FÖRÄLDRALEDIGT
När enbart mamman har rätt till föräldraledighet i Norge
Du kan få föräldrapengar när du har varit yrkesaktiv och har haft pensionsgivande inkomst i minst 6
månader av de 10 sista, innan föräldraledigheten tar sin början.
Inkomst av året måste vara halva grundbeloppet. Det som är jämställt med arbete är följande:
Sjukpenning
Havandeskapspenning
Vård av sjukt barn
Pleie- och opplæringspenger
Dagpenger under arbetslöshet
Arbeids- og avklaringspenger (AAP)
Du kan välja om du vill ta ut 100% eller 80% av din lön. Valet gäller för hela perioden. En vecka utgör
5 utbetalningsdagar. Ingen utbetalning för lördagar och söndagar.
Uttag kan göras med 49 veckor, 100% ersättning eller 59 veckor, 80% ersättning.
Föräldraledigheten kan flyttas fram:
•
•
•
•

På grund av semester
Om du är sjuk, om du helt eller delvis är i behov av hjälp för att kunna sköta om barnet
Om du eller barnet är inlagt på sjukhus
Om du är i arbete på heltid

Hur du gör ansökan:
Du måste ansöka om föräldraledighet skriftligt ”Söknad om foreldrepenger eller fedrekvote ved
födsel”
NAV 14-05.09
När du valt blankett på NAV:s hemsida kommer blankettvägledaren upp. Där ska du kryssa i vilka
bilagor du kommer att skicka med. Glöm inte första sidan till din ansökan.
För att NAV ska räkna ut vilken ersättning du ska ha behöver arbetsgivaren fylla i
”Inntektsopplysninger”, NAV 08-30.01.

Du ska även skicka med kopior på:
•
•
•

De tre sista lönebeskeden
Moderskapsintyg som är skrivet efter vecka 26
När barnet är fött ska det även skickas in ett personbevis på barnet där det framgår vilken
som är mamman och vilken som är pappan.

Om enbart du som mamma är socialförsäkrad i Norge så kan även du få ut fedrekvoten som är på 15
veckor, annars måste pappan ta ut dem. De 15 veckorna ingår i de 49 eller resp. 59 veckorna.
Du skriver då på ansökan att du även vill ta ut de veckorna och att pappan arbetar och är
socialförsäkrad i Sverige. Skicka även med ett intyg som styrker att pappan arbetar.
Vill du flytta fram din period eller arbeta delvis + föräldraledighet används blankett ”Utsettelse eller
gradertuttak av foreldrepenger” NAV 14-16.05. Du kan ta ut föräldraledighet fram till barnet fyller 3
år. Läs mer om Utsettelse och gradert uttag på NAV:s hemsida www.nav.no
Efter föräldraledigheten är slut kommer Försäkringskassan i Sverige att kräva in ett intyg från NAV
där det framkommer hur många veckor som är uttagna i Norge. Tar du ut hel föräldrapenning från
NAV så görs avräkning med 7 dagar/vecka, oavsett 80% eller 100% ersättning. Vid reducerat uttag av
ersättning hos NAV används en avräkningsmodell hos Försäkringskassan. Försäkringskassan gör
avräkning av de 480 dagar som barnet har rätt till i Sverige.
Ansökan ska skickas till:
NAV skanning
Postboks 1400 Sentrum
0109 OSLO
Norge/Norway
Telefon, NAV (utlandsärenden): 0047-21 07 37 00
OBS!
De nordiska skattereglerna reglerar beskattning av socialförsäkringsförmåner. Föräldrapenning
från NAV ska därför tas upp som inkomst i Sverige och eventuellt beskattas av Skatteverket.
Läs mera på NordiskeTax: https://www.nordisketax.net/main.asp?url=files/sve/sve/061.asp

Arbetar en mamma enbart i Norge så kan hon inte få barnbidrag i Sverige utan måste ansöka om det
i Norge.
Norge vill, om det är möjligt att barnbidraget skrivs över på pappan om han arbetar och är
socialförsäkrad i Sverige. Han måste då också vara rättslig vårdnadshavare och detta måste göras
innan mamman har påbörjat sitt arbete i Norge.
Ring Försäkringskassan för mer information 0771-524 524
/2018-09-25

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Grensetjänsten är informationstjänst som ger en generell information och detta är en kort information kring
vad som gäller vid föräldraförsäkring. För ytterligare information ber vi dig ta kontakt med NAV Internasjonalt

