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Fedre tar ut hele fedrekvoten – også 
etter at den ble utvidet til ti uker  
Av ElisAbEth FougnEr

SAMMENDRAG

Fra 1.7.2009 ble fedrekvoten utvidet med fire uker, fra seks uker til ti uker. Foreldrepengeperioden ble utvidet med to 
uker, slik at fellesperioden ble redusert med to uker. Artikkelen viser hvordan denne lovendringen har påvirket fedres 
uttak av fedrekvote og foreldrepenger. Dette er gjort ved å sammenligne de fedre som har barn født før og etter at regel
endringen trådte i kraft. Utvalget omfatter alle som har barn født i perioden 1.7.2008 til 30.6.2009 og i perioden 1.7.2009 
til 30.6.2010.

Det har skjedd to endringer i fedrenes uttak av foreldrepenger etter 1.7.2009. Det har både vært en økning i andel 
fedre som mottar foreldrepenger fra NAV, og en økning i antall dager med foreldrepenger. Fedre som kunne ta ut seks 
uker fedrekvote fikk utbetaling for i gjennomsnitt sju uker i måleperioden. De fedre som kunne ta ut ti uker fedrekvote 
fikk utbetaling for vel ti uker. Fedre med barn født 2009/2010 har fått utbetaling i nær 45 prosent flere dager enn fedre 
med barn født 2008/2009. Dette gjelder uansett fars alder og når på året barnet er født.

Det er fedre i alder 3039 år som oftest tar ut foreldrepenger, og som oftest tar ut mer enn fedrekvoten. Dette gjelder 
fedre til barn født både før og etter 1.7.2009.

Fortsatt tar mor ut det meste av fellesperioden før far starter uttak av fedrekvote. Andel fedre med foreldrepenger er 
høyest når barnet er mellom 9 og 15 måneder. Utvidelse av fedrekvoten har ført til at fedrekvoten oftere blir delt opp, og 
at far noe oftere får utbetalt foreldrepenger i vinterhalvåret. Fedre tar fortsatt ut det meste av sin permisjon om sommeren. 

INNLEDNING
Foreldrepenger skal bidra til en trygg økonomisk og sosial 
situasjon for familier med omsorg for små barn. Av forel
drepengeperioden er tre uker før fødselen og seks uker 
etter fødselen forbeholdt mor. Fedrekvoten, som ble inn
ført i 1993, er forbeholdt far. Resten av perioden kan mor 
og far fordele slik de selv ønsker. 

Fedrekvoten ble utvidet fra fire til fem uker for barn 
født 1.7.2005 og senere, og til seks uker fra 1.7.2006. Ved 
begge disse utvidelsene ble foreldrepengeperioden tilsva
rende forlenget, slik at fellesperioden forble uendret. Fe
drekvoten ble utvidet fra seks til ti uker for barn født 
1.7.2009 og senere, og til tolv uker fra 1.7.2011. Ved de 
siste to utvidelsene ble halvparten av de nye ukene med 
fedrekvote tatt fra fellesperioden. Foreldrepengeperioden 
ble forlenget med henholdsvis to uker og en uke. De fedre 
som fikk tolv uker fedrekvote fra 1.7.2011 har foreløpig 
tatt ut svært få dager med foreldrepenger. Det er derfor for 
tidlig å analysere denne endringen. 

Fra 1.7.2009 ble fedrekvoten utvidet fra seks uker (30 
dager) til ti uker (50 dager). Artikkelen viser hvordan fe
dres uttak av foreldrepenger er endret etter denne utvidel
sen. Fedrenes uttak av foreldrepenger er sett i forhold til 

den tid som er gått etter fødselen, og når på året barnet er 
født.

Det var ventet at utvidelsen i 2009 ville få full effekt 
først etter noen år. Dette fordi det er relativt få fedre som 
tar ut foreldrepenger i fellesperioden, når mor ikke kan 
være hjemme, og fordi det meste av fedrekvoten blir tatt 
ut om sommeren, når mor har ferie. Fedre rekker å ta ut 
seks uker fedrekvote mens mor avvikler lovpålagt ferie. 
Når fedrekvoten øker blir det vanskeligere å ta ut hele fe
drekvoten mens mor er hjemme. På denne bakgrunn var 
det ventet at andel fedre som tok ut en ny uke med fedre
kvote ville avta med hver nye uke som ble innført. Det var 
også ventet at de fedre som kunne ta ut ti uker oftere ville 
dele opp fedrekvoten, enn de fedre som kunne ta ut seks 
uker. Dette fordi de fedre som ønsker å ha mor til stede 
må fordele fedrekvoten på flere ferier og høytider. 

Fedrekvotens betydning  
Mor kan bare unntaksvis ta ut de ukene som er forbeholdt 
far. Det betyr at familien går glipp av foreldrepenger hvis 
far ikke tar ut hele fedrekvoten. Av de fedre som mottok 
foreldrepenger i årene 2000 til 2005 hadde nær 70 prosent 
tatt ut 20 dager, det som tilsvarte deres fedrekvote. Da 
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fedrekvoten ble utvidet med en uke fra 1.7.2005, og med 
en ny uke 1.7.2006, økte fedrenes uttak av foreldrepenger 
tilsvarende (Fougner 2009). Lappegård (2012) fant at det 
er samsvar mellom fedrekvotens lengde og det antall uker 
foreldrene mener den bør være. 

Hvis foreldre ønsker det, kan de dele på foreldrepenge
perioden, og la far ta ut en større del av fellesperioden. 
Hvis dette var utbredt ville fedrekvotens lengde vært uten 
betydning. At så mange fedre tar ut eksakt det antall uker 
som tilsvarer fedrekvoten kan ha flere årsaker. Noen fedre 
kan føle seg presset til å ta ut mer foreldrepenger enn det 
de ønsker, for at familien ikke skal gå glipp av de stønader 
som de har rett til. Mange foreldre oppgir at lovfestede 
rettigheter har vesentlig betydning for hvordan de fordeler 
foreldrepengeperioden (Grambo og Myklebø 2009).1 

En annen forklaring er at fedre kan ha ønsket å være 
mer hjemme. For disse fedrene kan fedrekvoten være 

1  Av 1368 foreldrepar svarte nær halvparten at lovfestete rettigheter hadde 
’stor betydning’ for fordeling av foreldrepengeperioden, og 30 prosent at 
det hadde ’noe betydning’. 

nødvendig for å legitimere fars nærvær hjemme og fravær 
fra arbeidsplassen. Stadig flere fedre tar ut mer enn fedre
kvoten, noe som viser at mor og far oftere deler på ansva
ret hjemme. 

Det er fortsatt relativt få fedre som tar ut mer enn de 
ukene som utgjør fedrekvoten. Dette kan skyldes at mødre 
gjør krav på det meste av fellesperioden, eller at fedre 
ikke ønsker å ta ut foreldrepenger når mor ikke er hjemme. 
Hvis far ikke ønsker aleneansvar for barnet kan fedrekvo
ten være nødvendig for at han i det hele tatt skal ta ut for
eldrepenger. 

FEDRE MED TI UKER TAR OFTERE  
UT FEDREKVOTE
Fedre som kunne ta ut ti uker fedrekvote fikk utbetalt 
foreldrepenger oftere enn de fedre som kunne ta ut seks 
uker.2 De fleste fedre tar ut det antall dager som tilsvarer 
deres fedrekvote, jf. figur 1. 

Fedre i trettiårene er de som oftest tar ut foreldrepen
ger, og som oftest tar ut mer enn fedrekvoten. Av fedre i 
utvalget er 60 prosent i alderen 30 til 39 år, 26 prosent er 
under 30 år, og 14 prosent er 40 år og eldre. Tidligere un
dersøkelser har vist at fars alder er ett av de kjennetegn 

2  Andel fedre som tar ut fedrekvote vil være høyere enn det figurene viser. 
Dette fordi de fedre som tar ut foreldrepenger utgjør en lavere andel av de 
fedre som kan ha rett til fedrekvote, enn av de fedre som har en slik rett. 

Utvalget omfatter alle foreldre som mottok foreldre
penger fra NAV for barn født i perioden 1.7.2008 til 
30.6.2009 og i perioden 1.7.2009 til 30.6.2010. I hvert 
av de to utvalgene er det nær 46 500 fedre som kan ha 
rett til foreldrepenger.* 

Data viser hvor mange dager fedrene har fått utbetalt 
foreldrepenger for i hvert kvartal etter fødselen. For 
ikke å få med foreldrepenger for et eldre barn er utbe
taling i fødselskvartalet ikke tatt med. Dette har liten 
betydning ettersom svært få fedre mottok foreldre
penger i disse månedene. 

Måleperioden er frem til 30.9.2010 for barn født 
2008/2009, og frem til 30.9.2011 for barn født 
2009/2010. Når måleperioden er over er barna mel
lom 15 og 27 måneder gamle.
*  Barnets mor har mottatt foreldrepenger, ett av flere krav som må 

være oppfylt for at far skal ha rett til fedrekvote. Vi har ingen 
informasjon om hvilke fedre som har rett til fedrekvote. Dette 
fordi vi ikke vet om far oppfyller kravet om inntekt i seks av ti 
måneder og/eller om han bor sammen med barnet.

Foreldrepengeperioden. For barn i utvalget som er 
født 1.7.2008 til 30.6.2009 er foreldrepengeperioden 
44 uker med 100 prosent dekning og 54 uker med 80 
prosent dekning. Fedrekvoten utgjør seks uker (30 
dager). For barn som er født 1.7.2009 til 30.6.2010 er 
foreldrepengeperioden henholdsvis 46 uker og 56 
uker. Fedrekvoten utgjør ti uker (50 dager). Mødre 
som tar ut hele fellesperioden kan motta foreldrepen
ger i inntil 38/48 uker for barn født 2008/2009, og i 
inntil 36/46 uker for barn født 2009/2010. 

Figur 1.  
Fedre etter antall dager med foreldrepenger, fars 
alder og fedrekvotens lengde.
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som har størst betydning for fars uttak av fedrekvote 
(Fougner 2009). De viste også en nær sammenheng mel
lom fars og mors alder, mellom foreldrenes alder og deres 
inntekt, og mellom fars og mors inntekt.

Fars uttak av foreldrepenger blir også påvirket av for
hold som geografisk tilhørighet, inntekt og yrke, herunder 
om far er næringsdrivende eller arbeidstaker. Utvalget 
omfatter alle foreldre som har barn født ett år før og ett år 
etter 1.7.2009. Familier med barn som er født 2008/2009 
og 2009/2010 har nær samme fordeling på de fleste kjen
netegn. De kjennetegn som påvirker fars uttak av forel
drepenger vil derfor ha liten betydning for de endringer 
som følger av utvidet fedrekvote.

MOR TAR UT DET MESTE AV 
FELLESPERIODEN 
De fleste fedre starter uttak av fedrekvote først etter at 
mor har tatt ut det meste av fellesperioden. Det er få fedre 
som har fått utbetalt foreldrepenger før barnet er et halvt 
år. Dette gjelder både før og etter at fedrekvoten ble utvi
det. Når barnet er født i andre halvår øker andel fedre med 
foreldrepenger mest den sommeren barnet er nær ett år. 
Fedre med barn født i første halvår starter oftest den på
følgende vinteren. Figur 2 og figur 3 viser hvordan fedre
nes uttak av foreldrepenger øker i løpet av måleperioden.

Det er svært få fedre som får sin første utbetaling etter 
at barnet er fylt 21 måneder. Figur 2 bekrefter derfor at 
fedre med ti uker fedrekvote tar ut foreldrepenger oftere 
enn fedre med seks uker. Når barnet er født i andre halvår 
er forskjellen 3,4 prosentpoeng.

De fleste fedre tar ut foreldrepenger når barna er mel
lom 9 og 15 måneder gamle. For fedre til barn som er født 
2009/2010 viser figur 4 andel fedre med utbetaling etter 
barnets alder.  

Fedre med ti uker kan starte tidligere  
og avslutte senere 
Fedre med ti uker fedrekvote får utbetalt foreldrepenger 
tidligere enn fedre med seks uker fedrekvote. Dette skyl
des at fellesperioden ble redusert med to uker fra 1.7.2009. 
Mødre som tar ut hele fellesperioden avslutter foreldre
penger to uker tidligere for barn født 2009/2010, enn for 
barn født 2008/2009. Da fedrekvoten ble utvidet med fire 
uker ble foreldrepengeperioden utvidet med to uker. Det 
betyr at perioden blir avsluttet to uker senere for barn født 
2009/2010, enn for barn født 2008/2009.

Fedre kan få sin første utbetaling med foreldrepenger 
etter at måleperioden er over. Data viser at dette skjer of
tere for fedre med seks uker fedrekvote enn for fedre som 
kan ta ut ti uker. Figur 2 og 3 viser at fedre til barn født i 
andre halvår 2008 har mottatt foreldrepenger oftere enn 

Figur 2. 
Fedre med barn født 2. halvår i 2008 og 2009 etter 
antall dager med foreldrepenger frem til angitt dato 
og fedrekvotens lengde. 
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Figur 3. 
Fedre med barn født 1. halvår i 2009 og 2010 etter 
antall dager med foreldrepenger frem til angitt dato 
og fedrekvotens lengde. 
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fedre til barn født i første halvår 2009. Fedre til barn født 
i første halvår 2010 har mottatt foreldrepenger like ofte 
som fedre til barn født i andre halvår 2009. 

Hvis foreldre tar ut foreldrepenger sammenhengende, 
vil perioden være avsluttet før barnet er 15 måneder gam
melt. Dette gjelder også hvis foreldrepengeperioden blir 

avbrutt to ganger for at mor skal avvikle fem uker med 
ferie. De foreldre som ønsker å forlenge perioden kan ta ut 
foreldrepenger frem til barnet er tre år. Dette kan de gjøre 
ved å kombinere graderte foreldrepenger med redusert 
arbeidstid og/eller ved å utsette deler av perioden.  

Figur 4 viser at det er mange fedre som vil motta forel
drepenger også etter at måleperioden er over. De barn 
som er født i andre kvartal 2010 er mellom femten og at
ten måneder gamle 30.9.2011. Av barnas fedre mottok en 
av tre foreldrepenger i tredje kvartal 2011, det siste kvar
talet i måleperioden. En av ti fedre med barn født i andre 
halvår 2009 mottok foreldrepenger i dette kvartalet. Vi 
vet ikke hvor mange dager fedrene vil få utbetaling for 
den sommeren de yngste barna er nærmere to år.

FEDRE HAR TATT UT MER ENN TI UKER 
Fedre som mottok foreldrepenger i måleperioden har tatt 
ut flere dager enn det som tilsvarer deres fedrekvote. Fe
dre som kunne ta ut seks uker fedrekvote har tatt ut sju 
uker med foreldrepenger i gjennomsnitt. Fedre med ti 
uker fedrekvote har tatt ut mer enn ti uker. Figur 5 viser 
hvordan fedres uttak av foreldrepenger øker med barnets 
alder.

Fars dager med foreldrepenger øker etter hvert som 
mor avslutter en større del av fellesperioden. De barn som 
er født i første halvår 2010 er mellom 3 og 9 måneder per 
30.9.2010. Innen den tid har far fått utbetaling for nær en 

Figur 5. 
Antall dager med foreldrepenger i gjennomsnitt frem til angitt dato, for fedre som mottok  
foreldrepenger i måleperioden. 
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uke med foreldrepenger. Det meste av fedrekvoten er tatt 
ut når barnet er halvannet år.

Fedre som kan ta ut ti uker fedrekvote har fått utbeta
ling for flere dager enn de fedre som kunne ta ut seks 
uker. Noe av forskjellen skyldes at fellesperioden ble re
dusert med to uker i 2009, og at fedre med ti uker kan 
starte tidligere med foreldrepenger. De yngste fedrene har 
tatt ut færrest dager med foreldrepenger. Fedre i trettiåre
ne har tatt ut flest dager, men med ett unntak. Når barnet 
er født i første halvår 2010 har de eldste fedrene tatt ut 
flest dager. Årsaken kan være at fedre i trettiårene har ut
satt flest dager til etter måleperioden. Dette fordi fedre 
med barn født i første halvår 2010 er de siste som avslutter 
fedrekvoten. De har de yngste barna, og den lengste forel
drepengeperioden. 

Tar far ut alle de fire nye ukene  
med fedrekvote? 
Etter at fedrekvoten ble utvidet med fire uker har utbeta
ling til fedrene økt med mer enn tre uker. For fedre med 
barn født i andre halvår er forskjellen 16,3 dager. Det er 
ikke umulig at en lengre måleperiode ville vist en større 
vekst. Dette fordi fedre med ti uker fedrekvote vil kunne 
få utbetaling for flere dager etter at måleperioden er over. 

I hvert av utvalgene er det nær ett år mellom de yngste 
og de eldste barna. Fedre har tatt ut flere dager med forel
drepenger for barn som er født i andre halvår, enn for barn 
som er født i første halvår. For fedre i trettiårene er for
skjellen 1,2 dager for fedre med seks uker fedrekvote, og 
2,6 dager for fedre som kunne ta ut ti uker. Dette viser at 
fedre med ti uker fedrekvote kan ha spart opp flest dager 
til etter måleperioden. Hvis dette er tilfelle kan utvidelse 
av fedrekvoten i 2009 ha en større effekt enn den som er 
målt. 

Det er stor sannsynlighet for at fedre med ti uker fedre
kvote vil ta ut foreldrepenger oftere etter måleperiodens 
utløp, enn fedre med seks uker, og at de også vil ta ut flere 
dager. I alle deler av måleperioden er andel fedre med 
foreldrepenger høyere for fedre med ti uker fedrekvote, 
enn for fedre med seks uker. Fedre med ti uker fedrekvote 
fikk også utbetaling for flere dager i hvert kvartal, inklu
dert det siste kvartalet i måleperioden. Dette vil kunne 
gjelde også for de kvartaler som kommer etter at målepe
rioden er over. Data viser at fedre med ti uker fedrekvote 
har delt opp fedrekvoten oftere enn de fedre som hadde 
seks uker fedrekvote.

Mors inntekt har stor betydning for fars 
uttak av fedrekvote
Mors inntekt før fødselen har stor betydning for hvor stor 
del av foreldrepengeperioden far tar ut. For fedre i trettiå

rene viser figur 6 hvordan fars uttak av foreldrepenger 
varierer med mors inntekt.3 

Andel fedre som fikk utbetalt foreldrepenger er svært 
lav når mors inntekt var under 2G før fødselen. Dette 
skyldes at fedre ikke hadde rett til fedrekvote hvis mor 
arbeidet mindre enn halv stilling.4 Når mors inntekt er 
høyere enn 2G øker fars uttak av foreldrepenger i takt 
med mors inntekt. De fedre som mottok foreldrepenger 
i måleperioden, hadde tatt ut flest dager når mors inn
tekt var enten under 2G eller over 5,5G. Mødre med lav 
inntekt kan ha hatt redusert arbeidstid, eventuelt på 
grunn av eldre barn i familien. Hvis mor skal tilbake i 
full stilling etter fødselen lønner det seg økonomisk å la 
far ta ut det meste av foreldrepengeperioden. Mødre 
med høy inntekt har svært ofte høy utdanning og en 
egen karriere å ta hensyn til. Disse mødrene har mer 
kontakt med arbeidsgiver i en tidlig periode etter fødse
len, enn det andre mødre har (Egeland m.fl. 2008). 

3  Når far er i trettiårene har 25 prosent av mødrene inntekt mellom 3G og 
4G, 55 prosent har inntekt over 4G. 

4  For barn født 1.7.2010 og senere har far rett til fedrekvote også når mor 
arbeider mindre enn halv stilling før fødselen.

Figur 6. 
Fedre 30-39 år med barn født 2. halvår 2009 etter 
antall dager med foreldrepenger og mors inntekt 
før fødselen.
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HVORDAN FORDELER FAR  
UKENE I FEDREKVOTEN ? 
Fedre får utbetalt foreldrepenger for flere dager i sommer
halvåret enn i vinterhalvåret. Dette kan skyldes at mor 
avvikler ferie, og at eldre søsken har fri fra skole og bar
nehage. I enkelte yrker kan det også være lettere å være 
lenge borte fra arbeidet i sommerhalvåret, når arbeidskol
leger avvikler sin ferie. Det er også mange familier som 
ønsker at mor skal være tilgjengelig når far tar ut fedre
kvote. Dette ser vi fordi det er relativt få fedre som tar ut 
foreldrepenger i fellesperioden når mor ikke kan være 
hjemme. 

Mor og far kan ikke samtidig motta fulle foreldrepen
ger. Når far tar ut fedrekvote må mor være helt eller delvis 
i arbeid, eller hun må være hjemme med ulønnet permi
sjon eller ferie. Dette er en medvirkende årsak til at de 
fleste fedre starter fedrekvoten om sommeren, og at de får 
utbetalt for flere dager i sommerhalvåret. 

Foreldre må melde fra til NAV om når mor og far vil ta 
ut foreldrepenger, og om de skal kombinere graderte for
eldrepenger med redusert arbeidstid. Hvis far vil ta ut de
ler av fedrekvoten på et senere tidspunkt må han søke 
NAV om utsettelse. Innmelding til NAV gjør at det kan 
være hensiktsmessig for far å ta ut fedrekvoten mest mu
lig sammenhengende, og å gjøre færrest mulig endringer i 
måten han tar ut foreldrepenger på. Hvis far tar ut fedre
kvote om sommeren vil han kunne fordele sine oppsparte 
feriedager utover året. Dette gir barnefamilien større 
fleksibilitet i hverdagen, og et enklere forhold til NAV. De 
fedre som fikk utbetalt foreldrepenger fra NAV i sommer
ferien kan derfor ha vært hjemme i andre deler av forel
drepengeperioden, eventuelt med aleneansvar for famili
ens yngste. 

Utvidelse av fedrekvoten har ført til at fedrekvoten of
tere blir delt opp. Fedre med ti uker fedrekvote har også fått 
utbetaling for flere dager i hvert av de kvartal som følger 
etter fødselskvartalet, enn fedre som kunne ta ut seks uker. 
Dette tyder på at mange fedre har fordelt de ti ukene sine 
over et lengre tidsrom. Dette kan skyldes at et langt fravær 
fra arbeidsplassen kan gjøre det vanskelig å konkurrere om 
interessante arbeidsoppgaver og karrieremuligheter. Det 
kan også skyldes at en lengre fedrekvote gir far større fri
het til å bestemme når han vil ta ut foreldrepenger. En an
nen årsak kan være at det er blitt vanskeligere å ta ut hele 
fedrekvoten mens mor er hjemme. De fedre som ikke øn
sker aleneansvar må fordele ukene sine på flere ferier og 
flere høytider når fedrekvoten øker i omfang. 

Det meste av fedrekvoten blir  
utbetalt om sommeren 
Fedre får oftere utbetalt foreldrepenger for første gang om 
sommeren enn om vinteren. En sammenligning av figur 2 
og 3 viser at andel fedre som mottar foreldrepenger øker 
mest i sommerhalvåret. Det er også flere fedre som har 
mottatt foreldrepenger innen 30.9.2011 for barn født i før
ste halvår 2010, enn det er fedre som har mottatt foreldre
penger innen 31.3.2011 for barn som er født i andre halvår 
2009. Dette viser at en god del fedre har utsatt sitt første 
uttak av foreldrepenger til nærmeste sommer. 

Andel fedre som mottar foreldrepenger øker i sommer
halvåret. Figur 4 viser hvor stor andel av fedrene som 
mottok foreldrepenger i hvert kvartal etter fødselen. An
del fedre med utbetaling er påvirket både av den tid som 
er gått etter fødselen, barnets alder, og av når på året bar
net er født. Andelen er høyere i de kvartalene som hører 
inn under sommerhalvåret. Andel fedre med foreldrepen
ger i tredje kvartal etter fødselen er høyest for fedre med 
barn født i andre halvår 2009. Andel med utbetaling i 
femte kvartal etter fødselen er høyest for fedre med barn 
født i første halvår 2010.

Far tar ut det meste av fedrekvoten i sommerhalvåret. 
Dette gjelder uansett når på året barnet er født. Fedre med 
barn født i andre halvår tok ut nær to tredeler av sine da
ger i sommerhalvåret. Fedre med barn født i første halvår 
tok ut vel halvparten av sine dager om sommeren. Fedre 
med ti uker fedrekvote har tatt ut noen flere dager i vinter
halvåret enn fedre med seks uker. Noe av forskjellen kan 
skyldes at stadig flere fedre kombinerer graderte foreldre
penger med redusert arbeidstid, og at fedre med ti uker 
oftere har delt opp fedrekvoten. Mye tyder på at fedre med 
ti uker fedrekvote kan ha spart opp flest dager av fedre
kvoten. Dette er dager som kan bli tatt ut i sommerhalv
året. 

En lengre fedrekvote blir oftere delt opp
Fedre som kunne ta ut ti uker ferdekvote har delt opp fe
drekvoten langt oftere enn de fedre som kunne ta ut seks 
uker. Hvis far tar ut fedrekvoten samlet vil han bli regis
trert med en avsluttet periode med foreldrepenger. Fedre 
som deler opp fedrekvoten får utbetalt foreldrepenger i 
mer enn en avsluttet periode. Med dette kan antall avslut
ninger i løpet av måleperioden gi en indikasjon på hvor 
ofte fedrekvoten blir delt opp. Slike data viser at det etter 
utvidelse av fedrekvoten er mer enn 30 prosent flere fedre 
som deler opp fedrekvoten. 
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OPPSUMMERING 

Fedrekvoten som begrep er fortsatt viktig når foreldrene 
fordeler foreldrepengeperioden. Dette fordi de fleste fedre 
fortsatt mottar foreldrepenger i eksakt det antall uker som 
er forbeholdt far. Ved hver utvidelse av fedrekvoten har 
fedrenes uttak av foreldrepenger økt tilsvarende. 

Fedrekvoten ble utvidet fra seks uker til ti uker fra 
1.7.2009. Fedre med barn født før utvidelsen fikk utbetalt 
foreldrepenger i sju uker i gjennomsnitt. Fedre med barn 
født etter utvidelsen fikk utbetaling for vel ti uker i gjen
nomsnitt. Forskjellen kan vise seg å bli større enn den 
som data viser. Dette fordi fedre med ti uker fedrekvote i 
større grad kan ha spart opp dager som de vil ta ut etter at 
måleperioden er over. 

Fedre som kan ta ut ti uker fedrekvote har mottatt forel
drepenger oftere enn fedre med seks uker fedrekvote. 
Dette kan skyldes at en lengre fedrekvote gjør det vanske
ligere for far å ikke benytte seg av opptjente rettigheter. 
Det kan også skyldes at to av de fire nye ukene med fedre
kvote ble tatt fra fellesperioden. Hvis mor tar ut hele fel
lesperioden, er barn født 2009/2010 to uker yngre når mor 
er ferdig med å ta ut foreldrepenger. Det betyr at tiden fra 
mor avslutter foreldrepenger til barnet begynner i barne
hage er to uker lenger for barn født 2009/2010. 

Etter utvidelse fra seks til ti uker har far oftere delt opp 
fedrekvoten. Dette kan skyldes at det er vanskelig å være 
lenge borte fra arbeidet sammenhengende, og/eller at det 
er hensiktsmessig for familien å la far ta ut foreldrepenger 
når mor har ferie og fridager. 
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