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Deling av foreldrepengeperioden i tre like deler ved 80 pst.  

Uttak og endring av kvotebegrepet 

 
Hvordan fordelingen av foreldrepengeperioden inndeles og (omtales?), kan ha vesentlig betydning 

for foreldres aktive tilstedeværelse i starten av barnas liv. Psykologforeningen støtter derfor 

forslagene om:  

 

1. Å dele inn foreldrepengeperioden i tre like deler også ved 80 pst uttak 

2. Å endre kvotebegrepet.  

 

Deling av foreldrepengeperioden 

Regjeringen la i april i år fram Prop. 74.L (2017-2018) for Stortinget. Proposisjonen inneholdt forslag 

om å tredele foreldrepengeperioden ved 100 prosent uttak. Ved å dele perioden i tre like deler, 

signaliseres det «…at begge foreldrene er likeverdige omsorgspersoner, og at far også har sin 

selvsagte plass hjemme når barna er små, samtidig som familiene beholder en viss grad av 

fleksibilitet».  

 

Tredeling av foreldrepengeperioden legger til rette for at begge foreldrenes deltar i barnas liv fra 

første leveår. Tredeling er etter Psykologforeningens syn derfor et universelt forebyggende tiltak som 

kan bidra til å fremme barn og unges psykiske helse. Forskningslitteraturen indikerer sterkt at begge 

foreldrenes deltakelse i første leveår har vesentlig betydning for at barnet skal utvikle seg best mulig.  

 

Endring av begreper 

Departementet har etter vår vurdering gode argumenter for å erstatte begrepet «kvote» med «del». 

En modernisering bør imidlertid også avspeile utviklingen mot stadig større kjønnsmangfold og 

diversitet i familiestrukturene. I et slikt perspektiv fremstår begreper som «mors del» og «fars del» 

utdaterte. Ved en begrepsendring i 2018 bør det derfor legges til rette for at familier med to fedre og 

to mødre også begrepsmessig likestilles med heterogene foreldreskap.  
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