 
  
§ 14-1. Formål 
 
Historikk 
 

 
The reference to § 10.14 subsection also provides that the 
father of multiple births or multiple child adoption can 
receive parental benefit at the same time with her mother in 
the first six weeks after the birth or care takeover, fathers 
quota included. In a letter dated 16 March 2011 states 
Children, Equality and Social Inclusion, among other things: 
 
"The relationship between the additional benefit period for 
all children birth and father's quota is not discussed at the 
tendon extensions of paternity leave. After the 1995 
legislative history and the National Insurance Act, § § 14-9 
and 14-10, there is nothing to suggest that the legislature has 
intended to extend the period of multi-children parents can 
have simultaneous use of parental benefits beyond those 
required by the wording of the Insurance Act. 
 
From this it seems clear that the legislator's intention has 
been that while removal of the extra benefit period for all 
children birth can be considered as a withdrawal of quota, 
but not the outlet that the quota itself gives special rights at 
all births. 
 
By all births can father take out the extra benefit period of 
five or seven weeks per child for more than one 
simultaneously with the mother, in the first six weeks after 
birth. The parents decide if this outlet should be quota or 
not. Apart from the extra week in multiple birth parents may 
not have the same time parents cash withdrawals, except for 
the exceptions that apply to all parents of graduated 
payments. " 
 
After the above are not the parents of all children birth to 
have simultaneous withdrawal of parental twice by the 
father takes the father's quota in the first six weeks after 
birth and later remove the extra benefit period while the 
mother receives parental benefits. 
 
Example: 
 
Parents are twins and have chosen 80 percent 
deknigsgrad. The parents have decided that the father 
should take the seven extra weeks in connection with multi-
child birth. In addition, they want the father to remove the 
quota in the first six weeks after birth and then continue with 
the extra week while the mother receives forldrepenger. Dad 
can get forldrepenger in the first six weeks. It means that he 
"uses up" six weeks of extra weeks, so that at 80 percent 
coverage only remains a week later, he can take the same 
time that the mother receives the benefit. Whether parents 
believe the quota or extra weeks of parental benefits is not 
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Formålet med ytelser etter dette 
kapitlet er å sikre inntekt for foreldre 
i forbindelse med svangerskap, 
fødsel og adopsjon. 
 
  
§ 14-2. Medlemskap 
 
Historikk 
 
  
Det er et vilkår for rett til ytelser 
etter dette kapitlet at 
vedkommende er medlem i trygden. 
 
  
§ 14-3. Arbeidsgiverens plikt til å 
utbetale ytelser i utlandet 
 
Historikk 
 
  
Når et medlem som arbeider i 
utlandet, har rett til en ytelse etter 
dette kapitlet, utbetaler 
arbeidsgiveren ytelsen og får 
refusjon fra trygden. 
 
  
II. Foreldrepenger 
 
  
§ 14-5. Generelle bestemmelser 
 
Historikk 
 
  
Foreldrepenger kan ytes til barnets 
mor og far ved fødsel og ved 
adopsjon av barn under 15 år. 
 
Det kan ytes foreldrepenger som ved 
adopsjon til person som har 
foreldreansvar når den andre av 
foreldrene dør, eller får tildelt 
foreldreansvaret i medhold av 
barneloven §§ 38 og 63, såfremt 
vedkommende har hatt mindre 
samvær enn tilsvarende barneloven 
§ 43 andre ledd. 

conclusive. They can only be simultaneously output a time 
when all children birth or adoptions. This means that while 
withdrawals exceeding the equivalent of a total of seven 
weeks 
 
If only the father meets the conditions for entitlement to 
parental (mother received lump sum), the father may choose 
to take out the extended benefit period from the birth or 
adoption date. 
 
If there is a risk that is wholly or partially remove the 
extension, does not apply to the terms of § 14-13, first 
paragraph. 
 
§ 9.14 The fifth paragraph - Sharing the benefit period 
between the parents 
 
His father's rights, as stated in this provision applies even if 
the father has no obligation to remove the father's quota. It 
may therefore well be that the father has the right to 
remove the parents money, but not the obligation to take 
the father's quota. 
 
When it comes to questions about his father's duty, ie the 
question of quota, refer to § 14-12 
 
§ 9.14 The sixth paragraph - The child's death 
 
The purpose of the provision of continued entitlement to 
parental benefit of the child's death is to prevent a sudden 
interruption of a planned continuous leave of absence with 
parental benefit. 
 
Parents are permitted to share the benefit period for 
parental benefits, including in connection with this scheme. 
 
The person or persons entitled to benefits are free to select 
the entire benefit period or to resume work earlier. 
 
In such cases, a similar six-week limitation whatever 
coverage their parents have chosen. 
 
Pursuant to § 14-9, third paragraph, the parent of the benefit 
period beginning choose coverage (80% or 100%). The 
election applies to the entire benefit period. If the child dies 
at birth or soon after adoption, this provision may 
adversely. Social Security Administration's decision No. 
93/02472 opens therefore the possibility that the choice of 
coverage can be reversed when the child dies shortly after 
birth. When a child dies is a prerequisite for selection, ie, an 
extended benefit period, no longer exists. 



 
Adopsjon av ektefellens barn gir ikke 
rett til foreldrepenger. Dette gjelder 
likevel ikke når adopsjonen finner 
sted mens stønadsperioden ved 
fødsel fortsatt løper. I slike tilfeller 
gis adoptivforelderen tilsvarende 
rettigheter som fedre i den 
resterende del av stønadsperioden, 
likevel slik at plikten til å ta ut 
fedrekvote ikke kommer til 
anvendelse. 
 
  
§ 14-6. Opptjening av rett til 
foreldrepenger 
 
Historikk 
 
  
Rett til foreldrepenger opptjenes 
gjennom yrkesaktivitet. Både moren 
og faren kan opptjene rett til 
foreldrepenger ved å være 
yrkesaktiv med pensjonsgivende 
inntekt (§ 3-15) i minst seks av de 
siste ti månedene før 
vedkommendes uttak av 
foreldrepenger tar til, se §§ 14-10 
første og annet ledd og 14-14 annet 
ledd. Ved adopsjon må moren ha 
opptjent rett til foreldrepenger ved 
omsorgsovertakelsen. 
 
Den pensjonsgivende inntekten må 
på årsbasis svare til minst halvparten 
av grunnbeløpet. 
 
Likestilt med yrkesaktivitet er 
tidsrom da det er gitt en ytelse til 
livsopphold i form av dagpenger 
under arbeidsløshet etter kapittel 4, 
sykepenger etter kapittel 8, stønad 
ved barns sykdom m.m. etter 
kapittel 9 eller 
arbeidsavklaringspenger etter 
kapittel 11, eller enten 
foreldrepenger eller 
svangerskapspenger etter kapitlet 
her. 
 

 
§ 10.14 General provisions on the withdrawal of parental 
support 
 
Prepared by NAV Operation and Development, Course 
management and development, pensions and benefits 
18/12/2006 
 
Valid from 01.01.2007 
 
Last modified 30/06/2009 cf heading. 
 
§ 10.14 The sixth paragraph - Continuous period 
 
§ 10.14 First part - When parental benefit period begins at 
birth 
 
Parents benefit period begins in any case not later than to 
run three weeks before birth. This also applies in cases 
where the mother wants to be at work in all or part of a 
three-week period before birth. Work during this period 
therefore not earned the right to parental benefit. 
 
In the period from 12 weeks to three weeks before the birth: 
 
In cases where it is agreed to leave, parental benefit period 
begins to run from the agreed date. In practice, agreed that 
often leave from three weeks before the expected time 
period. If the birth occurs before the agreed time, starting 
parental benefit period from the date of birth. 
 
If the mother actually gone out on maternity leave at some 
point before the agreed date for the educational leave 
beginning, this time decisive. 
 
Limitation of the father's ability to take out parental support 
at birth 
 
The provision in the fourth sentence states that the father, 
as a rule, can not remove the parents money in the first six 
weeks after birth. The father can not take out money before 
the birth parents. This follows from the second sentence. 
 
Father will be able to take out the expansion of multi-child 
births in the first six weeks after birth. This follows from the 
fifth sentence. There are also exceptions to the general rule 
if the conditions in § 14-13 subsection are met. See the notes 
to this provision. 
 
§ 10.14 Second part - When parents the period of adoption 
starts 



Likestilt med yrkesaktivitet er også 
tidsrom med 
 
a)   lønn fra arbeidsgiver under 
permisjon i forbindelse med videre- 
og etterutdanning, 
b)   ventelønn etter lov av 4. mars 
1983 nr. 3 om statens tjenestemenn 
m.m. § 13 nr. 6, 
c)   vartpenger etter lov av 28. juli 
1949 nr. 26 om Statens 
pensjonskasse § 24 tredje ledd, 
d)   etterlønn fra arbeidsgiver, 
e)   avtjening av militær- eller 
siviltjeneste eller obligatorisk 
sivilforsvarstjeneste. 
  
§ 14-7. Beregning av foreldrepenger 
 
Historikk 
 
  
Foreldrepenger til hver av foreldrene 
beregnes på grunnlag av 
vedkommendes inntekt etter de 
samme reglene som for sykepenger 
fra trygden, se kapittel 8. 
Foreldrepenger til selvstendig 
næringsdrivende ytes likevel med 
100 prosent av 
beregningsgrunnlaget. Det ytes ikke 
foreldrepenger for den del av 
inntekten som overstiger seks 
ganger grunnbeløpet. 
 
For en kvinne som mottar dagpenger 
under arbeidsløshet eller sykepenger 
etter § 8-49, kan 
beregningsgrunnlaget pr. uke 
fastsettes ut fra inntekten i de beste 
seks månedene av de siste ti 
månedene før hennes uttak tar til, se 
§ 14-10 første og annet ledd. 
 
Til et medlem som avtjener militær- 
eller siviltjeneste eller obligatorisk 
sivilforsvarstjeneste i 
opptjeningstiden etter § 14-6, skal 
beregningsgrunnlaget minst svare til 
en årsinntekt på tre ganger 
grunnbeløpet, dersom tjenesten har 

 
Adoption from abroad 
 
By adopting from abroad the care takeover as a rule, to take 
place when parents come to Norway with the child and has 
custody of it. 
 
If care takeover occurs during the stay abroad, the care the 
acquisition is deemed to have occurred on the date specified 
in the adoption papers. Insurance office can provide parents 
money from that time. 
 
Adoption after care 
 
It may be that the adoption license first come long after care 
takeover. The foster care placement is taken over the care 
first, then comes perhaps the question of adoption up. The 
provision should be interpreted so that the right to adoption 
benefit arises when there is care with a view to adoption, 
and there is reason to believe that the adoption will go in 
order. 
 
§ 10.14 Paragraph - Three-year deadline for withdrawal of 
parental support 
 
Parental benefits are not granted after the child is three 
years or after it has been three years of care takeover. This 
limit is absolute. The limit also applies to graduated 
payments cf. § 14-16 and by extension see § 14-11. 
 
§ 14-10 Fourth paragraph - Caring for your child 
 
The demand for care should not be interpreted as 
beneficiary is completely cut off from other activities. The 
person may, for example. go to school, or heldagsskole, or 
course. The decisive factor is that the mother or father has 
the daily responsibility for the child and have not resumed 
their professional activity (see below). 
 
If the child is hospitalized, the condition is deemed to have 
care for the child met when the child visited 
regularly. Parents benefit period may be postponed in such 
cases, see § 14-11, first paragraph. During the child's hospital 
stay may be entitled to attendance allowance for the 
caregiver, see Chapter 9 with comments. 
 
§ 14-10 Fifth paragraph - Absence from work 
 
The condition of absence of this provision, the entire benefit 
period, the period before birth. 
 



vart eller var ment å vare mer enn 
28 dager. 
 
Foreldrepenger ytes for alle dagene i 
uken unntatt lørdag og søndag. 
 
  
§ 14-8. Feriepenger av 
foreldrepenger 
 
Historikk 
 
  
Trygden yter feriepenger til 
arbeidstakere med 10,2 pst. av 
utbetalte foreldrepenger for de 
første 12 ukene av hver 
stønadsperiode. Dersom 
foreldrepenger er utbetalt med 
redusert sats, jf. § 14-9 tredje ledd, 
ytes det feriepenger for de første 15 
ukene. 
 
  
§ 14-9. Stønadsperioden for 
foreldrepenger 
 
Historikk 
 
  
Ved fødsel er stønadsperioden 235 
stønadsdager (47 uker) med full sats 
eller 285 stønadsdager (57 uker) 
med redusert sats. Stønadsperioden 
etter fødselen er 220 stønadsdager 
(44 uker) med full sats eller 270 
stønadsdager (54 uker) med 
redusert sats. 
 
Ved adopsjon er stønadsperioden 
220 stønadsdager (44 uker) med full 
sats eller 270 stønadsdager (54 uker) 
med redusert sats. 
 
Full sats betyr at foreldrepenger 
utbetales med 100 pst. av 
beregningsgrunnlaget. Redusert sats 
betyr at foreldrepenger utbetales 
med 80 pst. av 
beregningsgrunnlaget. 
Stønadsmottaker velger sats ved 

Resumes the receiving parental work full time, and there is 
no possibility of deferral under § 14-11, first paragraph, 
letter b), the right to parental benefit away if parents money 
not paid to the other parent. If the person concerned in the 
work until the benefit period is over, the parents money 
again be provided. 
 
If the person is partially resume work before the benefit 
period for parental benefits has expired, the provision of 
differentiated parental benefit period is thus correspondingly 
extended. It can also be provided graded parental support in 
combination with graded parents money to the other 
parent. The benefit period will be extended at the same time 
withdrawals in total, full parental support. If he starts in 
another part time job, takes a few extra shifts, paid 
directorships, etc., the same grading as mentioned. Ref: § 14-
16. 
 
For other types of income in the form of, for example, 
dividends, severance or similar that they do not physically 
have worked for, is not considered this as a working parent 
and money is not reduced. 
 
It has been said above must be separated from the system of 
graded withdrawal of parental § 14-16, which can give 
parents a prolonged withdrawal in combination with a partial 
resumption of work. 
 
§ 10.14 The sixth paragraph - Concomitant use of parental 
benefits 
 
As a general rule, not the parents receive more than 100 
percent parental together when they take parental benefit at 
the same time. 
 
This does not increase at all childbirth or adoption of several 
children at once, see the commentary to § 14-9, fourth 
paragraph. From this rule also apply except the termination 
of the quota at the same time that the mother receives 
classified parental allowance of up to 50 percent, see the 
commentary to § 14-12, second paragraph. 
 
§ 10.14 The seventh paragraph - Continuous period 
 
[Amended 6 / 09] 
 
Since the benefit period is considered continuous, it can not 
extend beyond the date which is calculated pursuant to § 14-
9, first and second paragraph, unless the period is exposed 
according to § 14-11 or graduated payments pursuant to § 
14-16. The benefit period can not in any case extend beyond 



stønadsperiodens begynnelse, og 
valget gjelder for hele 
stønadsperioden. Dersom begge 
foreldrene mottar foreldrepenger, 
må de velge samme sats. 
 
Ved flerbarnsfødsler eller hvis flere 
barn blir adoptert samtidig, blir 
stønadsperioden utvidet med 25 
stønadsdager (5 uker) for hvert barn 
mer enn ett dersom full sats er valgt. 
Dersom redusert sats er valgt, blir 
utvidelsen 35 stønadsdager (7 uker). 
Bestemmelsene i § 14-10 første og 
sjette ledd gjelder tilsvarende. 
 
Stønadsperioden kan deles mellom 
foreldrene når begge fyller vilkårene 
for rett til foreldrepenger etter § 14-
6. Unntatt fra deling er de siste 15 
stønadsdagene (3 ukene) før og de 
første 30 stønadsdagene (6 ukene) 
etter fødselen, som er den delen av 
stønadsperioden som er forbeholdt 
moren ved fødsel. Unntatt fra deling 
er også 12 uker som er forbeholdt 
faren (fedrekvoten), se § 14-12. 
 
Dersom barnet dør i 
stønadsperioden, kan det tas ut 
foreldrepenger i opptil 30 
stønadsdager (6 uker) av den 
gjenværende del av 
stønadsperioden. 
 
  
§ 14-10. Generelle bestemmelser om 
uttak av foreldrepenger 
 
Historikk 
 
  
Ved fødsel kan foreldrepenger 
tidligst tas ut fra 60 stønadsdager 
(12 uker) før fødselen. Moren kan 
senest påbegynne uttaket 15 
stønadsdager (3 uker) før fødselen. 
Dette gjelder uavhengig av om det er 
valgt full sats eller redusert sats, se § 
14-9 tredje ledd. Faren kan ikke ta ut 
foreldrepenger i de første 30 

the three year period in the third paragraph. 
 
Provision must be interpreted so that even if the benefit 
period must run continuously, there is no obligation to be 
the beneficiary at any time during the period. Stay in the 
benefit period which are not entitled to an extension lead, 
however, that one loses the benefit weeks. We also refer to 
the notes to the fifth paragraph. 
 
Example 
 
Father will wind up quota as of week 47 and through Week 
56 of the benefit period.Due to unforeseen circumstances it 
becomes difficult for him to take time off in week 47 He may 
fail to remove the quota in week 47, and then remove the 
quota in the weeks 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 and 56, he 
received, no performance in week 47, but the week is 
counted in the current parental benefit period. 
 
§ 11.14 Suspension of the use of parental benefits 
 
Prepared by NAV Operation and Development, Course 
management and development, pensions and benefits 
18/12/2006 
 
Valid from 01.01.2007 
 
Last modified 30.06.2011 of Labour and Welfare, faculty 
benefits, family benefits office see the headlines: 
§ 14-11 Subsection b) - delay due to paid work full-time 
When the father should be postpone 
 
  
 
§ 11.14 The first paragraph letter a) - delay due to statutory 
holiday 
 
[Amended 6 / 09] 
 
The parental benefit period may be postponed due to 
statutory holiday. The statutory holiday means holiday that 
follows the Holidays Act. Contractual holiday, such as tariff-
attached holiday, do not qualify for deferral. 
 
Holidays carried over from the previous year and pre-holiday 
must be documented by the employer. 
 
Your holiday can be taken out at any time during the benefit 
period. Has mother taken out parental support in the period 
to any division between the parents (26/36 weeks), she may 
in accordance with this provision to cancel the benefit period 



stønadsdagene (6 ukene) etter 
fødselen. Dette gjelder likevel ikke 
utvidelsen ved flerbarnsfødsler, se § 
14-9 fjerde ledd. 
 
Ved adopsjon kan uttak av 
foreldrepenger tidligst påbegynnes 
når foreldrene overtar omsorgen for 
barnet. 
 
Foreldrepengene må tas ut innen tre 
år etter fødselen eller 
omsorgsovertakelsen. 
 
Det er et vilkår for uttak av 
foreldrepenger at mottakeren har 
omsorgen for barnet. For moren 
gjelder likevel ikke dette vilkåret i de 
første 30 stønadsdagene (6 ukene) 
etter fødselen. 
 
Det er videre et vilkår for uttak av 
foreldrepenger at mottakeren ikke 
er i arbeid, se likevel § 14-16. 
 
Foreldrenes samtidige uttak av 
foreldrepenger kan ikke overstige 
100 pst. av valgt sats, se § 14-9 
tredje ledd. Dette gjelder likevel ikke 
utvidelsen ved flerbarnsfødsler eller 
ved adopsjon av flere barn samtidig, 
se § 14-9 fjerde ledd eller ved uttak 
av fedrekvote, se § 14-12 annet ledd. 
 
Foreldrepenger må tas ut 
sammenhengende fra det tidspunkt 
uttaket starter, se likevel § 14-11. 
 
  
§ 14-11. Utsettelse av uttak av 
foreldrepenger 
 
Historikk 
 
  
Uttak av foreldrepenger kan utsettes 
 
a)   når den som mottar 
foreldrepenger har lovbestemt ferie, 
b)   når den som mottar 
foreldrepenger er i inntektsgivende 

by taking statutory holiday, before the father begins his 
quota (§ 14-12). 
 
In particular, the parliamentary representatives and holidays 
 
At that time the Parliament sitting together, regulated 
representatives entitled to leave of the Proposition. 104 
(2004-2005), the Constitution and Parliament's Rules of 
Procedure. Leave in connection with the birth or adoption be 
granted for up to one year and is continuous from birth or 
care takeover regardless of whether the Parliament is 
collected or not. Parliamentary Representatives are not 
employees of the work the legal sense and is therefore not 
under the Holidays Act provisions.Parliamentary 
Representatives holiday falls outside the direct wording of 
the Insurance Act. For Members of Parliament should not be 
worse off than other members, this parental leave could be 
interrupted with an estimated holiday period during the 
summer period equivalent to the statutory holiday. 
 
We show in this regard, the Ministry of Children and Family 
Ministry's letter of 18June 1999 where it states the 
following: 
 
"The Ministry considers that parliamentary representatives 
should have the same opportunity for exposure of the 
benefit period as employees. In the Ministry's view, this 
delay access authorized in a more liberal interpretation of § 
14-7, fourth paragraph, second sentence on the suspension 
of the benefit period because of a statutory holiday. Ministry 
asks hereby Social Security Administration to organize their 
practices so that Members of Parliament on this basis are 
entitled to an extension of benefit period for termination of 
the intended holiday. The Ministry assumes that the period 
of intended holiday does not go beyond the "statutory" 
holiday after holiday law. " 
 
§ 14-11 Subsection b) - delay due to paid work full-time 
 
[Amended 6 / 11] 
 
When the person who receives parental benefits temporarily 
in paid work full time, the withdrawal of parental money 
exposed. The postponement means that the harvesting is 
interrupted and displaced in their entirety in the period of 
work items because neither parent receives parental benefits 
during this period. 
 
The whole period of parental benefits can be suspended, 
with the exception of three weeks before and six weeks after 
birth. Paternity can also be exposed. Number of weeks of 



arbeid på heltid, 
c)   dersom stønadsmottakeren på 
grunn av sykdom eller skade er helt 
avhengig av hjelp til å ta seg av 
barnet eller er innlagt i 
helseinstitusjon, 
d)   dersom barnet er innlagt i 
helseinstitusjon. 
Ved forhold som nevnt i bokstav b, 
må det foreligge skriftlig avtale med 
arbeidsgiver. For selvstendig 
næringsdrivende og frilansere må 
det foreligge skriftlig avtale med 
Arbeids- og velferdsetaten. 
Stønadsperioden må tas ut 
sammenhengende i minst 30 
stønadsdager (6 uker) før uttak kan 
utsettes. 
 
Forhold som nevnt i bokstav c må 
dokumenteres med legeerklæring. 
 
  
§ 14-12. Uttak av fedrekvote 
 
Historikk 
 
  
Dersom begge foreldre fyller 
vilkårene for rett til foreldrepenger, 
er 60 stønadsdager (12 uker) av 
stønadsperioden forbeholdt faren 
(fedrekvote). 
 
Faren kan ta ut fedrekvoten uten 
hensyn til om vilkårene i § 14-13 
første ledd er oppfylt. Fedrekvoten 
kan også tas ut samtidig med at 
moren tar ut graderte 
foreldrepenger på opptil 50 pst. av 
valgt sats, se § 14-16. 
 
Det kan gjøres unntak fra 
bestemmelsene i første ledd dersom 
faren på grunn av sykdom eller 
skade er helt avhengig av hjelp til å 
ta seg av barnet eller er innlagt i 
helseinstitusjon. Forhold som nevnt i 
første punktum må dokumenteres 
med legeerklæring. 
 

parental benefits that the father may be entitled to if the 
mother receives disability benefits, may also be exposed. 
 
The Proposition. No. 104 (2004-2005) Ministry writes: 
 
"The Ministry believes that this delay is usually only valid for 
short periods. The Ministry therefore proposes no separate 
limit on how long the delay may be beyond what is required 
by the proposed general limit of 3 years cf bill § 14-10 third 
paragraph. " 
 
The wording will not be required to the duration of full-time 
work for the extension to take place. In a letter dated 
30 November 2006 to Labour and Welfare Ministry points 
out that § 14.11 provides for deferral of the benefit period as 
a result of full-time work down to a single day. 
 
In § 14-11, second paragraph, last sentence states that the 
benefit period must be removed for at least six weeks before 
the withdrawal can be postponed. This condition will 
however only apply if the benefit period shall be suspended 
for two weeks or more. It is shown here to the letter of 
30 November 2006 to Labour and Welfare Ministry which 
specifies the following: 
 
"The amended Act § 14-11, second paragraph, last sentence, 
it is a condition that the benefit period must be removed for 
at least six weeks before the withdrawal can be 
postponed. The outlet must therefore be started before it 
can be postponed.Such conditions are not cleared for 
classified outlets see § 14-16. The boundaries between full-
time work in single day and part-time work in a short period, 
however, in some cases unclear. The legislative history is 
therefore specified in which cases the requirement for six 
weeks prior withdrawals will apply see the statement on p. 
30 of the Proposition. No. 104 (2004-2005) where it is stated 
that the delay here means continuous full-time employment 
of a certain duration, initially at least two weeks. The 
Ministry considers that the requirement for six weeks prior 
continuous output is full-time employment of a certain 
duration, initially at least two weeks. 
 
"Simple Days on full-time work is on this basis are treated 
under the rules of postponement cf, § 14-11, but that the 
requirement for six weeks prior withdrawals only enter if 
full-time work is in two weeks or more. Postponement due 
to work in single days or shorter periods than two weeks can 
therefore be granted even if the benefit period is not taken 
out for six weeks. " 
 
It should be noted that the parents money in the first six 



  
§ 14-13. Generelle vilkår for farens 
uttak av foreldrepenger 
 
Historikk 
 
  
Faren kan ta ut foreldrepenger bare 
dersom moren etter fødselen eller 
omsorgsovertakelsen 
 
a)   går ut i arbeid, 
b)   tar offentlig godkjent utdanning 
på heltid, 
c)   tar offentlig godkjent utdanning i 
kombinasjon med arbeid som i sum 
gir heltid, 
d)   på grunn av sykdom eller skade 
er helt avhengig av hjelp til å ta seg 
av barnet, 
e)   er innlagt i helseinstitusjon, 
f)   deltar på heltid i 
introduksjonsprogram etter 
introduksjonsloven kapittel 2, 
g)   deltar på heltid i 
kvalifiseringsprogram etter lov 18. 
desember 2009 nr. 131 om sosiale 
tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen, 
Dersom moren arbeider deltid etter 
fødselen eller omsorgsovertakelsen, 
blir farens foreldrepenger redusert 
tilsvarende reduksjonen i morens 
arbeidstid. Utgjør morens stillingsdel 
minst 75 pst. av full arbeidstid, får 
likevel faren foreldrepenger 
beregnet i samsvar med sin egen 
stillingsdel. 
 
Dersom moren mottar graderte 
foreldrepenger, se § 14-16, kan 
farens uttak av foreldrepenger etter 
bokstav a ikke utgjøre en større del 
av full ytelse enn tilsvarende morens 
stillingsdel. 
 
Farens rett etter første ledd 
bokstavene d og e gjelder også i de 
første 30 stønadsdagene (6 ukene) 
etter fødselen. 
 

weeks after birth can not be used for flexible outlet 
(extension of benefit period and grading). The rule of six 
weeks prior consecutive withdrawals are practical 
implications of adoption and in cases where the mother does 
not have the right and the father takes the parents money on 
an independent basis. 
 
For employees there is a requirement for a written contract 
of employment with the employer and the self-employed 
persons must enter into a payment agreement with NAV 
office to postpone the period. See comments to § 14-11, 
second paragraph. 
 
If the beneficiary is unable to work during the delay 
comprises the right to delay as long as full-time work was 
originally agreed. In cases where the absence is to extend 
beyond this point must be considered whether parents 
money can be postponed because of illness, see § 14-11, first 
paragraph, letter c). 
 
When the father should be postpone 
 
[Amended 6 / 09, 6 / 11] 
 
In the regular benefit period is the extent of father's parental 
cash withdrawals depending on the mother's 
employment. The assumption that the father in this period 
to postpone their regular parental cash withdrawal is that 
the mother while being in employment or education, etc.. in 
accordance with the terms of § 14-13. It is a requirement 
that the mother is active in the period the father works full 
time for delay. In addition, the mother will be in operation 
when the father actually receive parental benefits. 
 
If the father after the regular benefit period (week 44/54) 
after birth, wants to postpone the withdrawal of parent 
money that is not paternal, there is no requirement that the 
mother is active when the father is at work. It is sufficient 
that the mother is active when the father actually receive 
parental benefits. 
 
If there is a paternal father wants to delay, there is no 
requirement that the mother is active either when the father 
works full-time to suspend paternal or he actually takes the 
benefit period that quota. The same applies to the period of 
foreldrpenger father can be entitled to if the mother receives 
a disability pension. 
 
Example 
 
Mother begins at work when the remaining 15 weeks of the 



Forhold som nevnt i bokstavene d og 
e må dokumenteres med 
legeerklæring. 
 
Fedrekvoten, se § 14-12, og 
utvidelsen ved flerbarnsfødsler eller 
ved adopsjon av flere barn samtidig, 
se § 14-9 fjerde ledd, kan tas ut uten 
hinder av vilkårene i denne 
bestemmelsen. 
 
  
§ 14-14. Særlige regler der bare 
faren har opptjent rett til 
foreldrepenger 
 
Historikk 
 
  
Hvis bare faren har opptjent rett til 
foreldrepenger, er stønadsperioden 
oppad begrenset til stønadsperioden 
etter fødsel eller 
omsorgsovertakelse, jf. § 14-9. Både 
ved fødsel og adopsjon skal det 
gjøres fratrekk for den delen av 
stønadsperioden som er forbeholdt 
moren etter fødselen, jf. § 14-9 
femte ledd. Det er en forutsetning at 
vilkårene i § 14-13 er oppfylt under 
perioden og innenfor 
stønadsperioden etter fødselen eller 
omsorgsovertakelsen, se § 14-9 
første og annet ledd. Farens 
stønadsperiode reduseres løpende 
når vilkårene i § 14-13 ikke er 
oppfylt. 
 
Faren kan bare ta ut foreldrepenger 
når vilkårene i § 14-13 er oppfylt. 
 
Faren kan uten hinder av vilkårene i 
§ 14-13 ta ut foreldrepenger i 
samme antall stønadsdager som 
fedrekvoten, se § 14-12 første ledd, 
hvis moren mottar uførepensjon fra 
folketrygden. 
 
  
§ 14-15. Uttak når moren eller faren 
er alene om omsorgen for barnet 

regular benefit period.Father has the right to parental 
benefit with 100 percent in 15 weeks, starting with a full 
withdrawal. Father has provided for this period included the 
entire paternal.Father, however, want to work fully for 20 
days (4 weeks) in the remaining five weeks of the benefit 
period, and have agreed this with the employer. Prerequisite 
for postponement without loss of the benefit period is that 
the mother is at work (at least 75 per cent) during both the 
delay and during the remaining outlet. 
 
If the mother worked in a 50 percent position would grace 
period of 20 days in the example have been reduced to ten 
days. The math shows this: 
 
50% x 20 days = 10 days 
100% 
 
Example 
 
When the mother has taken out parental support in their 
time and shared time, the father planned to take the father's 
quota, but he seeks to postpone for five weeks because of 
full-time work. Mother should not work in this period. Upon 
withdrawal of the quota is not required for native 
activity. The father may thus be an extension of paternity 
leave. 
 
Example 
 
Mother and father will share time with their parents 
money. Elected coverage is 80 percent. Mother shall have 
the first 32 weeks, then the father take the whole 
paternal.Father will also have the remaining 13 weeks of the 
common period. After the father is finished with paternal, he 
included an agreement with the employer that he was for 50 
weeks to work full time. In such cases, the mother working 
full time to the expiry of 54 weeks after birth for the father 
to get exposure, with the exception of the period, the father 
takes the father's quota. There is no requirement for native 
activity after it has been 54 weeks after birth. But the mother 
must be in operation when the father actually takes out 
foreldepengene after 50 weeks of full-time work. 
 
§ 14-11 Subsection c) - delay due to illness or admission to 
hospitals 
 
The benefit period may be postponed if the beneficiary 
because of illness or injury is totally dependent on help to 
take care of the child or is hospitalized. 
 
The Ministry's statement in the Proposition. No. 104 



 
Historikk 
 
  
Hvis en av foreldrene er alene om 
omsorgen, har han eller hun rett til å 
ta ut foreldrepenger den 
gjenværende delen av 
stønadsperioden. 
 
  
§ 14-16. Gradert uttak av 
foreldrepenger 
 
Historikk 
 
  
Ved delvis arbeid ytes det graderte 
foreldrepenger. Uttaket skal tilsvare 
differansen mellom 100 prosent 
stilling og mottakers stillingsdel, se 
likevel § 14-13. 
 
Unntatt fra gradert uttak er den 
delen av stønadsperioden som er 
forbeholdt moren, se § 14-9 femte 
ledd annet punktum. 
 
Foreldrene kan ta ut graderte 
foreldrepenger samtidig i samsvar 
med bestemmelsene i § 14-10 sjette 
ledd og § 14-13 tredje ledd. 
 
Dersom uttaket er mindre enn 100 
pst. av valgt sats, se § 14-9 tredje 
ledd, forlenges uttaket tilsvarende. 
 
Det er et vilkår for gradert uttak at 
det foreligger en skriftlig avtale med 
arbeidsgiver om delvis arbeid. Hver 
av foreldrene kan bare ta gradert 
uttak ut fra avtale med én 
arbeidsgiver av gangen. For 
selvstendig næringsdrivende og 
frilansere er det et vilkår for gradert 
uttak at det foreligger en skriftlig 
utbetalingsavtale med Arbeids- og 
velferdsetaten. Engangsstønad ved 
fødsel og adopsjon utbetalingsavtale 
med trygdekontoret. 
 

(2004/2005), which refers to statements of the 
Proposition. No. 52 (1999-2000) and Proposition. No. 7 
(1993-94) will be the basis for assessment. 
 
The Ministry stated in Proposition. No. 104 (2004-2005): 
 
"The Ministry maintains the proposal from the consultation 
paper, and suggests that the wording in the current § 9.14 is 
used with respect to the postponement of the benefit period 
and with regard to exemptions from the father's quota. The 
intention is that the disease concept of change should be 
practiced in the same way as disease concept in current § 
9.14, fifth paragraph, letter d and e has been practiced. The 
change will mean that there is something easier to postpone 
benefit period because of illness than it is in accordance with 
applicable law. " 
 
The Ministry stated in Proposition. No. 7 (1993-94): 
 
"Short-term illness due to influenza like shall not give rise to 
the transfer of parental or adoption benefits. The need must 
be documented by a special medical certificate. 
 
The Ministry has concluded that a non-re should introduce 
the phrase "completely cut off from caring for the child 
because of their illness." The wording chosen should provide 
guidance on a restrictive practice, while being more flexible 
than previous laws. It should be open to the father is present 
even if the mother for example. ability to provide the child 
with food, but need help to put the baby to him. In other 
words, it may not be a condition that the mother is 
"absolutely prevented" from leaving care. It can not be 
claimed that the mother is unable to provide the child with 
food, physical care or psychological stimulus. The aim must 
be to identify situations where the mother is so ill that she is 
totally dependent on help from her father to take care of the 
child. It may be a matter of serious pelvic pain disorders, 
rheumatic disorders, recurrent fainting attack or other 
illness. " 
 
Furthermore, the Ministry states in Ot. Proposition. No. 52 
(1999-2000): 
 
"However, [may] be a need for care after birth because of 
illness or injury in situations where the mother has not 
earned the right to maternity leave. ... 
 
The Ministry finds that the introduction of independent 
earning the right to maternity leave for fathers should also 
be opened for the father can take out their rights after birth 
is a need for care because the mother because of physical or 



 
§ 14-9 Stønadsperioden for 
foreldrepenger 
Utarbeidet av NAV Drift og 
utvikling, Fag drift og utvikling, 
Pensjon og ytelser 18.12.2006 
Gjelder fra 01.01.2007 
Sist endret 30.06.2011 jf. 
overskriftene:  
§ 14-9 Første ledd - 
Stønadsperiodens lengde ved 
fødsel  
§ 14-9 Andre ledd - 
Stønadsperiodens lengde ved 
adopsjon  
§ 14-9 Fjerde ledd - 
Flerbarnsfødsler/adopsjon 
§ 14-9 Første ledd - 
Stønadsperiodens lengde ved fødsel 
[Tilføyd 6/09, endret 6/11] 
Loven er endret fra 1. juli 2011. 
Lovendringen innebærer blant annet 
at den totale stønadsperioden 
forlenges med en uke til 47 uker ved 
100 prosent dekningsgrad og 57 uker 
ved 80 prosent dekningsgrad. 
Fredrekvoten utvides med to uker 
til 12 uker. Lovendringen gjelder for 
tilfeller der fødsel er 1. juli 2011 eller 
senere. Dersom fødsel  er 30. juni 
2011 eller tidlgere er 
det stønadsperiodene før 
lovendringen som 
gjelder. Rundskrivet oppdateres i 
henhold til lovendringen fra 1. juli 
2011. Stønadsperiodene forut for 
denne datoen fremkommer av 
rundskrivet som gjaldt frem til 1.juli 
2011. 
Loven ble også endret fra 1. juli 
2009. Denne lovendringen 
innebærer blant annet at den totale 
stønadsperioden ble forlenget med 
to uker til 46 uker ved 100 prosent 
dekningsgrad og 56 uker ved 80 
prosent dekningsgrad. Fedrekvoten 
ble utvidet til med fire uker til 10 
uker. Lovendringen gjelder for 
tilfeller der fødsel er 1. juli 2009 eller 
senere. Dersom fødsel er 30. juni 
2009 eller tidligere, er 

mental illness or admission to hospitals are not able to take 
care of the child. 
 
In situations where the mother is ill after birth, the father get 
maternity leave based on their earning and stillingsdel. 
 
In assessing whether there is a need for care, it would be 
natural to build on the criteria for ftrl § § 14-9, first 
paragraph, and 14-17, second paragraph is applied in 
situations where the mother or adoptive has earned the 
right to maternity or adoption benefits. 
 
The provision must also be able to capture situations where 
the mother because of disability or incapacity is totally 
dependent on help to take care of the child after birth. In 
that case there will be a need for care that should trigger his 
father's right to maternity leave in line with the disease. The 
fact that the mother is receiving disability benefits will not in 
itself trigger a right for the father. The need must be in these 
situations are documented with special medical certificate. " 
 
There must be a concrete assessment in each case based on 
the medical certificate, see the comments to § 14-11, third 
paragraph. 
 
Example 
 
Beneficiary break both arms and have to go with plaster for 
six weeks. Functional description of the doctor provides 
information about the person because of plaster arms can 
not lift the baby, change diapers, wash the child, etc. In such 
a case would the beneficiary be totally dependent on help to 
take care of the child. 
 
Example 
 
The benefit recipient sprain foot and must wear support 
bandages. Functional description of the doctor provides 
information about the person must use crutches outdoors, 
but they work well indoors if they can rest the leg once in a 
while during the day. In such a case would the beneficiary be 
able to take ava child without help from others. 
 
Joint disease entity 
 
Disease concept of this paragraph also applies to extension 
quota (§ 14-12) and the father the right to remove 
foreldepenger (§ 14-13). 
 
The consequence of a common disease entity in paragraphs 
14-11, 14-12 and 14-13) is that parents can choose the 
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det  stønadsperiodene før 
lovendringen som gjelder. 
§ 14-9 Andre ledd - 
Stønadsperiodens lengde ved 
adopsjon 
[Tilføyd 6/09, endret 6/11]   
Loven er endret fra 1. juli 2011. 
Lovendringen innebærer blant annet 
at den totale stønadsperioden 
forlenges med en uke til 44 uker ved 
100 prosent dekningsgrad og 54 uker 
ved 80 prosent dekningsgrad. 
Fredrekvoten utvides med to uker 
til 12 uker. Lovendringen gjelder for 
tilfeller der dato for 
omsorgsovertakelse er 1. juli 2011 
eller senere. Dersom dato for 
omsorgsovertakelse er 30. 
juni 2011 eller tidligere, er 
det  stønadsperiodene før 
lovendringen som gjelder. 
Rundskrivet oppdateres i henhold til 
lovendringen fra 1. juli 2011. 
Stønadsperiodene forut for denne 
datoen fremkommer av rundskrivet 
som gjaldt frem til 1.juli 2011. 
Loven ble også endret fra 1. juli 
2009. Denne lovendringen 
innebærer blant annet at den totale 
stønadsperioden ble forelenget med 
to uker til 43 uker ved 100 prosent 
dekningsgrad og 53 uker ved 80 
prosent dekningsgrad. Fredrekvoten 
ble utvidet med fire uker til 10 uker. 
Lovendringen gjelder for tilfeller der 
dato for omsorgsovertakelse er 1. 
juli 2009 eller senere. Dersom dato 
for omsorgsovertakelse er 30. 
juni 2009 eller tidligere, er 
det stønadsperiodene før 
lovendringen som gjelder. 
§ 14-9 Tredje ledd - Dekningsgrad 
for foreldrepenger 
[Tilføyd 10/07] 
Foreldrepenger kan velges utbetalt 
med full sats, dvs. 100 prosent av 
beregningsgrunnlaget eller redusert 
sats, dvs. 80 prosent av 
beregningsgrunnlaget, med 
tilsvarende forlengelse av 
stønadsperioden. Det er ikke fullt 

benefit period shall be transferred to the other parent or the 
beneficiary to postpone the period. 
 
Partly disease 
 
There may be cases where the beneficiary documents the 
disease and is totally dependent on help in taking care of the 
child such as two to three days a week. If the person gets 
help these days, can he care the remaining days of the 
week. This is often the case where the person has been sick 
for a longer period and gradually gets better. 
 
The Ministry stated in Proposition. No. 104 (2004-2005): 
 
"In the case of partial disease, the Ministry agreed with the 
National Insurance Administration that it would be 
appropriate to transfer money to parents father a few days a 
week. Similarly, the benefit period could be extended by a 
few days per week in this Type3 in Proposition. 104 (2004-
2005), n situations. " 
 
Example 
 
My mother has severe pelvic pain, but is 
recovering. Functional description shows that the mother 
can care if she is two days a week, will help to care. In such a 
case would be the beneficiary could receive an extension of 
the benefit period on the days she relies on help. 
 
§ 11.14 First paragraph d) - delay because the child is 
hospitalized 
 
When the child is provided parents money is formally 
admitted to a health institution to the period of parental 
delayed. The period may be postponed corresponding period 
the child was hospitalized in such cases there may be 
entitled to attendance allowance for the parents pursuant to 
Chapter 9 We refer to the notes to Chapter 9 
 
§ 11.14 Other joints - conditions for deferral because of paid 
work full-time 
 
When applying for a postponement because of full-time 
employment is a condition that there is a written contract 
between the employee the employer. This agreement must 
state that the person will be working full time and in which 
period he or she will work as well as the number of weeks / 
days with full parental support to be used for exposure. Both 
parties must sign the agreement. The original agreement 
provided NAV. The parties retain their own copy. Self-
employed and freelancers can conclude a corresponding 



samsvar mellom utbetaling av 100 
og 80 prosent av grunnlaget. Dette 
innebærer at totalutbetalingen ved 
80 prosent dekning vil være noe 
lavere enn utbetalingen ville vært 
ved 100 prosent dekning. 
§ 14-9 Fjerde ledd - 
Flerbarnsfødsler/adopsjon 
[Endret 10/07, 6/11] 
Etter denne bestemmelsen utvides 
stønadsperioden ved 
flerbarnsfødsler eller dersom flere 
barn blir adoptert samtidig. 
Dette gjelder selv om ett eller flere 
av barna er dødfødt. 
Det finnes tilfredsstillende regler for 
når adopsjon regnes som samtidig. I 
de fleste tilfeller av samtidig 
adopsjon vil barna komme samlet til 
Norge. Man må likevel akseptere at 
barnas ankomst til Norge kan 
variere. Hensikten er at adopsjon av 
flere barn på en gang skal utløse rett 
til utvidet stønadsperiode. 
Foreldrene kan velge ett samtidig 
uttak av foreldrepenger på opptil 
200 %, se § 14-10 sjette ledd. 
Mulighet for samtidig uttak er 
imidlertid begrenset til den ekstra 
stønadsperioden som disse 
foreldrene er berettiget til. Samtidig 
uttak må ikke tas ut 
sammenhengende, men kan deles 
opp i perioder. 
Utvidelsen kan også inngå som en 
del av et gradert uttak. 
Henvisningen til § 14-10 første ledd 
åpner også for at far ved 
flerbarnsfødsler eller 
flerbarnsadopsjon kan ta ut 
foreldrepenger samtidig med moren 
i de første seks ukene etter fødselen 
eller omsorgsovertakelsen, 
fedrekvoten inkludert. I brev av 16. 
mars 2011 uttaler Barne-, 
likestillings- og 
inkluderingsdepartementet blant 
annet: 
"Forholdet mellom den ekstra 
stønadsperioden ved flerbarnsfødsel 
og fedrekvoten er ikke diskutert ved 

written agreement with NAV. 
 
The benefit recipient may enter into an agreement for an 
extension after the benefit period is started. The benefit 
recipient may also terminate the contract earlier than 
planned, if the employer agrees. It can also be entered into 
several agreements during a benefit period. 
 
The agreement provided / agreed with the NAV in good time 
before the beneficiary must begin to work. In cases where 
the agreement is submitted after the employment has 
started, the NAV normally consider the erroneously paid 
benefits. 
 
§ 11.14 Paragraph - conditions for postponement due to 
illness, injury or admission to hospitals 
 
It is a condition of postponement / transfer of the benefit 
period because of illness or injury that there is a special 
medical certificate. This medical certificate must contain a 
functional description which specifically states: 
 
• how the illness / injury affects the ability to take care of the 
child 
 
• the extent to which beneficiary is dependent on 
 
• the estimated duration of the disease. 
 
In the case of postponement / transfer of the benefit period 
because the child is hospitalized, the institution must confirm 
the admission and the period for it. 
§ 14.12 Removal of quota 
 
Prepared by NAV Operation and Development, Course 
management and development, pensions and benefits 
18/12/2006 
 
Valid from 01.01.2007 
 
Last modified 30.06.2010 of Labour and Welfare, faculty 
benefits, family benefits office see the headlines: 
§ 14-12 Subsection - Terms and Conditions 
Especially in the removal of quota for the areas offshore and 
onshore facilities 
§ 14.12 The second paragraph 
§ 14.12 The third part - the exception 
 
 
 § 14-12 Subsection - Terms and Conditions 
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sener utvidelser av fedrekvoten. 
Etter 1995-forarbeidene og 
folketrygdloven §§ 14-9 og 14-10 er 
det ingenting som tyder på at 
lovgiver har ment å utvide perioden 
flerbarnsforeldre kan ha samtidig 
uttak av foreldrepenger ut over det 
som følger av ordlyden i 
folketrygdloven. 
Ut i fra dette synes det klart at 
lovgivers intensjon har vært at 
samtidig uttak av den ekstra 
stønadsperioden ved flerbarnsfødsel 
kan regnes som uttak av fedrekvote, 
men ikke at uttak at fedrekvote i seg 
selv gir særlige retter ved 
flerbarnsfødsler. 
Ved flerbarnsfødsler kan far ta ut 
den ekstra stønadsperioden på fem 
eller sju uker per barn ut over ett 
samtidig med mor, også i de første 
seks ukene etter fødselen. Foreldrene 
velger selv om dette uttaket skal 
være fedrekvote eller ikke. Ut over 
de ekstra ukene ved flerbarnsfødsel 
kan ikke foreldrene ha samtidig 
foreldrepengeuttak, bortsett fra de 
unntakene som gjelder for alle 
foreldre ved gradert uttak." 
Etter ovenstående kan ikke 
foreldrene ved flerbarnsfødsel ha 
samtidig uttak av foreldrepenger  to 
ganger ved at far tar ut fedrekvoten i 
de første seks ukene etter fødsel og 
senere tar ut den ekstra 
stønadsperioden samtidig med at 
mor mottar foreldrepenger. 
Eksempel: 
Foreldrene får tvillinger og har valgt 
80 prosent deknigsgrad. Foreldrene 
har bestemt at far skal ta de syv 
ekstra ukene i forbindelse med 
flerbarnsfødselen. I tillegg ønsker de 
at far skal ta ut fedrekvote i de første 
seks ukene etter fødselen  for så å 
fortsette med de ekstra ukene 
samtidig med mor mottar 
forldrepenger. Far kan 
få forldrepenger i de første seks 
ukene. Det betyr at han "bruker opp" 
seks uker av ekstra ukene, slik at det 

[Amended 8 / 07, 10/07, 11/07, 6 / 09, 6 / 10, 6 / 11] 
 
The law has been changed from 1 July 2011. The amendment 
means that the paternal extended by two weeks to 12 
weeks. The amendment applies to cases where the birth / 
date of care adoption is 1 July 2011 or later. If the birth date 
/ date for care adoption is 30 June 2011 and previously 
applicable benefit period before the ban. This circular is 
updated according to the amendment of 1 July 2011. Benefit 
periods prior to the date stated in the circular that applied 
prior to 1 July 2009 and 1July 2011. 
 
The law was also changed from 1 July 2010. This 
lLovendringen means that there is no requirement for the 
father's right to the quota that the mother has earned the 
money to parents in a position of 50 percent or more. The 
amendment applies to cases where the birth date / date for 
care adoption is 1 July 2010 or later. If the birth date / date 
of care is 30 June 2010 and earlier, there is a requirement 
that the mother has worked at least half time in the 
qualifying period. 
 
The law was also changed from 1 July, 2009. This 
amendment means that the father's quota was extended by 
four weeks to 10 weeks. The amendment applies to cases 
where the birth / date of care adoption is 1 July 2009 or 
later. If the birth date / date for care adoption is 30 June 
2009 and previously applicable benefit period before the 
ban. 
 
 The conditions for it to be right and duty quota: 
 
the mother must meet the conditions for parental allowance, 
see § 6.14, 
father must meet the conditions for parental allowance, see 
§ 06.14 
Father must complete the vesting requirement of having 
been gainfully employed for at least six of the last ten 
months, at the time he should take the father's quota. He 
can thus earn the right, while the mother receives parental 
support, in principle, all the way to further the child's age of 
three years / three years after the assumption of care where 
parents money to the mother has been taken out and graded 
or exposed. Parents may be at a later time during the benefit 
period indicate that the father still should be paternal, 
although this was initially transferred her mother, when the 
benefits start of the period was no entitlement to quota. It 
will not be that NAV has no obligation to follow this up 
during the benefit period. When it comes to what income 
will be based on father's calculation, the starting point will 
be the income he has when he starts his withdrawal of 



ved 80 prosent dekningsgrad bare 
gjenstår en uke som han senere kan 
ta samtidig med at mor mottar 
stønad. Hvorvidt foreldrene mener 
det fedrekvote eller ekstra-ukene 
med foreldrepenger er ikke 
avgjørende. De kan bare få samtidig 
uttak en gang ved flerbarnsfødsel 
eller adopsjoner. Det betyr at 
samtidig uttak maksimalt kan 
utgjøre tilsammen syv uker 
Dersom bare far fyller vilkårene for 
rett til foreldrepenger (mor mottatt 
engangsstønad), kan far velge å ta ut 
den utvidede stønadsperioden fra 
fødsels- eller adopsjonstidspunktet. 
Dersom det er faren som helt eller 
delvis skal ta ut utvidelsen, gjelder 
ikke vilkårene i § 14-13 første ledd. 
§ 14-9 Femte ledd - Deling av 
stønadsperioden mellom foreldrene 
Farens rett, slik den fremgår av 
denne bestemmelsen, gjelder selv 
om faren ikke har plikt til å ta ut 
fedrekvoten. Det kan derfor gjerne 
være slik at faren har rett til å ta ut 
foreldrepenger, men ingen plikt til å 
ta fedrekvoten. 
Når det gjelder spørsmål om farens 
plikt, dvs. spørsmål om fedrekvote, 
viser vi til § 14-12 
§ 14-9 Sjette ledd - Ved barns død 
Formålet med bestemmelsen om 
fortsatt rett til foreldrepenger ved 
barnets død er å hindre et brått 
avbrudd i en planlagt løpende 
permisjon med foreldrepenger. 
Foreldrenes adgang til å dele 
stønadsperioden for foreldrepenger, 
gjelder også i forbindelse med denne 
ordningen. 
Den eller de stønadsberettigede står 
fritt til å velge hele stønadsperioden 
eller å gjenoppta arbeidet tidligere. 
I slike tilfeller gjelder en lik seks 
ukers begrensning uansett hvilken 
dekningsgrad foreldrene har valgt. 
Etter § 14-9 tredje ledd, kan 
foreldrene ved stønadsperiodens 
begynnelse velge dekningsgrad 
(80 % eller 100 %). Valget gjelder for 

paternity leave. Even if he chooses to take the father's quota 
over different periods, the calculation is fixed as the initial 
payment.This also applies if your income has changed 
significantly. 
 
If the father is applying for an extension of paternity leave, 
the conditions for the quota to be met at this time. This 
means that he must have earned the right to parental 
benefit at this time and that the income father at this time 
are the basis for the calculation of what the parents are cash 
back. The father may therefore not earn the right to quota or 
a higher basis (income increase) by exposing the period. An 
extension of the period involves only a displacement of an 
already existing law. In such cases, therefore, income fungal 
clearing form from the employer obtained and stored in the 
case. 
 
Paternity leave should be combined constitute 12 full weeks, 
but the danger is not obliged to take their share of the quota 
as continuous full-time leave. Paternity can also be divided in 
several periods. Parents can take out classified parental 
benefit at the same time, eg. so that both working half time 
and receive 50% parents money each. In this case, the father 
taking the parents money for 24 weeks for the father's quota 
is deemed terminated. This is stated in Proposition. No. 13 
(1992-93) page 9 
 
If it is in favor of the father to the first 12 weeks of the 
father's benefit period is considered as a withdrawal of 
quota. The multi-child birth, this also applies in the period 
immediately after birth. We show closer to § 14-9, fourth 
paragraph with comments. Paternity may be deemed 
liquidated at a later stage of the benefit period if it is more 
appropriate for the father. 
 
Paternity leave must be liquidated within the child's age of 
three years or three years after the adoption took 
place. Paternity fall generally over the extent it is used or not 
set forth requirements for an extension. For questions about 
transmission of the paternal mother's, see the notes to § 14-
12, third paragraph. 
 
Under current provisions of the Insurance Act, there is no 
obstacle to the father's quota can wind up at the same time 
as he terminates holiday. That means, for example. him 
while he receives parental benefit for the quota will receive 
holiday pay from employment. The reason for this is that 
there is no legal basis in Section 14 to preclude withdrawal of 
parental support while they take their holidays. 
 
The same applies if the father wants to terminate the 
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hele stønadsperioden. Dersom 
barnet dør ved fødselen eller rett 
etter adopsjonen, kan denne 
bestemmelsen virke uheldig. 
Rikstrygdeverkets kjennelse nr. 
93/02472 åpner derfor muligheten 
for at valget av dekningsgrad kan 
omgjøres når barnet dør rett etter 
fødselen. Når barnet dør er 
forutsetningen for valget, dvs. en 
lengre stønadsperiode, ikke lenger til 
stede. 
  
§ 14-10 Generelle bestemmelser om 
uttak av foreldrepenger 
Utarbeidet av NAV Drift og 
utvikling, Fag drift og utvikling, 
Pensjon og ytelser 18.12.2006 
Gjelder fra 01.01.2007 
Sist endret 30.06.2009 jf. 
overskriften. 
§ 14-10 Sjette ledd - 
Sammenhengende periode 
§14-10 Første ledd - Når 
foreldrepengeperioden ved fødsel 
starter 
Foreldrepengeperioden begynner i 
alle tilfeller senest å løpe tre uker før 
fødselen. Dette gjelder også i de 
tilfeller der moren ønsker å være i 
arbeid i hele eller deler av tre ukers 
perioden før fødselen. Arbeid i dette 
tidsrommet gir derfor heller ikke 
opptjening av rett til foreldrepenger. 
I perioden fra 12 uker til tre uker før 
fødsel: 
I tilfeller der det er inngått avtale om 
permisjon, begynner 
foreldrepengeperioden å løpe fra 
det avtalte tidspunkt. I praksis 
avtales som oftest permisjon fra tre 
ukerstidspunktet før forventet 
termin. Dersom fødselen inntrer før 
det avtalte tidspunkt, starter 
foreldrepengeperioden fra 
fødselsdatoen. 
Har moren faktisk gått ut i 
foreldrepermisjon på et tidspunkt 
før det avtalte tidspunkt for 
permisjonens begynnelse, blir dette 
tidspunktet avgjørende. 

father's quota by taking out single day during the week he 
usually does not work. This may be relevant if he works part 
time. 
 
Example: 
 
The father works part-time, so that he works only four 
days. He claims the 60-day quota regardless of their position, 
proportion, provided other conditions are present.He can 
choose to take out their 60 benefit days for 12 weeks or take 
single day for a total of 60 days. 
 
Especially in the removal of quota for the areas offshore and 
onshore facilities 
 
[Added 10/07, as amended 6 / 09, 6 / 11] 
 
Paternity leave are entitled to 60 calendar days of parental 
benefit. For most people, withdrawal of quota lead to 
absence from work. After working the law, parents entitled 
to leave of absence for a total of twelve months at birth. The 
parents have any right to leave when the provision of 
parental support from the State. Upon withdrawal of the 
father's quota, the father normally take 12 weeks of this 
parental leave. It must be assumed that it is not possible to 
convert this leave the court for a shorter period of time even 
if the employee works more intensively in periods of his 
turnus.Permisjonen will be able to cover both work time and 
time off in a rotation period. A rotation that includes 
intensive work in a period, will be compensated with time off 
to meet the Working Environment Act provisions on working 
hours. 
 
The National Insurance Act Chapter 14 governs what the 
father is entitled to the payment of parental benefits and the 
employer may be reimbursed in case he pays wages below 
the quota period. The employer only has an independent 
responsibility to pay wages in these cases about it the 
employee has a contractual right to full salary during this 
period. If the employer pays wages, every day except 
Saturday and Sunday compensated. In cases where salary is 
on an hourly basis, will therefore not compensation under 
the father's quota is calculated in the same manner as the 
employer period (sickness benefit), that is only for days it 
would have been paid for. 
 
Employers can receive a refund paid when: 
 
, pursuant to the collective agreement stated that employers 
must pay wages when an employee is on leave from his work 
under the Working Environment Act in order to receive 
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Begrensning i fars mulighet til å ta 
ut foreldrepenger ved fødsel 
Bestemmelsen i fjerde punktum 
fastslår at far, som hovedregel, ikke 
kan ta ut foreldrepenger i de første 
seks ukene etter fødselen. Faren kan 
heller ikke ta ut foreldrepenger før 
fødselen. Dette følger av 
bestemmelsens andre punktum. 
Far vil imidlertid kunne ta ut 
utvidelsen ved flerbarnsfødsler i de 
første seks ukene etter fødselen. 
Dette følger av bestemmelsens 
femte punktum. Det gjøres også 
unntak fra hovedregelen dersom 
vilkår i § 14-13 fjerde ledd er oppfylt. 
Se merknadene til denne 
bestemmelsen. 
§ 14-10 Andre ledd - Når 
foreldrepengeperioden ved 
adopsjon starter 
Adopsjon fra utlandet 
Ved adopsjon fra utlandet regnes 
omsorgsovertakelsen som 
hovedregel å finne sted når 
foreldrene kommer til Norge 
sammen med barnet og har den 
daglige omsorgen for det. 
Dersom omsorgsovertakelsen skjer 
under oppholdet i utlandet, kan 
omsorgsovertakelsen anses for å ha 
funnet sted fra den dato som 
fremgår av adopsjonspapirene. NAV 
lokalt kan da yte foreldrepenger fra 
det tidspunktet. 
Adopsjonsbevilling etter 
omsorgsovertakelse 
Det kan forekomme at 
adopsjonsbevillingen først kommer 
lenge etter omsorgsovertakelsen. 
Ved fosterhjemsplassering overtas 
først omsorgen, deretter kommer 
kanskje spørsmålet om adopsjon 
opp. Bestemmelsen bør tolkes slik at 
retten til adopsjonspenger inntrer 
når det foreligger 
omsorgsovertakelse med sikte på 
adopsjon, og det er grunnlag for å 
anta at adopsjon vil gå i orden. 
§ 14-10 Tredje ledd - Tre års frist for 
uttak av foreldrepenger 

parental support or 
in pursuance of the individual employee's employment 
contract stated that the employer shall pay wages when an 
employee is on leave from his work under the Working 
Environment Act in order to receive parental benefits. 
 The employer may not receive a refund paid when the 
employee has no leave and be paid salaries according to 
basic standard working conditions. In such cases the 
employer does not advance wages due to leave. 
 
If the employee and employer disagree about certain 
collective rights, this must be resolved according to their 
own procedures. In a dispute about the right to leave for the 
Working Environment Act § 12-5, the Dispute Resolution 
Appeals Board by the same law to decide this. 
 
  
 
§ 14.12 The second paragraph 
 
[Amended 6 / 09, 6 / 11] 
 
This clause can take the risk out fathers quota regardless of 
the usual conditions for the right to take parental 
support. There is thus no requirement that the mother 
should be in the activity or because of illness or injury be 
completely dependent on help to take care of the child. The 
father can take the father's quota without regard to whether 
the mother for example. on leave, terminates holiday, 
unemployed or her employment is terminated in whole or in 
part. The amount of parental benefit coverage shall not 
exceed 100%. Exceptions to this are given in § 14-12, second 
paragraph, second sentence, see notes below. 
 
Example: 
 
Mother and father worked full time during the qualifying 
period. Dad wants to take 12 weeks leave before the mother 
resumes work. In those 12 weeks, the father shall be entitled 
to parental allowance (quota), while the mother does not 
want to have earned income or the right to parental 
benefit. Father is not entitled to parental benefits beyond 
the father's quota before the mother resumes work or 
before any of the other terms in § 14-13 are met. 
 
Quota while the mother receives classified parental 
 
As discussed in the comments above, the total parental 
benefit coverage does not exceed 100%. The second 
paragraph, second sentence, however, pursuant to an overall 
parental benefit coverage up to 150%. It is a condition that 
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Foreldrepenger ytes ikke etter at 
barnet er fylt tre år eller etter at det 
har gått tre år etter 
omsorgsovertakelsen. Denne 
grensen er absolutt. Grensen gjelder 
også ved gradert uttak jf. § 14-16 og 
ved utsettelse jf. § 14-11. 
§ 14-10 Fjerde ledd - Omsorg for 
barnet 
Kravet til omsorg bør ikke fortolkes 
slik at stønadsmottaker er helt 
avskåret fra andre aktiviteter. 
Vedkommende kan f.eks. gå på 
skole, eventuelt heldagsskole, eller 
kurs. Avgjørende er at mor eller far 
har det daglige ansvar for barnet og 
ikke har gjenopptatt sin 
yrkesaktivitet (se nedenfor). 
Blir barnet innlagt på sykehus, anses 
vilkåret om å ha omsorg for barnet 
oppfylt når barnet besøkes jevnlig. 
Foreldrepengeperioden kan 
imidlertid utsettes i slike tilfeller, 
jf. § 14-11 første ledd. Under barnets 
sykehusopphold kan det foreligge 
rett til pleiepenger for 
omsorgspersonen, jf. kapittel 9 med 
merknader. 
§ 14-10 Femte ledd - Fravær fra 
arbeidet 
Vilkåret om fravær i denne 
bestemmelsen, gjelder hele 
stønadsperioden, også tidsrom før 
fødselen. 
Gjenopptar den som mottar 
foreldrepenger arbeidet på fulltid, 
og det ikke er aktuelt med utsettelse 
etter § 14-11 første ledd, bokstav b), 
faller retten til foreldrepenger bort, 
dersom foreldrepengene ikke 
utbetales til den andre av 
foreldrene. Slutter vedkommende i 
arbeidet igjen før stønadsperioden 
er over, vil foreldrepenger på nytt 
kunne ytes. 
Dersom vedkommende delvis 
gjenopptar arbeidet, før 
stønadstiden for foreldrepenger er 
utløpt, kan det ytes graderte 
foreldrepenger Stønadsperioden blir 
i så fall tilsvarende forlenget. Det 

terminates the father's quota while the mother works at 
least 50%. 
 
§ 14.12 Paragraph - Exceptions 
 
[Amended 6 / 09, 6 / 10, 6 / 11] 
 
In accordance with § 12.14 subsection er12 weeks of the 
benefit period reserved for the father if both the mother and 
father meet the conditions for entitlement to parental 
benefit. In some cases there is no quota. The 12 weeks can 
then be removed from the mother. 
 
Cases where there is no quota: 
 
When the father is not entitled to parental benefit, see § 14-
12, first paragraph and § 14.6, 
when the mother has sole custody of the child, see § 14-15, 
In cases where there is no quota, transferred quota week to 
the mother. 
 
When the mother has sole custody of the child, the father 
still remove the quota if the parents agree, and other 
conditions are met. 
 
Exceptions due to illness or admission to hospitals 
 
In cases where the risk due to own illness or injury is totally 
dependent on help to take care of the child or is hospitalized, 
it is not a requirement that he must take out 12 weeks of 
parental benefits of the total benefit period. In such cases, 
the period is transferred to the mother. It is entitled to 
special medical certificate, see the commentary to § 14-11, 
third paragraph. 
 
It is the same disease concept that applies under this 
paragraph that the postponement due to illness in § 14-11, 
first paragraph, letter c). It appears, therefore, in its entirety 
to the commentary to § 14-11, first paragraph, letter c). 
 
The intention behind the system of quota and that it is a 
flexible scheme suggests that there is no need for extensive 
exemptions. 
 
The Ministry states including following Proposition. 104 
(2004-2005): 
 
"Paternity leave was introduced for fathers to take more 
active part in the care of the child's first year. The purpose of 
the paternal suggest that the exception entry is restricted. " 
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kan også ytes graderte 
foreldrepenger i kombinasjon med 
graderte foreldrepenger til den 
andre av foreldrene. 
Stønadsperioden vil ikke bli 
forlenget ved samtidig uttak som i 
sum utgjør fulle foreldrepenger. 
Dersom vedkommende begynner i 
en annen deltidsjobb, tar noen 
ekstravakter, har betalt styreverv 
e.l., gjelder tilsvarende gradering 
som nevnt. Jf. § 14-16. 
Når det gjelder andre typer inntekter 
i form av for eksempel utbytte, 
etterlønn eller lignende som 
vedkommende ikke fysisk har 
arbeidet for, anses ikke dette som 
arbeid og foreldrepengene 
reduseres ikke. 
Det som er sagt over må ses adskilt 
fra ordningen med gradert uttak av 
foreldrepenger § 14-16 , som kan gi 
foreldrene et forlenget uttak i 
kombinasjon med delvis gjenopptak 
av arbeid. 
§ 14-10 Sjette ledd - Samtidig uttak 
av foreldrepenger 
Som hovedregel kan ikke foreldrene 
motta mer enn 100 prosent 
foreldrepenger til sammen når de 
tar ut foreldrepenger samtidig. 
Dette gjelder imidlertid ikke 
utvidelsen ved flerbarnsfødsler eller 
adopsjon av flere barn samtidig, se 
kommentarene til § 14-9 fjerde ledd. 
Fra denne hovedregelen gjelder det 
også unntak ved avvikling av 
fedrekvote samtidig med at moren 
mottar graderte foreldrepenger med 
opptil 50 prosent, se kommentarene 
til § 14-12 andre ledd. 
§ 14-10 Sjuende ledd - 
Sammenhengende periode 
[Endret 6/09] 
I og med at stønadsperioden regnes 
sammenhengende, kan den ikke 
strekke seg utover det tidspunkt som 
beregnes etter § 14-9 første og 
andre ledd, med mindre perioden 
utsettes i henhold til § 14-11 eller 
ved gradert uttak etter § 14-16. 

The Ministry also states: 
 
"In the Ministry's opinion, however, the need for an 
exception allowed viewed in light of the ability to allocate 
quota withdrawal over a longer period. Fathers can now 
distribute the withdrawal as separate weeks or days. This 
opportunity expanded significantly by the proposal to 
include the father's quota in a new scheme of graduated 
withdrawal of parental support. " 
 
It should be noted that the father can apply for an extension 
of the period with the quota, if parents do not consider it 
appropriate that the period is transferred to the mother. 
§ 14-13 Terms of father's use of parental benefits 
 
Prepared by NAV Operation and Development, Subject, 
operation and development, pensions and benefits 
12/18/2006 
 
Valid from 01.01.2007 
 
Last modified 30/06/2009 see the headlines: 
 
§ 14-13 Subsection f - mother attending full-time in an 
introduction after introduction law, Chapter 2 
 
§ 14-13 Subsection g - mother attending full-time in the 
qualification program under the Social Services Act Chapter 5 
A 
 
§ 14-13 Subsection - Terms and Conditions 
 
The provision contains terms for father's rights to maternity 
leave. Additional terms and conditions specified in § 14-6. 
 
The terms of the letter a - e should be considered only if the 
father should have custody of money that is not paternal. In 
connection with the introduction of the quota (Act of 22 
January 1993 No. 25) builds on the existing conditions for the 
transfer of maternity leave from her mother to the father, 
including that her mother had to resume work. By Act of 
24 June 1994 No. 25 was changed. The change was, 
however, only for the liquidation of the paternal quota, see 
now § 14-12, second paragraph. In all other cases where the 
benefit period will be divided between the parents, the 
father's right to parental benefits are considered in relation 
to the provisions of § 14-13. 
 
§ 14-13 Subsection a - mother goes into labor 
 
Sick leave 
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Stønadsperioden kan uansett ikke 
strekke seg utover tre års fristen i 
tredje ledd. 
Bestemmelsen må imidlertid tolkes 
slik at selv om stønadsperioden må 
løpe sammenhengende, foreligger 
det ingen plikt til å være 
stønadsmottaker på ethvert 
tidspunkt i perioden. Opphold i 
stønadsperioden som ikke gir rett til 
forlengelse fører imidlertid til at man 
mister stønadsuker. Vi viser for øvrig 
til merknadene til femte ledd. 
Eksempel 
Far skal avvikle fedrekvote fra og 
med uke 47 og til og med uke 56 i 
stønadsperioden. På grunn av 
uforutsette forhold blir det vanskelig 
for ham å ta fri i uke 47. Han kan da 
unnlate å ta ut fedrekvote i uke 47, 
for så å ta ut fedrekvote i ukene 48, 
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 og 56 Han 
får altså ingen ytelse i uke 47, men 
uken regnes med i den løpende 
foreldrepengeperioden. 
 § 14-11 Utsettelse av uttak av 
foreldrepenger 
Utarbeidet av NAV Drift og 
utvikling, Fag drift og utvikling, 
Pensjon og ytelser 18.12.2006 
Gjelder fra 01.01.2007 
Sist endret 30.06.2011 av Arbeids- 
og velferdsdirektoratet, Fagstab 
ytelser, Kontor familieytelser jf. 
overskriftene:  
§ 14-11 Første ledd bokstav b) - 
utsettelse på grunn av 
inntektsgivende arbeid på heltid 
Når far skal ha utsettelse 
  
§ 14-11 Første ledd bokstav a) - 
utsettelse på grunn av lovbestemt 
ferie 
[Endret 6/09] 
Foreldrepengeperioden kan utsettes 
på grunn av lovbestemt ferie. Med 
lovbestemt ferie menes ferie som 
følger av ferieloven. Avtalefestet 
ferie, som for eksempel tariff-festet 
ferie, gir ikke rett til utsettelse. 
Ferie overført fra året før og 

If the mother becomes sick from working she actually has 
acceded, equated this with being in work. 
 
Job Training 
If the mother is on the job training away from home in 
connection with vocational rehabilitation, this can be 
equated with the resumption of work. The assumption is that 
the activity is of such nature that it can be equated with 
employment and or education. 
 
Self-employed 
[Added 10/07] 
 
If the mother is in the establishment phase of their business 
or income is low for other reasons, it must be specially 
certified by the accountant or similar position per mother 
works as a self-employed. 
 
Leave 
Leave of absence from work equal to not to resume work. 
 
Holiday / avspassering 
[Amended 10/07] 
 
Holiday (also out of statutory holidays) equal to not to 
resume work. 
 
Has the mother, however, resumed work, but then go on 
vacation, is considered the father to retain custody of the 
child and the right to parental benefit. The same applies if 
the mother takes the earned avspassering. 
 
Termination of employment 
When the mother does not return to work because the 
employment has ceased, the father did not receive parental 
benefit. 
Unemployment 
[Amended 10/07] 
 
Unemployment equated not to resume work. If the mother, 
after she has actually worked for a period and unexpected 
becomes unemployed equated this with being in work. If the 
mother signed a contract to work for a limited time, it will 
not be unexpected if she becomes unemployed after this 
period is over. The reason to equate unforeseen 
unemployment to be at work, is to relieve the family in a 
difficult situation that may arise in such cases, for example, 
the father has agreed leave of absence from their work and 
will not begin again until the end of this and the mother has 
unemployment benefits. The unexpected unemployment in 
the mother, she is still considered to be at work, in cases 
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forskuddsferie må dokumenteres fra 
arbeidsgiver. 
Ferien kan tas ut når som helst i 
løpet av stønadsperioden. Har 
moren tatt ut foreldrepenger i den 
perioden som er til valgfri fordeling 
mellom foreldrene (26/36 uker), kan 
hun i henhold til denne 
bestemmelsen avbryte 
stønadsperioden ved avvikling av 
lovbestemt ferie, før faren begynner 
på sin fedrekvote ( § 14-12 ). 
Særlig om stortingsrepresentanter 
og ferieavvikling 
I det tidsrom Stortinget sitter samlet, 
reguleres representantenes rett til 
permisjon av i Ot.prp. 104 (2004-
2005), Grunnloven og Stortingets 
forretningsorden. Permisjon i 
forbindelse med fødsel og adopsjon 
gis for inntil ett år og regnes 
sammenhengende fra fødselen eller 
omsorgsovertakelsen uavhengig av 
om Stortinget er samlet eller ikke. 
Stortingsrepresentanter er ikke 
arbeidstakere i arbeidsmiljølovens 
forstand og kommer derfor ikke inn 
under ferielovens bestemmelser. 
Stortingsrepresentantenes ferie 
faller derfor utenfor den direkte 
ordlyden i folketrygdloven. For at 
stortingsrepresentanter ikke skal 
komme dårligere ut enn øvrige 
medlemmer, skal denne 
foreldrepermisjonen kunne avbrytes 
med en beregnet ferieperiode i 
sommerperioden tilsvarende den 
lovbestemte ferie. 
Vi viser i denne forbindelse til Barne- 
og familiedepartementets brev av 
18. juni 1999 der det uttales 
følgende: 
“Departementet legger til grunn at 
stortingsrepresentanter bør ha 
samme mulighet til utsettelse av 
stønadsperioden som arbeidstakere. 
Etter departementets oppfatning 
kan denne utsettelsesadgangen 
hjemles i en utvidende fortolkning 
av § 14-7 fjerde ledd andre setning 
om utsettelse av stønadsperioden på 

where the father also has selected graded / exposed parents 
money. 
 
It is therefore different rules for receiving unemployment 
benefits before and after birth. When it comes to earnings, 
the unemployment benefit mentioned specifically as 
equivalent to employment, see § 14-6, third paragraph, 
while unemployment benefits generally are not equated 
with economic activity in terms of resumption of work. 
 
§ 14-13 Subsection b - mother is accredited full-time 
education 
 
The Ministry stated in Proposition. No. 52 (1999-2000) 
following regarding father's rights to maternity leave where 
the mother entering and resuming training on types of 
education that is approved: 
 
"Out of control into the Ministry believes that the scheme 
should be defined to apply to educational institutions at all 
levels where the training is accredited and provides formal 
qualifications. Section 3.1 of the regulations on the allocation 
of educational support for the academic year 1999-2000 and 
about the last things and repayment of loans for 1999, issued 
by the Ministry and Education and Research in accordance 
with the law of 26 April 1985 No. 21 relating to educational 
support to pupils and students reads: 
 
"It can be awarded funding for secondary and higher 
education at public institutions.Support may also be awarded 
to trainees who have an approved apprenticeship.The 
education at private institutions may be assigned support if 
the education professionally meet the exacting requirements 
for secondary education in the Act of 14 June 1985 - Private 
Schools Act, § 4 and 5, or the requirements are set for the 
examination directly to the Act of 11 July 1986 - Private 
College Act, § 9 It may also be awarded funding for 
education and training of education approved by the Adult 
Education Act § 10 The same applies to education at the 
independent distance education institutions that are 
approved for adult education Act § 11 " 
 
When it comes to what should be regarded as public 
education, proposes Children and Family Affairs to be based 
on the programs which are entitled to support from the Loan 
Fund. 
 
If the mother is solely the student, the education must be full 
time. Full-time Education equivalent to what is the normal 
duration of full-time for the program. It is, however, for part-
time studies in combination with work ...." 
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grunn av lovbestemt ferie. 
Departementet ber herved 
Rikstrygdeverket om å innrette sin 
praksis slik at 
stortingsrepresentanter på dette 
grunnlaget gis rett til utsettelse av 
stønadsperioden ved avvikling av 
beregnet ferie. Departementet 
forutsetter at perioden for beregnet 
ferie ikke går ut over “lovbestemt” 
ferie etter ferieloven.” 
§ 14-11 Første ledd bokstav b) - 
utsettelse på grunn av 
inntektsgivende arbeid på heltid 
[Endret 6/11] 
Når den som mottar foreldrepenger 
midlertidig er i inntektsgivende 
arbeid på heltid, kan uttaket av 
foreldrepengene utsettes. 
Utsettelsen innebærer at uttaket 
avbrytes og forskyves i sin helhet i 
den perioden arbeidet varer fordi 
ingen av foreldrene mottar 
foreldrepenger i denne perioden. 
Hele perioden med foreldrepenger 
kan utsettes, med unntak av tre uker 
før og seks uker etter fødselen. 
Fedrekvoten kan også 
utsettes. Antall uker med 
foreldrepenger som far kan ha rett 
på hvis mor mottar uførestønad, kan 
også utsettes. 
I Ot.prp. nr. 104 (2004-2005) skriver 
departementet: 
”Departementet antar at slik 
utsettelse vanligvis bare vil gjelde for 
korte perioder. Departementet 
foreslår derfor ingen egen grense for 
hvor lang utsettelsen kan være 
utover hva som følger av den 
foreslåtte alminnelige grensen på 3 
år jf. Lovforslaget § 14-10 tredje 
ledd.” 
I lovteksten stilles det ikke krav til 
varigheten av heltidsarbeidet for at 
utsettelse skal finne sted. I brev av 
30. november 2006 til Arbeids- og 
velferdsdirektoratet presiserer 
departementet at § 14-11 åpner for 
utsettelse av stønadsperioden som 
følge av heltidsarbeid helt ned til en 

 
When it comes to Social Security Administration's control, 
said the Ministry the following: 
 
"The Ministry believes that the Social Security 
Administration's control will be sufficient that in connection 
with the submission of claims for maternity leave for the 
father submitted record evidence and education on-site 
verification of the mother has begun an education. Social 
Security will still not be able to exercise control over it to 
outline requirements for documentation of admission / 
registration and paid tuition / school fees and to demand 
self-declaration by the submission of claims.Benefit Recipient 
undertakes the declaration in the form of a signature on the 
form of demands for maternity and adoption benefits to 
notify changes in, among other things, study the situation. " 
 
In situations where the mother is studying full-time, the 
father have parental benefit based on their earnings and job 
ratio. 
 
If the mother is in education that extends over several school 
years, she also considered to be in training during the 
summer break between two school years. 
 
§ 14-13 Subsection C - The mother is accredited education in 
combination with the work that together provide full-time 
 
If the mother after the birth or care takeover combine work 
and education, there could be a full care. 
 
The Ministry stated in Proposition No. 52 (1999-2000) 
following the combination of work and education for the 
right to maternity leave: 
 
"The Ministry has considered whether it should be opened 
for the mother to be able to take the education part-time 
and about to open for part-time studies in combination with 
work. Such differentiation may lead to difficult appraisal and 
control issues in relation to how much the mother actually 
studying. The Ministry therefore believes that it should not 
be opened for the father's right to maternity leave will be 
triggered when the mother's part-time student. However, 
the Ministry believes that there are good reasons to include 
cases where the mother combine work and education, 
provided that this sum is equivalent to full time. The Ministry 
will not list any limit to how much the mother must study. 
 
Out of control considerations, should the scheme be limited 
to apply to educational institutions at all levels where the 
training is accredited and provides formal qualifications. This 



enkelt dag. 
I § 14-11 annet ledd siste punktum 
fremgår at stønadsperioden må tas 
ut sammenhengende i minst seks 
uker før uttak kan utsettes. Dette 
vilkåret kommer imidlertid bare til 
anvendelse hvis stønadsperioden 
skal utsettes sammenhengende i to 
uker eller mer. Det vises her til brev 
30. november 2006 til Arbeids- og 
velferdsdirektoratet hvor 
departementet presiserer følgende: 
”Etter endringsloven § 14-11 annet 
ledd siste setning er det et vilkår at 
stønadsperioden må tas ut 
sammenhengende i minst seks uker 
før uttak kan utsettes. Uttaket må 
altså være påbegynt før det kan 
utsettes. Et slikt vilkår stilles ikke for 
gradert uttak jf § 14-16. Grensene 
mellom heltidsarbeid i enkeltdager 
og deltidsarbeid i en kort periode 
kan imidlertid i enkelte tilfeller være 
uklare. I forarbeidene er det derfor 
presisert i hvilke tilfeller kravet om 
seks ukers forutgående uttak skal 
gjelde jf uttalelsen på s. 30 i Ot.prp. 
nr 104 (2004-2005) der det uttales at 
det med utsettelse her menes 
sammenhengende heltidsarbeid av 
en viss varighet, i utgangspunktet 
minst to uker. Departementet legger 
til grunn at kravet om seks ukers 
forutgående sammenhengende 
uttak gjelder heltidsarbeid av en viss 
varighet, i utgangspunktet minst to 
uker. 
”Enkeltdager med fulltidsarbeid skal 
på denne bakgrunn behandles etter 
reglene om utsettelse jf, § 14-11, 
men slik at kravet om seks ukers 
forutgående uttak først trer inn hvis 
heltidsarbeidet er på to uker eller 
mer. Utsettelse på grunn av arbeid i 
enkeltdager eller kortere perioder 
enn to uker kan altså gis selv om 
stønadsperioden ikke er tatt ut i seks 
uker.” 
Det presiseres at foreldrepenger i de 
første seks uker etter fødsel ikke kan 
benyttes til fleksibelt uttak 

means that the system includes both public and private 
educational institutions. The scheme also includes trainees 
with an approved apprenticeship. Craft Embossed courses 
such as rose painting and guitar playing will definitely miss 
out. 
 
According to the father's rights are not relevant to the 
assumption that education must be required that the mother 
should be able to support themselves. Thus, it is immaterial 
whether the mother has already achieved a vocational 
qualification. 
 
Part-time education is calculated from what is the normal 
duration of full-time for the education. 
 
Each case must be assessed. The social security office to the 
extent applicable otherwise be based on the criteria applied 
in connection with the benefit of a single mother or father 
under the National Insurance Act, § 15-12. " 
 
Refer also to what is mentioned in the comments to § 14-13, 
first paragraph b of when the mother goes out to work full 
time after the birth or care takeover. 
 
§ 14-13 Subsection d - Mother is totally dependent on help 
to care for the child because of illness or injury 
 
The father may be entitled to parental benefit when the 
mother due to illness or injury is totally dependent on help 
to take care of the child. This also applies in cases where the 
mother is partly sick. It is entitled to special medical 
certificate, see the commentary to § 14-11, third paragraph. 
 
It is the same disease concept that applies under this 
paragraph that the postponement due to illness in § 14-11, 
first paragraph, letter c). It appears, therefore, in its entirety 
to comments § 14-11, first paragraph, letter c). 
 
It's up to parents to decide whether they wish to transfer the 
period of the father or mother wants to postpone the period, 
see the comments to § 14-11, first paragraph, letter c). 
 
§ 14-13 Subsection E - Mother is hospitalized 
 
No notes. 
 
Requirement for medical certificate 
The requirement for a medical certificate when applying for 
a transfer under this provision. See the comments to the 
provisions subsection. 
 



(utsettelse av stønadsperioden og 
gradering). Regelen om seks ukers 
forutgående sammenhengende 
uttak får praktisk betydning ved 
adopsjon og i tilfeller der mor ikke 
har rett og far tar ut foreldrepenger 
på selvstendig grunnlag. 
For arbeidstakere stilles det krav om 
skriftlig arbeidsavtale med 
arbeidsgiver og selvstendig 
næringsdrivende må inngå en 
utbetalingsavtale med NAV kontoret 
for å kunne utsette perioden. Se 
kommentarer til § 14-11 andre ledd. 
Dersom stønadsmottakeren blir 
sykmeldt under utsettelsen består 
retten til utsettelse så lenge 
fulltidsarbeidet opprinnelig var 
avtalt. I tilfeller hvor sykemeldingen 
strekker seg ut over dette 
tidspunktet må det vurderes om 
foreldrepengene kan utsettes på 
grunn av sykdom, jf. § 14-11 første 
ledd, bokstav c). 
Når far skal ha utsettelse 
[Endret 6/09, 6/11] 
I den ordinære stønadsperioden er 
omfanget av fars foreldrepengeuttak 
avhengig av mors yrkesaktivitet. 
Forutsetningen for at far i denne 
perioden skal kunne utsette sitt 
ordinære foreldrepengeuttak er 
altså at mor samtidig er i arbeid eller 
under utdanning mv. i samsvar med 
vilkårene i § 14-13. Det stilles krav 
om at mor er i aktivitet også i den 
perioden far arbeider heltid for å få 
utsettelse. I tillegg må mor være i 
aktivitet når far faktisk mottar 
foreldrepenger. 
Dersom far etter ordinær 
stønadsperiode (uke 44/54) etter 
fødselen ønsker å utsette sitt uttak 
av forelderpengersom ikke er 
fedrekvote, stilles det ikke krav at 
mor er i aktivitet når far er i arbeid. 
Det er tilstrekkelig at mor er i 
aktivitet når far faktisk mottar 
foreldrepenger. 
Dersom det er fedrekvoten far 
ønsker å utsette, stilles det ikke krav 

§ 14-13 Subsection f - mother attending full-time in an 
introduction after introduction law, Chapter 2 
 
[Added 6 / 09] 
 
The Ministry stated in Proposition. No. 56 (2008-2009 
following when it comes to father's right to parental benefit 
where the mother is participating full-time training programs 
for newly arrived immigrants: 
 
"The introduction program for newly arrived immigrants are 
aimed at strengthening the newly arrived immigrants the 
opportunity to participate in professional and social life and 
their economic independence. The program facilitates a 
better integration of immigrants coming to Norway, and also 
contributes to increased diversity in work and social life. In 
order to enhance women's integration into Norwegian 
society, it is important to motivate women to participate in 
an introduction. It will generally be advantageous to 
maintain continuity in participation. The Ministry believes 
that giving fathers the right to take parental money while 
mother is participating in an induction program will make it 
easier for women who have children participating in the 
program, while also strengthening fathers' right to parental 
benefit ... " 
 
"... The expansion of the fathers' right to parental benefit will 
give fathers where the mother is participating in either the 
introduction or qualification program the right to receive 
parental benefit for up to 37/47 weeks ..." .... "The father 
may not remove the parents money in the first six weeks 
after birth, see Insurance Law § 14 -10 first paragraph. The 
amendment will include families where the mother at birth 
or care takeover participate in a program, and families where 
the mother starts a program before it has passed 43/53 
weeks the birth or care takeover. To be able to take 37/47 
weeks in full, the father begin the withdrawal at least six 
weeks delivery ... " 
 
The Ministry also states: 
 
"... It's basically just where the mother actually participate in 
the program that gives the father the right to parental 
benefit. The change will give more fathers than currently 
entitled to receive parental benefit. 
 
It follows from Proposition. No. 28 (2002-2003) and 
Proposition. nr.70 (2006-2007) the introduction program or 
qualification shall be in full time. It is thus not open to the 
participation of part-time. What is considered full-time in the 
programs may differ slightly from what is considered full-



om at mor er i aktivitet verken når 
far arbeider heltid for å utsette 
fedrekvoten eller han faktisk tar ut 
stønadsperioden som 
fedrekvote. Tilsvarende gjelder for 
den perioden med foreldrpenger far 
kan få ha rett til hvis mor mottar 
uførepensjon. 
Eksempel 
Mor begynner i fullt arbeid når det 
gjenstår 15 uker av den ordinære 
stønadsperioden. Far har da rett til 
foreldrepenger med 100 prosent i 15 
uker, og starter med fullt uttak. Far 
har forut for denne perioden tatt ut 
hele fedrekvoten. Far ønsker 
imidlertid å jobbe fullt i 20 dager (4 
uker) når det gjenstår 5 uker av 
stønadsperioden, og har avtalt dette 
med arbeidsgiver. Forutsetning for 
utsettelse uten tap av 
stønadsperiode er at mor er i fullt 
arbeid (minst 75 prosent) både 
under utsettelsen og under det 
gjenværende uttaket. 
Dersom mor arbeidet i 50 prosent 
stilling ville utsettelsesperioden på 
20 dager i eksempelet ha blitt 
redusert til ti dager. Regnestykket 
nedenfor viser dette: 
50 % stilling x 20 dager = 10 dager 
100 % 
Eksempel 
Når mor har tatt ut foreldrepenger i 
sin periode og fellesperioden , skal 
far etter planen ta ut fedrekvoten, 
men han søker om utsettelse i fem 
uker på grunn av fulltidsarbeid. Mor 
skal ikke jobbe i denne perioden. 
Ved uttak av fedrekvote er det ikke 
krav til mors aktivitet. Far kan 
dermed få utsettelse av fedrekvoten. 
Eksempel 
Mor og far skal dele perioden med 
foreldrepenger. Valgt dekningsgrad 
er 80 prosent. Mor skal ha de 
første 32ukene, så skal far ta ut hele 
fedrekvoten. Far skal også ha de 
resterende 13 ukene av 
fellesperioden. Etter at far er ferdig 
med fedrekvoten, inngår han en 

time under the National Insurance Act, § 14-13 b) and c). The 
proposed change is therefore clear that only participation in 
full-time giving the right to remove the parental 
benefit. Where the mother document that she is 
participating in one of the programs, emphasis is not up to 
the NAV shall make a detailed assessment of the program 
content and scope. It should be assumed that the 
requirement for participation in full-time are met. 
 
When the mother after the birth or care takeover actually 
started in an introductory or training program, should be 
absent from the program in conjunction with, for example, 
illness, vacation or leave, are treated as absence from work / 
education where the mother goes out to work / 
education, see Insurance Law § 14-13, first paragraph a) or b) 
... " 
 
§ 14-13 Subsection g - mother attending full-time in the 
qualification program under the Social Services Act Chapter 5 
A 
 
[Amended 6 / 09] 
 
The Ministry stated in Proposition. No. 56 (2008-2009 
following when it comes to father's right to parental benefit 
where the mother is participating full time in the 
qualification program for people with significantly reduced 
work and earning capacity: 
 
"... The target group for the qualification program are people 
with significantly reduced work and earning capacity and 
with no or very limited subsistence benefits under the 
National Insurance Act or the Employment Act. The purpose 
is to help more in the audience come to work. Giving fredre 
right to parental benefit when the mother is participating in 
a qualifying program, will support efforts to get more women 
with significantly reduced work or earning capacity in work 
and better fathers parental benefit rights ... " 
 
 "... The expansion of the fathers' right to parental benefit 
will give fathers where the mother is participating in either 
the introduction or qualification program the right to receive 
parental benefit for up to 37/47 weeks ..." .... "The father 
may not remove the parents money in the first six weeks 
after birth, see Insurance Law § 14-10, first paragraph. The 
amendment will include families where the mother at birth 
or care takeover participate in a program, and families where 
the mother starts a program before it has passed 43/53 
weeks the birth or care takeover. To be able to take 37/47 
weeks in full, the father begin the withdrawal at least six 
weeks delivery ... " 



avtale med arbeidsgiver om at han i 
50 uker skal arbeide heltid. I et slikt 
tilfelle må mor arbeide heltid til det 
er gått 54 uker etter fødselen for at 
far skal få utsettelse, med unntak av 
perioden far tar ut fedrekvoten. Det 
er ikke krav til mors aktivitet etter at 
det er gått 54 uker etter fødselen. 
Men mor må være i aktivitet når far 
faktisk tar ut foreldepengene 
etter 50 uker med fulltidsarbeide. 
§ 14-11 Første ledd bokstav c) - 
utsettelse på grunn av sykdom eller 
innleggelse i helseinstitusjon 
Stønadsperioden kan utsettes 
dersom stønadsmottakeren på 
grunn av sykdom eller skade er helt 
avhengig av hjelp til å ta seg av 
barnet eller er innlagt i 
helseinstitusjon. 
Departementets uttalelser i Ot.prp. 
nr 104 (2004/2005), som viser til 
uttalelser i Ot.prp. nr 52 (1999-2000) 
og Ot.prp. nr 7 (1993-94) skal legges 
til grunn for vurderingen. 
Departementet uttaler i Ot.prp. nr 
104 (2004-2005): 
”Departementet opprettholder 
forslaget fra høringsnotatet, og 
foreslår at formuleringen i 
nåværende § 14-9 brukes både med 
hensyn til utsettelse av 
stønadsperioden og med hensyn til 
unntak fra fedrekvoten. Det legges 
opp til at sykdomsbegrepet etter 
endringen skal praktiseres på samme 
måte som sykdomsbegrepet i 
nåværende § 14-9 femte ledd 
bokstav d og e har blitt praktisert. 
Endringen vil innebære at det blir 
noe enklere å få utsatt 
stønadsperioden på grunn av 
sykdom enn det er etter gjeldende 
rett.” 
Departementet uttaler i Ot.prp. nr. 7 
(1993-94): 
"Kortvarige sykdomstilfeller på 
grunn av influensa o.l. skal ikke gi 
rett til overføring av fødsels- eller 
adopsjonspenger. Behovet må 
dokumenteres med særskilt 

 
The Ministry also states: 
 
"... It's basically just where the mother actually participate in 
the program that gives the father the right to parental 
benefit. The change will give more fathers than currently 
entitled to receive parental benefit. 
 
It follows from Proposition. No. 28 (2002-2003) and 
Proposition. nr.70 (2006-2007) the introduction program or 
qualification shall be in full time. It is thus not open to the 
participation of part-time. What is considered full-time in the 
programs may differ slightly from what is considered full-
time under the National Insurance Act, § 14-13 b) and c). The 
proposed change is therefore clear that only participation in 
full-time giving the right to remove the parental 
benefit. Where the mother document that she is 
participating in one of the programs, emphasis is not up to 
the NAV shall make a detailed assessment of the program 
content and scope. It should be assumed that the 
requirement for participation in full-time are met. 
 
When the mother after the birth or care takeover actually 
started in an introductory or training program, should be 
absent from the program in conjunction with, for example, 
illness, vacation or leave, are treated as absence from work / 
education where the mother goes out to work / 
education, see Insurance Law § 14-13, first paragraph a) or b) 
... " 
 
§ 14-13 second paragraph - Partial resumption of work 
 
The mother's employment after the birth or care takeover 
has importance for the sentencing of benefit to the 
father. Parental benefit shall be reduced to the same extent 
as the mother's work is reduced, if she works less than 75 
percent of full-time position. Working Mother 75 percent or 
more of full-time father will retain parental benefit 
calculated in accordance with what he earns in his work. It is 
the mother's formal position ratio is crucial. 
 
The Ministry stated in Proposition. No. 52 (1999 - 2000) the 
following regarding the father's right to maternity leave 
where the mother goes out in part-time position after birth: 
 
"The Ministry has concluded that the limit should be set to 
75 percent of the position of ordinary working hours in 
accordance with the Fathers Commission's 
recommendations. The proposal means that the father, in 
principle, only be entitled reduced maternity leave if the 
mother after birth is in a part-time position that is equivalent 
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legeerklæring. 
Departementet har kommet til at en 
ikke på nytt bør innføre 
formuleringen “helt avskåret fra å 
dra omsorg for barnet på grunn av 
egen sykdom”. Den formuleringen 
som velges bør gi anvisning på en 
restriktiv praksis, samtidig som den 
er mer fleksibel enn tidligere 
lovbestemmelser. Den bør kunne 
åpne for at far er til stede selv om 
mor f.eks. evner å gi barnet mat, 
men må ha hjelp for å få lagt barnet 
til seg. Med andre ord kan det ikke 
være en betingelse at mor er “helt 
avskåret” fra å dra omsorgen. Det 
kan ikke kreves at mor er helt ute av 
stand til å gi barnet mat, fysisk stell 
eller psykisk stimulans. Hensikten 
må være å fange opp situasjoner der 
moren er så syk at hun er helt 
avhengig av hjelp fra faren til å ta 
seg av barnet. Det kan for eksempel 
være snakk om alvorlige 
bekkenløsningsplager, revmatiske 
lidelser, gjentatte besvimelsesanfall 
eller annen sykdom.” 
Videre uttaler departementet i Ot. 
prp. nr. 52 (1999-2000): 
“Imidlertid [kan det] foreligge et 
omsorgsbehov etter fødselen på 
grunn av sykdom eller skade også i 
situasjoner der mor ikke har 
opptjent rett til fødselspenger. ... 
Departementet finner at det ved 
innføring av selvstendig 
opptjeningsrett til fødselspenger for 
fedre også bør åpnes for at far kan ta 
ut sine rettigheter når det etter 
fødselen foreligger et omsorgsbehov 
fordi mor på grunn av fysisk eller 
psykisk sykdom eller innleggelse i 
helseinstitusjon ikke er i stand til å ta 
seg av barnet. 
I situasjoner der mor er syk etter 
fødselen, vil far få fødselspenger 
basert på egen opptjening og 
stillingsdel. 
Ved vurderingen av om det 
foreligger et omsorgsbehov, vil det 
være naturlig å bygge på de 

to less than 75 percent of full working hours. When the 
mother works at least 75 per cent, the father, however, 
maternity based on their position fraction.This will allow for 
some degree of double care, which must be accepted on the 
basis that part-time work is common among Norwegian 
women and that in certain industries can be difficult to get 
the full position. " 
 
For the father to be granted full parental support, it is 
assumed that the mother does not receive parental benefits 
for the part she was not working. 
 
§ 14-13 third paragraph - Graduated parental 
 
If the risk meets the conditions for entitlement to parental 
benefit, the mother and father share to receive parental 
benefits, so that parents money to each parent corresponds 
to the time they are away from work due to caring for the 
child. The total withdrawal of parental support must not 
exceed 100 percent. Only in certain conditions, the total 
withdrawal of parental benefits exceed 100 percent, see § 
14-12 second paragraph with comments. 
 
Example: 
 
Mother has earned the right to parental allowance in 
accordance with § 6.14 of full-time position. Father also fills 
the conditions for entitlement to parental benefit. After birth 
the mother has only 50% of work to go back to. In addition, 
she has 50% unemployment benefit. Father will then be 
entitled to parental benefit, but only for the part that 
corresponds to the position portion mother has resumed 
(50%). 
 
See comments to § 14-16 of graduated payments. 
 
§ 14-13 Fourth paragraph - Father's right the first six weeks 
after birth 
 
No notes. 
 
§ 14-13 Fifth paragraph - Requirements for medical 
certificate 
 
It is a condition that the illness or injury documented by a 
special medical certificate.See the commentary to § 14-11, 
third paragraph. 
 
§ 14-13 The sixth paragraph - Fathers quota and expansion 
as a result of multiple birth or adoption of several children at 
once 



kriteriene som etter ftrl 
§§ 14-9 første ledd og 14-17 andre 
ledd er lagt til grunn i situasjoner der 
mor eller adoptivmor har opptjent 
rett til fødsels- eller 
adopsjonspenger. 
Bestemmelsen må også kunne fange 
opp situasjoner der mor på grunn av 
funksjonshemming eller uførhet er 
helt avhengig av hjelp for å kunne ta 
seg av barnet etter fødselen. I så fall 
vil det foreligge et omsorgsbehov 
som bør kunne utløse farens rett til 
fødselspenger på linje med sykdom. 
Det at mor er uføretrygdet vil 
imidlertid ikke i seg selv utløse en 
rett for far. Behovet må i disse 
situasjonene dokumenteres med 
særskilt legeerklæring.” 
Det må foretas en konkret vurdering 
i hvert enkelt tilfelle basert på 
legeerklæringen, se kommentarer til 
§ 14-11 tredje ledd. 
Eksempel 
Stønadsmottakeren brekker begge 
armene og må gå med gips i seks 
uker. Funksjonsbeskrivelsen fra 
legen inneholder opplysninger om at 
vedkommende på grunn av gipsede 
armer ikke kan løfte barnet, skifte 
bleier, vaske barnet osv I et slikt 
tilfelle ville stønadsmottakeren være 
helt avhengig av hjelp til å ta seg av 
barnet. 
Eksempel 
Stønadsmottakeren forstuer foten 
og må gå med støttebandasje. 
Funksjonsbeskrivelsen fra legen 
inneholder opplysninger om at 
vedkommende må bruke krykke 
utendørs, men at vedkommende 
fungerer bra innendørs hvis 
vedkommende kan hvile benet en 
gang i blant i løpet av dagen. I et slikt 
tilfelle ville stønadsmottakeren klare 
å ta seg ava barnet selv uten hjelp 
fra andre. 
Felles sykdomsbegrep 
Sykdomsbegrepet etter dette leddet 
gjelder også ved utsettelse 
fedrekvote (§ 14-12) og ved fars rett 

 
The provision clarifies that the requirements of this provision 
does not apply to the removal of quota (see notes to § 14-
12) or at the outlet of the expansion as a result of multiple 
birth or adoption of several children at once (see notes to § 
14-9, fourth paragraph). 
§ 14-14 Special rules where only the father has earned the 
right to parental benefit 
 
Prepared by NAV Operation and Development, Course 
management and development, pensions and benefits 
18/12/2006 
 
Valid from 01.01.2007 
 
Last modified 30.06.2011 of Labour and Welfare, faculty 
benefits, family benefits office see the headlines: 
§ 14-14 Subsection - Father's benefit period 
§ 14-14 third paragraph - Terms and Conditions 
 
§ 14-14 Subsection - Father's benefit period 
 
[Amended 6 / 09, 6 / 11] 
 
When the mother has not earned the right to maternity 
leave can her father take parental money in up to 190 or 240 
days (38 or 48 weeks). The Ministry stated in Ot.Proposition 
No. 56 (2008-2009): 
 
"... If there be any changes in the law, the maximum number 
of parental benefit weeks for this group of fathers continue 
to be 29/39 weeks. This solution will make it difficult to give 
a good explanation for the weekly figures because it no 
longer corresponds to the maximum benefit period of 
deduction for the nine weeks of which is reserved for the 
mother and the father's quota of ten uker.I a situation where 
you want to increase fathers' parental cash withdrawals, 
see Ministry it as appropriate to reduce the benefit period in 
which only the father has the right to parental benefit. In the 
Ministry's view is also difficult to explain why paternal 
deducted when only the father has the right to parental 
benefit. It appears very likely that the father's maximum 
output is less where the mother has not earned the right to 
parental benefit than where both parents have earned the 
right. Concern for the child also implies that the parental 
benefit period should be approximately the same regardless 
of which parent has the right to parental benefit. 
 
In the case of the nine weeks are reserved for the mother, 
the Ministry believes that these should not be transferred to 
the father where only he is entitled to parental benefit. The 
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til å ta ut foreldepenger (§ 14-13). 
Konsekvensen ved felles 
sykdomsbegrep i paragrafene 14-11, 
14-12 og 14-13) er at foreldrene kan 
velge om stønadsperioden skal 
overføres til den andre forelderen 
eller om stønadsmottakeren vil 
utsette perioden. 
Delvis sykdom 
Det kan være tilfeller der 
stønadsmottakeren dokumenterer 
sykdom og er helt avhengig av hjelp 
til på ta seg av barnet for eksempel 
to til tre dager i uken. Dersom 
vedkommende får hjelp disse 
dagene, klarer vedkommende 
omsorgen de resterende dagene i 
uken. Dette er ofte tilfeller der 
vedkommende har vært syk en 
lenger periode og gradvis blir bedre. 
Departementet uttalte i Ot.prp. nr. 
104 (2004-2005): 
”Når det gjelder delvis sykdom, er 
departementet enig med 
Rikstrygdeverket i at det vil kunne 
være aktuelt å overføre 
foreldrepenger til far noen dager i 
uken. På samme måte må 
stønadsperioden kunne utsettes 
med noen dager per uke i denne 
type3 i Ot.prp. 104 (2004-2005), n 
situasjoner.” 
Eksempel 
Mor har alvorlig bekkenløsning, men 
er på bedringens vei. 
Funksjonsbeskrivelsen viser at mor 
klarer omsorgen dersom hun to 
dager i uken, får hjelp til omsorgen. I 
et slikt tilfelle ville 
stønadsmottakeren kunne få 
utsettelse av stønadsperioden de 
dagene hun er avhengig av hjelp. 
§ 14-11 Første ledd bokstav d) - 
utsettelse på grunn av at barnet er 
innlagt i helseinstitusjon 
Når barnet det ytes foreldrepenger 
for er formelt innlagt i 
helseinstitusjon kan perioden med 
foreldrepenger utsettes. Perioden 
kan utsettes tilsvarende perioden 
barnet var innlagt i helseinstitusjon I 

three weeks the mother will take before the birth, the 
bedrock of the health conditions for the woman and 
fetus. The six weeks that should be taken immediately after 
birth, the subject's mother, for health reasons. 
 
The Ministry proposes to strengthen fathers' rights by going 
away from the principle that fathers quota deducted where 
only the father has the right to parental benefit.This group of 
fathers will be entitled to the whole period with the 
exception of the nine weeks are reserved for the mother ... " 
 
The father must liquidate their benefit period within the 
regular benefit period of 220 or 270 days (44 or 54 weeks) 
after the birth or care takeover. This means that the father 
must begin their benefit period from the seventh week after 
birth, if he will not "lose" stønadstid. If the father entering 
his benefit period later than the seventh week after the birth 
or care takeover, the number of days accrued after the six 
weeks until he starts his tenure, go to the deduction in his 
maximum benefit period. 
 
If the mother relinquishes the right to ongoing parental 
support and instead chooses lump sum, equivalent to this in 
cases where the mother is not entitled to parental benefit. 
 
It is a prerequisite for his father's use of parental benefits 
that the requirements of § 14-13 are met throughout her 
father's benefit period. His father's benefit period is reduced 
thus if the requirements of § 14-13 are not met. 
 
§ 14-14 second paragraph - Terms and Conditions 
 
The father can only take out parental support if he satisfies 
the conditions for entitlement to parental benefit. This is not 
explicitly stated in the provision of described in the notes to 
§ 14-6. In addition, the risk just take out parental support 
when the conditions in § 14-13 are met. See the notes to this 
provision. 
 
§ 14-14 Paragraph 
 
 [Amended 6 / 09, 6 / 11] 
 
The father can take parental money in the weekly figures as 
paternal in cases where the mother receives a disability 
pension from the National Insurance Act. There are no active 
claim to the mother in such cases. 
 
In Prop.92 L (2010-2011) says of Children, Equality and 
Inclusion: 
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slike tilfeller kan det foreligge rett til 
pleiepenger for foreldrene etter 
kapittel 9. Vi viser til merknadene til 
kapittel 9. 
§ 14-11 Andre ledd - vilkår for 
utsettelse på grunn av 
inntektsgivende arbeid på heltid 
Når det søkes om utsettelse på 
grunn av heltidsarbeid er det et 
vilkår at det foreligger en skriftlig 
arbeidsavtale mellom arbeidstaker 
arbeidsgiver. I denne avtalen må det 
framgå at vedkommende skal jobbe 
heltid og i hvilken periode han eller 
hun skal jobbe, samt antall 
uker/dager med fulle foreldrepenger 
som skal benyttes til utsettelse. 
Begge parter skal underskrive 
avtalen. Den originale avtalen 
leveres NAV. Partene beholder hver 
sin kopi. Selvstendig 
næringsdrivende og frilansere kan 
inngå en tilsvarende skriftlig avtale 
med NAV. 
Stønadsmottakeren kan inngå avtale 
om utsettelse etter at 
stønadsperioden er startet. 
Stønadsmottakeren kan også 
avslutte avtalen tidligere enn 
planlagt, dersom arbeidsgiver er 
enig. Det kan også inngås flere 
avtaler i løpet av en stønadsperiode. 
Avtalen leveres/avtales med NAV i 
god tid før stønadsmottakeren skal 
begynne i arbeid. I de tilfeller der 
avtalen blir levert etter at 
arbeidsforholdet har startet, må 
NAV på vanlig måte vurdere om det 
er feilutbetalt stønad. 
§ 14-11 Tredje ledd - vilkår for 
utsettelse på grunn av sykdom, 
skade eller innleggelse i 
helseinstitusjon 
Det er et vilkår for 
utsettelse/overføring av 
stønadsperioden på grunn av 
sykdom eller skade at det foreligger 
en særskilt legeerklæring. Denne 
legeerklæringen må inneholde en 
funksjonsbeskrivelse hvor det 
konkret fremgår: 

"Away Close from the father's quota is father's use of 
parental benefits dependent on the mother goes out to work 
or study or are too ill to care for the child. This requirement 
for activity in the mother is justified in that they do not want 
to give the father the right to parental benefit when the 
mother is still at home and take care of the child (double 
care principle). 
 
Some fathers are prevented from taking the parents money 
because the mother has not earned the right to parental 
support and does not meet the activity requirement after 
birth. If the mother is disabled, she has no opportunity to 
choose the activity, either before or after birth. Disability 
does not entitle you to earn the right to parental benefit. The 
family has no opportunity to adjust to their parents money 
rules when the mother begins to work or study after 
birth. This means that the father in these cases is precluded 
from taking the parents money, even if he has his own 
earnings. " 
 
Mother's disability 
 
The Ministry also states: 
 
"It is not a condition that the mother was granted a disability 
pension before birth. If the mother is granted disability 
pension during the benefit period expires, the father take 
out up to 12 weeks as long as the regular benefit period has 
not expired." 
 
"When the disability pension is granted, the mother inntekts-
/arbeidsevne significantly reduced. The Ministry finds no 
reason to claim that the mother must receive full disability 
pension or a pension after a certain degree of disability that 
the father should be able to remove the parental benefit 
under the new provision. It is therefore sufficient that the 
mother receives a disability pension. " 
 
This means that even if the mother has a disability less than 
100 percent, should not father's parental benefit is reduced 
when he takes the Parents pay pursuant to this paragraph. 
 
Also receiving temporary disability pension under the 
National Insurance Act, § 12-6 gives the father the right to 
take parental money. A dormant pension rights under the 
National Insurance Act, § 12-12, third paragraph, however, 
will not give the father the right to the parental money. If the 
mother receives a pension or disability insurance from a 
different arrangement than the national insurance scheme, 
this does not the father the right to parental benefits under 
the provision. 



•        hvordan sykdommen/skaden 
påvirker evnen til å ta seg av barnet 
•        i hvilken grad stønadsmottaker 
er avhengig av hjelp 
•        antatt varighet av sykdommen. 
Når det gjelder utsettelse/overføring 
av stønadsperioden på grunn av at 
barnet er innlagt i helseinstitusjon, 
må institusjonen bekrefte 
innleggelsen og perioden for den. 
  
§ 14-12 Uttak av fedrekvote 
Utarbeidet av NAV Drift og 
utvikling, Fag drift og utvikling, 
Pensjon og ytelser 18.12.2006 
Gjelder fra 01.01.2007 
Sist endret 30.06.2010 av Arbeids- 
og velferdsdirektoratet, Fagstab 
ytelser, Kontor familieytelser jf. 
overskriftene: 
§ 14-12 Første ledd - Vilkår  
Spesielt om uttak av fedrekvote for 
områdene offshore og landanlegg  
§14-12 Andre ledd  
§14-12 Tredje ledd - unntak 
 
 §14-12 Første ledd - Vilkår 
[Endret 8/07, 10/07, 11/07, 6/09, 
6/10, 6/11] 
Loven er endret fra 1. juli 2011. 
Lovendringen innebærer blant annet 
at fedrekvoten utvides med to uker 
til 12 uker. Lovendringen gjelder for 
tilfeller der fødsel /dato for 
omsorgsovertakelse ved adopsjon er 
1. juli 2011 eller senere. Dersom 
fødselsdato/dato for 
omsorgsovertakelse ved adopsjon er 
30. juni 2011 og tidligere gjelder 
stønadsperiodene før lovendringen. 
Rundskrivet oppdateres i henhold til 
lovendringen fra 1. juli 2011. 
Stønadsperiodene forut for denne 
datoen fremkommer av rundskrivet 
som gjaldt frem til 1.juli 2009 og 1. 
juli 2011. 
Loven ble også endret fra 1. juli 
2010. Denne lLovendringen 
innebærer at det ikke er krav for 
farens rett til fedrekvote at moren 
har opptjent seg til foreldrepenger i 

 
A disabled woman has the opportunity to work alongside to 
receive a disability pension. In such cases, even she may have 
earned the right to parental benefit. In that case, the general 
rules of the National Insurance Act, Chapter 14 shall 
apply.Mother will be entitled to parental and father, among 
other things, have the right to paternity quota. 
 
Father's rights under this provision does not change the 
mother's right to the lump sum benefit under the National 
Insurance Act. 
 
Father's withdrawal 
 
The week the father is entitled to under this section shall be 
treated as parental non-quota. There is still no activity 
requirements for the mother. Otherwise dealt with the 
period that parents pay pursuant to § 14-14, first paragraph. 
 
Father can not remove these weeks in the first six weeks 
after birth and must be removed within 44 or 54 weeks after 
the birth or care takeover. 
 
Father is entitled to the same number of weeks regardless of 
the selected coverage. The period forelenges if the father 
chooses 80 percent coverage. Only if the father wants to 
take out parental support as late as possible during the 
period it may be advantageous to select 80 percent 
deknigsgrad, so that parents money can be withdrawn by the 
expiry of 54 weeks after the birth or adoption. The payoff 
will be less. 
 
These weeks can be graded or unseen by the rule of § § 14-
11 and 14-16. 
 
If the mother is entitled to parental benefit, but receiving a 
disability pension after the birth or adoption, she can tell 
from the right to parental benefit and receive lump 
sum. Father can receive parental benefit for 12 weeks. 
 
This provision does not restrict the father's right to take 
parental money on an independent basis under § 14-13. If 
the mother is hospitalized or because of illness or injury is 
totally dependent on help to take care of the child, see § 14-
13, first paragraph, letter d) and e), the father may receive 
parental benefit until 38/48 weeks. In such cases, the father 
taking the parents money in the first six weeks after birth. 
 
If the father takes the parental benefit for 12 weeks, 
however, he may later take out parental support if the 
mother fills aktivetskravet because she is due to the disease 
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en stilling på 50 prosent eller mer. 
Lovendringen gjelder for tilfeller der 
fødselsdato/dato for 
omsorgsovertakelse ved adopsjon er 
1. juli 2010 eller senere. Dersom 
fødselsdato/dato for 
omsorgsovertakelse er 30. juni 2010 
og tidligere, er det et krav at moren 
har arbeidet i minst halv stilling i 
opptjeningstiden. 
Loven ble også endret fra 1. juli 
2009. Denne lovendringen 
innebærer blant annet at 
fedrekvoten ble utvidet  med fire 
uker til 10 uker. Lovendringen 
gjelder for tilfeller der fødsel/dato 
for omsorgsovertakelse ved 
adopsjon er 1. juli 2009 eller senere. 
Dersom fødselsdato/dato for 
omsorgsovertakelse ved adopsjon er 
30. juni 2009 og tidligere gjelder 
stønadsperiodene før lovendringen. 
 Vilkårene for at det skal foreligge 
rett og plikt til fedrekvote: 

 moren må fylle vilkårene for 
foreldrepenger, se § 14-6, 

 faren må fylle vilkårene for 
foreldrepenger, se § 14-6 

Far må fylle opptjeningsvilkåret om å 
ha vært yrkesaktiv i minst seks av de 
siste ti månedene, på det 
tidspunktet han skal ta ut 
fedrekvoten. Han kan således 
opptjene seg rett mens mor mottar 
foreldrepenger, i prinsippet helt 
fram til nærmere barnets fylte tre 
år/tre år etter omsorgsovertakelsen 
der foreldrepenger til mor har vært 
tatt ut gradert og eller utsatt. 
Foreldrene kan derfor på et senere 
tidspunkt i stønadsperioden opplyse 
om at far likevel skal ha fedrekvoten, 
selv om denne i utgangspunktet var 
overført moren, da det ved 
stønadsperiodens start ikke forelå 
rett til fedrekvote. Det vil likevel ikke 
være slik at NAV har noen plikt til å 
følge dette opp under 
stønadsperioden. Når det gjelder 
hvilken inntekt som skal legges til 
grunn for fars beregningsgrunnlag, 

is totally dependent on help to take care of the child or is 
admitted to insitusjon (cf. § 14-13 first paragraph). Similarly, 
if f ar have received parental benefits because the mother 
fills aktivetskravet because she is due to the disease is totally 
dependent on help to take care of the child or is admitted to 
insitusjon (cf. § 14-13, first paragraph). But that does not fill 
any more mother activity requirement, but receives a 
disability pension. Father can still take out 12 weeks of this 
provision. Whatever can not father a whole do not take out 
more than 38/48 weeks and they must be within the normal 
benefit period of 44/54 weeks. In such cases, parents pretty 
degree or postponed. 
 
Example: 
 
Mother receives disability benefits and sick to care for the 
child. Father receives parental benefits from fødelsen 
off. When it's gone 24 weeks is a better mother so she can 
take care of the child. She still receiving disability 
benefits. Dad can take out 12 weeks quota under § 14-14, 
third paragraph. 
 
Example: 
 
Mother receives disability benefits and sick to care for the 
child. Father receives parental benefits from fødelsen 
off. When it's gone 40 weeks is a better mother so she can 
take care of the child. She still receiving disability 
benefits. Dad can take out 4 weeks quota under § 14-14, 
third paragraph. 
 
The benefit period under § 14-14, third paragraph, must be 
removed within three years after the birth or care 
takeover. If the outlet is not closed when a new benefit 
period begins, void the remaining benefit period for the first 
child. 
 
§ 14-15 Withdrawal when the mother or the father has sole 
custody of the child 
 
Prepared by NAV Operation and Development, Course 
management and development, pensions and benefits 
18/12/2006 
 
Valid from 01.01.2007 
 
Last modified 30.06.2011 of Labour and Welfare, faculty 
benefits, office familieytelserjf. headline: 
§ 14-15 Subsection 
 
§ 14-15 Subsection 
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vil utgangspunktet være den 
inntekten han har når han starter sitt 
uttak av fedrekvoten. Selv om han 
velger å ta ut fedrekvoten over ulike 
perioder, ligger 
beregningsgrunnlaget fast som ved 
første gangs utbetaling. Dette 
gjelder også dersom inntekten har 
endret seg vesentlig. 
Dersom far søker om utsettelse av 
fedrekvoten, må vilkårene for 
fedrekvote være oppfylt på dette 
tidspunktet. Dette innebærer at han 
må ha opptjent rett til 
foreldrepenger på dette tidspunktet 
og at inntekten far har på dette 
tidspunktet blir utgangspunktet for 
beregningen av hva 
foreldrepengeutbetalingen blir. Far 
kan således ikke opptjene seg rett til 
fedrekvote eller et høyere grunnlag 
(inntektsøkning) ved å utsette 
perioden. En utsettelse av perioden 
innebærer bare en forskyvning av en 
allerede foreliggende rett. I slike 
tilfeller må 
derforinntekssopplysningsskjema fra 
arbeidsgiver innhentes og 
oppbevares i saken. 
Fedrekvoten skal sammenlagt 
utgjøre 12 hele uker, men faren er 
ikke forpliktet til å ta sin del av 
permisjonen som sammenhengende 
heltidspermisjon. Fedrekvoten kan 
også fordeles på flere perioder. 
Foreldrene kan ta ut graderte 
foreldrepenger samtidig, f.eks. slik at 
begge arbeider halv tid og mottar 
50 % foreldrepenger hver. I så fall 
må faren ta 
ut foreldre penger i 24 uker for at 
fedrekvoten anses avviklet. Dette 
fremgår av Ot.prp. nr. 13 (1992-93) 
side 9. 
Dersom det er til fordel for far kan 
de 12 første ukene av fars 
stønadsperiode anses som uttak av 
fedrekvote. Ved flerbarnsfødsel 
gjelder dette også i tiden rett etter 
fødselen. Vi viser nærmere 
til § 14-9 fjerde ledd med 

 
[Amended 6 / 09, 6 / 11] 
 
General 
 
This provision regulates the situation where one parent has 
sole custody of the child from birth or care takeover, or the 
sole care during the benefit period. The "sole care" means 
that parents do not live together, or that the parent is single 
adopter or one parent is dead. 
 
When one parent has sole custody of the child from birth or 
care takeover, involves the concept of "residual" all that part 
of the benefit period that can be withdrawn after the birth or 
care takeover. The maximum benefit period in these cases 
will always be 44/54 weeks. This also applies in situations 
where only the father has the right to parental or single 
adopter. 
 
When one parent is sole care during the benefit period, 
involves the concept of "residual" what is left of the period 
at this time. It is taken on the basis of the maximum benefit 
period after the birth or care takeover ie 44/54 weeks, which 
is reduced in proportion to the elapsed time after the birth 
or care takeover of parent was alone in the care of the child. 
 
Withdrawal of paternal or parental benefits can be agreed at 
care alone 
 
If the mother is or will be alone in caring for the child, she 
will be entitled to the entire benefit period, the father's 
quota. See notes to § 14-12, third paragraph. If both parents 
want the father in such cases still be able to remove the 
paternal or parental support, parents can freely arrange this, 
provided that other conditions are met. It is assumed that 
the father has custody of the child during the relevant 
period. In cases where the mother has sole carer for the child 
should NAV be asking the mother if the parents have plans 
for that father to take the father's quota or possible date for 
the withdrawal of paternity leave. If the father should 
receive parental benefit to the terms of § 14-13 must be 
satisfied. 
 
Which cases are covered by the provision 
 
The provision includes parents who are or will be alone in 
caring for the child. This provision corresponds to former law 
§ 14-9 eighth paragraph. Under this provision, his father had 
the right of the remaining part of the benefit period if the 
mother dies.The same Sepulchre if the father took care of 
the child in order to take over parental responsibility lie or 
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merknader. Fedrekvoten kan 
imidlertid anses avviklet på et senere 
tidspunkt av stønadsperioden 
dersom det er mer hensiktsmessig 
for far. 
Fedrekvoten må avvikles innen 
barnets fylte tre år eller tre år etter 
adopsjonen fant sted. Fedrekvoten 
faller som hovedregel bort i den 
utstrekning den ikke benyttes eller 
det ikke settes frem krav om 
utsettelse. For spørsmål om 
overføring av fedrekvoten til moren, 
vises det til merknadene til § 14-12 
tredje ledd. 
Etter gjeldende bestemmelser i 
folketrygdloven er det ikke noe 
hinder for at far kan avvikle 
fedrekvote samtidig som han 
avvikler ferie. Det innebærer f.eks. at 
han samtidig som han mottar 
foreldrepenger for fedrekvote vil 
kunne motta feriepenger fra 
arbeidsforholdet. Begrunnelsen for 
dette er at det ikke foreligger noen 
hjemmel i kapittel 14 for å avskjære 
uttak av foreldrepenger samtidig 
som vedkommende avvikler ferie. 
Det samme gjelder dersom faren 
ønsker å avvikle fedrekvoten ved å 
ta ut enkeltdager på ukedager han 
vanligvis ikke arbeider. Dette kan 
være aktuelt dersom han arbeider 
deltid. 
Eksempel: 
Faren arbeider deltid, slik at han 
arbeider kun fire ukedager. Han har 
krav på 60 dager fedrekvote 
uavhengig av sin stillingsandel, 
såfremt vilkårene ellers er tilstede. 
Han kan velge å ta ut sine 
60 stønadsdager sammenhengende 
i 12 uker eller ta enkeltdager i til 
sammen 60 dager. 
Spesielt om uttak av fedrekvote for 
områdene offshore og landanlegg 
[Tilføyd 10/07, endret 6/09, 6/11] 
Fedrekvoten gir rett til 
60 kalenderdager med 
foreldrepenger. For de fleste vil 
uttak av fedrekvote medføre 

the Children Act, Chapter 5 The father was thus entitled to 
parental benefit even if he took care during the first six 
weeks after birth. 
 
This means that parents in some cases may be entitled to 
parental benefit both under § 14.5, second paragraph, and § 
14-15. If the parent takes care of the child a little out of the 
benefit period, and have had less access than similar 
Children Act § 43, second paragraph, it will pay off for the 
person authorizing the requirement of § 14.05 because the 
person then entitled to a longer period. 
 
Acquisition of parental responsibility under the Children Act, 
Chapter 5 
 
Both the agreements between the parents, that decisions of 
the court or county covered by the provision. It is not a 
condition that a decision of the court or the county is legally 
binding. A temporary injunction (interim decision) until the 
case is finally decided that the father should have sole 
parental responsibility, see Children Act § 38, gives the right 
to parental benefits under this provision. 
 
§ 14-16 Graduated withdrawal of parental support 
 
Prepared by NAV Operation and Development, Course 
management and development, pensions and benefits 
18/12/2006 
 
Valid from 01.01.2007 
 
Last modified 30.06.2011 of Labour and Welfare, faculty 
benefits, family benefits office see the headlines: 
§ 14-16 second paragraph - The period for graduated 
payments 
§ 14-16 Fifth paragraph - agreement with the employer 
 
§ 14-16 Subsection - Definition and scope of classified output 
 
Graduated withdrawal of parental support is partial 
withdrawal of parental support in combination with part-
time work. The benefit period is thus prolonged. 
 
Graduated parental benefit is the difference between 100 
percent position and part-time work after the birth or care 
takeover. Beneficiary position percent before the birth or 
adoption of no significance in this context. Entitlement to 
graduated payments forligger therefore also in cases where 
the beneficiary resumes a former part-time position in full. 
 
There is no upper or lower limit for graduated withdrawal of 



permisjon fra arbeidet. Etter 
arbeidsmiljøloven har foreldrene 
rett til fri fra arbeidet i til sammen 
tolv måneder ved fødsel. Foreldrene 
har uansett rett til permisjon når det 
ytes foreldrepenger fra folketrygden. 
Ved uttak av fedrekvoten, vil far 
normalt benytte 12 uker av denne 
foreldrepermisjonen. Det må legges 
til grunn at det ikke er anledning til å 
omregne denne permisjonsretten til 
en kortere periode selv om 
arbeidstakeren arbeider mer 
intensivt i perioder av sin 
turnus.Permisjonen vil imidlertid 
kunne dekke både arbeidsperiode og 
friperiode i en turnusperiode. En 
turnus som innebærer intensivt 
arbeid i en periode, vil måtte 
kompenseres med en friperiode for 
å oppfylle arbeidsmiljølovens 
bestemmelser om arbeidstid. 
Folketrygdloven kapittel 14 regulerer 
hva far har rett til i utbetaling av 
foreldrepenger og som arbeidsgiver 
kan få refundert i tilfeller han 
utbetaler lønn under 
fedrekvoteperioden. Arbeidsgiver 
har bare et selvstendig ansvar til å 
utbetale lønn i disse tilfellene derom 
arbeidstakeren har avtalefestet rett 
til full lønn i denne perioden. 
Dersom arbeidsgiver utbetaler lønn, 
skal alle dager unntatt lørdag og 
søndag kompenseres. I tilfeller der 
lønn er på timebasis, skal således 
ikke kompensasjon under 
fedrekvoten beregnes på samme 
måte som under 
arbeidsgiverperioden (sykepenger), 
dvs bare for dager det skulle ha vært 
utbetalt lønn for. 
Arbeidsgiver kan få refundert 
utbetalt lønn når: 

 det i medhold av tariffavtale 
fremgår at arbeidsgiver skal 
utbetale lønn når 
arbeidstaker har permisjon 
fra sitt arbeid i medhold av 
Arbeidsmiljøloven for å 
motta foreldrepenger eller   

parental support.Beneficiary is free to contract with an 
employer that is most appropriate for the family. 
 
Graduated withdrawal applies to both the birth and adoption 
and can be used by both father and mother. Parents can take 
graduated payments simultaneously or separately. 
 
Graduated withdrawal can also be carried out without the 
benefit period is extended by each parent in a given period 
of time together receive parental benefit with 100 percent. 
 
The extent of the father's use of parental benefits, beyond 
the father's quota is determined by both their own position 
and interest of the mother's job share. Ref: § 14-13. 
 
§ 14-16 second paragraph - The period for graduated 
payments 
 
[Amended 6 / 09, 6 / 11] 
 
With the exception of the three weeks before birth and the 
first six weeks after birth is reserved for the mother, the 
entire benefit period, including the father's quota, used for 
graduated payments. This means that 38/48 weeks of the 
benefit period by birth may be taken as a graded 
withdrawal. At adoption, the entire benefit period of 44/54 
weeks, the graded withdrawal. 
 
If only the father has the right to parental benefit is the 
benefit period his makimalt 38/48 weeks, which in its 
entirety may be used for graduated payments. 
 
If the father is entitled to parental benefits because the 
mother receives a disability pension, these weeks are taken 
out graded. 
 
The extension of multiple births and multiple children 
adoptions can also be used for graduated payments. 
 
It is not possible to extend the withdrawal of parental longer 
than three years after the child's birth or three years after 
the assumption of care by adoption, see § 14-10 third 
paragraph. 
 
There is no lower limit on the duration of the gradient strip. 
 
Children - and Equality in Ot. Proposition. No. 104 (204-2005) 
including said: 
 
"The new Working is also no lower limit for the duration of 
the partial leave. In the consultation paper, the Ministry 



 det i medhold av den 
enkeltes arbeidstakers 
arbeidsavtale fremgår at 
arbeidsgiver skal utbetale 
lønn når arbeidstaker har 
permisjon fra sitt arbeid i 
medhold av 
Arbeidsmiljøloven for å 
motta foreldrepenger. 

 Arbeidsgiver kan ikke få refundert 
utbetalt lønn når arbeidstaker ikke 
har permisjon og det utbetales lønn i 
henhold til ordnært arbeidsforhold. I 
slike tilfeller har ikke arbeidsgiver 
forskuttert lønn på grunn av 
permisjon. 
Dersom arbeidstaker og arbeidsgiver 
er uenige om tariffavtalebestemte 
rettigheter, må dette løses etter 
egne prosedyrer for dette. Ved tvist 
om retten til permisjon etter 
arbeidsmiljøloven § 12-5, kan 
tvisteløsningsnemda etter samme 
lov ta stilling til dette. 
  
§ 14-12 Andre ledd 
[Endret 6/09, 6/11] 
Etter denne bestemmelsen kan faren 
ta ut fedrekvoten uavhengig av de 
vanlige vilkårene for rett til å overta 
foreldrepenger. Det stilles således 
ikke krav til at mor skal være i 
aktivitet eller på grunn av sykdom 
eller skade være helt avhengig av 
hjelp for å ta seg av barnet. Faren 
kan ta ut fedrekvoten uten hensyn til 
om moren f.eks. har permisjon, 
avvikler ferie, er arbeidsløs eller om 
hennes arbeidsforhold er opphørt 
helt eller delvis. Summen av 
foreldrepengedekningen skal ikke 
overstige 100 %. Unntak fra dette er 
gitt i § 14-12 andre ledd, andre 
punktum, se merknadene nedenfor. 
Eksempel: 
Mor og far har arbeidet full tid i 
opptjeningstiden. Far ønsker å 
ta 12 uker permisjon før moren 
gjenopptar arbeidet. I 
disse 12 ukene vil far ha rett til 
foreldrepenger (fedrekvote), mens 

proposed a minimum of 4 weeks for graduated 
payments. The Ministry, however, find that it would be 
unfortunate if people were to benefit others and stricter 
limits on graded withdrawal of parental support than 
required by the provisions concerning the right to leave in 
the Working Environment Act. " 
 
As regards the procedure for the calculation of the 
graduated payments, see the commentary to § 14-16, fourth 
paragraph. 
 
§ 14-16 third paragraph - at the same outlet 
 
Parents can generally do not take out more than 100 percent 
parental support at the same time, § 14-10, sixth 
paragraph. The exception is if the father takes the father's 
quota at the same time with the mother or parents choose 
simultaneous extraction of multiple births. When the 
withdrawal will be greater than 100 percent. In such cases, it 
can also be removed graded parents money so that the 
period is also extended by a greater total output than 100 
percent. 
 
In those cases where the parents are also outlets that 
together represent 100 percent parental benefit, the benefit 
period is not extended. In the case of withdrawals that 
together represent less than 100 percent parental benefit, 
the benefit period is extended. 
 
In cases where parents have simultaneous withdrawal but 
have different drawings, they can choose to end the period 
with graduated payments equal to or at a different date. By 
the closing date will be withdrawal of parental benefit 
percentages together. At different end date divided the 
number of weeks set aside for grading the mother and father 
and it must be calculated end date for each of them. 
 
Example where the parents want the same end date: 
 
Mother wants to work 60% and receive 40% of parents 
money. Father wants to work 70% and receive 30% parents 
money. They have combined to set aside 50 days to 
graduation. 
 
The calculation is: 
 
70% FP x X = 100% FP x 50 days 
70% FP 70% FP 
 
X = 71.2 days (which is increased to 72 days). Parents are 
parents money for their calculation 
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mor verken vil ha arbeidsinntekt 
eller rett til foreldrepenger. Far har 
ikke rett til foreldrepenger utover 
fedrekvoten før mor gjenopptar 
arbeidet eller før et av de andre 
vilkårene i § 14-13 er oppfylt. 
Fedrekvote mens moren mottar 
graderte foreldrepenger 
Som omtalt i merknadene ovenfor 
skal den totale 
foreldrepengedekningen ikke 
overstige 100 %. Andre ledd, andre 
punktum gir imidlertid hjemmel for 
en total foreldrepengedekning på 
opptil 150 %. Det er et vilkår at faren 
avvikler fedrekvote samtidig med at 
moren arbeider minst 50 %. 
§ 14-12 Tredje ledd - Unntak 
[Endret 6/09, 6/10, 6/11] 
I henhold til § 14-12 første ledd 
er12 uker av stønadsperioden 
forbeholdt faren dersom både 
moren og faren fyller vilkårene for 
rett til foreldrepenger. I visse tilfeller 
er det ikke noen fedrekvote. 
De 12 ukene kan da tas ut av moren. 
Tilfeller der det ikke er fedrekvote: 

 Når faren ikke har rett til 
foreldrepenger, jf. § 14-12 
første ledd og § 14-6, 

 når moren er alene om 
omsorgen for barnet, jf. 
§ 14-15, 

I tilfeller der det ikke er fedrekvote, 
overføres fedrekvoteukene til mor. 
Når moren er alene om omsorgen 
for barnet, kan faren likevel ta ut 
fedrekvote dersom foreldrene er 
enige om det, og vilkårene for øvrig 
er oppfylt. 
Unntak på grunn av sykdom eller 
innleggelse i helseinstitusjon 
I de tilfeller der faren på grunn av 
egen sykdom eller skade er helt 
avhengig av hjelp til å ta seg av 
barnet eller er innlagt i 
helseinstitusjon, er det ikke et krav 
til at han må ta ut 12 uker med 
foreldrepenger av den totale 
stønadstiden. I slike tilfeller kan 
perioden overføres til moren. Det er 

 
For example, where parents want a different end date: 
 
Mother wants to work 40% and receive 60% parents 
money. Father wants to work 80% and receive 20% parents 
money. They have together allocated 50 full days to 
graduation. 
 
The calculation is: 
 
Mother: 
 
60% FP x X = 100% FP x 25 days 
60% FP 60% FP 
 
X is 41.6 days which increased to 42 days. 
 
Father: 
 
20% FP x X = 100% FP x 25 days 
20% FP 20% FP 
 
X = 125 days. It is essential that the mother is active in this 
period 
 
§ 14-16 Fourth paragraph - calculation of graduated 
payments 
 
Graduated parents money in a certain number of days 
equivalent full parental benefit in the number of days used 
for grading. The sum of the percentage of parental support 
and percentage of work shall be 100 percent. This can be 
formulated as the calculation formula to be used in all cases 
by grade parents money. 
 
The formula looks like this: 
 
% Parental x graded days = 100% parental x days available. 
 
This formula has two sizes on each side of the equation:% FP 
"and" grading day "on the left side and" 100% FP "and" days 
available "on the right side. The size "100% FP" is always 
constant. The other sizes are variable. When two of the three 
variables are known, we can calculate the unknown 
variable. This means that this is an equation with an 
unknown (X). For that only X that will be left on one side of 
the equation, it must be on both sides of the equation is 
divided by the size that is on the same side as the unknown 
size (X). 
 
The value we get the X should always be raised up so that, 
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krav til særskilt legeerklæring, se 
kommentarene til § 14-11 
tredje ledd. 
Det er det samme sykdomsbegrepet 
som gjelder etter dette leddet som 
ved utsettelse på grunn av sykdom i 
§ 14-11 første ledd bokstav c). Det 
vises derfor i sin helhet til 
kommentarene til § 14-11 første 
ledd bokstav c). 
Intensjonen bak ordningen med 
fedrekvote og at det er et fleksibelt 
uttak tilsier at det ikke er behov for 
omfattende unntaksbestemmelser. 
Departementet uttaler bl.a. følgende 
i Ot.prp. 104 (2004-2005): 
”Fedrekvoten ble innført for at fedre 
skulle ta mer aktivt del i omsorgen i 
barnets første leveår. Formålet med 
fedrekvoten taler for at 
unntaksadgangen er snever. ” 
Departementet uttaler videre: 
”Etter departementets oppfatning 
må imidlertid behovet for en 
unntaksadgang ses i lys av 
muligheten til å fordele 
fedrekvoteuttaket over en lengre 
periode. Fedre kan i dag fordele 
uttaket som separate uker eller 
dager. Denne muligheten utvides 
betraktelig ved forslaget om å 
inkludere fedrekvoten i en ny 
ordning med gradert uttak av 
foreldrepenger.” 
Det gjøres oppmerksom på at far kan 
søke om utsettelse av perioden med 
fedrekvote, dersom foreldrene ikke 
finner det hensiktsmessig at 
perioden overføres til mor. 
  
 § 14-13 Generelle vilkår for farens 
uttak av foreldrepenger 
Utarbeidet av NAV Drift og 
utvikling, Fag, drift og utvikling, 
Pensjon og ytelser 18.12.2006 
Gjelder fra 01.01.2007 
Sist endret 30.06.2009 jf. 
overskriftene: 
§ 14-13  Første ledd bokstav f – mor 
deltar på heltid i 
introduksjonsprogram etter 

for example, is 41.1 days to 42 days. 
 
Example: 
 
Mother wants to work 40% and receive parental benefits by 
60%. She wants to use 25 days with full parental support for 
graduated payments. Then the number of days with graded 
parents money that is the unknown size. 
 
The formula is as follows: 
 
60% FP x X = 100% FP x 25 days 
 
60% FP x X = 100% FP x 25 days 
60% FP 60% FP 
 
X = 100% FP x 25 days = 41.66 days 
60% FP 
 
It always rises up so that the mother in this example are 
classified parental benefits for 42 days. 
 
Info Insurance calculates the period on the basis of entries in 
the swift service calculation image (FA GR). 
 
Graduated withdrawal of father 
 
The rules for graduated payments will apply if the father 
wants to distribute the benefit period over a longer period as 
a result of part-time work. 
 
The extent of the father's withdrawal is determined both by 
his position share the outlet and the mother's job share. If 
the mother works part-time the father's parental benefits 
reduced correspondingly to the mother's working hours. This 
does not apply when the mother's job share is at least 75 
percent of full working cf. § 14-13, second paragraph. This 
does not apply if the mother while removing parents money 
out of their own job share. (Cf. also output 
above). Exceptions to the general rule that the mother's 
position share gives an upper limit on the father's withdrawal 
also applies to the withdrawal of the paternal and the extra 
week in multiple birth cf. § 14-13, sixth paragraph. 
 
Example 
 
Mother is not entitled to parental benefit and started two 
months after giving birth to a 50 percent position. Father 
wants from the same time to work 30 percent and 70 
percent receive parental benefits. Father's withdrawal of 
graded parents money can not be more than the mother's 
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introduksjonsloven kapittel 2 
§ 14-13 Første ledd bokstav g – mor 
deltar på heltid i 
kvalifiseringsprogram etter 
sosialtjenesteloven kapittel 5 A 
§ 14-13 Første ledd - Vilkår 
Bestemmelsen inneholder vilkår for 
farens rett til fødselspenger. 
Ytterligere vilkår fremgår av § 14-6 . 
Vilkårene i bokstav a - e skal bare 
vurderes dersom faren skal ha 
foreldrepenger som ikke er 
fedrekvote. I forbindelse med 
innføringen av fedrekvote (lov av 22. 
januar 1993 nr. 25) bygget man på 
de gjeldende vilkår for overføring av 
fødselspenger fra moren til faren, 
bl.a. om at moren måtte gjenoppta 
arbeidet. Ved lov av 24. juni 1994 nr. 
25 ble dette endret. Endringen gjaldt 
imidlertid bare for avvikling av 
fedrekvoten, jf. nå § 14-12 andre 
ledd. I alle andre tilfeller der 
stønadsperioden deles mellom 
foreldrene, må farens rett til 
foreldrepenger vurderes i forhold til 
bestemmelsene i § 14-13. 
§ 14-13 Første ledd a - Mor går ut i 
arbeid 
Sykmelding 
Dersom moren blir sykmeldt fra et 
arbeidsforhold hun faktisk har 
tiltrådt, likestilles dette med å være i 
arbeid. 
Jobbtrening 
Dersom moren er på jobbtrening 
utenfor hjemmet i forbindelse med 
yrkesrettet attføring, kan dette 
likestilles med gjenopptakelse av 
arbeidet. Forutsetningen er at 
aktiviteten er av en slik art at den 
kan likestilles med arbeid og eller 
utdanning. 
Selvstendig næringsdrivende 
[Tilføyd 10/07] 
Dersom mor er i etableringsfasen av 
sin virksomhet eller inntekten er lav 
av andre grunner, må det spesielt 
dokumenteres fra regnskapsfører el.l 
den stillingsprosent mor arbeider i 
som selvstendig næringsdrivende. 

percentage position. This means that the father can not take 
out parental support with the desired 70 percent. He can 
take out a maximum of 50 per cent parents money. 
 
§ 14:16 The fifth element - an agreement with the employer 
 
Employees 
 
[Amended 6 / 09, 6 / 11] 
 
It is a condition of graduated parental support the existence 
of a written contract between the employee and employer 
(Form NAV 14 to 16.05). The agreement shall contain: 
 
• the percentage position and salary 
 
• the period the employee will work 
 
• number of weeks / days with full parental support to be 
used for grading 
 
Both parties must sign the agreement. The original 
agreement provided insurance office. The parties retain their 
own copy. 
 
The agreement comes with NAV in good time before the 
beneficiary must begin to work. In cases where the 
agreement is submitted after the employment has started, 
the NAV normally consider the erroneously paid benefits. 
 
Each parent may enter into an agreement with only one 
employer at a time. If the parents should have also 
graduated payments, parents must submit the agreement. 
 
In cases where the beneficiary after the birth / adoption goes 
back to a part-time position that corresponds to their 
permanent position, there shall be no written employment 
contract. In such cases it is sufficient corroboration by the 
employer of the relationship. 
 
Beneficiary may agree degrees withdrawals after the benefit 
period is started. The benefit recipient may also terminate 
the contract earlier than planned, if the employer agrees. It 
can also be entered into several agreements during a benefit 
period. 
 
The relationship between the National Insurance Act and the 
Working Environment Act 
 
The Working Environment Act regulates the rights and 
obligations of workers. New Working Environment came into 
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Permisjon 
Permisjon fra arbeidet likestilles ikke 
med å gjenoppta arbeidet. 
Ferie /avspassering 
[Endret 10/07] 
Ferie (også ut over lovbestemt ferie) 
likestilles ikke med å gjenoppta 
arbeidet. 
Har moren imidlertid gjenopptatt 
arbeidet, men deretter tar ferie, 
anses faren for å beholde omsorgen 
for barnet og retten til 
foreldrepenger . Det samme gjelder 
dersom moren tar ut opptjent 
avspassering. 
Opphør av arbeidsforhold 
Når moren ikke gjenopptar arbeidet 
fordi arbeidsforholdet er opphørt, 
kan faren ikke ta ut foreldrepenger. 
Arbeidsløshet 
[Endret 10/07] 
Arbeidsløshet likestilles ikke med å 
gjenoppta arbeidet . Dersom moren, 
etter at hun faktisk har vært i arbeid 
en periode og uforutsett blir 
arbeidsledig likestilles dette med å 
være i arbeid. Har moren inngått en 
arbeidsavtale om å arbeide i et 
begrenset tidsrom, vil det ikke være 
uforutsett om hun blir arbeidsledig 
etter at denne perioden er over. 
Bakgrunnen for å likestille uforutsett 
arbeidsledighet med å være i arbeid, 
er for å avhjelpe familien i en 
vanskelig situasjon som kan oppstå i 
slike tilfeller, eksempelvis far har 
avtalt permisjon fra sitt arbeid og får 
ikke begynne igjen før utløpet av 
denne og mor har dagpenger. Ved 
uforutsett arbeidsledighet hos mor, 
anses hun fortsatt å være i arbeid, i 
tilfeller der far også har valgt 
graderte/utsatte foreldrepenger. 
Det gjelder altså ulike regler for 
mottak av dagpenger før og etter 
fødsel. Når det gjelder opptjening, er 
dagpenger under arbeidsløshet 
nevnt særskilt som likestilt med 
yrkesaktivitet, jf. § 14-6 tredje ledd, 
mens dagpenger som hovedregel 
ikke er likestilt med yrkesaktivitet 

force on 1 January 2006 (the Act 2005-06-17 No. 62: "Act on 
Working Environment and Employment 
Protection."). Employees' opportunities for part-time work is 
related to the right to partially leave the Working 
Environment Act. The disagreement between the employee / 
employer agreement on partial leave of absence, this is a 
dispute between them, without the involvement of NAV. 
 
Relationship to work the audit: 
Labor legislation in question in connection with a partial 
leave of absence regulated by Working Environment Act and 
fall outside the social security administration or 
responsibility. Legal authority for such questions is the 
Norwegian Labour Inspection Authority. 
 
NAV must assume that the appointment and employment 
law aspects of an agreement is in order, as long as no other 
states. 
 
The Working Environment Act § 07.12 for notification: 
 
For employees, it is determined their notice periods in the 
Working Environment Act § 12-7, depending on length of 
leave. 
 
The duty of notification is justified by the employer must 
ensure predictability, so that the winner has the opportunity 
to make necessary adjustments, such as the addition of 
temporary staff, make relocations, etc. 
 
NAV can not reject a claim for graduated payments with 
reference to the notification period has been exceeded. It is 
quite possible for the employer and employee enter into an 
agreement for graduated payments at a later date. We refer 
to the Social Security Administration's decision No. 
94/06399, where the same principle applied to the system of 
time account. 
 
The Working Environment Act § 12-6 of agreement: 
 
[Amended 6 / 09] 
 
If the employee will leave, this must be agreed in writing 
between the employer and the employee. 
 
At the conclusion of the agreement used the prescribed 
form. The requirement, included agreement shall forligge 
with NAV before the graduated withdrawal to 
begin. Requirements for parental benefits must also be made 
in the usual way, we refer to § 14-5 first paragraph with 
comments. 
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når det gjelder gjenopptak av arbeid. 
§ 14-13 Første ledd bokstav b - Mor 
tar offentlig godkjent utdanning på 
heltid 
Departementet uttalte i Ot.prp. nr. 
52 (1999-2000) følgende når det 
gjelder fars rett til fødselspenger der 
mor påbegynner og gjenopptar 
utdanning om typer utdanning som 
er godkjent: 
“Ut fra kontrollhensyn mener 
departementet at ordningen bør 
avgrenses til å gjelde 
utdanningsinstitusjoner på alle 
nivåer der utdanningen er offentlig 
godkjent og gir formell kompetanse. 
Punkt 3.1 i forskrifter om tildeling av 
utdanningsstøtte for 
undervisningsåret 1999-2000 og om 
forrenting og tilbakebetaling av lån 
for 1999, fastsatt av Kirke- og 
utdannings- og 
forskningsdepartementet i samsvar 
med lov av 26. april 1985 nr. 21 om 
utdanningsstøtte til elever og 
studenter lyder: 
“Det kan tildeles støtte til 
videregående opplæring og høgre 
utdanning ved offentlige 
utdanningsinstitusjoner. Støtte kan 
også bli tildelt lærlinger som har 
godkjent lærekontrakt. Til utdanning 
ved private utdanningsinstitusjoner 
kan det tildeles støtte dersom 
utdanningen faglig sett tilfredsstiller 
de kravene som blir stilt til 
videregående utdanning i lov av 14. 
juni 1985 - privatskulelova, § 4 og 5, 
eller de kravene som blir stilt til 
eksamensrett i lov av 11. juli 1986 - 
privathøyskoleloven, § 9. Det kan 
også tildeles støtte til 
kompetansegivende utdanning ved 
studieforbund som er godkjent etter 
voksenopplæringsloven § 10. Det 
samme gjelder utdanning ved de 
frittstående 
fjernundervisningsinstitusjonene 
som er godkjent etter 
voksenopplæringslovens § 11.” 
Når det gjelder hva som skal regnes 

 
The agreement shall contain the duration of part-time work 
and job share from full-time position. The employee's 
request to be fulfilled as far as possible without leading to 
"significant inconvenience" for the business. This is a safety 
valve for those cases where it is difficult for the employer to 
comply with the employee's wishes regarding the choice of 
graded withdrawal. Dispute Appeals Board will be dispute 
resolution of such conflicts, see the next section. If the 
circumstances of the business in exceptional circumstances 
preclude the implementation of graduated payments, the 
employee must be advised to take full-time leave. 
 
It would not be appropriate to pay grade parents money 
without there being a written agreement on part-time 
employment between employer and employee. 
 
The Working Environment Act § 17-2 of tvisteløsningsnemd: 
 
Disputes concerning the appointment of graduated 
payments between an employee and an employer is 
determined by the Dispute Resolution Appeals Board, see 
the Working Environment Act § 12-14 cf. § 17-2. 
 
Self-employed and freelancers 
 
[Amended 6 / 09] 
 
Self-employed and freelancers are not covered by the 
Working Environment Act.These groups regulates its own 
workload and assignments. The introduction of classified 
outlet for self-employed and freelancers do not imply any 
new leave rights for this group. The provisions of the 
Insurance Act Chapter 14 provides no legal basis to claim 
time off from work, assignments or contracts. 
 
For self-employed and freelancers involves graduated 
payments that are entered into a payment agreement with 
NAV. 
 
At the conclusion of the agreement used the prescribed form 
(NAV 14 to 16.05).The agreement shall contain: 
 
• percentage position and salary 
 
• work period 
 
• number of weeks / days with full parental support to be 
used for grading 
 
Requirements for parental benefits must also be made in the 
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som offentlig utdanning, foreslår 
Barne- og familiedepartementet at 
det tas utgangspunkt i de 
utdanninger som gir rett til støtte fra 
Lånekassen. 
Dersom moren utelukkende er 
student, må utdanningen foregå på 
heltid. Heltidsutdanning tilsvarer hva 
som er normert studietid på heltid 
for den aktuelle utdanningen. Det 
åpnes imidlertid for deltidsstudier i 
kombinasjon med arbeid....” 
Når det gjelder trygdeetatens 
kontroll, uttalte departementet 
følgende: 
“Departementet mener at det for 
trygdeetatens kontroll vil være 
tilstrekkelig at det i forbindelse med 
fremsettelse av krav om 
fødselspenger til far fremlegges 
opptaksbevis og utdanningsstedets 
bekreftelse av at mor har påbegynt 
en utdanning. Trygdeetaten vil 
uansett ikke ha mulighet til å føre 
kontroll utover det å oppstille krav 
om dokumentasjon for 
opptak/registrering samt betalt 
semesteravgift/ skolepenger og å 
avkreve egenerklæring ved 
fremsettelse av krav. 
Stønadsmottaker forplikter seg ved 
egenerklæring i form av underskrift 
på skjemaet for krav om fødsels- og 
adopsjonspenger til å gi beskjed om 
endringer i blant annet 
studiesituasjonen.” 
I situasjoner der mor tar utdanning 
på heltid, vil far få foreldrepenger 
basert på egen opptjening og 
stillingsbrøk. 
Dersom moren er under utdanning 
som strekker seg over flere skoleår, 
anses hun også for å være under 
utdanning i sommerferien mellom to 
skoleår. 
§ 14-13 Første ledd bokstav c - Mor 
tar offentlig godkjent utdanning i 
kombinasjon med arbeid som i sum 
gir heltid 
Dersom mor etter fødselen eller 
omsorgsovertakelsen kombinerer 

usual way. 
 
It is not given their notice period provisions for self-
employed and freelancers.Beneficiary will be entitled to 
enter into an agreement with the NAV after the leave has 
started. It can also be entered into several agreements 
during the benefit period. Agreement on graduated 
payments must be in good time before the graduated 
withdrawal begins. In cases where the agreement is entered 
into after they've started to work, the NAV normally consider 
the erroneously paid benefits. 
 
Dispute Appeals Board for graduated payments can not be 
used for disputes between the NAV and beneficiaries who 
are not employees. Disputes about social security law issues 
such as. calculation or payment of parental benefits to self-
employed included the National Insurance Act of appeal. 
 
The benefit recipient will be signed on the claim form 
undertake to provide NAV information about factors that will 
affect the payment of parental benefits. It will, for 
example. be the case if one works more in the grading period 
than has been reported to NAV. 
 
§ 14-17 Lump sum 
 
Prepared by NAV Operation and Development, Course 
management and development, pensions and benefits 
18/12/2006 
 
Valid from 01.01.2007 
 
Last modified 30/06/2009 see the headline: 
 
The mother's right to lump sum where the father takes the 
parents money 
 
§ 14-17 Subsection - Right to lump sum 
 
The mother's right to lump sum 
 
At birth or adoption of children under age 15 may be paid 
lump sum benefit to the mother if she is not entitled to 
maternity leave. Adoption of the spouse's children will not 
be entitled to the lump sum. 
 
When a pregnancy has lasted for 26 weeks, the period of 
redemption after this date as a birth. One-time allowance 
may be paid, although it still has not taken any birth.We 
refer to § 14-5 first paragraph with comments. 
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arbeid og utdanning, vil det kunne 
foreligge et fullt omsorgsbehov. 
Departementet uttalte i Ot.prp nr. 
52 (1999-2000) følgende om 
kombinasjonen arbeid og utdanning 
for rett til fødselspenger: 
“Departementet har vurdert om det 
bør åpnes for at mor skal kunne ta 
utdanning på deltid og om det skal 
åpnes for deltidsstudier i 
kombinasjon med arbeid. En slik 
differensiering vil kunne føre til 
vanskelige avgrensnings- og 
kontrollspørsmål i forhold til hvor 
mye mor faktisk studerer. 
Departementet mener derfor at det 
ikke bør åpnes for at fars rett til 
fødselspenger skal utløses når mor 
er deltidsstudent. Imidlertid mener 
departementet at gode grunner taler 
for å inkludere tilfeller der mor 
kombinerer arbeid og utdanning, 
såfremt dette i sum tilsvarer heltid. 
Departementet vil ikke oppstille 
noen grense for hvor mye mor må 
studere. 
Ut fra kontrollhensynet, bør 
ordningen avgrenses til å gjelde 
utdanningsinstitusjoner på alle 
nivåer der utdanningen er offentlig 
godkjent og gir formell kompetanse. 
Dette betyr at ordningen omfatter 
både offentlige og private 
utdanningsinstitusjoner. Ordningen 
omfatter også lærlinger med 
godkjent lærekontrakt. 
Hobbypregede kurs som for 
eksempel rosemaling og gitarspilling, 
vil helt klart falle utenfor. 
I henhold til fars rettigheter er det 
ikke relevant å legge til grunn at 
utdanningen må være nødvendig for 
at mor skal bli i stand til å forsørge 
seg selv. Det er således uten 
betydning om mor allerede har 
oppnådd yrkeskompetanse. 
Deltidsutdanning regnes ut fra hva 
som er normert studietid på heltid 
for den aktuelle utdanning. 
Den enkelte sak må imidlertid 
vurderes konkret. Trygdekontoret vil 

To be entitled to lump sum pursuant to this section, the 
mother must be a member of Insurance at the time of birth 
or date of assumption of care, see § 14-2. Is there any doubt 
about this, once allowance is not paid before the birth or 
care takeover. 
 
Lump sum to a man who adopts alone 
 
Lump sum can also be paid to a man who adopts alone when 
he is not entitled to parental benefit. It is a condition he is a 
member of the Insurance cf. § 14-2. 
 
The mother's right to lump sum where the father takes the 
parents money 
 
[Amended 6 / 09] 
 
Mom gets off charge even if the father takes the parents 
money based on their earnings. The Ministry said the 
following in Ot. Proposition. No. 56 (2008-2009): 
 
"... For the nine weeks that the subject's mother, the 
Ministry believes that these should not be transferred to the 
father where only he is entitled to parental benefit.The three 
weeks the mother will take before the birth, the bedrock of 
the health conditions for the woman and fetus. The six 
weeks that should be taken immediately after birth, the 
subject's mother, for health reasons. 
 
The Ministry proposes to strengthen fathers' rights by going 
away from the principle that fathers quota deducted where 
only the father has the right to parental benefit.This group of 
fathers will be entitled to the whole period with the 
exception of the nine weeks are reserved for the mother ... " 
 
If the weeks are reserved for the mother and the quota 
period will be deducted, the father could take out a 
maximum of 37 weeks of full pay and 47 weeks at 80 per 
cent pay. One-time allowance for this fact can be regarded as 
compensation for the family loses 9 weeks of the benefit 
period. " 
 
Students abroad 
 
One-time benefit can generally be provided also for 
Norwegian students who study abroad with loans or benefits 
from the State Educational Loan Fund, see § 2-5 first 
paragraph h. From this general rule applies to an important 
exception for students who study in the Nordic 
countries. See the comments to the Nordic Convention on 
Social Security, Main Number 41-14. 



så langt det passer ellers kunne 
bygge på de kriteriene som er lagt til 
grunn i forbindelse med stønad til 
enslig mor eller far etter 
folketrygdloven § 15-12 .” 
For øvrig vises det til det som er 
nevnt i merknadene 
til § 14-13 første ledd bokstav b om 
når mor går ut i arbeid på heltid 
etter fødselen eller 
omsorgsovertakelsen. 
§ 14-13 Første ledd bokstav d - Mor 
er helt avhengig av hjelp til å ta seg 
av barnet på grunn av sykdom eller 
skade 
Faren kan ha rett til foreldrepenger 
når moren på grunn av sykdom eller 
skade er helt avhengig av hjelp til å 
ta seg av barnet. Dette gjelder også i 
tilfeller der moren er delvis syk. Det 
er krav til særskilt legeerklæring, se 
kommentarene til § 14-11 tredje 
ledd. 
Det er det samme sykdomsbegrepet 
som gjelder etter dette leddet som 
ved utsettelse på grunn av sykdom i 
§ 14-11 første ledd bokstav c). Det 
vises derfor i sin helhet til 
kommentarene § 14-11 første ledd 
bokstav c). 
Det er opp til foreldrene selv å 
bestemme om de ønsker å overføre 
perioden til far eller om mor ønsker 
å utsette perioden, jf kommentarene 
til § 14-11 første ledd bokstav c). 
§ 14-13 Første ledd bokstav e - Mor 
er innlagt i helseinstitusjon 
Ingen merknader. 
Krav om legeerklæring 
Det stilles krav om legeerklæring ved 
søknad om overførsel etter denne 
bestemmelsen. Se kommentarene til 
bestemmelsenes femte ledd. 
§ 14-13  Første ledd bokstav f – mor 
deltar på heltid i 
introduksjonsprogram etter 
introduksjonsloven kapittel 2 
[Tilføyd 6/09] 
Departementet uttalte i Ot.prp. nr. 
56 (2008-2009 følgende når det 
gjelder fars rett til foreldrepenger 

 
Rehabilitation allowance and benefits under the vocational 
rehabilitation 
 
There shall be no coordination between rehabilitation 
pursuant to Chapter 10 and lump sum. Receives woman 
rehabilitation pursuant to Chapter 10, and not meet the 
requirements for parental support, she will, in addition to 
rehabilitation money be entitled to a lump sum. 
 
The same applies for benefits under the vocational 
rehabilitation pursuant to Chapter 11 
 
Relationship to Social Services 
 
We refer here to the Health and Social Affairs Ministry's 
Circular I-27/95 "The relationship between economic 
benefits under the Social Services Act and the benefits of 
birth under the National Insurance Act etc..." 
 
• The calculation of Living Allowance under the Social 
Services Law § 5-1. 
 
It appears from the circular that the lump sum shall be 
considered income and it should be taken into account in the 
calculation of the benefit of subsistence. It is clear that once 
allowance is to cover the costs of acquiring the necessary 
children's equipment and other special expenses in 
connection with the birth and care of the child, and that 
these expenses are included on the expense side. 
 
• In considering whether there should be reimbursement for 
the Social Services Act § 5-9. 
 
It appears from the circular page 2 that "... If there is any 
time from birth and the money is paid out, he may need 
support under the Social Services Act to cover the costs of 
these transfers to cover. In such cases the municipality may 
take the refund in transfers the person concerned 
subsequently receive under the National Insurance Act. If 
applying for children was born has been given the benefit of 
their own life residence, however, can not take the 
reimbursement local Social Services Act § 5-9 in the birth of 
money ,.... or even benefit at birth. " 
 
§ 14-17 second paragraph - Lump sum to a person who has 
or is granted custody 
 
We show in this regard to the comments to § 14-5, second 
paragraph. 
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der mor deltar på heltid i 
introduksjonsprogram for 
nyankomne innvandere: 
” Introduksjonsprogrammet for 
nyankomne innvandrere er rettet 
mot å styrke nyankomne 
innvandreres mulighet for å 
deltakelse i yrkes- og samfunnslivet 
og deres økonomiske selvstendighet. 
Programmet legger til rette for en 
bedre integrering av innvandrere 
som kommer til Norge, og bidrar 
også til økt mangfold i arbeids- og 
samfunnslivet. For å kunne styrke 
kvinners integrering i det norske 
samfunnet, er det viktig å motivere 
kvinner til å delta i 
introduksjonsprogram. Det vil som 
regel være en fordel med kontinuitet 
i deltakelsen. Departementet mener 
at det å gi fedre rett til å ta ut 
foreldrepenger mens mor deltar i et 
introduksjonsprogram vil gjøre det 
enklere for kvinner som får barn å 
delta i programmet, samtidig som 
det vil styrke fedres rett til 
foreldrepenger…” 
”…Utvidelsen av fedres rett til 
foreldrepenger vil gi fedre der mor 
deltar i enten introduksjonsprogram 
eller kvalifiseringsprogram rett til å 
ta ut foreldrepenger i inntil 37/47 
uker…” ….” Far kan ikke ta ut 
foreldrepenger i de første seks ukene 
etter fødselen, jf folketrygdloven §14 
-10 første ledd. Endringen vil 
omfatte både familier der mor ved 
fødselen eller omsorgsovertakelsen 
deltar i et program, og familier der 
mor starter i et program før det har 
gått 43/53 uker fødselen eller 
omsorgsovertakelsen. For å kunne ta 
37/47 uker fullt ut, må faren 
påbegynne uttaket senest seks uker 
fødselen…” 
Departementet uttaler videre: 
”… Det er i utgangspunktet bare der 
mor rent faktisk deltar i program 
som gir far rett til foreldrepenger. 
Endringen vil gi flere fedre enn i dag 
rett til å ta ut foreldrepenger. 

§ 14-17 third paragraph - The father's right to lump sum at 
the mother's death 
 
No notes. 
 
§ 14-17 Fourth paragraph - The father's right to lump sum of 
the acquisition of parental responsibility 
 
We refer to Proposition. No. 13 (1992-93) page 13: 
 
"Once allowance is payable to the woman before birth. The 
benefit is partly justified by the burden of the woman in 
connection with pregnancy and childbirth. In recent years, 
the benefit was so high that it is reasonable to link it also to 
the costs of having babies. 
 
The Ministry is of the opinion that it is not reasonable that 
fathers who take over parental responsibility after birth will 
be completely cut off from assistance in such cases. 
 
The Ministry suggests that fathers who take over parental 
responsibility after birth, and who is not entitled to regular 
maternity, is entitled to lump sum. This right applies even if 
the mother has already been paid the lump sum before 
birth. It will, this proposal could be paid two-time benefits 
for each child born, in some cases. " 
 
The problem in practice is related to the assessment of what 
the term "in order to take over parental responsibility for 
children's chapter 5" 
 
We show in this regard to the ruling of the Social Security 
Administration Appeal No. 97/07080. In the present case, it 
was basically agreed on shared custody between the 
parents. The child's mother had in that case was a drug 
addict more or less since she was 13 years and was still. Case 
data indicated not that there was no immediate prospect of 
improvement for the mother. She had been through several 
rehab attempts without that it had succeeded her to get 
clean. The last time the situation had deteriorated. Father of 
the child had in fact fully responsible for the child. Taking 
into account the actual circumstances and background of the 
purpose of the former Insurance Act, § 3A-8, sixth paragraph, 
found the Social Security Administration is satisfied that the 
father had taken over the care of the child in order to 
acquire parental responsibility under the Children Act, 
Chapter 5 
 
§ 14-17 Fifth paragraph - Coordination of the lump sum 
benefit and parental benefit 
 



Det følger av Ot.prp. nr. 28 (2002-
2003) og Ot.prp. nr.70 (2006-2007) 
at introduksjonsprogrammet eller 
kvalifiseringsprogrammet skal være 
på full tid. Det er således ikke åpnet 
for deltakelse på deltid. Hva som 
anses som heltid i programmene, 
kan avvike noe fra det som anses 
som heltid etter folketrygdloven § 
14-13 bokstav b) og c). I forslag til 
endringer er det derfor presisert at 
det bare er deltakelse på heltid som 
gir fra rett til å ta ut foreldrepenger. 
Der mor dokumenterer at hun deltar 
i et av programmene legges det ikke 
opp til at NAV skal foreta en 
nærmere vurdering av programmet 
innhold og omfang. Det skal da 
legges til grunn at kravet til 
deltakelse på heltid er oppfylt. 
Når mor etter fødselen eller 
omsorgsovertakelsen faktisk har 
startet i et introduksjons- eller 
kvalifiseringsprogram, bør fravær fra 
programmet i forbindelse med for 
eksempel sykdom, ferie eller 
permisjon, behandles på samme 
måte som fravær fra 
arbeid/utdanning der mor går ut i 
arbeid/utdanning, jf folketrygdloven 
§ 14-13 første ledd bokstav a) eller 
b)…” 
§ 14-13 Første ledd bokstav g – mor 
deltar på heltid i 
kvalifiseringsprogram etter 
sosialtjenesteloven kapittel 5 A 
[Endret 6/09] 
Departementet uttalte i Ot.prp. nr. 
56 (2008-2009 følgende når det 
gjelder fars rett til foreldrepenger 
der mor deltar på heltid i 
kvalifiseringsprogram for personer 
med vesentlig nedsatt arbeids- og 
inntektsevne: 
”…Målgruppen for 
kvalifiseringsprogram er personer 
med vesentlig nedsatt arbeids- og 
inntektsevne og med ingen eller 
svært begrensede ytelser til 
livsopphold etter folketrygdloven 
eller arbeidsmarkedsloven. Formålet 

There is nothing in the way of the mother or father who 
adopt alone, failing to submit a claim for parental benefits 
and instead require a lump sum. If you choose lump sum 
rather than parents money, they have the right to have this 
paid in connection with the birth or care takeover. 
 
If the mother or father who adopt alone, submits a claim for 
parental benefits, although these do not exceed one-time 
benefit, the insurance office to make a monthly payment of 
parental benefits in the entire benefit period. It must also be 
made a calculation of the gross parental benefit is lower than 
the lump sum before any remaining amount up to one-off 
allowance is paid. 
 
This insurance office has a general duty of disclosure, they 
should be made aware of the option. However, the person 
who has to choose whether he / she will submit a claim for 
parental benefits or lump sum. It should be taken into 
account that the parental benefit is taxable income and 
provides pension income, while one-time allowance is not 
taxable and does not provide pension income. The choice he 
makes is not necessarily binding, see in this connection, 
Social Security Administration's decision in Appeal No. 
96/02539. 
 
§ 14-17 The sixth paragraph - Coordination of the lump sum 
benefit and sickness benefit 
 
If the mother ill after the birth or care takeover, and 
receiving sick pay, the lump sum is reduced by the amount 
she paid in gross sickness benefit after the birth or care 
takeover. This applies even if the lump sum is paid before 
birth. Gross refers to sick pay before deduction of tax and 
other deductions. 
 
The provision is aimed at cases where the person does not 
meet the conditions for entitlement to parental benefit, but 
at the time of birth and after birth or at the time of 
assumption of care, are entitled to sick pay for work 
disability due to illness. As a general rule it is not sick when 
there is more than a month since the last employment. This 
means that even benefit coordinated with sick pay in cases 
where the right to sickness benefit occurs during the first 
month after birth or care takeover.If the mother starts 
working right after the birth or care takeover, or register as 
unemployed with NAV for later become unable to work, it 
should not be made coordination. 
 
Lump sum and sickness benefits shall be coordinated crown 
to crown once allowance is used up. 
 



er å bidra til at flere i  målgruppen 
kommer i arbeid. Å gi fredre rett til 
foreldrepenger når mor deltar i et 
kvalifiseringsprogram, vil støtte opp 
om arbeidet for å få flere kvinner 
med vesentlig nedsatt arbeids- eller 
inntektsevne i arbeid og bedre fedres 
foreldrepengerettigheter…” 
 ”…Utvidelsen av fedres rett til 
foreldrepenger vil gi fedre der mor 
deltar i enten introduksjonsprogram 
eller kvalifiseringsprogram rett til å 
ta ut foreldrepenger i inntil 37/47 
uker…” ….” Far kan ikke ta ut 
foreldrepenger i de første seks ukene 
etter fødselen, jf folketrygdloven 
§14-10 første ledd. Endringen vil 
omfatte både familier der mor ved 
fødselen eller omsorgsovertakelsen 
deltar i et program, og familier der 
mor starter i et program før det har 
gått 43/53 uker fødselen eller 
omsorgsovertakelsen. For å kunne ta 
37/47 uker fullt ut, må faren 
påbegynne uttaket senest seks uker 
fødselen…” 
Departementet uttaler videre: 
”… Det er i utgangspunktet bare der 
mor rent faktisk deltar i program 
som gir far rett til foreldrepenger. 
Endringen vil gi flere fedre enn i dag 
rett til å ta ut foreldrepenger. 
Det følger av Ot.prp. nr. 28 (2002-
2003) og Ot.prp. nr.70 (2006-2007) 
at introduksjonsprogrammet eller 
kvalifiseringsprogrammet skal være 
på full tid. Det er således ikke åpnet 
for deltakelse på deltid. Hva som 
anses som heltid i programmene, 
kan avvike noe fra det som anses 
som heltid etter folketrygdloven § 
14-13 bokstav b) og c). I forslag til 
endringer er det derfor presisert at 
det bare er deltakelse på heltid som 
gir fra rett til å ta ut foreldrepenger. 
Der mor dokumenterer at hun deltar 
i et av programmene legges det ikke 
opp til at NAV skal foreta en 
nærmere vurdering av programmet 
innhold og omfang. Det skal da 
legges til grunn at kravet til 

The provision is similar where they have chosen even benefit 
rather than parents money. 
 
§ 14-17 Seventh paragraph - The allowance is determined by 
the Parliament 
 
Lump sum provided by Parliament's final budget decisions. 
 
Engangsstønadens size, from the introduction to the present 
day, is listed under the General section Section 1.2.2. 
 
 
 
§ 14-18 Regulations 
 
Prepared by NAV Operation 
and Development, Course management and 
development, pensions and benefits 18/12/2006 
 
Valid from 01.01.2007 
 
General comment 
 
It has not yet issued regulations pursuant to this section. 



deltakelse på heltid er oppfylt. 
Når mor etter fødselen eller 
omsorgsovertakelsen faktisk har 
startet i et introduksjons- eller 
kvalifiseringsprogram, bør fravær fra 
programmet i forbindelse med for 
eksempel sykdom, ferie eller 
permisjon, behandles på samme 
måte som fravær fra 
arbeid/utdanning der mor går ut i 
arbeid/utdanning, jf folketrygdloven 
§ 14-13 første ledd bokstav a) eller 
b)…” 
§ 14-13 Andre ledd - Delvis 
gjenopptakelse av arbeid 
Morens arbeidsforhold etter 
fødselen eller omsorgsovertakelsen 
har betydning for utmålingen av 
stønaden til far. Foreldrepengene 
skal reduseres i samme grad som 
mors arbeid er redusert, dersom hun 
arbeider under 75 prosent av full 
stilling. Arbeider mor 75 prosent 
eller mer av full stilling vil far 
beholde foreldrepenger beregnet 
etter hva han tjener i sitt arbeid. Det 
er morens formelle stillingsandel 
som er avgjørende. 
Departementet uttalte i Ot.prp. nr. 
52 (1999 - 2000) følgende 
vedrørende fars rett til 
fødselspenger der mor går ut i 
deltidsstilling etter fødselen: 
“Departementet har kommet til at 
grensen bør settes til 75 prosent av 
stillingens ordinære arbeidstid i tråd 
med Fedreutvalgets forslag. 
Forslaget innebærer at far i 
prinsippet bare er berettiget 
reduserte fødselspenger dersom 
mor etter fødselen går ut i en 
deltidsstilling som tilsvarer mindre 
enn 75 prosent av full arbeidstid. 
Når mor arbeider minst 75 prosent 
stilling, får imidlertid far 
fødselspenger basert på egen 
stillingsbrøk. Dette vil åpne for en 
viss grad av dobbeltomsorg, som må 
kunne aksepteres på bakgrunn av at 
deltidsarbeid er utbredt blant norske 
kvinner og at det i enkelte bransjer 



kan være vanskelig å få full stilling”. 
For at far skal kunne få fulle 
foreldrepenger forutsettes det at 
mor ikke mottar foreldrepenger for 
den delen hun ikke arbeider. 
§ 14-13 Tredje ledd - Graderte 
foreldrepenger 
Dersom også faren fyller vilkårene 
for rett til foreldrepenger, kan 
moren og faren dele på å motta 
foreldrepenger, slik at 
foreldrepenger til hver av foreldrene 
tilsvarer den tid de er borte fra 
arbeidet på grunn av omsorgen for 
barnet. Det samlede uttak av 
foreldrepenger må imidlertid ikke 
overstige 100 prosent. Bare på visse 
vilkår kan det samlede uttak av 
foreldrepenger overskride 100 
prosent, se § 14-12 andre ledd med 
merknader. 
Eksempel: 
Mor har opptjent rett til 
foreldrepenger i henhold til § 14-6 i 
full stilling. Far fyller også vilkårene 
for rett til foreldrepenger. Etter 
fødselen har mor bare 50 % arbeid å 
gå tilbake til. I tillegg får hun 50 % 
dagpenger under arbeidsløshet. Far 
får da rett til foreldrepenger, men 
bare for den delen som tilsvarer den 
stillingsandel mor har gjenopptatt 
(50 %). 
Se kommentarene til § 14-16 om 
gradert uttak. 
§ 14-13 Fjerde ledd - Fars rett første 
seks uker etter fødselen 
Ingen merknader. 
§ 14-13 Femte ledd - Krav til 
legeerklæring 
Det er et vilkår at sykdom eller skade 
dokumenteres med en særskilt 
legeerklæring. Det vises til 
kommentarene til § 14-11 
tredje ledd. 
§ 14-13 Sjette ledd - Fedrekvote og 
utvidelsen som følge av 
flerbarnsfødsel eller adopsjon av 
flere barn samtidig 
Bestemmelsen presiserer at 
vilkårene i denne bestemmelsen ikke 
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gjelder ved uttak av fedrekvote (se 
merknadene til § 14-12) eller ved 
uttak av utvidelsen som følge av 
flerbarnsfødsel eller adopsjon av 
flere barn samtidig (se merknadene 
til § 14-9 fjerde ledd). 
  
 § 14-14 Særlige regler der bare 
faren har opptjent rett til 
foreldrepenger 
Utarbeidet av NAV Drift og 
utvikling, Fag drift og utvikling, 
Pensjon og ytelser 18.12.2006 
Gjelder fra 01.01.2007 
Sist endret 30.06.2011 av Arbeids- 
og velferdsdirektoratet, Fagstab 
ytelser, Kontor familieytelser jf. 
overskriftene: 
§ 14-14 Første ledd - Fars 
stønadsperiode  
§14-14 Tredje ledd - Vilkår 
§ 14-14 Første ledd - Fars 
stønadsperiode 
[Endret 6/09, 6/11] 
Når mor ikke har opptjent rett til 
fødselspenger kan faren ta ut 
foreldrepenger i 
opptil 190 eller 240 dager 
(38eller 48 uker). Departementet 
uttalte i Ot. prp nr. 56 (2008-2009): 
”…Dersom det ikke gjøres noen 
endringer i loven, vil maksimalt 
antall foreldrepengeuker for denne 
gruppen fedre fortsatt være 29/39 
uker. En slik løsning vil gjøre det 
vanskelig å gi en god begrunnelse for 
uketallet siden det ikke lenger 
tilsvarer maksimal stønadsperiode 
med fratrekk for de ni ukene til som 
er forbeholdt mor og fedrekvoten på 
ti uker.I en situasjon der man ønsker 
å øke fedrenes foreldrepengeuttak, 
ser departementet det som lite 
hensiktsmessig å redusere 
stønadsperioden der bare far har 
rett til foreldrepenger. Etter 
departementets syn er det dessuten 
vanskelig å begrunne hvorfor 
fedrekvoten trekkes fra når bare far 
har rett til foreldrepenger. Det 
fremstår som lite rimelig at fars 
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maksimale uttak er kortere der mor 
ikke har opptjent rett til 
foreldrepenger enn der begge 
foreldrene har opptjent rett. 
Hensynet til barnet tilsier også at 
foreldrepengeperioden bør være 
tilnærmet lik uavhengig av hvem av 
foreldrene som har rett til 
foreldrepenger. 
Når det gjelder de ni ukene som er 
forbehold mor, mener 
departementet at disse ikke bør 
overføres til far der bare han har rett 
til foreldrepenger. De tre ukene mor 
skal ta ut før fødselen, er bergrunnet 
i helsemessige forhold for kvinnen og 
fosteret. De seks ukene som skal tas 
umiddelbart etter fødselen, er 
forbehold mor av helsemessige 
årsaker. 
Departementet foreslår å styrke 
fedres rettigheter ved å gå bort fra 
prinsippet om at fedrekvoten trekkes 
fra der bare far har rett til 
foreldrepenger. Denne gruppen fedre 
vil da få rett til hele perioden med 
unntak av de ni ukene som er 
forbeholdt mor…” 
Faren må avvikle sin stønadsperiode 
innenfor den ordinære 
stønadsperioden 
på 220 eller 270 dager 
(44 eller54 uker) etter fødselen eller 
omsorgsovertakelsen. Dette 
medfører at faren må begynne sin 
stønadsperiode fra syvende 
uke etter fødselen, såfremt han ikke 
vil ”tape” stønadstid. Dersom faren 
påbegynner sin stønadsperiode 
senere enn fra syvende uke etter 
fødselen eller omsorgsovertakelsen, 
vil antall dager påløpt etter de seks 
ukene og fram til han starter sin 
periode, gå til fratrekk i hans 
maksimale stønadsperiode. 
Dersom moren frasier seg retten til 
løpende foreldrepenger og i stedet 
velger engangsstønad, likestilles 
dette med tilfeller der moren ikke 
har rett til foreldrepenger. 
Det er en forutsetning for farens 



uttak av foreldrepenger at vilkårene 
i § 14-13 er oppfylt under hele 
farens stønadsperiode. Farens 
stønadsperiode reduseres dermed 
dersom vilkårene i § 14-13 ikke er 
oppfylt. 
§ 14-14 Andre ledd - Vilkår 
Faren kan bare ta ut foreldrepenger 
dersom han fyller vilkårene for rett 
til foreldrepenger. Dette kommer 
ikke eksplisitt fram av bestemmelsen 
med er beskrevet under 
merknadene til § 14-6. I tillegg kan 
faren bare ta ut foreldrepenger når 
vilkårene i § 14-13 er oppfylt. Se 
merknadene til denne 
bestemmelsen. 
§ 14-14 Tredje ledd 
 [Endret 6/09, 6/11] 
Faren kan ta ut foreldrepenger i 
samme uketall som fedrekvoten i 
tilfeller der mor mottar uførepensjon 
fra folketrygdloven. Det er ikke 
aktivtetskrav til mor i slike tilfeller. 
I Prop.92 L(2010-2011) uttaler 
Barne-, likestillings- og 
inkluderingsdepartementet: 
"Bortstett fra under fedrekvoten er 
fars uttak av foreldrepenger 
avhengig av at mor går ut i arbeid 
eller studier eller er for syk til å ta 
seg av barnet. Dette kravet til 
aktivitet hos mor er begrunnet i at 
man ikke ønsker å gi far rett til 
foreldrepenger når mor likevel er 
hjemme og kan ta seg av barnet 
(dobbeltomsorgsprinsippet). 
En del fedre er forhindret fra å ta ut 
foreldrepenger fordi mor ikke har 
opptjent seg rett til foreldrepenger 
og heller ikke oppfyller 
aktivitetskravet etter fødselen. Hvis 
mor er ufør, har hun ikke mulighet til 
å velge aktivitet, verken før eller 
etter fødselen. Uførepensjon gir ikke 
rett til opptjening til foreldrepenger. 
Familien har heller ikke mulighet til å 
tilpasse seg 
foreldrepengeregelverket ved at mor 
begynner å arbeide eller studere 
etter fødselen. Det betyr at far i disse 



tilfellene er avskåret fra å ta ut 
foreldrepenger, selv om han har 
egen opptjening." 
Mors uførepensjon 
Departementet uttaler videre: 
"Det er ikke et vilkår at mor var 
innvilget uførepensjon før fødselen. 
Dersom mor får innvilget 
uførepensjon mens stønadsperioden 
løper, kan faren ta ut inntil 12 uker 
så lenge den ordinære 
stønadsperioden ikke er utløpt." 
"Når uførepensjon er innvilget, er 
mors inntekts-/arbeidsevne vesentlig 
redusert. Departementet finner ikke 
grunn til å sette krav om at mor må 
motta full uførepensjon eller pensjon 
etter en bestemt uføregrad for at far 
skal kunne ta ut foreldrepenger etter 
den nye bestemmelsen. Det er altså 
tilstrekkelig at mor mottar 
uførepensjon."  
Dette betyr at selv om mor har en 
uføregrad lavere enn 100 prosent, 
skal ikke fars foreldrepenger 
reduseres når han tar ut 
foreldrepenger etter dette leddet. 
Også mottak av foreløpig 
uførepensjon etter folketrygdloven § 
12-6 gir far rett til å ta ut 
foreldrepenger. En hvilende 
pensjonsrett etter folketrygdloven § 
12-12 tredje ledd vil imidlertid ikke gi 
far rett til å at ut foreldrepenger. 
Dersom mor mottar pensjon eller 
uføreforsikring fra annen ordning 
enn folketrygden, gir dette heller 
ikke far rett til foreldrepenger etter 
bestemmelsen.   
En ufør kvinne har anledning til å 
arbeide ved siden av å motta 
uførepensjon. I slike tifeller kan hun 
ha opptjent seg retten til 
foreldrepenger. I så fall vil de 
generelle reglene i folktrygdloven 
kapitel 14 komme til anvendelse. 
Mor vil ha rett til foreldrepenger og 
far vil blant annet ha rett til 
fedrekvote. 
Fars rett etter bestemmelsen endrer 
ikke mors rett til engangsstønad 



etter folketrygdloven. 
Fars uttak 
De ukene far gis rett til etter denne 
bestemmelsen, skal behandles som 
foreldrepenger som ikke er 
fedrekvote. Det er likevel ikke 
aktivitetskrav for mor. For øvrig 
behandles perioden som 
foreldrepenger etter § 14-14 første 
ledd. 
Far kan ikke ta ut disse ukene i de 
første seks ukene etter fødselen og 
de  må tas ut innen 44 eller 54 uker 
etter fødselen eller 
omsorgsovertakelsen. 
Far gis rett til det samme antall uker 
uavhengig av valgt dekningsgrad. 
Perioden forelenges ikke hvis far 
velger 80 prosent dekningsgrad. 
Bare hvis far ønsker å ta ut 
foreldrepenger så sent som mulig i 
perioden kan det være en fordel å 
velge 80 prosent deknigsgrad, slik at 
foreldrepengene kan tas ut innen det 
er gått 54 uker etter fødselen eller 
adopsjonen. Utbetalingen vil 
imidlertid bli mindre.  
Disse ukene kan graderes eller 
usettes etter regelene i §§ 14-11 og 
14-16. 
Hvis mor har rett til foreldrepenger, 
men mottar uførepensjon etter 
fødselen eller adopsjonen kan hun si 
fra seg retten til foreldrepenger og 
motta engangstønad. Far kan da ta 
ut foreldrepenger i 12 uker. 
Bestemmelsen innskrenker ikke fars 
rett til å ta ut foreldrepenger på 
selvstendig grunnlag etter § 14-13. 
Dersom mor er innlagt i 
helseinstitusjon eller på grunn av 
sykdom eller skade er helt avhengig 
av hjelp til å ta seg av barnet, jf § 14-
13 første ledd bokstav d) og e), kan 
far ta ut foreldrepenger inntil 38/48 
uker . I slike tilfeller kan også far ta 
ut foreldrepenger i de første seks 
ukene etter fødsel. 
Dersom far tar ut foreldrepenger i 12 
uker kan han likevel på et senere 
tidspunkt ta ut foreldrepenger hvis 



mor fyller aktivetskravet fordi hun på 
grunn av sykdom er helt avhengig av 
hjelp for å ta seg av barnet eller er 
innlagt i insitusjon ( jf § 14-13 første 
ledd). Tilsvarende gjelder dersom 
f ar har mottatt foreldrepenger fordi 
mor fyller aktivetskravet fordi hun på 
grunn av sykdom er helt avhengig av 
hjelp for å ta seg av barnet eller er 
innlagt i insitusjon ( jf § 14-13 første 
ledd). Men så fyller ikke lenger 
mor aktivitetskravet, men mottar 
uførepensjon. Far kan da likevel ta ut 
12 uker etter denne bestemmelsen. 
Uansett kan ikke far totalt sett ikke 
ta ut mer enn 38/48 uker og de må 
tas innenfor den ordinære 
stønadsperioden på 44/54 
uker. Også i slike tilfeller kan 
foreldrepene graderes eller utsettes. 
Eksempel : 
Mor mottar uførestønad og for syk 
til å ta seg av barnet. Far mottar 
foreldrepenger fra fødelsen av . Når 
det er gått 24 uker er mor bedre slik 
at hun kan ta seg av barnet. Hun 
mottar fremdeles uførestønad. Far 
kan da ta ut 12 uker fedrekvote etter 
§ 14-14 tredje ledd. 
Eksempel: 
Mor mottar uførestønad og for syk 
til å ta seg av barnet. Far mottar 
foreldrepenger fra fødelsen av . Når 
det er gått 40 uker er mor bedre slik 
at hun kan ta seg av barnet. Hun 
mottar fremdeles uførestønad. Far 
kan da ta ut 4 uker fedrekvote etter 
§ 14-14 tredje ledd. 
Stønadsperioden etter § 14-14 tredje 
ledd må tas ut innen tre år etter 
fødselen eller omsorgsovertakelsen. 
Dersom uttaket ikke er avsluttet når 
en ny stønadsperiode begynner, 
bortfaller gjenværende 
stønadsperiode for det første barnet. 
  
§ 14-15 Uttak når moren eller faren 
er alene om omsorgen for barnet 
Utarbeidet av NAV Drift og 
utvikling, Fag drift og utvikling, 
Pensjon og ytelser 18.12.2006 
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Gjelder fra 01.01.2007 
Sist endret 30.06.2011 av Arbeids- 
og velferdsdirektoratet, Fagstab 
ytelser, Kontor familieytelserjf. 
overskriften: 
§ 14-15 Første ledd 
§ 14-15 Første ledd 
[Endret 6/09, 6/11] 
Generelt 
Denne bestemmelsen regulerer 
situasjonen der en av foreldrene er 
alene om omsorgen for barnet fra 
fødselen eller omsorgsovertakelsen, 
eller blir alene om omsorgen i løpet 
av stønadsperioden. Med ”alene om 
omsorgen” menes at foreldrene ikke 
bor sammen, eller at mor eller far er 
enslig adoptant eller at en av 
foreldrene er død. 
Når en av foreldrene er alene om 
omsorgen for barnet fra fødselen 
eller omsorgsovertakelsen, 
innebærer begrepet ”gjenværende” 
hele den delen av stønadsperioden 
som kan tas ut etter fødselen eller 
omsorgsovertakelsen. Den 
maksimale stønadstiden i disse 
tilfellene vil alltid være 44/54 uker. 
Dette gjelder også i situasjoner der 
bare far har rett til foreldrepenger 
eller er enslig adoptant. 
Når en av foreldrene blir alene om 
omsorgen i løpet av 
stønadsperioden, innebærer 
begrepet ”gjenværende” det som er 
igjen av perioden på dette 
tidspunktet. Det tas ta utgangspunkt 
i den maksimale stønadsperioden 
etter fødselen eller omsorgs-
overtakelsen dvs. 44/54 uker, som 
reduseres i forhold til den tiden som 
er gått etter fødselen eller omsorgs-
overtakelsen til forelderen ble alene 
om omsorgen for barnet. 
Uttak av fedrekvote eller 
foreldrepenger kan avtales ved 
aleneomsorg 
Dersom moren er eller blir alene om 
omsorgen for barnet vil hun ha rett 
til hele stønadsperioden, også 
fedrekvoten. Se merknadene til 



§ 14-12 tredje ledd. Dersom begge 
foreldrene ønsker at faren i slike 
tilfeller likevel skal kunne ta ut 
fedrekvoten eller foreldrepenger, 
kan foreldrene fritt avtale dette 
under forutsetning av at vilkårene 
for øvrig er oppfylt. Det forutsettes 
at faren har omsorgen for barnet i 
den aktuelle perioden. I tilfeller hvor 
mor har alenomsorg for barnet bør 
NAV  forespørre mor om foreldrene 
har planer om at far skal ta ut 
fedrekvoten og om eventuelt 
tidspunkt for uttak av fedrekvoten. 
Dersom faren skal ta ut 
foreldrepenger må vilkårene i 
§ 14-13 være oppfylt. 
Hvilke tilfeller omfattes av 
bestemmelsen 
Bestemmelsen omfatter foreldre 
som er eller blir alene om omsorgen 
for barnet. Denne bestemmelsen 
tilsvarer tidligere lov § 14-9 åttende 
ledd. Etter denne bestemmelsen 
hadde faren rett på den 
gjenværende del av stønadsperioden 
dersom moren dør. Det samme gjalt 
dersom faren overtok omsorgen for 
barnet med sikte på å overta 
foreldreansvaret lene eller 
barneloven kapittel 5. Faren hadde 
således rett til foreldrepenger selv 
om han overtok omsorgen i løpet av 
de første seks ukene etter fødselen. 
Dette innebærer at foreldre i enkelte 
tilfeller vil kunne ha rett til 
foreldrepenger både etter § 14-5 
andre ledd og § 14-15. Dersom 
forelderen overtar omsorgen for 
barnet litt ut i stønadsperioden, og 
har hatt mindre samvær enn 
tilsvarende barneloven § 43 andre 
ledd, vil det lønne seg for 
vedkommende å hjemle kravet i 
§ 14-5 fordi vedkommende da har 
rett til en lenger periode. 
Overtagelse av foreldreansvar etter 
barneloven kapittel 5 
Så vel avtaler mellom foreldrene, 
som avgjørelser av domstol eller 
fylkesmann omfattes av 



bestemmelsen. Det stilles ikke som 
vilkår at en avgjørelse av domstol 
eller fylkesmann er rettskraftig. En 
midlertidig forføyning (førebels 
avgjerd) frem til saken er endelig 
avgjort om at faren skal ha 
foreldreansvaret alene, jf. 
barneloven § 38, gir også rett til 
foreldrepenger etter denne 
bestemmelsen. 
  
§ 14-16 Gradert uttak av 
foreldrepenger 
Utarbeidet av NAV Drift og 
utvikling, Fag drift og utvikling, 
Pensjon og ytelser 18.12.2006 
Gjelder fra 01.01.2007 
Sist endret 30.06.2011 av Arbeids- 
og velferdsdirektoratet, Fagstab 
ytelser, Kontor familieytelser jf. 
overskriftene: 
§ 14-16 Andre ledd - Perioden for 
gradert uttak  
§ 14-16 Femte ledd - avtale med 
arbeidsgiver 
§ 14-16 Første ledd - Definisjon og 
omfang av gradert uttak 
Gradert uttak av foreldrepenger er 
delvis uttak av foreldrepenger i 
kombinasjon med delvis arbeid. 
Stønadsperioden blir på denne 
måten forlenget. 
Graderte foreldrepenger utgjør 
differansen mellom 100 prosent 
stilling og deltidsarbeid etter 
fødselen eller omsorgsovertakelsen. 
Stønadsmottakerens stillingsprosent 
før fødsel eller adopsjon har ingen 
betydning i denne sammenhengen. 
Rett til gradert uttak forligger derfor 
også i de tilfeller der 
stønadsmottaker gjenopptar en 
tidligere deltidsstilling fullt ut. 
Det er ingen øvre eller nedre grense 
for gradert uttak av foreldrepenger. 
Stønadsmottaker står fritt til å avtale 
med arbeidsgiver det som er mest 
hensiktsmessig for familien. 
Gradert uttak gjelder både ved 
fødsel og adopsjon og kan benyttes 
både av far og mor. Foreldrene kan 
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ta gradert uttak samtidig eller hver 
for seg. 
Gradert uttak kan også 
gjennomføres uten at 
stønadsperioden forlenges ved at 
hver av foreldrene i en gitt periode 
til sammen mottar foreldrepenger 
med til sammen 100 prosent. 
Omfanget av fars uttak av 
foreldrepenger, utover fedrekvoten, 
bestemmes både av egen 
stillingsandel og av mors 
stillingsandel. Jf. § 14-13. 
§ 14-16 Andre ledd - Perioden for 
gradert uttak 
[Endret 6/09, 6/11] 
Med unntak av de tre ukene før 
fødsel og de første seks ukene etter 
fødselen som er forbeholdt mor, kan 
hele stønadsperioden, fedrekvoten 
inkludert, benyttes til gradert uttak. 
Dette innebærer at 38/48 uker av 
stønadsperioden ved fødsel kan tas 
ut som gradert uttak. Ved adopsjon 
kan hele stønadsperioden 
på 44/54 uker benyttes til gradert 
uttak. 
Hvis bare far har rett til 
foreldrepenger utgjør 
stønadsperioden hans 
makimalt 38/48 uker, som i sin 
helhet kan benyttes til gradert uttak. 
Hvis far har rett til foreldrepenger 
fordi mor mottar uførepensjon, kan 
disse ukene tas ut gradert. 
Forlengelsen ved flerbarnsfødsler og 
flerbarnsadopsjoner kan i tillegg 
benyttes til gradert uttak. 
Det er ikke anledning til å strekke 
uttaket av foreldrepenger lenger enn 
til tre år etter barnets fødsel eller tre 
år etter omsorgsovertakelsen ved 
adopsjon, jf. § 14-10 tredje ledd. 
Det er ingen nedre grense for 
varigheten av det graderte uttaket. 
Barne - og likestillingsdepartementet 
har i Ot. Prp. Nr. 104 (204-2005) bl.a. 
uttalt: 
”I ny arbeidsmiljølov er det heller 
ikke noen nedre grense for 
varigheten av den delvise 
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permisjonen. I høringsnotatet 
foreslo departementet en nedre 
grense på 4 uker for gradert uttak. 
Departementet finner imidlertid at 
det ville være uheldig om 
folketrygden skulle sette andre og 
strengere skranker for gradert uttak 
av foreldrepenger enn det som 
følger av bestemmelsene om rett til 
permisjon i arbeidsmiljøloven.” 
Når det gjelder fremgangsmåten for 
beregningen av gradert uttak vises 
det til kommentarene til § 14-16 
fjerde ledd. 
§ 14-16 Tredje ledd - samtidig uttak 
Foreldrene kan som hovedregel ikke 
ta ut mer enn 100 prosent 
foreldrepenger samtidig, § 14-10 
sjette ledd. Unntaket er dersom far 
tar ut fedrekvoten samtidig med mor 
eller foreldrene velger samtidig 
uttak ved flerbarnsfødsler. Da blir 
uttaket større enn 100 prosent. I 
slike tilfeller kan det også tas ut 
graderte foreldrepenger slik at 
perioden også forlenges ved større 
samlet uttak enn 100 prosent. 
I de tilfellene der foreldrene tar 
samtidig uttak som i sum gir 100 
prosent foreldrepenger, blir ikke 
stønadsperioden forlenget. I tilfeller 
med uttak som i sum gir mindre enn 
100 prosent foreldrepenger, blir 
stønadsperioden forlenget. 
I de tilfeller der foreldrene har 
samtidig uttak men har ulik 
uttaksprosent kan de velge om de vil 
avslutte perioden med gradert uttak 
likt eller ved forskjellig dato. Ved lik 
sluttdato legges uttak av 
foreldrepengeprosentene sammen. 
Ved ulik sluttdato deles antall uker 
avsatt til gradering på mor og far og 
det må regnes ut sluttdatoen for 
hver av dem. 
Eksempel der foreldrene ønsker lik 
sluttdato: 
Mor ønsker å arbeide 60 % og motta 
40 % foreldrepenger. Far ønsker å 
jobbe 70 % og motta 30 % 
foreldrepenger. De har til sammen 
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avsatt 50 dager til gradering. 
Regnestykket blir: 
70%FP x X = 100%FP x 50 dager 
70%FP 70%FP 
X = 71.2 dager (som forhøyes til 72 
dager). Foreldrene får 
foreldrepenger etter sine respektive 
beregningsgrunnlag 
Eksempel der foreldrene ønsker ulik 
sluttdato: 
Mor ønsker å arbeide 40 % og motta 
60 % foreldrepenger. Far ønsker å 
arbeide 80 % og motta 20 % 
foreldrepenger. De har til sammen 
avsatt 50 fulle dager til gradering. 
Regnestykket blir: 
Mor: 
60%FP x X = 100%FP x 25 dager 
60%FP 60%FP 
X blir 41.6 dager som forhøyes til 42 
dager. 
Far: 
20%FP x X = 100%FP x 25 dager  
20%FP 20%FP 
X = 125 dager. Det er en forutsetning 
at mor er i aktivitet i denne perioden 
§ 14-16 Fjerde ledd - beregning av 
gradert uttak 
Graderte foreldrepenger i et 
bestemt antall dager tilsvarer fulle 
foreldrepenger i antall dager som 
disponeres til gradering. Summen av 
prosent med foreldrepenger og 
prosent med arbeid skal utgjøre 100 
prosent. Dette kan formuleres som 
regneformel som skal brukes i alle 
tilfeller ved graderte foreldrepenger. 
Formelen ser slik ut: 
% foreldrepenger x graderte dager = 
100 % foreldrepenger x dager til 
disposisjon. 
Denne formelen har to størrelser på 
hver side av likhetstegnet: %FP” og 
”graderte dager” på venstre siden og 
”100%FP” og ”dager til disposisjon” 
på høyre siden. Størrelsen ”100% 
FP” er alltid konstant. De andre 
størrelsene er variable. Når to av de 
tre størrelsene er kjente, kan vi 
regne ut den ukjente variabelen. Dvs 
at dette blir en ligning med en ukjent 
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(X). For at det bare er X som skal stå 
igjen på den ene siden av 
likhetstegnet, må det på begge sider 
av likhetstegnet divideres med den 
størrelsen som står på samme side 
som den ukjente størrelsen (X). 
Verdien vi får på X skal alltid 
forhøyes oppover, slik at for 
eksempel 41.1 dager blir til 42 dager. 
Eksempel: 
Mor ønsker å jobbe 40 % og motta 
foreldrepenger med 60 %. Hun 
ønsker å bruke 25 dager med fulle 
foreldrepenger til gradert uttak. Da 
blir det antall dager med graderte 
foreldrepenger som blir den ukjente 
størrelsen. 
Formelen blir slik: 
60%FP x X = 100%FP x 25 dager 
60%FP x X = 100%FP x 25 dager 
60%FP 60%FP 
X = 100%FP x 25 dager = 41.66 dager 
60%FP 
Det forhøyes alltid oppover slik at 
mor i dette eksemplet får graderte 
foreldrepenger i 42 dager. 
Infotrygd beregner perioden på 
grunnlag av registreringer i rutinens 
serviceberegningsbilde (FA GR). 
Gradert uttak for far 
Reglene om gradert uttak kommer til 
anvendelse hvis far ønsker å fordele 
stønadsperioden ut over en lengre 
periode som følge av deltidsarbeid. 
Omfanget av fars uttak bestemmes 
både av hans stillingsandel under 
uttaket og av mors stillingsandel. 
Dersom mor arbeider deltid blir 
farens foreldrepenger redusert 
tilsvarende reduksjonen i mors 
arbeidstid. Dette gjelder ikke når 
mors stillingsandel utgjør minst 75 
prosent av full arbeidstid jf. § 14-13 
annet ledd. Dette gjelder heller ikke 
hvis mor samtidig tar ut 
foreldrepenger ut fra sin egen 
stillingsandel. (Jf. samtidig uttak 
ovenfor). Unntak fra hovedregelen 
om at mors stillingsandel gir en øvre 
grense for fars uttak gjelder også ved 
uttak av fedrekvoten og ekstraukene 



ved flerbarnsfødsel jf.§ 14-13 sjette 
ledd. 
Eksempel 
Mor har ikke rett til foreldrepenger 
og startet to måneder etter fødselen 
i en 50 prosent stilling. Far ønsker fra 
samme tidspunkt å jobbe 30 prosent 
og motta 70 prosent foreldrepenger. 
Fars uttak av graderte 
foreldrepenger kan ikke være mer 
enn mors stillingsprosent. Dette 
betyr at far ikke kan ta ut 
foreldrepenger med ønsket 70 
prosent. Han kan maksimalt ta ut 50 
prosent foreldrepenger. 
§ 14 16 Femte ledd - avtale med 
arbeidsgiver 
Arbeidstakere 
[Endret 6/09, 6/11] 
Det er et vilkår for graderte 
foreldrepenger at det foreligger en 
skriftlig arbeidsavtale mellom 
arbeidstaker og arbeidsgiver 
(blankett NAV 14-16.05). Avtalen 
skal inneholde: 
•        stillingsprosenten og lønn 
•        hvilken periode vedkommende 
skal jobbe 
•        antall uker/dager med fulle 
foreldrepenger som skal benyttes til 
gradering 
Begge parter skal underskrive 
avtalen. Den originale avtalen 
leveres NAV lokalt. Partene beholder 
hver sin kopi. 
Avtalen leveres med NAV i god tid 
før stønadsmottakeren skal begynne 
i arbeid. I de tilfeller der avtalen blir 
levert etter at arbeidsforholdet har 
startet, må NAV på vanlig måte 
vurdere om det er feilutbetalt 
stønad. 
Hver av foreldrene kan inngå avtale 
med kun en arbeidsgiver av gangen. 
Dersom foreldrene skal ha samtidig 
gradert uttak, må foreldrene levere 
hver sin avtale. 
I de tilfeller der stønadsmottakeren 
etter fødsel/adopsjon går tilbake til 
en deltidsstilling som tilsvarer 
vedkommendes faste stilling, skal 
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det ikke skrives arbeidsavtale. I slike 
tilfeller er det tilstrekkelig med 
bekreftelse fra arbeidsgiver på 
forholdet. 
Stønadsmottakeren kan inngå avtale 
om grader uttak etter at 
stønadsperioden er startet. 
Stønadsmottakeren kan også 
avslutte avtalen tidligere enn 
planlagt, dersom arbeidsgiver er 
enig. Det kan også inngås flere 
avtaler i løpet av en stønadsperiode. 
Forholdet mellom folketrygdloven 
og arbeidsmiljøloven 
Arbeidsmiljøloven regulerer 
rettigheter og plikter for 
arbeidstakere. Ny arbeidsmiljølov 
trådte i kraft 1. januar 2006 (lov 
2005-06-17 nr. 62: ”Lov om 
arbeidsmiljø, arbeidstid og 
stillingsvern mv.”). Arbeidstakeres 
muligheter til deltidsarbeid har 
sammenheng med retten til delvis 
permisjon etter arbeidsmiljøloven. 
Ved uenighet mellom 
arbeidstaker/arbeidsgiver om 
avtalen om delvis permisjon er dette 
en tvist dem imellom, uten 
medvirkning fra NAV. 
Forholdet til arbeidstilsynet: 
Arbeidsrettslige spørsmål i 
forbindelse med delvis permisjon 
reguleres av arbeidsmiljøloven og 
faller utenom trygdens forvaltnings- 
eller ansvarsområde. Rett instans for 
slike spørsmål er Arbeidstilsynet. 
NAV må legge til grunn at de avtale- 
og arbeidsrettslige sider ved en 
avtalen er i orden, så lenge noe 
annet ikke framgår. 
Arbeidsmiljøloven § 12-7 om 
varsling: 
For arbeidstakere er det fastsatt 
egne varslingsfrister i 
arbeidsmiljøloven § 12-7, avhengig 
av permisjonens lengde. 
Varslingsplikten er begrunnet med at 
arbeidsgiveren må sikres 
forutberegnelighet, slik at 
vedkommende får mulighet til å 
foreta nødvendige tilpasninger, som 



å tilsette vikar, foreta 
omplasseringer o.l. 
NAV kan imidlertid ikke avvise et 
krav om gradert uttak under 
henvisning til at varslingsfristen er 
oversittet. Det er fullt mulig for 
arbeidsgiver og arbeidstaker å inngå 
en avtale om gradert uttak på et 
senere tidspunkt. Vi viser til 
Rikstrygdeverkets kjennelse nr. 
94/06399, hvor samme prinsippet 
gjaldt for ordningen med tidskonto. 
Arbeidsmiljøloven § 12-6 om avtale: 
[Endret 6/09] 
Dersom arbeidstakeren vil ha 
permisjon, må dette avtales skriftlig 
mellom arbeidsgiveren og 
arbeidstakeren. 
Ved inngåelse av avtale benyttes 
fastsatt blankett. Kravet, vedlagt 
avtalen, skal forligge hos NAV før det 
graderte uttaket skal starte. Krav om 
foreldrepenger må ellers være 
fremsatt på vanlig måte, vi viser til 
§ 14-5 første ledd med merknader. 
Avtalen skal inneholde varigheten av 
deltidsarbeidet og stillingsandel ut 
fra full stilling. Arbeidstakerens 
ønske skal oppfylles så langt det er 
mulig uten at det fører til “vesentlige 
ulemper” for virksomheten. I dette 
ligger en sikkerhetsventil for de 
tilfeller der det er vanskelig for 
arbeidsgiveren å etterkomme 
arbeidstakers ønske vedrørende valg 
av gradert uttak. 
Tvisteløsningsnemda vil kunne være 
tvisteløser ved en slik konflikt, se 
neste avsnitt. Dersom 
omstendighetene i virksomheten i 
unntakstilfeller umuliggjør 
gjennomføringen av gradert uttak, 
vil arbeidstakeren måtte henvises til 
å ta heltidspermisjon. 
Det vil ikke være aktuelt å utbetale 
graderte foreldrepenger uten at det 
foreligger en skriftlig avtale om 
deltidsarbeid mellom arbeidsgiver 
og arbeidstaker. 
Arbeidsmiljøloven § 17-2 om 
tvisteløsningsnemd: 



Tvist om avtale om gradert uttak 
mellom en arbeidstaker og en 
arbeidsgiver avgjøres av 
tvisteløsningsnemda, jf. 
arbeidsmiljøloven § 12-14 jf. § 17-2. 
Selvstendig næringsdrivende og 
frilansere 
[Endret 6/09] 
Selvstendig næringsdrivende og 
frilansere omfattes ikke av 
arbeidsmiljøloven. Disse gruppene 
regulerer selv sin arbeidsmengde og 
oppdrag. Innføring av gradert uttak 
for selvstendig næringsdrivende og 
frilansere innebærer ikke noen ny 
permisjonsrett for denne gruppen. 
Bestemmelsene i folketrygdloven 
kapittel 14 gir ikke hjemmel for å 
påberope seg fri fra 
arbeidsoppgaver, oppdrag eller 
kontrakter. 
For selvstendig næringsdrivende og 
frilansere innebærer gradert uttak at 
det inngås en utbetalingsavtale med 
NAV. 
Ved inngåelsen av avtalen benyttes 
fastsatt blankett 
(NAV 14-16.05). Avtalen skal 
inneholde: 
•        stillingsprosent og lønn 
•        arbeidsperioden 
•        antall uker/dager med fulle 
foreldrepenger som skal benyttes til 
gradering 
Krav om foreldrepenger må ellers 
være fremsatt på vanlig måte. 
Det er ikke gitt egne 
varslingsfristbestemmelser for 
selvstendig næringsdrivende og 
frilansere. Stønadsmottaker vil ha 
rett til å inngå avtale med NAV også 
etter at permisjonen har startet. Det 
kan også inngås flere avtaler i løpet 
av stønadsperioden. Avtale om 
gradert uttak må foreligge i god tid 
før det graderte uttaket starter. I de 
tilfeller der avtalen blir inngått etter 
at vedkommende har startet å 
arbeide, må NAV på vanlig måte 
vurdere om det er feilutbetalt 
stønad. 



Tvisteløsningsnemda for gradert 
uttak kan ikke benyttes ved tvister 
mellom NAV og stønadsmottakere 
som ikke er arbeidstakere. Tvister 
om trygderettslige spørsmål som 
f.eks. beregningsgrunnlaget eller 
utbetalingen av foreldrepenger til 
selvstendig næringsdrivende følger 
folketrygdlovens regler om klage. 
Stønadsmottakeren vil med 
underskrift på kravblanketten 
forplikte seg til å gi NAV beskjed om 
forhold som vil ha betydning for 
utbetaling av foreldrepenger. Det vil 
f.eks. være tilfelle dersom man 
arbeider mer i graderingsperioden 
enn det man har opplyst til NAV. 
  
§ 14-17 Engangsstønad 
Utarbeidet av NAV Drift og 
utvikling, Fag drift og utvikling, 
Pensjon og ytelser 18.12.2006 
Gjelder fra 01.01.2007 
Sist endret 30.06.2009 jf. 
overskriften: 
Morens rett til engangsstønad der 
far tar ut foreldrepenger 
§ 14-17 Første ledd - Rett til 
engangsstønad 
Morens rett til engangsstønad 
Ved fødsel eller adopsjon av barn 
under 15 år kan det utbetales 
engangsstønad til moren dersom 
hun ikke har rett til fødselspenger. 
Adopsjon av ektefellens barn gir ikke 
rett til engangsstønad. 
Når et svangerskap har vart i 26 
uker, regnes forløsning etter dette 
tidspunkt som en fødsel. 
Engangsstønaden kan da utbetales, 
selv om det ennå ikke er skjedd noen 
fødsel. Vi viser til § 14-5 første ledd 
med merknader. 
For å ha rett til engangsstønad etter 
paragrafen her, må moren være 
medlem av trygden på 
fødselstidspunktet eller på 
tidspunktet for 
omsorgsovertakelsen, jf. § 14-2 . Er 
det tvil om dette, kan 
engangsstønaden ikke utbetales før 

http://www.nav.no/rettskildene/lov/L19970228-19_P14-17#L19970228-19_P14-17
http://www.nav.no/rettskildene/lov/L19970228-19_P14-5#L19970228-19_P14-5
http://www.nav.no/rettskildene/lov/L19970228-19_P14-2#L19970228-19_P14-2


fødselen eller omsorgsovertakelsen. 
Engangsstønad til mann som 
adopterer alene 
Engangsstønad kan også utbetales til 
en mann som adopterer alene når 
han ikke har rett til foreldrepenger. 
Det er en forutsetning av han er 
medlem i trygden jf. § 14-2. 
Morens rett til engangsstønad der 
far tar ut foreldrepenger 
[Endret 6/09] 
Mor får engangsbeløpet selv om far 
tar ut foreldrepenger basert på egen 
opptjening. Departementet uttalte 
følgende i Ot. prp. nr 56 (2008-
2009): 
”…Når det gjelder de ni ukene som er 
forbehold mor, mener 
departementet at disse ikke bør 
overføres til far der bare han har rett 
til foreldrepenger. De tre ukene mor 
skal ta ut før fødselen, er bergrunnet 
i helsemessige forhold for kvinnen og 
fosteret. De seks ukene som skal tas 
umiddelbart etter fødselen, er 
forbehold mor av helsemessige 
årsaker. 
Departementet foreslår å styrke 
fedres rettigheter ved å gå bort fra 
prinsippet om at fedrekvoten trekkes 
fra der bare far har rett til 
foreldrepenger. Denne gruppen fedre 
vil da få rett til hele perioden med 
unntak av de ni ukene som er 
forbeholdt mor…” 
Dersom de ukene som er forbeholdt 
mor og fedrekvoteperioden kommer 
til fradrag, vil faren maksimalt kunne 
ta ut 37 uker med full lønn 
og 47 uker med 80 prosent lønn. 
Engangsstønaden kan etter dette 
resonnementet betraktes som en 
kompensasjon for at familien 
mister 9 uker av stønadsperioden.” 
Studenter i utlandet 
Engangsstønaden kan som 
hovedregel ytes også til norske 
studenter som studerer i utlandet 
med lån eller stønad fra Statens 
lånekasse for utdanning, 
jf. § 2-5 første ledd bokstav h. Fra 
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denne hovedregelen gjelder et viktig 
unntak for studenter som studerer i 
Norden. Se kommentarene til 
Nordisk konvensjon om trygd, 
Hovednummer 41-14. 
Rehabiliteringspenger og ytelser 
under yrkesrettet attføring 
Det skal ikke foretas noen 
samordning mellom 
rehabiliteringspenger etter lovens 
kapittel 10 og engangsstønad. 
Mottar kvinnen 
rehabiliteringspenger etter lovens 
kapittel 10, og ikke fyller vilkårene 
for foreldrepenger vil hun i tillegg til 
rehabiliteringspengene ha rett til 
engangsstønad. 
Tilsvarende gjelder for ytelser under 
yrkesrettet attføring etter lovens 
kapittel 11. 
Forholdet til sosialtjenesteloven 
Vi viser her til Sosial- og 
helsedepartementets rundskriv I-
27/95 “Tilhøvet mellom økonomisk 
stønad etter sosialtjenestelova og 
stønad ved fødsel etter 
folketrygdlova m.m .”. 
•        Ved utmåling av stønad til 
livsopphold etter sosialtjenesteloven 
§ 5-1. 
Det fremgår av rundskrivet at 
engangsstønad skal regnes som 
inntekt og at den skal tas hensyn til 
ved utmåling av stønad til 
livsopphold. Det er presisert at 
engangsstønaden er med til å dekke 
utgifter til anskaffelse av nødvendig 
barneutstyr samt andre spesielle 
utgifter i forbindelse med fødselen 
og omsorgen for barnet, og at disse 
utgiftene regnes med på 
utgiftssiden. 
•        Ved vurdering av om det skal 
tas refusjon etter sosialtjenesteloven 
§ 5-9. 
Det fremgår av rundskrivet side 2 at 
“... Dersom det går noko tid frå 
fødselen og til pengane vert betalt 
ut, kan vedkommande trenge stønad 
etter sosialtenestelova for å dekke 
dei utgiftene desse stønadene skal 



dekke. I slike tilfelle kan kommunen 
ta refusjon i stønadene 
vedkommande i ettertid får etter 
folketrygdlova. Dersom søkjer før 
bornet vart fødd har fått stønad til 
eige livsopphald, kan derimot ikkje 
kommunen ta refusjon etter 
sosialtenestelova § 5-9 i 
fødselspengar,.... eller 
eingongsstønad ved fødsel.” 
§ 14-17 Andre ledd - Engangsstønad 
til person som har eller får tildelt 
foreldreansvar 
Vi viser i denne forbindelse til 
merknader til § 14-5 andre ledd. 
§ 14-17 Tredje ledd - Farens rett til 
engangsstønad ved morens død 
Ingen merknader. 
§ 14-17 Fjerde ledd - Farens rett til 
engangsstønad ved overtakelse av 
foreldreansvaret 
Vi viser til Ot.prp. nr. 13 (1992-93) 
side 13: 
“Engangsstønaden kan utbetales til 
kvinnen før fødselen. Stønaden er 
dels begrunnet i belastningen for 
kvinnen i forbindelse med 
svangerskap og fødsel. I de senere år 
er stønaden blitt såpass høy at det er 
rimelig å knytte den også til 
omkostningene ved å ha spedbarn. 
Departementet er av den oppfatning 
at det ikke er rimelig at fedre som 
overtar foreldreansvaret alene etter 
fødselen skal være helt avskåret fra 
stønad i slike tilfeller. 
Departementet foreslår at fedre som 
overtar foreldreansvaret alene etter 
fødselen, og som ikke har rett til 
løpende fødselspenger, gis rett til 
engangsstønad. Denne retten skal 
gjelde selv om moren allerede har 
fått utbetalt engangsstønad før 
fødselen. Det vil etter dette forslaget 
kunne bli utbetalt to 
engangsstønader for hvert barn som 
fødes i enkelte tilfeller.” 
Problemet i praksis knytter seg til 
vurderingen av hva som ligger i 
begrepet “med sikte på å overta 
foreldreansvaret alene etter 
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barnelovens kapittel 5.” 
Vi viser i denne forbindelse til 
kjennelse i Rikstrygdeverkets 
ankesak nr. 97/07080. I den 
foreliggende sak var det i 
utgangspunktet avtalt delt 
foreldreansvar mellom foreldrene. 
Barnets mor hadde i det aktuelle 
tilfellet vært rusmisbruker mer eller 
mindre siden hun var 13 år, og var 
det fortsatt. Sakens opplysninger 
tydet ikke på at det var noen 
umiddelbare utsikter til bedring for 
mor. Hun hadde vært igjennom flere 
avrusningsforsøk uten at det hadde 
lyktes henne å bli rusfri. Denne siste 
tiden hadde situasjonen forverret 
seg. Far til barnet hadde i realiteten 
fullt ansvar for barnet. Under 
henvisning til de faktiske 
omstendigheter og med bakgrunn i 
formålet i den tidligere 
folketrygdloven § 3A-8 sjette ledd, 
fant Rikstrygdeverket det 
tilstrekkelig godtgjort at far hadde 
overtatt omsorgen for barnet med 
sikte på å overta foreldreansvaret 
alene etter barneloven kapittel 5. 
§ 14-17 Femte ledd - Samordning av 
engangsstønad og foreldrepenger 
Det er ingenting i veien for at mor, 
eller far som adopterer alene, kan 
unnlate å fremsette krav om 
foreldrepenger og i stedet kreve 
engangsstønad. Dersom man velger 
engangsstønad fremfor 
foreldrepenger, har vedkommende 
rett til å få denne utbetalt i 
forbindelse med fødselen eller 
omsorgsovertakelsen. 
Dersom moren, eller faren som 
adopterer alene, fremsetter krav om 
foreldrepenger, selv om disse ikke 
overstiger engangsstønaden, må 
NAV lokalt foreta en månedlig 
utbetaling av foreldrepenger i hele 
stønadsperioden. Det må videre 
foretas en beregning av om brutto 
foreldrepenger er lavere enn 
engangsstønaden før det eventuelle 
restbeløp opp til engangsstønaden 



utbetales. 
Da NAV lokalt har en generell 
informasjonsplikt, bør 
vedkommende gjøres oppmerksom 
på valgmuligheten. Det er imidlertid 
vedkommende selv som må velge 
om hun/han vil fremsette krav om 
foreldrepenger eller engangsstønad. 
Det bør tas hensyn til at 
foreldrepenger er skattepliktig 
inntekt og gir pensjonsgivende 
inntekt, mens engangsstønaden ikke 
er skattepliktig og heller ikke gir 
pensjonsgivende inntekt. Det valget 
som vedkommende gjør er ikke 
nødvendigvis bindende, se i denne 
forbindelse Rikstrygdeverkets 
kjennelse i ankesak nr. 96/02539. 
§ 14-17 Sjette ledd - Samordning av 
engangsstønad og sykepenger 
Blir moren syk etter fødselen eller 
omsorgsovertakelsen, og mottar 
sykepenger, skal engangsstønaden 
reduseres med det beløp hun får 
utbetalt i brutto sykepenger etter 
fødselen eller omsorgsovertakelsen. 
Dette gjelder selv om 
engangsstønaden blir utbetalt før 
fødselen. Med brutto menes her 
sykepenger før fradrag av skatt og 
andre fradrag. 
Bestemmelsen tar sikte på tilfeller 
der vedkommende ikke fyller 
vilkårene for rett til foreldrepenger, 
men på fødselstidspunktet og etter 
fødselen eller på tidspunktet for 
omsorgsovertakelsen, har rett til 
sykepenger ved arbeidsuførhet på 
grunn av sykdom. Som hovedregel 
gis det ikke sykepenger når det er 
mer enn en måned siden siste 
arbeidsforhold. Dette betyr i praksis 
at engangsstønaden samordnes med 
sykepenger i de tilfellene der retten 
til sykepenger inntrer i løpet av den 
første måneden etter fødselen eller 
omsorgsovertakelsen. Dersom 
moren begynner å arbeide rett etter 
fødselen eller omsorgsovertakelsen, 
evt. melder seg som arbeidssøkende 
hos NAV for senere å bli sykmeldt, 



skal det ikke foretas samordning. 
Engangsstønad og sykepenger skal 
samordnes krone for krone til 
engangsstønaden er brukt opp. 
Bestemmelsen gjelder tilsvarende 
der vedkommende har valgt 
engangsstønaden fremfor 
foreldrepenger. 
§ 14-17 Syvende ledd - Stønaden 
fastsettes av Stortinget 
Engangsbeløpet fremgår av 
Stortingets endelige budsjettvedtak. 
Engangsstønadens størrelse, fra 
innføringen og fram til i dag, er 
oppført under Generell del punkt 
1.2.2. 
  
§ 14-18 Forskrifter 
Utarbeidet av NAV Drift og 
utvikling, Fag drift og utvikling, 
Pensjon og ytelser 18.12.2006 
Gjelder fra 01.01.2007 
Generell kommentar 
Det er foreløpig ikke gitt forskrifter 
med hjemmel i denne paragraf. 
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