
Lovvedtak 40
(2021–2022)

(Første gangs behandling av lovvedtak)

Innst. 149 L (2021–2022), jf. Prop. 15 L (2021–2022)

I Stortingets møte 3. mars 2022 ble det gjort følgende

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

om endringer i folketrygdloven mv. (styrking av fedres rett til foreldrepenger mv.)

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

§ 14-9 sjette ledd nye fjerde og femte punktum skal lyde:
Faren kan likevel ta ut inntil 10 stønadsdager (2 uker) 

i forbindelse med fødselen. Disse 10 dagene inngår i peri-
oden som faren ellers har rett til, se paragrafen her og 
§ 14-14.

§ 14-10 første ledd femte punktum og nytt sjette punk-
tum skal lyde:

Dette gjelder likevel ikke der bare faren fyller vilkår-
ene for rett til foreldrepenger, se § 14-14, eller utvidelsen 
ved flerbarnsfødsler, se § 14-9 fjerde ledd. Faren kan ta 
ut inntil 10 stønadsdager (2 uker) i forbindelse med fødse-
len, se § 14-9 sjette ledd.

§ 14-10 tredje ledd nye tredje, fjerde og femte punktum 
skal lyde:

Hvis foreldrene får barn med 48 ukers mellomrom el-
ler mindre, kan likevel en kvinne som føder barn, ta ut 22 
stønadsuker før eller etter fødsel. En kvinne som adopte-
rer barn, skal i slike tilfeller ha rett til å ta ut 8 stønadsuker. 
En far skal i slike tilfeller ha rett til å ta ut 8 stønadsuker.

§ 14-10 sjette ledd andre punktum skal lyde:
Dette gjelder likevel ikke der faren tar ut inntil 10 stø-

nadsdager (2 uker) i forbindelse med fødselen, se § 14-9 
sjette ledd, utvidelsen ved flerbarnsfødsler eller ved 
adopsjon av flere barn samtidig, se § 14-9 fjerde ledd eller 
ved uttak av kvotene, se § 14-12 annet ledd.

§ 14-14 tredje ledd skal lyde:
Faren kan uten hinder av vilkårene i § 14-13 ta ut for-

eldrepenger i 40 stønadsdager (8 uker). Faren kan uten 
hinder av vilkårene i § 14-13 ta ut foreldrepenger i sam-
me antall stønadsdager som fedrekvoten, se § 14-12 før-
ste ledd, hvis moren mottar uføretrygd fra folketrygden.

II
I lov 26. juni 1998 nr. 41 om kontantstøtte til småbarns-
foreldre (kontantstøtteloven) gjøres følgende endring:

§ 8 første ledd skal lyde:
Kontantstøtte ytes fra og med kalendermåneden et-

ter at rett til kontantstøtte inntrer, til og med den kalen-
dermåned før rett til kontantstøtte faller bort. Kontant-
støtte ytes likevel ikke lenger enn til og med kalender-
måneden før barnet fyller 2 år.
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III
1. Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. Kon-

gen kan sette i kraft de enkelte bestemmelsene til 
forskjellig tid. Endringene i folketrygdloven gjelder 
barn der fødselen eller omsorgsovertakelsen skjer 
på ikrafttredelsesdatoen eller senere.

2. Departementet kan i forskrift gi nærmere over-
gangsregler om endringene i kontantstøtteloven.

Masud Gharahkhani
president
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