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Til  

Barne - og Likestillingsdepartementet 

 
 
 

Innspill til Høring om offentlig støtte til barnefamiliene NOU 2017:16 
fra Den norske jordmorforening (Dnj)  
 
 

Den norske jordmorforening takker for muligheten til å komme med innspill til 
høring om offentlig støtte til barnefamiliene. Generelt vurderer Dnj at utvalget 
har gjort en grundig jobb der mange aspekt er belyst på en god måte.  
 
Jordmorforeningen vil i denne høring gi innspill rettet mot kap.15.3.2; 
Foreldrepenger og engangsstønad ved fødsel og adopsjon. Utvalget foreslår en 
forenkling, samtidig som de mener det er nødvendig å stramme inn på dagens 
valgmuligheter for uttak av foreldrepenger. 
 
Utvalgets første anbefalinger i avsnitt 15.3.2 er innføring av fortløpende 
foreldrepenger for alle foreldre uavhengig av tidligere yrkesaktivitet. Foreldre 
uten opptjening anbefales en minsteytelse på 2G som vil erstatte 
engangsstønaden. Dette støttes av Jordmorforeningen. 
 
Videre anbefaler utvalget at foreldre gis individuelle rettigheter, at 
foreldrepengeperioden (etter 3+6 uker) deles likt mellom foreldrene og at 
aktivitetsplikt for mor faller bort. Intensjonen er at reglene vil likestille 
foreldrene og forventes å føre til økt likestilling i praksis. Jordmorforeningen 
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støtter intensjonen til forslaget. Likestilt foreldreskap, omsorg og 
yrkesdeltakelse er et mål. Samtidig er ikke menn og kvinners rolle i 
reproduksjon mulig å likestille. Politiske vedtak om rettferdig familiepolitikk må 
ta hensyn til biologi.  
 
Biologisk innehar kvinner en helt annen rolle enn menn gjennom svangerskap, 
fødselsarbeid, barsel- og ammeperiode. Dette er en krevende overgang i 
kvinnelivet med store individuelle forskjeller i kroppslig og mental belastning. 
Barnefamilien er heller ikke en ensartet gruppe. Begge deler må tas høyde for 
når man vurderer å ta bort familiens valgmulighet. En fast fordelingsnøkkel er 
ikke nødvendigvis den beste løsningen for alle.  
 
Bortfall av uker til valgfri fordeling i foreldrepengeperiode er en stor endring av 
dagens ordning. Jordmorforeningen registrerer at utvalget forventer at dette 
gir økt likestilling, men kan ikke se at man har tilstrekkelig grunnlag for å hevde 
at en todeling av foreldrepengeperioden, kombinert med bortfall av 
aktivitetsplikt, vil gi ønsket effekt på likestilling i omsorg og yrkesdeltakelse. Vi 
støtter derfor ikke utvalgets anbefaling om å dele foreldrepengeperioden i to 
uten valgfrie uker.  
 
Samtidig er det en bekymring at reduksjon i fedrekvote har gitt tilsvarende 
reduksjon i fars uttak av foreldrepenger. Jordmorforeningen anerkjenner 
far/partner som en like viktig foreldre og omsorgsperson for sine barn som 
mor. Vi tenker derfor at en tredeling av foreldrepengeperioden kan være et 
nyttig første steg, særlig dersom det kombineres med evaluering av 
måloppnåelse på viktige parameter som likestilling, lønn, yrkesdeltakelse og 
omsorg for barn. 
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