
Lovvedtak 13
(2017–2018)

(Første gangs behandling av lovvedtak)

Innst. 58 L (2017–2018), jf. Prop. 168 L (2016–2017)
I Stortingets møte 11. desember 2017 ble det gjort følgende

v e d t a k  t i l  l o v

om endringer i folketrygdloven (forenklinger i foreldrepengeordningen)

I
I lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd gjøres følgen-
de endringer:

§ 14-6 andre ledd oppheves.

§ 14-6 nåværende tredje til fjerde ledd blir andre til
tredje ledd.

§ 14-7 første ledd tredje punktum skal lyde:
Beregningsgrunnlaget må utgjøre minst halvparten av
grunnbeløpet.

§ 14-7 første ledd nåværende tredje punktum blir nytt
fjerde punktum.

§ 14-7 andre ledd skal lyde: 
Til et medlem som mottar arbeidsavklaringspenger

når stønadsperioden for foreldrepenger starter, skal utbe-
talte arbeidsavklaringspenger inkludert barnetillegg reg-
nes med i beregningsgrunnlaget.

§ 14-7 nåværende andre til fjerde ledd blir tredje til fem-
te ledd.

§ 14-7 tredje ledd skal lyde: 
For en kvinne som mottar dagpenger under ar-

beidsløshet eller sykepenger etter § 8-49 når stønadspe-
rioden for foreldrepenger starter, skal beregningsgrunn-
laget fastsettes ut fra inntekten i de beste seks av de siste
ti kalendermånedene før hennes uttak tar til, se § 14-10

første og andre ledd, hvis dette gir et høyere grunnlag enn
etter første ledd.

§ 14-10 tredje ledd skal lyde:
Foreldrepengene må tas ut innen tre år etter fødse-

len eller omsorgsovertakelsen. Stønadsdager som ikke er
tatt ut, faller bort når stønadsperiode for nytt barn starter.

§ 14-11 andre ledd skal lyde:
Ved forhold som nevnt i bokstav b, må det foreligge

skriftlig avtale med arbeidsgiver. For selvstendig næ-
ringsdrivende og frilansere må det foreligge skriftlig av-
tale med Arbeids- og velferdsetaten.

§ 14-17 første ledd skal lyde:
Til en kvinne som føder barn eller adopterer barn

under 15 år, men ikke har rett til foreldrepenger, ytes
det engangsstønad for hvert barn. Til mann som adop-
terer alene, ytes det engangsstønad for hvert barn der-
som han ikke har rett til foreldrepenger. Personer som
etter første eller andre punktum har rett til foreldrepenger,
kan i stedet velge å motta engangsstønad. Stønadsmotta-
keren kan ikke senere gjøre om på valget som er tatt.
Adopsjon av ektefellens barn gir ikke rett til engangsstø-
nad.

§ 14-17 femte og sjette ledd oppheves.

§ 14-17 nåværende sjuende ledd blir femte ledd.
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Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. Kongen kan sette i kraft de enkelte bestemmelsene til forskjellig tid.

Olemic Thommessen
president


