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Til Stortinget

Bakgrunn
Dagens ordning med foreldrepermisjon har gitt de

fleste barn gode muligheter til å bli godt kjent med
sine foreldre og motta god og riktig omsorg i sine før-
ste leveår. For alle de familier som omfattes av ord-
ningen, er det verdifullt å kunne tilbringe tid sammen
i en viktig tid for barnets sosiale og menneskelige ut-
vikling. Likevel er det slik at dagens ordning ikke
fungerer like godt for alle familier, og den er en inn-
blanding i familiens valgfrihet.

Det er ikke staten som føder barn, men foreldre.
Derfor er det også foreldrene som må bestemme
hvordan barnet skal oppdras, passes og hvem som
skal gjøre det. For forslagsstillerne er det viktig å gi
foreldrene frihet til å bestemme hvem som skal passe
barna, og det bør være opp til det enkelte foreldrepar
hvordan de vil fordele foreldrepermisjonen mellom
seg.

Tall fra Nav viser at kun 15 prosent av fedre tar ut
mer enn fedrekvoten av foreldrepermisjonen. I til-
legg tar hele 33 prosent ut mindre enn fedrekvoten,
selv om slikt mindre uttak fører til at deler av forel-
drepermisjonen da bortfaller. Disse tallene viser med
tydelighet at det er lite hensiktsmessig at det offentli-
ge forsøker å styre hvordan foreldrene tar ut foreldre-

permisjonen. Hensikten med permisjonen er jo at
barnet skal få foreldreomsorg. Å tillegge ordningen
likestillingspolitiske målsettinger er i beste fall et
bomskudd.

Dagens ordning kan i verste fall straffe barnet.
Dersom en av foreldrene ikke tar ut full kvote, mister
barnet denne tiden med en av sine foreldre. Dette kan
virke som et pressmiddel for å tvinge begge foreldre
til å være hjemme. 

Forslagsstillerne er opptatt av fleksibilitet. For
noen familier passer det at far er mye hjemme, for an-
dre at mor er hjemme. Om den ene driver et enkelt-
mannsforetak, er det ikke lett å kunne ta lang, sam-
menhengende permisjon. På samme måte er det også
andre jobbsituasjoner som hindrer dem i å ta ut per-
misjonen de er tildelt.

Å sikre barnets rett til å være like mye med begge
foreldre, betyr også at fedre må gis selvstendig opp-
tjeningsrett til permisjon. Det er på tide å rette opp
den skjevhet og urettferdighet som ligger i at fedre
ikke har selvstendig opptjeningsrett til foreldreper-
misjon, men at denne er knyttet opp til mors opptje-
ning. 

Målet må hele tiden være å gi barnet tid sammen
med sine foreldre, noe som sikres gjennom å gi fami-
lien full frihet til å fordele foreldrepermisjonen seg
imellom, slik de finner det best for sin familie. For-
slagsstillerne har tro på begge foreldre, og tro på at
familien kan ta gode valg uten at offentlige regler for-
teller dem hva som er riktig.

Forslagsstillerne mener det bør være opp til det
enkelte par hvordan de vil fordele foreldrepermisjo-
nen mellom seg. 
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Forslag
På denne bakgrunn fremmes følgende 

f o r s l a g :

Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om
endring av lover og regelverk slik at det blir opp til

det enkelte foreldrepar hvordan de vil fordele forel-
drepermisjonen mellom seg, samt forslag om at far
på selvstendig grunnlag opparbeider seg rett til for-
eldrepermisjon.

2. februar 2010


