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Kvinner som får engangsstønad ved fødsel
av: Sille oHreM Naper

SAmmeNdRAg

Alle som får barn i Norge har rett på økonomisk stønad. Enten foreldrepenger eller, dersom de ikke har opptjent rett til 
det, engangsstønad. Foreldrepenger krever en viss forutgående arbeidsinntekt. I 2009 mottok en av fem som fikk barn 
engangsstønad. Siden 1997 har det vært en nedgang i andelen på 8 prosentpoeng. 
 Det er relativt mange unge enslige kvinner som får engangsstønad sammenlignet med kvinner som får foreldrepenger. 
Nesten en tredjedel av kvinnene som fikk engangsstønad var under 25 år, og knapt en av fem var enslig mor.
 Kvinnene som mottok engangsstønad har i mindre grad vært yrkesaktive, og bare halvparten hadde hatt pensjons-
givende inntekt tidligere. En del av mødrene som mottar engangsstønad er unge, men mange av kvinnene hadde barn fra 
før og hadde også mottatt engangsstønad tidligere, hvilket tyder på at de generelt har hatt en svak tilknytning til 
 arbeidslivet. 16 prosent mottok en helserelatert ytelse fra Nav.  
 Nesten halvparten av kvinnene som fikk engangsstønad var født i utlandet, og disse kvinnene skilte seg fra de  norskfødte 
kvinnene som mottok engangsstønad ved at de i snitt var eldre, og ved at de hadde en svakere tilknytning til arbeidslivet. 
Fedrene til barn med engangsstønad hadde lavere inntekt enn andre fedre, hvilket innebærer at mange av familiene som 
mottar engangsstønad er familier med generelt lav inntekt.
 Vi fant også store geografiske variasjoner i hvor stor andel som mottar engangsstønad. 

FoReldRepeNgeR og eNgANgSStøNAd 

Alle som får barn har rett til økonomiske ytelser fra Nav, 
enten foreldrepenger eller engangsstønad. Foreldrepenger 
forutsetter forutgående yrkesaktivitet (se faktaboks), og 
størrelsen på ytelsen avhenger av tidligere inntekt. 
Engangsstønad ved fødsel gis til de som ikke har rett til 
foreldrepenger. Engangsstønaden utgjorde 35 263 kroner i 
2009, mens de som har rett til foreldrepenger kan få opp til 
12 ganger så mye.
 Den store forskjellen i hva man får utbetalt fra Nav ved 
fødsel skyldes at foreldrepenger skal kompensere for tapt 
arbeidsinntekt. Kvinner som ikke var yrkesaktive før 
 fødselen, har ingen tapt inntekt som det skal kompenseres 
for. “Arbeidslinja” ligger til grunn for stønad i forbindelse 
med fødsel. Arbeidslinja går i korthet ut på å legge 
 velferdssystemet til rette for at alle i arbeidsfør alder som 
er i stand til det, skal være i inntektsgivende arbeid. 
 I utformingen av reglene for foreldrepenger er dette 
koblet sammen med et likestillingshensyn. Målsettingen 
med å innføre foreldrepenger var å gjøre det mulig for 
kvinner å kombinere omsorg for barn med yrkesaktivitet. 
Fødsler skal ikke innebære et vesentlig inntektstap for 
yrkesaktive kvinner. Dette betyr at ordningen med 
 økonomisk støtte ved barnefødsler gir økonomiske 
 insentiver til å utsette barnefødsler inntil mor har etablert 
seg i arbeidslivet.

 Engangsstønad og inngangskriteriene for foreldrepenger 
er sjelden tema når familiepolitikk og barnefattigdom blir 
debattert eller forsket på. Men av og til stilles det spørsmål 
ved fordelingsvirkningene av foreldrepengene. Fordi 
 foreldrepengene avhenger av tidligere inntekt, betyr det at 
de som har mest fra før også får mer i forbindelse med 
fødsel. (Bay m.fl. 2005, s. 220). I utformingen av regel
verket har ikke omfordelingshensynet vært sentralt, men 
snarere muligheten til å opprettholde inntekt og  tilknytning 
til arbeidslivet etter at man har fått barn. 

pRoBlemStIllINgeR

Utformingen av inngangskriteriene til foreldrepenger 
 legger føringer for hvem som får engangsstønad. Det er 
altså kvinner som ikke har vært i lønnet arbeid i seks av ti 
 måneder før fødsel som vil motta engangsstønad. Men hva 
er årsakene til at de har vært utenfor arbeidslivet, og hva er 
ellers typiske kjennetegn ved kvinnene som får engangs
stønad? Det foreligger svært lite kunnskap om dette. I 
denne artikkelen presenteres en deskriptiv analyse av 
kvinner som får engangsstønad, basert på de  opplysningene 
Nav har registrert om dem. Vi skal se nærmere på: 
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•  Hvordan har utviklingen i andelen engangsstønads
mottakere vært de siste tjue årene?

•  Hvor mange får engangsstønad fordi de er unge og ikke 
har etablert seg på arbeidsmarkedet ennå? 

•  Hvordan er familiesituasjonen til mødrene som får 
engangsstønad sammenlignet med de som mottar 
 zforeldrepenger? 

•  Hvor mange får engangsstønad fordi de lever av andre 
ytelser fra Nav som ikke gir rett til foreldrepenger?

•  Hvor stor andel er bare midlertidig ute av arbeidslivet for 
å ta seg av små barn? 

•  Er det mange som blir forsørget av en mann med høy 
inntekt? 

•  Er det en stor andel innvandrere som får engangsstønad, 
og skiller innvandrerne seg fra de norskfødte mødrene 
som får engangsstønad? 

•  Hvordan er den fylkesvise fordelingen i andelen 
 engangsstønadsmottakere? 

Nybakte mødre med foreldrepenger er tatt med i analysene 
for å ha et sammenligningsgrunnlag. Denne artikkelen vil 
bli fulgt opp med en ny artikkel om engangsstønads
mottakere som tar for seg arbeidsmarkedstilknytning og 
forsørgingsstrategier etter at barnet er født.

Regelverk 
Alle som er medlem av folketrygden har rett på økono
miske ytelser ved fødsel eller adopsjon, enten foreldre
penger eller engangsstønad. De som har rett til foreldre
penger kan få utbetalt 100 prosent lønn i 46 uker, eller 80 
prosent lønn i 56 uker. Det er en øvre grense på 6 ganger 
folketrygdens grunnbeløp (G), som i 2009 tilsvarte   
437 286 kroner. Mange har avtale med arbeidsgiver om 
refusjon av lønn også utover dette, blant annet alle stats
ansatte. Engangsstønad ved fødsel gis dersom en person 
ikke har rett til foreldrepenger, eller supplerende dersom 
foreldrepengene utgjør mindre enn størrelsen på 
 engangsstønaden. Engangsstønaden utgjorde 35 263 
 kroner i 2009. 
 Foreldrepenger forutsetter pensjonsgivende inntekt i 
minst seks av de ti siste månedene før stønadsperioden tar 
til. Inntekten på årsbasis må være minst en halv G. I 2008 
tilsvarte det 36 940 kr. Likestilt med arbeid er syke
penger, foreldrepenger ved fødsel og adopsjon, svanger
skapspenger, omsorgspenger ved barns/barnepassers 
 sykdom, pleie og opplæringspenger og dagpenger under 
arbeidsløshet. 1. mars i år ble arbeidsavklaringspenger 
innført. Denne nye stønaden erstatter rehabiliterings
penger, attføringspenger og tidsbegrenset uførepensjon. 
De som var mottakere av de tre gamle ytelsene opptjente 
ikke rett til foreldrepenger, mens arbeidsavklarings penger 
skal gi opptjeningsrett. 
 Dersom far tar ut foreldrepenger basert på egen opp
tjening har mor likevel rett på engangsstønad. Far har rett 
til å få utbetalt engangsstønad dersom han har foreldre
ansvaret alene og han ikke har rett på foreldrepenger.

datagrunnlag 
Dataene som er brukt i analysene i denne artikkelen er 
hentet fra Navs registre. Populasjonen er alle kvinner 
som er bosatt i Norge og som fødte barn i 2008   
(N=58 955). Foreldrepenger eller engangsstønad kan 
også gis ved adopsjon, men de som fikk stønaden på 
grunn av adopsjon er ikke med i denne analysen. Det er 
heller ikke de seks fedrene som fikk engangsstønad i 
2008. Kvinner som fikk barn i 2008 kan ha fått utbetalt 
engangsstønad i 4. kvartal 2007 eller 1. kvartal 2009, og 
disse er regnet med her, men ikke i den offisielle 
 statistikken. Beregnet på denne måten utgjør det til 
sammen 10 988 kvinner. Kvinner som fikk både 
 foreldrepenger og engangsstønad er her regnet som 
mottakere av engangsstønad, fordi beløpet de fikk i 
 foreldrepenger da utgjorde mindre enn engangsstøna
den. I tillegg har vi opplysninger om mødrenes arbeids, 
inntekts og fødselshistorikk tilbake til 1998. For 
 definisjoner av enkeltvariable som blir brukt i  artikkelen, 
se fotnoter der det er aktuelt. 
 Utviklingen i andeler som får engangsstønad ved 
 fødsel i første del av artikkelen er beregnet som antall 
som mottok engangsstønad i det enkelte år, delt på antall 
fødsler. Antall personer med engangsstønad er hentet fra 
Navs offisielle statistikk om engangsstønad for årene fra 
2000, og fra Rikstrygdeverkets statistiske årbok for de 
foregående årene. Før 1995 var statsansatte kvinner 
ikke inkludert i statistikken. Antall fødsler i året er 
 hentet fra SSBs statistikk. (http://www.ssb.no/
emner/02/02/10/fodte/tab2010040802.html). 

ANdeleN Som mottAR eNgANgSStøNAd 
HAR gått Ned

En av fem kvinner som fikk barn i 2009 mottok 
 engangsstønad i stedet for eller i tillegg til foreldrepenger. 
Det var en liten økning i forhold til 2008, noe som trolig 
 gjen speiler økt arbeidsledighet og redusert sysselsetting i 
2009. Ellers har hovedtendensen de siste tjue årene vært 
 fallende, som vist i Figur 1. På 1990tallet var det en stabil 
andel på 27–28 prosent som mottok engangsstønad, fram 
til etter 1997 da andelen begynte å synke. Fra 2001 til 
2006  varierte andelene som mottok engangsstønad  mellom 
22 og 23 prosent. 
 Nedgangen de siste tjue årene i andel kvinner som mot
tar engangsstønad ved barnefødsel har sammenheng med 
at flere kvinner er yrkesaktive, slik at de har rett til forel
drepenger. Det gjelder både den langsiktige utviklingen og 
nedgangen de siste årene. Sysselsetting blant kvinner 
20–39 år økte fra 2005 til 2008 (Myklebø & Bakken 2010). 
I tillegg har kvinnene i gjennomsnitt blitt eldre før de får 
barn, og har derfor hatt lengre tid til å opptjene rettigheter 
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1	 	SSB.	http://www.ssb.no/emner/02/02/10/fodte/
2	 	Med	fruktbarhetsrate	menes	antall	levendefødte	per	1000	kvinner.	Kilde:	

http://www.ssb.no/fodte/tab-2009-04-02-03.html
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Figur 1: 
Antall mottakere av engangsstønad i året, som 
andel av antall fødsler i året, 1990 til 2009.

Figur 2: 
Andel kvinner i ulike aldersgrupper med   
henholdsvis foreldrepenger og engangsstønad, 
samt fruktbarhetsrater2 i de samme aldersgruppene.

Figur 3: 
Andel i de ulike aldersgruppene som får henholdsvis 
foreldrepenger og engangsstønad.

Kilde: Nav og SSB
Kilde: Nav og SSB

Kilde: Nav

til fødselspenger. Gjennomsnittsalder ved fødsel har økt 
fra 28 år i 1990 til 30,3 år i 2009.1

 
mødReNe Som FåR eNgANgSStøNAd eR 
yNgRe

Mødrene som fikk engangsstønad er i gjennomsnitt yngre 
(28,1 år) enn de som fikk foreldrepenger (30,7 år). Alders
fordelingen i begge gruppene gjenspeiler i en viss grad det 
generelle aldersspesifikke fruktbarhetsmønsteret som er 
vist med gul linje i figur 2, men aldersfordelingen blant de 
som mottok engangsstønad avviker i større grad. Nesten 
en tredjedel av kvinnene som fikk engangsstønad var 
under 25 år, mens bare en av ti som fikk foreldrepenger var 
så unge. Av de som får barn såpass tidlig er det en stor 
andel som ikke har fått kommet seg i arbeid ennå, og de får 
dermed engangsstønad. Mange av disse får støtte fra Låne
kassen i tillegg, se faktaboks. Mens aldersgruppen 3034 
år utgjorde den største aldersgruppen blant mødre med for
eldrepenger, med 36 prosent, utgjorde denne gruppen kun 
22 prosent av mødrene med engangsstønad. 
 Når vi isteden ser på hvor stor andel av kvinnene som 
føder i ulike aldersgrupper og som får henholdsvis 
engangsstønad og foreldrepenger, slik vi har gjort i figur 3, 
kommer aldersskjevhetene enda tydeligere fram. Det er 
ikke så mange som får barn mens de fortsatt er tenåringer, 
men av de som gjør det, får 77 prosent engangsstønad. 
Deretter faller andelen raskt. Lavest er andelen blant 3034 
åringene, med 12 prosent engangsstønadsmottakere.

// Kvinner som får engangsstønad ved fødsel // Arbeid og velferd Nr 2 // 2010
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egen ordning for studenter
Unge kvinner som fortsatt er i utdanning har ofte ikke 
vært i arbeid i tilstrekkelig grad før fødselen og får derfor 
engangsstønad. Studenter som får barn kan få foreldresti
pend fra Lånekassen. De får da hele det beløpet de ellers 
ville fått som stipend og lån omgjort til stipend i inntil 44 
uker. I tillegg får de engangsstønad, eller eventuelt 
 foreldrepenger dersom de har opptjent rett til det. Nav har 
ikke data om utdanning, og vi vet derfor ikke nøyaktig 
hvor mange av de som får engangsstønad som er  studenter. 
Tall fra Lånekassen viser at i utdanningsåret 2008/09 var 
det 3923 som fikk fødselsstipend.3 Det innebærer at opp 
til en tredjedel av de som mottar engangsstønad kan være 
studenter. Vi må ta hensyn til dette i tolkningen av 
 resultatene. 

HAlvpARteN Av de Som FIKK eNgANgS-
StøNAd HAdde AldRI væRt I ARBeId

I og med at vilkåret for å få foreldrepenger er at man må 
har vært i arbeid i minst seks av de ti siste månedene før 
fødselen har funnet sted, vet vi at de som har fått engangs
stønad ikke har oppfylt dette aktivitetskravet, og vi vet at 
de som har fått foreldrepenger har vært i arbeid minst like 
mye. Vi skal allikevel se på i hvilken grad de som fikk 
engangsstønad har vært registrert med noe arbeidsforhold 
i perioden før fødselen, for å undersøke i hvilken grad de 
har hatt noe – men ikke tilstrekkelig – tilknytning til 
arbeidsmarkedet. Vi skal også se på i hvilken grad de har 
vært yrkesaktive i en tidligere periode, men av en eller 
annen grunn ikke var det året før de fikk barnet. 
 En del kvinner som fikk engangsstønad hadde en viss 
tilknytning til arbeidslivet. 28 prosent av de som fikk 
engangsstønad var registrert med et arbeidsforhold i 2007. 
Dette kan være arbeid som ga for lav inntekt til å regnes 
med, eller som var på feil tidspunkt i forhold til når i 2008 
barnet ble født. I og med at det varierer når i 2008 barnet 
er født, har vi også sett på arbeidsfoldhold i de ti månedene 
før stønadsperioden starter.4 13 prosent som fikk engangs
stønad var i noe arbeid i minst seks av de ti forutgående 
månedene. 
 Hva om kravene for forutgående opptjening hadde vært 
annerledes? Hvor mange flere kvinner ville fått foreldre
penger dersom det for eksempel var tilstrekkelig å ha 

 jobbet minst fem av de siste 15 månedene før stønads
perioden tok til? Det viser seg at det ville ha hatt svært 
liten betydning. 15 prosent av de som mottok engangs
stønad oppfyller dette kriteriet.  Dette er kun to prosent 
flere enn de som oppfyller kriteriet om seks av siste ti 
måneder. 
 Seks av ti som fikk engangsstønad og som var registrert 
med et yrke i 2007, jobbet innen salgs, service eller 
omsorgsyrker. Det gjorde også en tredjedel av de som fikk 
foreldrepenger. Overrepresentasjonen blant de med 
engangsstønad har trolig sammenheng med at dette er 
yrker med mye deltid og kortvarige ansettelsesforhold. 
Blant de som fikk foreldrepenger var det også en tredjedel 
som jobbet i yrker som krevde kortvarig høgskole/ 
universitetsutdannelse, mens bare 9 prosent av de med 
engangsstønad var ansatt i et slikt yrke. Den nest største 
yrkesgruppen blant engangsstønadsmottakerne var yrker 
uten krav til utdanning, med 17 prosent. 
 Det er ikke bare arbeidsforholdet akkurat året før 
 fødselen som skiller mottakerne av foreldrepenger fra 
mottakerne av engangsstønad, men også i hvor stor grad 
de har vært i arbeid i det hele tatt tidligere (se figur 4). Det 
mest vanlige blant kvinner som fikk foreldrepenger i 2008 
er å ha vært i arbeid i åtte til ti år før 2007, samtidig som 
det var stor variasjon i hvor mange år de hadde vært i 
arbeid. Gjennomsnittlig antall år med pensjonsgivende 
inntekt for mottakere av foreldrepenger var 8,5 år. De som 
mottok engangsstønad hadde gjennomsnittlig bare 2,9 år 
med pensjonsgivende inntekt før de fikk barnet. 52 prosent 
av de som fikk engangsstønad hadde ingen år med 
 pensjonsgivende inntekt. De fleste med engangsstønad har 
altså en marginal tilknytning til arbeidslivet. 

3	 	www.lanekassen.no/Hovedmeny/Om_Lanekassen/Statistikk/Elever-og-
studenter-totalt/Ulike-typer-stipend----antall-og-belop/

4	 	Stønadsperioden	starter	tre	uker	før	termin.	Her	har	vi	satt	grensen	til	tre	uker	
+	10	mnd	før	fødselsdato.	
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2007.
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Figur 6: 
Andel (prosent) av mødrene som har barn fra før, og 
hvor mange barn, etter om de fikk engangsstønad 
eller foreldrepenger for barnet født i 2008
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 Antall år med tidligere inntekt korrelerer med alder. 
Kvinner som får engangsstønad er i gjennomsnitt yngre, 
men det er likevel ikke hele forklaringen. 40 prosent av 
kvinnene i alderen 35–39 år som fikk engangsstønad har 
ingen år med pensjonsgivende inntekt. Til sammenligning 
hadde 80 prosent av kvinnene i samme alder som fikk 
 foreldrepenger minst 10 år med pensjonsgivende inntekt. 
Dette understreker igjen den marginale tilknytningen til 
arbeidslivet for kvinner med engangsstønad. 

INNFøRINg Av ARBeIdSAvKlARINgS-
peNgeR vIl gI FæRRe mottAKeRe Av 
eNgANgSStøNAd
En del ytelser fra Nav gir opptjening til foreldrepenger, 
andre ikke (se faktaboks). Innføringen av arbeidsavkla
ringspenger vil gi flere kvinner rett til foreldrepenger. 16 
prosent av kvinnene som fikk engangsstønad i 2008 hadde 
mottatt rehabiliterings eller attføringspenger eller tids
begrenset uførepensjon i 2007, eventuelt en kombinasjon 
av disse ytelsene. Vi kan dermed anta at antallet som vil få 
engangsstønad framover vil bli redusert tilsvarende.  
 2,5 prosent av kvinnene som fikk engangsstønad var 
uførepensjonister. Foreldrepenger skal erstatte tapt  inntekt, 
og derfor får ikke kvinner som er uføre denne ytelsen. 
 Kvinner som ikke er i arbeid og heller ikke mottar andre 
ytelser fra NAV, kan ha rett til økonomisk sosialhjelp eller 
kvalifiseringsstønad. Disse ytelsene gir ikke opptjening til 
 foreldrepenger. Hvor mange av mødrene dette gjelder, har 
vi ikke opplysninger om.

eNgANgSStøNAd BlANt KvINNeR med 
BARN FRA FøR 

60 prosent av mødrene med engangsstønad fikk barn for 
første gang, mens det samme gjaldt 52 prosent av mødrene 
som fikk foreldrepenger (figur 6). Mødre som fikk engangs
stønad i 2008 og som hadde barn fra før, har generelt flere 
barn enn mødre som fikk foreldrepenger. 
 Her skal vi se nærmere på de mødrene som fikk engangs
stønad, og som hadde barn fra før. Er det mange av disse 
som har vært i arbeidslivet tidligere, men som de siste 
årene har vært hjemmeværende med eldre barn?
 Nesten syv av ti av de som fikk engangsstønad for et 
barn i 2008 og som hadde barn fra før, hadde fått engangs
stønad for minst ett barn tidligere. Mens nesten ni av ti av 
de som fikk foreldrepenger for et barn i 2008, og som 
hadde barn fra før, fikk foreldrepenger også for tidligere 
barn (se figur 7).
 60 prosent av de som fikk engangsstønad for et barn 
født i 2008 og som hadde barn fra før var heller ikke i jobb 
året før de fikk sitt første barn (se figur 8). Til  sammenligning 
var 11 prosent av de som fikk foreldrepenger i 2008 ikke i 
jobb før de fikk sitt første barn. Bare ni prosent av de som 
fikk engangsstønad i 2009 jobbet fulltid hele året før de 
fikk sitt første barn. 
 Også inntektsfordelingen før de fikk første barn var 
svært ulik. Nesten ingen av de som fikk engangsstønad i 
2008 var i jobb med høy inntekt før de fikk sitt første barn 
(se figur 9). Over halvparten hadde ingen inntekt eller 
svært lav inntekt.

// Kvinner som får engangsstønad ved fødsel // Arbeid og velferd Nr 2 // 2010
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5	 	Inntekt	er	rundet	av	til	nærmeste	G.	0	G	tilsvarer	ingen	inntekt	eller	mindre	
enn	en	halv	G	(35	000	kr).	

 Det var en større andel av de med engangsstønad som 
har barn under tre år, og også en større andel som mottar 
kontantstøtte for dette barnet, se figur 10. Omsorg for eldre 
småsøsken kan altså være noe av forklaringen på hvorfor 
noen kvinner får engangsstønad. Men dersom vi ser det i 
sammenheng med yrkesaktivitet før det første barnet ble 
født, finner vi at dette i liten grad er en forklaring på 
 manglende arbeidsdeltakelse. Kun 1,2 prosent av  kvinnene 
som mottok engangsstønad i 2008 var hjemme med 
 kontantstøtte da, men i fullt arbeid året før de fikk sitt 
 første barn. Det er altså andre mekanismer som ligger bak 
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Figur 7: 
Andel (prosent) av de med barn fra før som fikk for-
eldrepenger eller engangsstønad for tidligere barn

Figur 8: 
Arbeidsdeltakelse året før første barn ble født, blant 
mødre som fikk foreldrepenger elle engangsstønad i 
2008.

Figur 9: 
Inntektsnivå5 året før første barn ble født, blant 
mødre som fikk foreldrepenger elle engangsstønad i 
2008.

Figur 10: 
Andel som har barn under tre år, med og uten kon-
tantstøtte, og kontantstøttens vargighet. 
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det å få engangsstønad når man får barn. Vi har i liten grad 
å gjøre med kvinner som er midlertidig hjemmeværende 
med små barn. Kvinner som får engangsstønad og som har 
barn fra før, er i stor grad ute av arbeidslivet på langvarig 
basis. 
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Figur 11: 
Fars inntekt i g (avrundet) i 2007.
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enslige forsørgere og overgangsstønad
Med enslige forsørgere menes her kvinner som har mottatt en 
eller flere av NAVs ytelser til enslige forsørgere (utvidet barne
trygd, engangsstønad, stønad til barnetilsyn, utdanningsstønad, 
tilskudd til flytting). Siden alle som bor alene med barn har rett 
på utvidet barnetrygd, fanger dette målet opp de aller fleste. 
 Overgangsstønad er en ytelse som kan gis til enslige forsør
gere som ikke er i arbeid på grunn av omsorg for barnet.  Ytelsen 
skal sikre inntekt til livsopphold og samtidig forberede motta
keren på å bli økonomisk selvstendig. Hovedregelen er at man 
kan få overgangsstønad i opptil tre år fram til det yngste barnet 
fyller åtte år. Overgangsstønad kan man motta fra inntil to 
måneder før ventet fødsel. Ytelsen avkortes mot inntekt. 

eN Av Fem Som mottoK eNgANgS-
StøNAd vAR eNSlIg moR

Bare fire prosent av mødrene som fikk foreldrepenger var 
enslige forsørgere, mens 18 prosent av mødrene med 
engangsstønad var det. 83 prosent av de som var enslige 
forsørgere og fikk engangsstønad i 2008, fikk også over
gangsstønad. Av de enslige forsørgerne som fikk foreldre
penger, var det 55 prosent som fikk overgangsstønad. 
 Det er to forhold som kan frembringe den observerte 
sammenhengen mellom engangsstønad og overgangs
stønad. For det første kan det være grunn til å tro at 
 overgangsstønaden har bidratt til å opprettholde høyere 
 innslag av tidlige førstefødsler blant kvinner med lav 
 utdanning i Norge sammenlignet med andre nordiske land 
(Skrede og Rønsen 2006). Dette ser ut til å være den viktig
ste forklaringen. Av de som i 2008 mottok engangsstønad 
og overgangsstønad samtidig, fikk 78 prosent sitt første 
barn, og halvparten var under 25 år.
 For det andre vil kvinner som er alene med ett barn og 
mottar overgangsstønad som oftest ikke ha tjent opp rettig
heter til foreldrepenger dersom hun får et barn til. Halvpar
ten av de som fikk barn i 2008, og som fikk overgangsstønad 
for et eldre barn, fikk engangsstønad. Disse utgjorde allike
vel bare om lag 2 prosent av alle engangsstønadsmottakere. 
 Reglene for overgangsstønad ble endret i 1998, slik at det 
ble sterkere insentiver for eneforsørgere til å søke arbeid, og 
sysselsettingen økte etter dette (Kristoffersen m.fl. 2006). 
Fra 2006 til 2008 var det ytterligere fall i antall mottakere av 
overgangsstønad, i tråd med fallende arbeidsledighet blant 
kvinner (Bjørnstad 2009). Økt yrkesdeltagelse blant enslige 
mødre spesielt er dermed en medvirkende årsak til nedgan
gen i andel kvinner som får engangsstønad. I 2009 økte 
imidlertid antall med overgangsstønad igjen for første gang 
etter 1998.6

FARS INNteKt

Hvor utbredt er det at kvinner som fikk engangsstønad blir 
forsørget av en mann som tjener godt? Fars inntekt året før 
barnet ble født kan gi oss et innblikk i det. Seks prosent av 
kvinnene som fikk engangsstønad, fikk barn med en mann 
som tjente om lag 700 000 kroner eller mer i 2007, som 
vist i figur 11. Dette er imidlertid lite typisk for mødrene 
med engangsstønad. Andelen som fikk barn med en far 
uten noen registrert inntekt var høyere blant kvinner som 
fikk engangsstønad enn blant de som fikk foreldrepenger. 
30 prosent av fedrene til engangsstønadsbarna hadde ingen 
eller svært lav inntekt, mot 13 prosent av foreldrepenge
barna. Dette viser at ikke bare moren, men også faren til 
barna med engangsstønad hadde svak tilknytning til 
arbeidsmarkedet. 

6	 	http://www.nav.no/Om+NAV/Tall+og+analyse/Familie+og+omsorg/
Enslig+mor+eller+far/Enslig+mor/far/233032.cms

7	 	Det	vil	si	ikke	sysselsatt	eller	i	utdanning	og	heller	ikke	registrert	som	mottaker	
av	noen	ytelse,	med	unntak	for	kontantstøtte	hvis	de	mottar	det.	

NeSteN HAlvpARteN med 
 eNgANgS StøNAd eR Født I UtlANdet

Kvinner født i utlandet er i større grad hjemmeværende 
enn kvinner som er født i Norge. Andel sysselsatte blant 
gifte innvandrerkvinner i alderen 25–29 år med barn er 45 
prosent, mot 81 prosent i majoritetsbefolkningen. 38 pro
sent av gifte innvandrerkvinner mellom 16 og 34 år som 
har barn er “ikkeaktive”, 7 mot bare 8,5 prosent av de uten 
innvandrerbakgrunn men ellers samme kjennetegn   
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(Olsen 2010). Disse vil dermed med stor sannsynlighet få 
engangsstønad dersom de får et barn til. En del av årsaken 
til lavere yrkesaktivitet er at motforestillinger til at kvinner 
med små barn skal være i lønnet arbeid er mer utbredt i en 
del innvandrergrupper enn blant etnisk norske (Kavli og 
Nadim 2009). 
 Den lave graden av sysselsetting gjenspeiles i hva slags 
økonomisk ytelse de får ved fødsel. 87 prosent av kvinner 
født i Norge får foreldrepenger, mot halvparten av de som 
er født i et asiatisk land og bare 32 prosent av de som er 
født i Afrika (Figur 12). Ser vi på fordelingen etter hvilken 
verdensdel mor er født for de ulike ytelsene ved fødsel, 
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Figur 12: 
Andel (%) kvinner som fikk foreldrepenger eller 
engangsstønad i 2008 etter hvilken verdensdel hun 
er født i.

Figur 14: 
Kjennetegn ved norskfødte og utenlandskfødte 
kvinner som mottok engangsstønad i 2008. 
 prosentandeler. 

Figur 13: 
Andel med ulik landbakgrunn (verdensdel) blant 
kvinner som fikk henholdsvis engangsstønad og 
foreldrepenger i 2008 (%). 
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finner vi at mens nesten ni av ti mødre med foreldrepenger 
er født i Norge, gjelder det bare i overkant av halvparten 
(55 %) av mødrene med engangsstønad (Figur 13). 

StoR FoRSKJell mellom 
 UteNlANdSKFødte og NoRSKFødte 
mødRe med eNgANgSStøNAd 
Utenlandskfødte og norskfødte kvinner som mottok 
engangsstønad er ganske forskjellige når de fordeles på de 
øvrige kjennetegnene vi har tatt for oss i denne analysen. 
Figur 14 viser at de norske mødrene med engangsstønad er 
yngre enn de utenlandskfødte, de er oftere førstegangs
fødende og de er oftere eneforsørgere. Den største 
 forskjellen går på tidligere inntekt og arbeidserfaring. De 
norske mødrene har i gjennomsnitt 4,5 år med pensjons
givende inntekt bak seg, selv om de fikk utbetalt engangs
stønad, mens kvinner som er født i utlandet i snitt hadde 
0,8 år. 80 prosent av kvinnene født i utlandet hadde 0 år 
med inntektsgivende arbeid bak seg. En lavere andel av de 
utenlandskfødte kvinnene var registrert med noe arbeids
forhold i 2007 enn de norskfødte kvinnene. 
 I Figur 15 sammenlignes norsk og utenlandsfødte 
 kvinner som har barn fra før. Det er få som hadde tre eller 
flere barn fra før, men det er noe mer utbredt blant 
 utenlandskfødte kvinner. En noe større andel av de 
 utenlandskfødte kvinnene hadde barn under tre år som de 
mottok kontantstøtte for. Igjen viser den største forskjellen 
seg i tidligere arbeidsaktivitet. 83 prosent av kvinnene som 
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Figur 15: 
Kjennetegn ved norskfødte og utenlandskfødte 
kvinner som mottok engangsstønad i 2008 og som 
har barn fra før. prosentandeler.

Figur 16: 
Andel (%) som fikk engangsstønad og ikke foreldre-
penger i de ulike fylkene i 2008, sortert fra lavest til 
høyest andel.
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var født i utlandet var ikke registrert som arbeidstaker året 
før de fikk sitt første barn. Andelen var dobbel så høy som 
for kvinner født i Norge. Det var også en høyere andel av 
de utenlandskfødte kvinnene som fikk engangsstønad også 
for tidligere barn.

telemARK HAR HøyeSt ANdel med 
eNgANgSStøNAd

Sist i denne artikkelen vil vi vise til at det er store fylkes
vise forskjeller i hvor stor andel som får engangsstønad. 
Lavest er andelen i Sogn og Fjordane, med 13 prosent, 
etterfulgt av Akershus og Møre og Romsdal. Høyest er 
andelen i Telemark med 22 prosent, etterfulgt av Aust
Agder og NordTrøndelag. Se figur 16. 
 Oslo kommer ganske langt opp på lista, med 21 prosent 
som får engangsstønad. Hovedårsaken til det er den høye 
andelen utenlandskfødte mødre i fylket (36 %). Dersom vi 
ser på kun norskfødte mødre i Oslo finner vi den laveste 
andelen som får engangsstønad, bare 8 prosent. Disse har 
høy yrkesaktivitet, og høy gjennomsnittsalder ved fødsel. 
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