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Fakta-ark: Foreldrepenger i Norge 
 

Bakgrunn 

Det norske systemet gir hver av foreldrene en individuell rett til ti uker med 

foreldrepenger dersom begge innfrir visse betingelser. I tillegg er det en fellesperiode på 

26 uker som foreldrene kan dele. 

 

Norske regler slår imidlertid fast at far kun har rett på foreldrepenger dersom mor arbeider 

eller studerer. Det er ingen lignende krav for mødre. 

 

Reglene sier også at størrelsen på fars foreldrepenger i fellesperioden er avhengig av mors 

stillingsbrøk. Det samme gjelder ikke i motsatt tilfelle. 

 

ESAs innvendinger 

EØS-retten beskytter mot diskriminering. ESA mener norske myndigheter diskriminerer 

fedre når retten deres til betalt foreldrepermisjon knyttes opp mot mødrenes 

arbeidssituasjon uten å la det samme gjelde andre veien. 

 

Resultatet er at fedre har mindre omfattende rettigheter enn mødre til foreldrepenger. Etter 

ESAs syn utgjør en slik forskjellsbehandling direkte diskriminering på bakgrunn av kjønn, 

noe som forbys av likestillingsdirektivet i EØS-retten.  

 

Norges syn 

Norske myndigheter har gjort det klart at de ikke er enige med ESAs synspunkter. Norge 

mener likestillingsdirektivet ikke gjelder. 

 

Dersom de nasjonale reglene om foreldrepenger likevel omfattes av direktivet, anfører 

Norge at det norske systemet må kalles et positivt tiltak med formål å få kvinner til å delta 

i arbeidslivet. Også dette er ESA uenig i. 

 

Saksgangen 

ESA innledet en gransking av de norske foreldrepengene på eget initiativ i oktober 2015. 

Etter de innledende undersøkelsene sendte ESA et formelt åpningsbrev til Norge i juli 

2016. Norske myndigheter svarte på brevet i oktober 2016. 

 

ESA har mottatt flere klager fra fedre mot Norge i kjølvannet av åpningen av saken.  

ESA bekreftet standpunktet sitt i en grunngitt uttalelse til Norge i november 2017. Norges 

svar kom i januar 2018 og gjentok synspunktet om at systemet for foreldrepenger faller 

utenfor likestillingsdirektivet. 

 

Saken har også blitt diskutert mellom ESA og Norge på møter i Oslo i oktober 2016 og 

oktober 2017. Ettersom ESA og Norge ikke har kommet til enighet, vedtok ESA 7. mai 

2018 å ta saken inn for EFTA-domstolen for en endelig avgjørelse. 
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