
FOLKETRYGDEN
Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon

NAV 14-05.05
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Den som får barn ved fødsel eller adopsjon, og er medlem av folketrygden, har rett på foreldrepenger eller engangsstønad.
Du finner mer informasjon om det bakerst i skjemaet.

Foreldrepenger kan betales gjennom arbeidsgiver eller direkte fra NAV. Uansett må du fylle ut og sende inn dette skjemaet.

Søknaden skal sendes til NAV lokalt der dere bor.

Fyll ut skjemaet så nøyaktig som mulig, slik at NAV kan fatte riktig vedtak. Se veiledning under hvert punkt.

Nødvendig dokumentasjon:
• lønnsslipp, kopi av selvangivelse, næringsoppgave eller lignende
• bekreelse på termindato fra jordmor eller lege hvis fødselen ikke har funnet sted
• eventuell dokumentasjon på hva mor skal gjøre mens far får foreldrepenger som ikke er fedrekvote

For at NAV skal kunne beregne hvor stort beløp du skal ha, må arbeidsgiveren fylle ut skjemaet "Inntekts- og skatteopplysninger for
arbeidstaker" (NAV 08-30.01).

1.1 Foreldrepenger ved fødsel Termindato (legg ved legeattest) Skjedde fødselen i hjemmet Antall barn i denne fødselen:
– dag, måned, år eller under transport?

1.2 Engangsstønad

1.3 Foreldrepenger ved adopsjon Fødselsdato – dag, måned, år Dato for omsorgsovertakelsen Antall barn som ble adoptert:
– dag, måned, år

1.4 Engangsstønad

Veiledning punkt 1
1.1 Hvis fødselen ikke har funnet sted, oppgir du termindato. Datoen må dokumenteres av lege eller jordmor.

Hvis fødselen har skjedd hjemme eller under transport, kan dere ha rett til andre ytelser fra folketrygden.

1.3 Dere skal oppgi barnets fødselsdato og dato for når dere overtok/overtar omsorgen for barnet. Ved adopsjon fra utlandet regnes som regel
datoen for når foreldrene kommer til Norge sammen med barnet og får den daglige omsorgen, som datoen for omsorgsovertakelse.
Hvis dere overtar omsorgen mens dere er i utlandet, oppgir dere datoen fra adopsjonspapirene.

Mottatt dato Krav datareg.

NAV lokalt

1 Jeg/vi søker om:

2.1 Begge foreldrene 2.2 Bare mor 2.3 Bare far

2 Hvem søknaden gjelder for For NAV lokalt

Ja



Medlemskap i folketrygden

Må vurderes nærmere
3 Personopplysninger (skal alltid fylles ut for både mor og far)

MOR

FAR

3.1 Etternavn, fornavn 3.2 Fødselsnummer (11 siffer)

3.3 Full adresse 3.4 Telefon dagtid

3.5 E-post
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Ja Nei

3.6 Oppholder du
deg i Norge?

Har du oppholdt deg i Norge sammen-
hengende de siste tolv månedene?

Hvis nei: Vil du oppholde deg her
sammenhengende i mer enn tolv
måneder? Gjør rede for det i felt nr. 7.

Er du asylsøker?
Hvis ja: Gjør rede for det i felt 7.

Ja Nei

Ja Nei

3.7 Etternavn, fornavn 3.8 Fødselsnummer (11 siffer)

3.9 Full adresse 3.10 Telefon dagtid

3.11 E-post

Ja Nei

3.12 Oppholder du
deg i Norge?

Har du oppholdt deg i Norge sammen-
hengende de siste tolv månedene?

Hvis nei: Vil du oppholde deg her
sammenhengende i mer enn tolv måne-
der? Gjør rede for det i felt nr. 7.

Er du asylsøker?

Hvis ja: Gjør rede for det i felt 7.

Ja Nei Ja Nei

�

Medlemskap i folketrygden

Må vurderes nærmere
�

Hvis dere har krysset av for bare mor eller far, hvorfor skal dere ikke dele perioden?

2.4 Aleneomsorg

2.5 Annet, i tilfelle hva?

Dersom far har rett til fedrekvoten, men ikke ønsker den, kan ikke mor få disse ukene.

Veiledning punkt 2
2.1 Dere skal krysse av i dette feltet uansett hvordan dere deler perioden, også hvis far bare skal ta ut fedrekvoten og mor skal

ha resten av perioden.

2.4 Selv om dere ikke bor sammen og mor har aleneomsorgen for barnet, kan far likevel få fedrekvoten hvis dere er enige om det.
Far må da ha den daglige omsorgen for barnet i disse ukene. I dette tilfellet kan dere krysse av i felt 2.1.

2.5 En mulig årsak kan for eksempel være at en av foreldrene ikke har opptjent rett til foreldrepenger, eller ikke benytter seg av retten.

Veiledning punkt 3
Begge foreldrene skal oppgi personopplysninger.

3.6/3.12: Vi trenger opplysninger om opphold i landet for å avgjøre om du/dere er medlemmer i folketrygden.

Medlemskap i folketrygden er et vilkår for å ha rett til foreldrepenger og engangsstønad.



Inntektsopplysninger kontrollert

Arbeids- og inntektsopplysninger
kontrollert

4 Arbeid og inntekt (fylles ut for både mor og far)

MOR

Ja Nei

Arbeid Næring Annet per

4.1 Har du vært yrkesaktiv de siste ti månedene før stønadsperioden starter?

4.2 Navn og adresse til arbeidsgiver / 4.3 Stillingsprosent 4.4 Perioden fra og med
egen næringsvirksomhet av full tid –til og med

4.5 Oppgi bruttoinntekt fra Uke 14. dag Måned Kr

4.6 Utbetaler arbeidsgiveren lønn under permisjonen?

4.7 Hvis nei: Oppgi kontonummeret som beløpet/beløpene skal overføres til:
NB! Hvis du får andre stønader fra NAV,
skal alle betales til samme kontonummer.

Inntektsopplysninger kontrollert

Arbeids- og inntektsopplysninger
kontrollert

FAR

Ja Nei

Arbeid Næring Annet per

4.8 Har du vært yrkesaktiv de siste ti månedene før stønadsperioden starter?

4.9 Navn og adresse til arbeidsgiver / 4.10 Stillingsprosent 4.11 Perioden fra og med
egen næringsvirksomhet av full tid –til og med

4.12 Oppgi bruttoinntekt fra Uke 14. dag Måned Kr

4.13 Utbetaler arbeidsgiveren lønn under permisjonen?

4.14 Hvis nei: Oppgi kontonummeret som beløpet/beløpene skal overføres til:
NB! Hvis du får andre stønader fra NAV,
skal alle betales til samme kontonummer.

Veiledning punkt 4
Begge foreldrene må oppgi opplysninger om yrkesaktivitet og inntekt, slik at vi skal kunne vurdere retten til foreldrepenger og

beregne størrelsen på ytelsen.

4.3 Oppgi stillingsprosent av full tid i ditt yrke.

4.4 / 4.11 Til-og-med-dato for arbeidsforholdet skal du bare oppgi hvis arbeidsforholdet er avsluttet.

4.5 / 4.12 Den inntekten du oppgir, må du dokumentere. Legg ved kopi av lønnsslipp, kopi av selvangivelse eller næringsoppgave

eller lignende. I tillegg må arbeidsgiver bekree opplysningene på eget skjema (NAV 08-30.01).

Hvis du har krysset av for ”Annet”, må du oppgi hva slags inntekt det er snakk om (sykepenger, dagpenger osv.) i felt 7.

Hvis du søker om engangsstønad og har vært yrkesaktiv i tiden før fødsel/adopsjon, skal du oppgi de samme opplysningene.

Ja Nei

Ja Nei
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5 Stønadsperioden
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Dekningsgrad

Vilkår for utsettelse oppfylt?

Gradering

Fedrekvote. Hadde mor 50 %
stilling før permisjonen?

5.1 Jeg/vi velger følgende dekningsgrad:

Den prosentsatsen dere velger, gjelder begge foreldrene og er bindende for hele perioden.

5.2 Permisjonen starter (dag, måned, år)

Jeg/vi planlegger følgende for ferie og arbeid i stønadsperioden:
5.3 Ferie Mor f.o.m.–t.o.m. Far f.o.m.–t.o.m.

5.4 Arbeid full tid Mor f.o.m.–t.o.m. Far f.o.m.–t.o.m.

5.5 Arbeid deltid Mor f.o.m.–t.o.m. Far f.o.m.–t.o.m.

% av full tid: % av full tid:

5.6 Fedrekvote Far f.o.m.–t.o.m.

80 %100 %

6 Når far skal ha foreldrepenger som ikke er fedrekvote:
Hva gjør mor i denne perioden?

Aktivitetskrav til mor oppfylt?6.1 Går ut i arbeid % av full stilling

6.2 Tar utdanning på heltid

6.3 Tar utdanning i kombinasjon med arbeid

Andre forhold som medfører omsorgsbehov for barnet

6.4 Sykdom/innleggelse

6.5 Dødsfall

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Veiledning punkt 5
5.2 Her fører du opp den datoen du og arbeidsgiver har avtalt at permisjonen skal starte.

I praksis starter som oest permisjonen tre uker før termindato.

5.3–5.6 Disse feltene skal dere fylle ut hvis dere har planer om avbrudd i perioden på grunn av ferie eller arbeid, eller hvis dere

har planlagt når far skal ha fedrekvoten. Vi trenger opplysningene for å kunne beregne når stønadsperioden skal slutte.

Hvis dere ikke har planlagt permisjonstiden helt ennå, kan dere gi melding om ferie, arbeid, fedrekvote osv. i løpet av stønadsperioden.

Foreldrepenger kan ikke gis utover tre år etter fødsel/adopsjon.

Veiledning punkt 6
Fars rett til foreldrepenger utover fedrekvoten er avhengig av hva mor gjør. Vi må derfor ha eksakte opplysninger om dette.

Opplysningene må dokumenteres. [Hvordan?]



7 Tilleggsopplysninger

Her kan dere gi utfyllende opplysninger. Bruk om nødvendig eget ark.

8 Erklæring og underskri

Jeg/vi forplikter oss til å gi beskjed dersom det i løpet av stønadsperioden skjer endringer som har betydning for retten til stønad eller størrelsen
på ytelsen (jf. folketrygdloven § 21-6 og § 21-7).

Slike forhold kan for eksempel være at jeg/vi:
• begynner i arbeid helt eller delvis
• begynner på eller gjenopptar utdanning
• ønsker at foreldrepengene skal utsettes fordi vi skal avvikle lovbestemt ferie
• ikke lenger har omsorg for barnet

Jeg/vi er klar over at hvis jeg/vi gir uriktige opplysninger eller holder
tilbake opplysninger som har betydning for retten til stønad, kan
• foreldrepengene holdes tilbake
• for mye utbetalt stønad kreves tilbake
• det medføre straffeansvar

Jeg/vi har gjort oss kjent med den informasjonen som følger med skjemaet.

Skal begge foreldrene ha foreldrepenger, må begge skrive under. Det gjelder også ved uttak av fedrekvote.

8.1 Mor 8.2 Far

Dato og underskri Dato og underskri
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Hvem kan få foreldrepenger?
Hvis du får barn, enten ved fødsel eller adopsjon, kan du få forel-
drepenger. Ved adopsjon gjelder retten dersom barnet er under 15
år når det blir adoptert. Både mor og far har rett på foreldrepenger.
Dere må være medlemmer av folketrygden.

Hvem kan få engangsstønad?
Dersom du som mor ikke har opptjent rett til foreldrepenger (se
under), kan du få engangsstønad. Du må være medlem av folke-
trygden. Du får stønad for hvert barn du føder eller adopterer.
Hvis du er asylsøker, har du bare rett til engangsstønad hvis fød-
selen skjer etter datoen for vedtak om asyl eller annen oppholds-
tillatelse.

Hvordan tjener jeg opp foreldrepenger?
Du må ha vært yrkesaktiv, med pensjonsgivende inntekt, i minst
seks av de siste ti månedene før du skal ha foreldrepenger. Følgende
stønader er likestilt med arbeid og gir også rett til foreldrepenger:

• sykepenger
• svangerskapspenger
• foreldrepenger ved fødsel eller adopsjon
• pleiepenger
• dagpenger under arbeidsløshet
• dagpenger ved militær- og siviltjeneste
• lønn under utdanningspermisjon
• etterlønn fra arbeidsgiver

Hvis du har hatt et arbeidsforhold i et annet EØS-land, kan dette
legges sammen med et senere arbeidsforhold i Norge, slik at det
til sammen dekker kravet til yrkesaktivitet.

Hvor lenge kan vi få stønad?
Ved fødsel kan dere selv velge mellom disse to alternativene:

• 44 uker med full lønn
• 54 uker med 80 prosent av full lønn

Ved adopsjon kan dere velge mellom
• 41 uker med full lønn
• 51 uker med 80 prosent av full lønn

Mor og far må velge samme dekningsgrad (full lønn eller 80
prosent), og den gjelder for hele perioden. Dersom dere velger 80
prosent dekning, kan den samlede utbetalingen av foreldrepeng-
ene bli noe lavere enn om dere valgte full dekning.

Hvordan deler vi perioden mellom mor og far?
Mor og far kan i utgangspunktet dele foreldrepengeperioden
mellom seg som de ønsker. Unntaket er de siste tre ukene før fød-
selen og de første seks ukene etter fødselen. De er forbeholdt mor.
Dessuten må far ta fedrekvoten på seks uker, hvis ikke mister dere
de ukene.

Far kan ta ut foreldrepenger som ikke er fedrekvote i inntil 29 eller
39 uker, avhengig av hvilken dekningsgrad dere har valgt (80 eller
100 prosent). Dette gjelder imidlertid bare hvis mor:

• går ut i arbeid
• tar offentlig godkjent utdanning på heltid
• kombinerer utdanning og arbeid som i sum gir heltid
• på grunn av sykdom eller skade er helt avhengig av hjelp

til å ta seg av barnet
• er innlagt ved helseinstitusjon og ikke kan ta seg av barnet

Hvis mor arbeider i mindre enn 75 prosent stilling, blir farens
foreldrepenger redusert tilsvarende reduksjonen i morens
stillingsdel.

Når far tar ut fedrekvoten på seks uker, gjelder ikke disse kravene
til mors aktivitet.

Hva er fedrekvote?
Fedrekvoten utgjør seks uker av stønadsperioden, og den er for-
beholdt far. Forutsetningen er at både mor og far har opptjent rett
til foreldrepenger. I tillegg må moren ha arbeidet i minst 50 pro-
sent stilling i opptjeningstiden.

Dere kan ta ut fedrekvoten som enkeltdager eller sammenheng-
ende. Dersom fedrekvoten skal deles opp, må far inngå en egen
arbeidsavtale med arbeidsgiver om hvordan fedrekvoten skal
avvikles. Far kan ikke ta ut fedrekvoten i de første seks ukene etter
fødselen. Mor og far kan være hjemme samtidig når far tar ut
fedrekvoten.

Hva hvis vi får eller adopterer flere barn?
Hvis dere får eller adopterer flere barn samtidig, forlenges
stønadsperioden med fem eller syv uker (avhengig av om dere har
valgt full eller 80 prosent dekning) for hvert barn ut over ett.
I denne perioden kan mor og far ta ut foreldrepenger samtidig.

Kan vi utsette stønadsperioden?
I utgangspunktet skal foreldrepengene tas ut sammenhengende
i perioden etter fødselen eller adopsjonen.
Dere kan imidlertid utsette perioden hvis

• den som mottar foreldrepenger, eller barnet, er innlagt
ved helseinstitusjon

• den som mottar foreldrepenger, tar ut lovbestemt ferie
• den som mottar foreldrepenger, jobber fulltid i en periode

under permisjonen

Kan jeg kombinere foreldrepenger med arbeid?
Hvis dere ønsker en lengre stønadsperiode, kan den som mottar
foreldrepenger, kombinere det med deltidsarbeid. Det kalles
graderte foreldrepenger. Ordningen forutsetter en avtale med
arbeidsgiveren som angir hvor lenge perioden skal vare, og hvor
stor stillingsprosenten skal være. Mor og far kan også ta ut graderte
foreldrepenger samtidig.

Hvis du er selvstendig næringsdrivende eller frilanser, skal du inngå
en slik avtale med NAV lokalt. Avtalen skal skrives på fastsatte
skjemaer, som dere kan hente på www.nav.no eller få hos NAV
lokalt.

Får jeg feriepenger når jeg har foreldrepenger?
Hvis du er arbeidstaker, kan du få feriepenger av utbetalte
foreldrepenger for de første 12 (15) ukene av stønadsperioden.
Dersom dere som foreldre mottar foreldrepenger samtidig, for-
deles feriepengeukene mellom dere. Du får feriepenger i slutten av
mai måned året etter at du har fått foreldrepengene.

Får jeg feriepenger hvis jeg er arbeidsledig?
Arbeidsledige kvinner som føder barn, kan få et ferietillegg på 9,5
prosent på toppen av dagpengene. Dermed blir grunnlaget for å
beregne foreldrepenger høyere. Andre (for eksempel far eller adop-
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Mer informasjon om foreldrepenger og engangsstønad
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Ordliste
foreldrepenger > stønad til foreldre som har født eller adoptert barn, og som har

opptjent rett til dette gjennom arbeid, trygd eller lignende
engangsstønad > stønad til mødre som ikke har opptjent rett til foreldrepenger
medlemskap i folketrygden > den som er bosatt i Norge, er som hovedregel medlem i folke-

trygden og har rett til ytelser derfra. Personer som ikke er bosatt
i Norge, kan være medlem på visse vilkår, se www.nav.no

stønadsperiode > perioden du får foreldrepenger
dekningsgrad > størrelsen på stønaden, 80 eller 100 prosent av full lønn
fedrekvote > den delen av stønadsperioden som er forbeholdt far,

minimum seks uker

Aktuelle lover
[Hvilke skal vi sette inn her?]

Aktuelle brosjyrer
[Hvilke skal vi sette inn her?]

tivmor) som er arbeidsledige når de går ut i permisjon, omfattes
ikke av særberegningen og får et eventuelt ferietillegg av ytelsen
utbetalt i januar måned påfølgende år.

Hvordan blir pengene utbetalt?
Hvis du også får andre stønader fra NAV, får du foreldrepengene
utbetalt til det kontonummeret NAV har registrert på deg. Ellers
får du det til det kontonummeret du har oppgitt i dette skjemaet.

Når blir pengene utbetalt?
Foreldrepenger utbetales en gang per måned og er skattbar inntekt.

Engangsstønad utbetales vanligvis i forbindelse med fødselen/
adopsjonen. Ved fødsel kan stønaden tidligst utbetales når svang-
erskapet har vart i 26 uker. Engangsstønaden er skattefri.

Når er søknadsfristen?
Foreldrepenger gis for opptil tre måneder før den datoen du søker.
Hvis du søker senere enn tre måneder etter at du gikk ut i permi-
sjon, blir utbetalingen tilsvarende redusert.
Den samme fristen gjelder for arbeidsgiver som utbetaler lønn og
har krav på refusjon fra folketrygden.

Søknad om engangsstønad må sendes senest innen seks måneder
etter at barnet ble født eller du overtok omsorgen for det.

Vil du vite mer?
Du får mer utfyllende informasjon hos NAV lokalt og på
www.nav.no.


