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Norsk Sykepleierforbund (NSF) knytter i hovedsak våre kommentarer til utvalgets forslag skissert i Kapittel 15. Vi har 
mottatt innspill til høringen fra Landsgruppen av helsesøstre NSF, Jordmorforbundet NSF.

Utvalget forslår en rekke endringer i stønadsordninger og skattefordeler, og drøfter en rekke tiltak som kan bidra til å 
utvikle og bygge ut velferdsstaten, eksempelvis gratis barnehage til alle. NSF er allikevel bekymret for konsekvensene 
dersom utvalgets forslag ikke sees i tilstrekkelig sammenheng. Da kan enkeltforslag bety innsparinger, økt bruk av 
behovsprøvde sosialytelser og nedbygging av universelle velferdsytelser, uten at disse erstattes og kompenseres. Her 
er det betimelig å si at «alt henger sammen med alt».

Generelle kommentarer:
NSF stiller seg bak utvalgets prioriterte mål:

Gode oppvekstvilkåri.
Like muligheter for alle barnii.
Likestilte foreldreskap gjennom yrkesdeltakelse og omsorgiii.

Det ligger en viktig erkjennelse i følgende utsagn fra utvalget: «Barn er et gode for samfunnet. Dagens barn vil skape 
fremtidens velferd, og staten bør anerkjenne foreldres bidrag til samfunnet.» (side 241-242). Vektleggingen av de 
sosiale ulikhetene i barns muligheter, og behovet for å veie opp for det, er et svært viktig prinsipp. 

Vi kommer ikke videre i likestillingsarbeidet uten å styrke menns rolle som fedre og omsorgspersoner. NSF mener at 
den viktigste måten å styrke menn som fedre og omsorgspersoner på er å endre kultur og aksept for uttak av 
foreldrepermisjon, det å være hjemme med syke barn og bruk av andre omsorgspermisjoner på mannsdominerte 
arbeidsplasser og for menn generelt. Både kvinner og menn trenger balanse mellom jobb og familie. Det er bra for den 
enkelte, for familien og for samfunnet – for arbeidskraftbehov og reproduksjon.

God familiepolitikk er også god folkehelsepolitikk, og vi hadde sett det som en styrking av utvalgsarbeidet om 
helseperspektivet var eksplisitt ivaretatt. Vi stiller derfor spørsmål ved at utvalget ikke ser ut til å ha knyttet til seg 
medlemmer med helsefaglig bakgrunn og -kompetanse. Vi kan heller ikke lese oss fram til at det har vært dialog med 
HOD/Hdir underveis i utredningsarbeidet. 

15.3.1 Barnetrygden
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1 http://decentius.hit.uib.no/udbase/documents?file=392L0085 

NSF ser de mulige fordelene av en behovsprøvd/målrettet og økt barnetrygd for lavinntektsfamilier. Vi er imidlertid 
usikre på hvordan en behovsprøving skal kunne sikre en mer rettferdig fordeling, da vilkår for levestandard er 
varierende i landet. Noen steder er boligprisene skyhøye, andre steder er avstandene til fritidsaktiviteter store og 
dermed kostnadsdrivende, noen trenger barnetrygden for å kunne dekke utgifter til SFO. Mange familier trenger 
økonomisk støtte i form av barnetrygd selv om inntektene ligger på et normalt nivå. En universell barnetrygd sikrer at 
alle barn, også barn i lavinntektsfamilier får et økonomisk tilskudd. Vi har konkludert med at vi ønsker en videreføring av 
den universelle barnetrygden. For å spesielt understøtte lavinntektsfamilier, må den understøttes av andre virkemidler, 
som eks. styrking av universelle tjenester og økonomisk støtte til aktiviteter.

15.3.2 Foreldrepenger og engangsstønad ved fødsel og adopsjon
Likestilling mellom mor og far er både skilsmisseforebyggende og konfliktdempende. Parallelt med innføring og 
utvidelse av fedrekvoten har andelen med delt bosted økt til 25 prosent i 2012. At langt flere foreldre har delt bosted for 
barna, har trolig sammenheng med en mer involvert farspraksis blant fedre generelt og større likedeling av 
barneomsorg og husarbeid blant gifte og samboende foreldre. Fedrekvoten har vært et viktig politisk grep.

Likelønnskommisjonen pekte på at lønnsgapet mellom kvinner og menn vokser i foreldrefasen, fordi kvinner i langt 
større grad enn menn benytter seg av velferdsordninger knyttet til barneomsorg, og anbefalte en tredeling av 
foreldrepengeperioden. I vårt høringssvar til NOU 2008: 6 Kjønn og lønn sa NSF seg enig i en mer likestilt bruk av bl.a. 
fødselspermisjon og at arbeidslivet må legge til rette for at mannlige arbeidstakere kan ivareta sitt omsorgsansvar som 
fedre i større grad, både er ønskelig og nødvendig. 

NSF fastholder med bakgrunn i dette ønsket om en tredeling av permisjonstiden, ikke en todeling slik utvalget foreslår. 
Kvinner må sikres rett til en egen 12-ukers barselpermisjon, før den delbare foreldrepermisjonen med mødre- og 
fedrekvote tar til. Denne retten fremgår av EØS-direktiv 92/851, som Norge er rettslig forpliktet til å følge. Samtidig er det 
ønskelig å styrke mulighetene for fars tilknytning til barnet fra starten av, og å styrke familien som fellesskap. En utvidet 
fedrekvote må ikke innføres på bekostning av kvinnens muligheter for restituering etter fødsel eller til å følge nasjonale 
anbefalinger for amming. Amming omtales i utredningen kun som en del av mødres omsorgsarbeid, uten at man trekker 
fram ammingens betydning for verken barn eller kvinners helse. Morsmelk styrker immunforsvaret, reduserer risikoen 
for infeksjoner, overvekt og diabetes og er gunstig for hjernens utvikling. Amming reduserer risikoen for brystkreft og 
trolig også eggstokk-kreft hos mor. Disse fordelene øker med ammingens intensitet og lengde. Helsedirektoratet 
anbefaler fullamming til barnet er 6 måneder, og deretter delvis amming til barnet er 1 år. 

Det er problematisk når man her foreslår en ordning som gjør dette praktisk vanskelig å gjennomføre. På mange 
arbeidsplasser er lønnet ammefri ikke mulig, og avstanden og reisetiden til hjemmet har betydning for hvorvidt det 
praktisk lar seg gjennomføre. Ammefrekvensen har gått ned, 3 av 4 kvinner har avviklet ammingen når barnet er 6 
måneder. Fullamming innebærer også nattamming, noe som kan gjøre hverdagen ekstra krevende for mor. Vi ser også 
at forekomsten av fødselsdepresjon hos mor er økende. Helsestasjonen erfarer at det er et kontinuerlig arbeid med 
opplysning, støtte og hjelp til mødre for at de skal fortsette ammingen slik WHO anbefaler. Det kan være en risiko for at 
noen kvinner kan føle seg presset ut i jobb kort tid etter fødsel, og for mange vil det oppleves for tidlig både med tanke 
på fysisk og psykisk helse. 

NSF støtter forslaget om innføring av individuell rett til opptjening av foreldrepenger. Det er helt urimelig at fars 
opptjening av foreldrepenger skal være knyttet til mors arbeidsaktivitet. Løpende foreldrepenger, med den foreslåtte 
økningen til 2 G vil kunne gi flere fedre muligheten til å ta ut sin andel av foreldrepermisjonen uten altfor stort 
inntektstap, og det kan bidra til å dempe den økonomiske belastningen på familier i en sårbar fase. For NSF er det også 
et viktig poeng at en økning i foreldrepengeytelsen til foreldre med liten arbeidslivstilknytning, eksempelvis studenter, 
kan virke abortforebyggende. 

15.3.3 Kontantstøtte
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Avvikling av kontantstøtteordningen støttes. Dette har særlig betydning for å få minoritetskvinner ut i arbeid. Skal dette 
lykkes, er det imidlertid helt nødvendig å se på tiltak for å få etablert reelle jobbmuligheter for kvinner uten formell 
utdanning og tidligere arbeidserfaring. Uten jobb og lønn, vil tap av kontantstøtten få stor betydning for en families 
samlede inntekt og dermed for barnas oppvekstvilkår. Fattigdomsfeller som gjør det vanskelig for foreldre å komme seg 
ut i arbeidslivet må motvirkes. Samtidig må vi unngå velferdsordninger som låser utsatte kvinner inne i en 
familieomsorgsrolle. “Arbeidslinja” har stor oppslutning i det norske samfunnet, med god grunn. Deltakelse i arbeidslivet 
er viktig for økonomisk selvstendighet og integrering i samfunnet, og Norge har stort behov for arbeidskraft. Det er 
derfor viktig med tiltak som sikrer en reell tilgang til arbeidsmarkedet, ikke minst for kvinner med minoritetsbakgrunn.

15.3.4 Barnehage
NSF støtter prinsipielt forslaget om innføring av gratis barnehage. Dette er en ønsket dreining  mot støtte til universelle 
tjenester framfor kontantytelser, og har særlig betydning for stabile og forutsigbare oppvekstsvilkår for barn. 
Barnehagen blir da nok en universell ytelse på linje med tannhelsetjenester og helsestasjon – «alle» går der og 
ordningen har oppslutning blant de aller fleste. Spørsmålet er om kostnaden ved å innføre en slik ordning (11,6 
milliarder) tilsier at det er realistisk. Det er NSF sterkt tvilende til.

Forslaget om kvartalsvise opptak i barnehagen støttes. Dette vil være et viktig bidrag for at foreldre faktisk kan komme 
ut i arbeid igjen og unngå inntektstap når permisjonstiden er slutt, og ikke er avhengig av lange perioder med 
provisorisk barnepass. En annen effekt vil være at presset på fødeavdelinger og helsestasjoner vil bli jevnere fordelt 
gjennom året, man unngår toppene – særlig på sommeren når bemanningen er lavere – fordi foreldre er avhengige av å 
«time» fødselen opp mot ett årlig opptak.

15.3.5 Skolefritidsordning 
NSF støtter forslaget om at SFO på sikt bør være et sterkt subsidiert eller gratis tilbud. Det er vesentlig å se på og 
kvalitetssikre målsettingen med, innholdet i og kvaliteten på ordningen, både med tanke på barns behov for læring og 
frilek.

15.3.6 Stønader til enslig mor og far 
Det forslås en rekke endringer i stønadsordningene for enslige forsørgere: den løpende minsteytelsen skal være høyere 
enn dagens engangsstønad (2 G= 92 576x2 mot 61 120), som foreslås avviklet. Man mener videre at både 
mindretallets og flertallets forslag om barnetrygd vil innebære ekstra støtte, at gratis barnehage/alt. reduserte 
barnehageutgifter vil bidra i samme retning. Det foreslås også å avvikle overgangsstønad, dobbelt barnetrygd, støtte til 
barnetilsyn, utdanningsstønad og tilskudd til flytting og særfradraget til enslige forsørgere.

NSF tar ikke stilling til de enkelte forslagene, men vil understreke at disse er gjensidig avhengig av hverandre om man 
skal oppnå den ønskede effekten. En forutsetning for forslagene må være at de rent faktisk innebærer en styrking av 
enslige forsørgeres økonomiske situasjon. 
Vi støtter en utredning av hvordan denne gruppen bedre kan ivaretas under eksisterende ordninger som 
studiefinansierings- og bostøtteordningene, og behovet for mer forskning på/kunnskap om denne gruppen.

15.3.7 Bidragsforskott 
NSF støtter forslaget om at dagens ordning med bidragsforskott beholdes, men at satsen og inntektsgrensene i 
forskottsordningen økes, og justeres årlig i takt med utviklingen i folketrygdens grunnbeløp. Videre støtter vi 
anbefalingen om videre forskning på ordningens virkninger.

15.3.8 Stønader til studenter med barn 
Vi ser at dagens ordninger kan ha noen utilsiktede effekter, og støtter utvalgets oppfatning om at det er behov for en 
bedre samordning av stønadsformene for studenter som får barn. Ordningene må være innrettet slik at det fortsatt skal 
være mulig å kombinere studier og det å få/ha barn.

15.3.10 Bostøtte 
NSF støtter en utredning av bostøtten, med tanke på oppjustering og en styrking for barnefamilier. 
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Med vennlig hilsen

Eli Gunhild By Kari Elisabeth Bugge
Forbundsleder Fagsjef

Kopi: UNIO
Landsgruppen av helsesøstre NSF
Jordmorforbundet NSF
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