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Av Mathilde Fasting

Norske barnefamilier har tilbud om rause permisjonsordninger, kontantstøtte, et godt barnehage-
tilbud og barnetrygd, og Norge er et av verdens mest likestilte land. Familiepolitikken skal 
oppfylle en rekke mål. Vi ønsker at det fødes og oppdras barn. Vi ønsker likestilling og størst 
mulig livskvalitet for foreldre og barn. At man kan kombinere arbeid og familieliv er også viktig, 
både fordi vi trenger arbeidskraften og skatteinntektene, fordi både kvinner og menn stort sett 
ønsker å være yrkesaktive, og fordi det gir familiene større økonomisk trygghet.

I denne rapporten ser vi på hvordan støtten til barnefamilier er utformet, hvem som kan motta 
ulike former for støtte og hvilke økonomiske incentiver barnefamiliene står overfor. 
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DET STORE BARNEREGNSKAPET 

Norske barnefamilier har tilbud om rause permisjonsordninger, kontantstøtte, et godt 

barnehagetilbud og barnetrygd, og Norge er et av verdens mest likestilte land. Familie-

politikken skal oppfylle en rekke mål. Vi ønsker at det fødes og oppdras barn. Vi ønsker 

likestilling og størst mulig livskvalitet for foreldre og barn. At man kan kombinere arbeid og 

familieliv er også viktig, både fordi vi trenger arbeidskraften og skatteinntektene, fordi både 

kvinner og menn stort sett ønsker å være yrkesaktive, og fordi det gir familiene større 

økonomisk trygghet.  

Disse målene kan komme i konflikt med hverandre. Sterk økonomisk og politisk styring av 

familienes valg vil bety at noen valg vil utelukkes eller ha store omkostninger. En mor eller far 

som noen år er hjemme med barn, kan få økt livskvalitet, men det kommer i konflikt med 

arbeidslinjen, som legger opp til at alle skal arbeide mest mulig. En familiepolitikk som 

oppmuntrer til arbeid, er ikke nødvendigvis det beste for dem som av ulike grunner ikke kan 

delta i arbeidslivet. 

I denne rapporten ser vi på hvordan støtten til barnefamilier er utformet, hvem som kan motta 

ulike former for støtte og hvilke økonomiske incentiver barnefamiliene står overfor. Første del 

av rapporten ser på støtteordningene som er knyttet til barnefødsler og småbarn. Mødre med 

ulik yrkesaktivitet og ulik lønn sammenlignes. Deretter drøftes den historiske utviklingen for 

de ulike støtteordningene. Til slutt følger en oversikt over hvordan ordningene har påvirket 

fødselsrater, abortrater og når i livet kvinner får barn. 

Følgende spørsmål er sentrale: 

 

Den sosiale dimensjonen  

• Mange av de eksisterende ordningene betinger at foreldrene er yrkesaktive. Treffer 

dagens ordninger de familiene som trenger støtte mest, godt nok?  

• Hva med dem som ikke er i arbeid, og som derfor faller utenfor ordningene? Treffer 

familiepolitikken grupper som av ulike grunner ikke er yrkesaktive? 
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Likestillingsdimensjonen  

• Dagens støtte er i stor grad basert på inntekt, slik at det økonomisk er mest gunstig å 

få barn når man har etablert seg med god inntekt. Påvirker støtten til barnefamiliene 

når i livet en familie velger å få barn?  

• Kvinner er stadig eldre når de får sitt første barn. Hvordan påvirkes kvinners 

karriereløp ved at de venter lenge med å få barn?  

• Det har vært et uttalt mål at så mange kvinner som mulig skal være yrkesaktive, og at 

politikken skal tilrettelegge for at så mange som mulig kan kombinere yrkeskarriere 

og familieliv. Hvordan velger norske kvinner?  

• Det er sosialt stigmatiserende å være hjemme med barn og ikke arbeide. Hvorfor er 

det slik, og gjør det noe?  

• Heltidsbarnehage er normen, og mange hevder at kontantstøtten holder kvinner borte 

fra arbeidslivet. Hvilken effekt har barnehagene og kontantstøtten på likestillingen?  

 

Den samfunnsøkonomiske dimensjonen  

• I Norge får man flere barn enn i andre vesteuropeiske land. Likevel er fødselsraten 

også her lavere enn det den må være for at vi skal reprodusere befolkningen. Får vi 

et samfunnsøkonomisk tap når mange familier venter lenge med å få barn? 

• Permisjonsordninger koster mer når foreldrene tjener mer, fordi flere har opparbeidet 

fulle permisjonsrettigheter, og mange arbeidsgivere dekker foreldrepenger ut over 

maksimalsatsene fra NAV for å kompensere for lønn. Hva koster permisjons-

ordningene bedriftene og samfunnet? 

• Hvordan påvirkes fertilitetsratene av dagens ordninger? Er det rimelig å vente at det 

samlet sett ville blitt født flere barn ved en omlegging som gjør det mer gunstig å få 

barn tidligere? Kan flere fødsler bidra til økt bærekraft i velferdsstaten på sikt?  

• Det er blitt stadig vanligere at begge foreldrene er heltidsarbeidende. Må begge jobbe 

fulltid for å ha råd til å få barn? Eller er det velferdsordningene som gjør det lite 

gunstig å få barn, om man ikke er i arbeid?   
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BARNEREGNSKAPET 

At man i Norge baserer velferdsordningene til barnefamilier på arbeidslinjen, betyr i praksis 

at yrkesaktive foreldre får bedre ordninger enn ikke-yrkesaktive. Men hvor stor er egentlig 

belønningen som gis til yrkesaktive foreldre? Denne rapporten forsøker å illustrere dette ved 

å sette opp et ”barneregnskap”.1 Med dette regnskapet ser vi på hvilke familier som ”lønner 

seg” mest for det offentlige, og hvilke økonomiske incentiver barnefamilier står overfor. 

Først presenteres en oversikt over hvilke ulike ordninger som finnes for barnefamilier. 

Deretter presenteres et barneregnskap som illustrerer hva ulike familier får i stønader når de 

får barn.  

Arbeidslinjen er et viktig og omforent politisk mål. Samtidig er det viktig at det fødes barn, slik 

at fremtidens velferd kan opprettholdes. For å opprettholde velferdsordningene trengs høy 

arbeidsinnsats, slik at man betaler skatt, at arbeidsgivere betaler arbeidsgiveravgift, og at 

man er med på å produsere varer og tjenester som samfunnet trenger. Dessuten sees 

arbeidslinjen som en viktig forutsetning for likestilling. Dersom både kvinner og menn 

arbeider, vil de bli økonomisk uavhengige. Politikken er derfor utformet med et mål om at 

kvinner og menn skal ta så likt ansvar som mulig for barna og få så like yrkeskarrierer som 

mulig.  

Støtten i Norge er i hovedsak innrettet slik at man får bedre ytelser, dersom man er 

yrkesaktiv, og at man får mer utbetalt, jo mer man tjener.2 Har kvinnen lønnsarbeid når hun 

får barn og i tiden etter foreldrepermisjonen, får familien foreldrepenger, lønnet permisjon og 

subsidiert makspris i barnehagen. De får også full lønn ved barns sykdom. Dersom kvinnen 

som får barn i stedet er hjemmeværende før og etter fødselen, får hun en engangsstøtte per 

barn, samt at hun får kontantstøtte frem til barnet er 23 måneder, med mindre familien 

benytter barnehage. Dersom kvinnen er trygdet, får hun barnetillegg i ytelsene. Disse 

ordningene behovsprøves og er blant annet avhengig av sivilstatus. 

En kvinne som ikke er yrkesaktiv når hun får barn, enten fordi hun er utenfor arbeidslivet eller 

under utdanning, får en brøkdel av den yrkesaktives støtte. Systemet gir med andre ord 

meget sterke økonomiske incentiver til at fødsler utsettes til utdanning er gjennomført og 

karrieren er etablert. Dette er arbeidslinjen i praksis. Den har mange positive sider, men den 

har, som vi skal se, også negative sider. 

1 Selv om mange av ordningene er knyttet til forsørgere, brukes i hovedsak betegnelsen ”kvinner” eller ”mor” i 
beskrivelsene i denne rapporten, for å gjøre fremstillingen enklere.  

2 I beregningene under antar vi at kvinnen med høy lønn får maksimal foreldrepengeutbetaling i forbindelse med 
fødsler og permisjon. 
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Nedenfor følger en oversikt over hvilke tall som er lagt til grunn i barneregnskapet og hvilke 

generelle betingelser som gjelder for de ulike ordningene. 

• Barnetrygd og småbarnstillegg 

• Foreldrepenger 

• Engangsstønad 

• Overgangsstønad 

• Bidrag og bidragsforskudd 

• Stønad til barnetilsyn 

• Barnetillegg som trygdemottaker og sosialhjelp 

• Støtte til studenter 

• Barnehageplass 

• Kontantstøtte 

 

Barnetrygd og småbarnstillegg  

Barnetrygd gis fra fødsel til barnet er 18 år. Satsen er 970 kroner per barn per måned, dvs. 

11 640 kroner per år. Enslige forsørgere får barnetrygd for ett barn mer enn det faktiske 

antallet barn de har. I tillegg kan man få et småbarnstillegg, som gis til enslige forsørgere 

med barn på mindre enn tre år. Småbarnstillegget er på 660 kroner per måned, det vil si 7 

920 kroner per år. Småbarnstillegget gis som ett tillegg til enslige forsørgere, uavhengig av 

hvor mange barn man har mellom 0 og 3 år. Småbarnstillegget får man sammen med 

barnetrygden til barnet fyller tre år, men dette får man kun dersom man også har rett til full 

overgangsstønad (se nedenfor om overgangsstønad). 

 

Foreldrepenger 

Permisjon og foreldrepenger er knyttet til yrkesaktivitet. Full utbetaling fra det offentlige er 6 

G. Per 1.5.2012 er 1G 82 122 kroner, og full betaling for 47 uker med 100 prosent 

dekningsgrad gir 445 000 kroner. I tillegg er det mange arbeidsgivere som betaler 
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foreldrepenger ut over 6 G for dem som tjener mer enn 445 000. Det er også mulig å ta ut 57 

uker permisjon med 80 prosent dekningsgrad. Fra 1.7.2013 gjelder følgende fordelinger: 

Tabell 1: Foreldrepenger 

Maksimal stønadsperiode 49 uker (100 prosent dekningsgrad)  

59 uker (80 prosent dekningsgrad) 

Før fødsel 3 uker (mor) 

Mødrekvote 14 uker 

Fedrekvote 14 uker 

Periode foreldrene kan dele 18 uker (100 prosent dekningsgrad)  

28 uker (80 prosent dekningsgrad) 

Kilde: NAV 

 

De som kan få foreldrepenger, er i hovedsak de som er yrkesaktive eller har hatt 

pensjonsgivende inntekt i minst seks av de 10 siste månedene før stønadsperioden starter.3 

Nesten ni av 10 mødre tilfredsstiller dette kravet når de får barn. Mødre tar ut nærmere 90 

prosent av alle permisjonsdager, og de fleste velger det lengste permisjonsalternativet.4  

 

Engangsstønad  

Engangsstønad gis til mødre som ikke har rett til foreldrepenger, fordi de ikke har vært i 

arbeid og hatt inntekt minst seks av de 10 siste månedene før fødsel. 5 

Engangsstønadsbeløpet er i 2013 35 263 kroner, skattefritt.6 Engangsstønaden gis for hvert 

barn som fødes. I 2012 var det 9 375 personer som fikk engangsstønad, mot nesten 13 000 I 

2003.7 

3 Inntekt på årsbasis må være minst halvparten av grunnbeløpet (40 576), og sykepenger, foreldrepenger, 
svangerskapspenger, omsorgspenger, pleie- og opplæringspenger, dagpenger under arbeidsløshet og 
arbeidsavklaringspenger teller med som pensjonsgivende inntekt (yrkesaktivitet). http://www.nav.no/Familie/  

4 Ellingsæter og Pedersen, ”Fruktbarhetens fundament i den norske velferdsstaten”, 8. 

5 Eller ytelser som regnes som arbeid ved tildeling av foreldrepenger, se 
http://www.nav.no/Familie/Svangerskap,+fødsel+og+adopsjon/Foreldrepenger+ved+fødsel 

6 Alle stønadstall er hentet fra NAV, http://www.nav.no/Familie/  

7  
http://www.nav.no/Om+NAV/Tall+og+analyse/Familie+og+omsorg/Foreldrepenger/Foreldrepenger/Personer+med
+engangsst%C3%B8nad+i+l%C3%B8pet+av+%C3%A5ret%2C+fordelt+p%C3%A5+fylke.+2003-
2012.+Antall.336392.cms 
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Andelen kvinner som mottar engangsstønad, har vært synkende, fra rundt 27–28 prosent på 

1990-tallet, til rundt 15 prosent i 2012. Nedgangen skyldes økt yrkesdeltakelse blant kvinner 

mellom 20–39 år, samt at kvinner i gjennomsnitt er eldre når de får barn.8 Dessuten gir også 

arbeidsavklaringspenger nå opptjeningsrettigheter til foreldrepenger.9 

En av fem fødende kvinner fikk engangsstønad i 2009.10 Nesten halvparten av dem var 

innvandrerkvinner. Nærmere en tredjedel av kvinnene antas å være studenter.11 Rundt 30 

prosent av kvinnene som fikk engangsstønad i 2009, var under 25 år. Mange av dem hadde 

ikke vært yrkesaktive eller hadde hatt en svak tilknytning til yrkeslivet. 18 prosent av 

kvinnene som mottok engangsstønad i 2009, var enslige forsørgere..  

 

Overgangsstønad 

Overgangsstønad gis til enslige mødre (og fedre) som er alene med omsorgen for barnet.12 

Man får opptil 2 G, det vil si 13 687 kroner i måneden eller 164 244 i året. Beløpet er 

uavhengig av hvor mange barn man har, men kortes ned mot inntekt. Man kan tjene ½ G 

uten reduksjon, men deretter reduseres stønaden med 40 øre per krone en tjener utover 

dette. Fra barnet er ett år er det aktivitetsplikt, det vil si at man må være under utdanning, i 

arbeid eller en kombinasjon av disse. Hovedregelen er at stønad gis i opptil tre år. 

Man kan fra 2013 kun få overgangsstønad for to hovedperioder (én periode er tre år). 

Dersom en hel stønadsperiode på til sammen tre år er brukt opp, kan ny stønadsperiode 

bare innvilges inntil barnet har rett til barnehageplass. Overgangsstønaden innvilges alltid i 

forhold til det yngste barnet. Dersom den enslige forsørgeren skulle få ny partner og nytt 

barn etter dette, med påfølgende samlivsbrudd, vil hun få overgangsstønad kun frem til det 

nye barnet har lovfestet rett til barnehageplass (se over). Dette vil også medføre 

begrensninger på hvor lenge man kan motta småbarnstillegg, fordi småbarnstillegget kun gis 

om man har full rett til overgangsstønad. Fra 1.1.2013 stilles det også som krav for å få 

overgangsstønad at man ikke har sluttet i arbeid uten rimelig grunn i de siste seks månedene 

før man søker om stønad. 

8 Naper, ”Kvinner som får engangsstønad ved fødsel.” 

9 http://www.nav.no/Familie/Svangerskap%2C+f%C3%B8dsel+og+adopsjon/Foreldrepenger+ved+f%C3%B8dsel 

10  Silje Ohrem Naper, ”Kvinner som får engangsstønad ved fødsel.” i Arbeid og velferd nr. 2, 2010. 
http://www.nav.no/Forsiden/_attachment/238660?=true&_ts=1286dca4c70 

11 Anne Lise Ellingsæter og Eirin Pedersen, ”Fruktbarhetens fundament i den norske velferdsstaten”, i Tidsskrift 
for samfunnsforskning, nr. 1, 2013, 9. 

12 http://www.nav.no/Familie/Enslig+mor+eller+far/Overgangsst%C3%B8nad 
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Bidrag og bidragsforskudd 

Mange enslige kvinner mottar pålagt barnebidrag fra barnefar. Dersom far (eller mor ved 

enslige fedre) ikke kan eller vil betale bidrag, har enslige forsørgere rett på bidragsforskudd 

fra staten.13  Størrelsen på ytelsen er avhengig av inntekt, antall egne barn i egen husstand, 

og om man er gift, registrert partner, samboer eller enslig forsørger. Forskuddet er på ca. 

17 000 kroner per år per barn, når kravene til forhøyet sats er innfridd, og kan løpe i 18 år.14  

Ifølge statistikk fra NAV betales det i 2012 barnebidrag og/eller bidragsforskudd for rundt 119 

000 barn gjennom det offentlige. Utviklingen har gått i retning av at stadig flere velger private 

avtaler utenom det offentlige. I 2012 ble det utbetalt bidrag eller forskuddsbidrag for 11 

prosent av barna mellom 0 og 17 år, mens det i 2003 var 17 prosent som fikk det. I 2012 var  

antall bidragsmottakere rundt 86 900, mens antall bidragspliktige var rundt 79 900.15 

 

Stønad til barnetilsyn 

Stønad til barnetilsyn gis for å bidra til at enslige skal kunne være i arbeid eller utdanning 

eller være arbeidssøkende. Det gis refusjon på 64 prosent av dokumenterte utgifter til 

barnetilsyn, maksimalt 3 651 kroner per måned for ett barn, 4 764 kroner for to barn og 5 398 

kroner for tre eller flere barn.16 Støtte til barnetilsyn kan man i prinsippet motta i nesten 10 år, 

med forbehold om at mottaker deltar i yrkesrettet aktivitet.17 

Forsørger som mottar barnetilsynsstønad, er ikke med i oversikten som presenteres i neste 

kapittel fordi det innvilges etter individuell vurdering og søknad. Hvis vilkårene er oppfylt, kan 

man få stønad til barnetilsyn når barnet er i barnehage, bruker SFO eller har dagmamma. 

 

 

13 Minimumsbeløpet de kan motta. 

14 http://www.nav.no/Familie/Barnebidrag/Bidragsforskudd. Satsene det er vist til her gjelder fra 1.1.2013. 

15  
http://www.nav.no/Om+NAV/Tall+og+analyse/Familie+og+omsorg/Barnebidrag/Barnebidrag/F%C3%A6rre+bruke
r+det+offentlige+til+bidrag.320351.cms 

16 http://www.nav.no/Familie/Enslig+mor+eller+far/Overgangsst%C3%B8nad 

17 I tillegg til dette kan man få utvidet perioden med overgangsstønad med to år dersom man er under nødvendig 
utdanning, det vil si dersom man ikke har en godkjent yrkeskompetanse fra før, og ønsker å gå på skole for å få 
yrkeskompetanse. Da kan man også søke om utdanningsstønad (som dekker skolepenger, støtte til bøker og 
materiell). 
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Barnetillegg som trygdemottaker og sosialhjelp 

Dersom man er uførepensjonist, har man krav på såkalt barnetillegg.18 Fullt barnetillegg 

tilsvarer 40 prosent av grunnbeløpet, det vil si 32 848 kroner per barn per år. Om begge 

foreldrene er uførepensjonister, får bare en av dem barnetillegg. 

Det er også mulig å søke økonomisk stønad eller sosialhjelp. Dette er en midlertidig 

inntektssikring, og hver søknad behandles individuelt. Beløpet som utbetales, er også et 

resultat av individuell vurdering, men har man barn man forsørger, vil dette tas hensyn til.19   

Støtte til studenter 

Studenter kan få inntil ett semesters studielån kompensert i form av at lånet omgjøres til et 

stipend, dersom man er under utdanning og har hatt rett til lån og stipend i minst seks 

måneder før fødselen. Forskjellen fra vanlig stipend og lån er at man i perioden med 

foreldrestipend får hele summen som stipend. Tabell 3 viser hvor mye støtte man får når 

man blir mor mens man er student:  

Tabell 2: Støtte til studenter 

Ektefelle/samboer har person- og 

kapitalinntekt i 2013 under 341 210 kr per år 

10 960 kroner pr mnd (44 uker) 

Ektefelle/samboer har person- og 

kapitalinntekt mellom 341 210 kroner og ca. 

372 000 kroner 

9 440 – 10 960 kroner pr mnd (44 uker) 

Ektefelle/samboer har person- og 

kapitalinntekt høyere enn ca 372 000 kroner 

9 440 kroner pr mnd (44 uker) 

Enslig forsørger med overgangsstønad 10 960 kroner pr mnd(44 uker) 

 
 Full støtte i 44 uker kan utgjøre opptil 120 000 kroner (10 960 per måned).  

Barnehageplass 

En barnehageplass koster foreldrene maksimalt 2 330 kroner i måneden. Alle barnehager 

skal tilby søskenmoderasjon og inntektsregulert foreldrebetaling, men ifølge en undersøkelse 

18 Hvis barna man forsørger ikke har en inntekt som overstiger grunnbeløpet (82 122 kroner per 1.5.2012) 

19 http://www.nav.no/Sosiale+tjenester/%C3%98konomisk+st%C3%B8nad+%28sosialhjelp%29 
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fra SSB er det kun en fjerdedel av kommunene som bruker inntektsgraderingen.20 Blant 

disse er Oslo, som har lavere egenbetaling (830 kroner) for barn i kommunale barnehager 

når foreldrene har inntekt under 2 G (164 256 kroner). Oversikten viser satsene i landet 

generelt i 2012.  Noen bydeler i Oslo tilbyr også gratis kjernetid til fire- og femåringer (20 

timer i uken) for familier med lav inntekt. 

 

Graf 1: Egenbetalinger, gradert etter familiens inntekt, i kommunale barnehager i 2012. 

 
Kilde: SSB. Egenbetaling per måned i kroner for kommunale barnehager, januar 2012.  

 

Maksimalsatsen foreldre kan betale tilsvarer 25 630 kroner for 11 måneders opphold (man 

betaler ikke for feriemåneden). Barnehagen kan i tillegg ta betalt for ekstra mat og for reise- 

og turkostnader.  

En barnehageplass har en årlig kostnad for det offentlige på mellom 90 000 og 180 000 

kroner per barn per år, hvor barn under tre år koster mest. Foreldrene betaler dermed kun en 

brøkdel av hva barnehageplassen egentlig koster, mens resten dekkes av det offentlige.  

Subsidiene fra det offentlige til barnehagene kommer som tilskudd til drift og til 

kapitalkostnader. Telemarksforskning har laget følgende oversikt over hvordan samlet 

tilskudd til ordinære barnehager fordeler seg mellom barn under tre år og over tre år. 

 

 

20 Undersøkelse gjort av SSB for Utdanningsdirektoratet, gjengitt i Dagbladet, 6.6.2013. 
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Tabell 3: Samlet tilskudd til ordinære barnehager (private)21 

 Små barn Store barn 

Tilskudd til drift inkl. adm 172 742 84 611 

Tilskudd kapital 7 776 7 776 

Samlet tilskudd per plass 180 518 92 387 

Kilde: Telemarksforskning, 2011-tall.  

 
71 prosent av ettåringene og 89 prosent av toåringene går i barnehage, mens nesten alle 

tre–femåringer, 97 prosent, hadde barnehageplass i 2010.22  

Kontantstøtte  

Kontantstøtten er en ordning som skal bidra til at familiene skal kunne ha større valgfrihet i 

hvordan de organiserer omsorgen for barna. Familien skal kunne velge om de selv vil ha 

heltidsomsorg for barnet, om de vil bruke dagmamma eller ha barnet i barnehage. Det er, 

som vi ser av tabell 1, tiden i barnehagen som avgjør hvor mye man får i kontantstøtte.23 

Kontantstøtten er skattefri. 

Tabell 4: Kontantstøtteutbetaling per måned 

Avtalt oppholdstid i  
barnehagen, timer per uke 

Kontantstøtte i 
prosent av full sats 

Kontantstøtte per 
barn i alderen 13 til 18 
måneder 

Kontantstøtte per barn 
i alderen 19 til 23 
måneder 

Ingen bruk av barnehage 100 prosent 5 000 kroner 3 303 kroner 

Til og med 19 timer 50 prosent 2 500 kroner 1 652 kroner 

20 timer eller mer Ingen kontantstøtte Ingen kontantstøtte Ingen kontantstøtte 

 

Gjennomsnittlig lønn  

For å sette opp ”barneregnskapet” må vi også ta med lønn. Gjennomsnittlig årslønn i Norge 

er for tiden rundt 450 000 kroner. En gjennomsnittlig årslønn for deltidsansatte er rundt 

260 000 kroner.  

21 http://www.udir.no/Upload/barnehage/Forskning_og_statistikk/Rapporter/Utgier_i_barnehager_2010.pdf 

22 SSB, 2011. 

23 Dersom barnet går i barnehage uten offentlig driftsstilskudd, kan man få full kontantstøtte. 
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I snitt stiger lønnen mest fra man er rundt 24 år til man er rundt 34 år, men den fortsetter å 

stige frem til man er rundt 49 år. Høyest gjennomsnittlig lønn har vi altså i aldersgruppen 45 

til 49 år. Deretter synker gjennomsnittslønnen noe. Generelt er gjennomsnittslønnen likevel 

ganske lik fra rundt 35 år og frem til pensjonsalder.  

For personer som kun har grunnskoleutdanning, er lønnen i snitt under 350 000 kroner 

gjennom hele livsløpet. Tilsvarende er snittet rundt kroner 390 000 per år for de som kun har 

videregående skole. 

 

Graf 2: Gjennomsnittlig månedslønn for kvinner i ulike aldre, heltidsansatte, uavhengig av 

utdanning, kroner 2011.  

Kilde: SSB, lønnsstatistikk for 2011. Venstre akse er gjennomsnittlig månedslønn for ulike aldersgrupper.    
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De norske mødrene – hva de får i ulike stønader og subsidier 

For å illustrere hvordan de ulike stønadene og subsidiene over et livsløp slår ut for ulike 

mødre, har vi satt opp et barneregnskap med utgangspunkt i at hver mor får to barn. 

Mødrene som blir brukt som eksempler i barneregnskapet, er: 

• Fulltidsarbeidende med høy lønn 

• Deltidsarbeidende  

• Fulltidsarbeidende med lav lønn 

• Ikke yrkesaktiv, gift med arbeidende mann  

• Ikke yrkesaktiv, enslig 

Tallene som er brukt, er hentet fra gjennomgangen ovenfor. Den første moren er gift eller er 

samboer. Det samme gjelder den deltidsarbeidende moren og den fulltidsarbeidende. 

Forskjellen mellom de to fulltidsarbeidende er lønnen. De to mødrene som ikke er 

yrkesaktive er forskjellige ved at den ene er gift med arbeidende mann, mens den andre er 

enslig. 

Barneregnskapet som viser stønadene, illustrerer poenget i denne rapporten: Det er stor 

forskjell mellom yrkesaktive og ikke yrkesaktive. Barneregnskapet viser at arbeidslinjen 

speiles i stønadsordningene, og at yrkesaktivitet premieres. 
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Tabell 5: Oversikt over støtteordninger til ulike mødre (tall er avrundet) 

To barn Foreldre- 
penger 

Barne-
hage- 
subsidie 

Barne-
trygd 

Engangs- 
stønad 

Kontant- 
støtte 

Over-
gangs- 
stønad 

Sum 
(avrundet) 

Yrkesaktiv  
fulltid, 6G 
høy lønn 

890 000 1 260 000 
 

420 000    2 570 000 

Yrkesaktiv 
deltid, 60 %, 
6G  

530 000 1 260 000 420 000    2 210 000 

Yrkesaktiv, 
lavtlønnet  
 

650 000 1 260 000 420 000    2 330 000 

Ikke 
yrkesaktiv, 
gift/samboer 

  420 000 70 000 93 000  583 000 

Ikke 
yrkesaktiv, 
enslig 
forsørger 

  652 0001 

 

70 000 93 000 

 

520 0002 

 

1 335 000 

Kilde: Egen beregning, basert på tall fra oversiktene i forrige avsnitt. 1. Enslige forsørgere kan motta 
småbarnstillegg i barnetrygden, 660 * 36 mnd = 23 760 kroner for tre år. I tillegg kan enslige forsørgere motta 
bidragsforskudd, men det er ikke tatt med i regnskapet. Utvidet barnetrygd for to barn er på 2 910 pr mnd. (1 940 
kroner ordinært for to barn, og 970 kroner i utvidet barnetrygd). 2. Overgangsstønaden er vanskeligere å beregne. 
Full stønad med 1 G (2012) 82 122 gir 13 687 kroner per måned og blir til sammen 520 106 kroner for en periode 
på tre år (og to mnd. før fødsel). Stønaden vil reduseres ut fra arbeidsinntekt, og en slik plikt har man etter at 
barnet er fylt ett år, enten at mor går på skole eller er reell arbeidssøker. Man beholder ganske mye av 
overgangsstønaden sin når man jobber deltid, men det er ikke tatt hensyn til i dette oppsettet. Bidragstilskuddet 
(forskudd fra staten) er ikke tatt med i oversikten. Det ville blitt ca. 12 000 ekstra i året.  

 

Denne oversikten illustrerer hvordan ulike mødre kommer ut økonomisk når de får barn. Alle 

eksemplene legger til grunn at kvinnene får to barn hver. Far mottar foreldrepenger basert på 

mors opptjening. 24  Foreldrepenger forutsetter at man har full opptjeningsrett og tar full 

permisjon i maksimalt antall uker. For den høytlønnede moren er det forutsatt at hun tjener 

godt nok til å få 6 G under permisjonen. Den deltidsansatte mottar 60 prosent av fulle ytelser, 

mens den lavtlønnede mottar foreldrepenger basert på en årslønn på 350 000 kroner. 

Barnehagesubsidiene forutsetter at de to barna begynner i barnehagen når de er ett år og 

fortsetter der til skolestart. Barnetrygden gjelder for to barn fra de er født til de blir 18 år. For 

moren som ikke er yrkesaktiv, er fulle ytelser fra de fleste mulige stønader lagt inn (se 

spesifisering under tabellen). Noen av dem er behovsprøvde tilleggsytelser. For den gifte 

moren som ikke er yrkesaktiv, er kun kontantstøtte og barnetrygd lagt inn. Her forutsettes det 

at hun er hjemmeværende med barna til de begynner på skolen. Den enslige moren som 

ikke er yrkesaktiv, har ikke barna i barnehage i eksempelregnskapet, men det er viktig at for 
24 Når far mottar foreldrepenger basert på mors opptjening, kan det skape økonomiske utfordringer for mange 
familier når tidsperioden til far økes betydelig samtidig. Dette gjelder spesielt familier hvor mors inntektsgrunnlag 
er lavt (deltid, lav utdanning, selvstendig næringsdrivende) og far har høy inntekt. 
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å få full overgangsstønad, som vist i regnskapet, kreves en generell yrkesrettet aktivitet etter 

at barnet er ett år. Uten dette, bortfaller denne stønaden. 

I tabell 5 ovenfor er det forutsatt at kvinnene med høy lønn følger gjennomsnittslønnen fra 

SSB for ulike aldersgrupper mellom 25 og 62 år. Den deltidsarbeidende arbeider også fra 25 

år til 62 år, avbrutt av fødsler. Den lavtlønnede har lik lønn i hele perioden og arbeider fra 20 

år til 62 år, fratrukket årene med barnepermisjon.  

Vi ser av regnskapet i tabell 5 at de yrkesaktive mødrene får betydelig mer støtte og 

subsidier enn de mødrene som ikke er yrkesaktive. En fulltidsarbeidende mor får nesten 4,5 

ganger så høy stønad totalt som en hjemmeværende mor som kun mottar barnetrygd og 

kontantstøtte. Selv en enslig mor som får kontantstøtte, overgangsstønad og engangsstønad, 

kommer ikke i nærheten av subsidiebeløpene som følger med yrkesaktivitet.  

Økes antall barn fra ett til tre, vil forskjellen mellom den fulltidsarbeidende, høyt lønnede 

moren og den hjemmeværende eneforsørgeren øke fra rundt 250 000 til over 2,2 millioner.  

Tabell 6: Subsidier med ett eller tre barn for to utvalgte mødre (tall er avrundet) 

 Foreldre- 
penger 

Barnehage- 
subsidie 

Barne-
trygd 

Engangs- 
stønad 

Kontant- 
støtte 

Overgangs- 
stønad1 

Sum 
(avrundet) 

Yrkesaktiv  
fulltid, 6G 
høy lønn 

890 000 1 260 000 

 

420 000    2 570 000 

1 barn 445 000 630 000 210 000    1 285 000 

3 barn 1 335 000 1 890 000 630 000    3 855 000 

Ikke yrkesaktiv, 
enslig 

  652 000 70 000 93 000 520 000 1 335 000 

1 barn   443 000 35 000 46 000 520 000 1 044 000 

3 barn   862 000 105 000 138 000 520 000 1 625 000 

Kilde: Egen beregning, basert på tall fra oversiktene i forrige avsnitt. Overgangsstønad er uavhengig av antall 
barn. Se øvrige vilkår for overgangsstønad i avsnittet om overgangsstønad ovenfor.   
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BARNESTØTTENS UTVIKLING 

Mange av dagens støtteordninger har endret seg betydelig de siste 40 årene. Noen nye 

ordninger har kommet til, noen er blitt fjernet, og noen er betydelig utvidet. Under ser vi på 

utviklingen i de viktigste ordningene. Først går vi gjennom inntektsutviklingen etter skatt for 

barnefamilier. 

Inntektsutviklingen  

De to neste oversiktene viser inntektsutviklingen etter skatt for ulike husholdninger. Den 

første grafen viser status i 2011. Alle husholdninger med barn er tatt med. For husholdninger 

uten barn er par under 45 år og under 30 år, og enmannshusholdninger mellom 30 og 44 år, 

tatt med. 

OECD definerer følgende vekting for husholdninger, når man skal beregne levestandard for 

ulike typer husholdninger: Den første voksne har vekttall 1, den neste har vekttall 0,7, mens 

barn teller 0,5 hver. En husholdning med to voksne og to barn må dermed ha en inntekt som 

er 2,7 ganger høyere enn det en enslig har, for å ha samme økonomiske levestandard. EUs 

tall tar litt større hensyn til at større husholdninger har stordriftsfordeler. EU regner første 

voksne som 1 og neste voksne som 0,5, mens barn teller 0,3. Brukes EUs skala, vil samme 

barnehusholdning måtte ha 2,1 ganger større inntekt enn den enslige for å matche 

levestandarden.  

Graf 3: Inntekt etter skatt for ulike husholdninger i 2011 totalt med og uten barn, ulike 

aldersgrupper 

Kilde: SSB inntektsstatistikk for husholdninger. http://www.ssb.no/a/kortnavn/ifhus/tab-2012-12-18-
02.html Venstre akse viser nettoinntekt etter skatt.  
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Dersom vi tar utgangspunkt i forrige oversikt og sammenligner ulike husholdninger med 

husholdninger med to voksne og to barn, og med en voksen og to barn i ulike aldre, får vi 

følgende oversikt. Det er antatt at alle husholdninger med barn har to barn: 

Graf 4: Netto inntekt etter skatt per forbruksenhet, med to barn, vektet etter OECD og EUs 

definisjoner, for ulike husholdninger i 2011 

Kilde: SSBs inntektsstatistikk for 2011. Søylene viser OECDs vekting for husholdninger med to barn og EUs 
vekting for husholdninger med to barn. 

 

Det er nødvendig å gjøre oppmerksom på at det ut fra SSB-statistikken ikke fremkommer 

hvor mange barn hver husholdning har, med unntak for enslige og par uten barn. 

Utgangspunktet for SSBs statistikk er gjennomsnittet for alle innen en husholdningstype. For 

par med barn er gjennomsnittlig antall barn for alle i gruppen to barn (gjennomsnittlig 

husholdningsstørrelse er fire personer). For gruppen enslige forsørgere kan tallet bli noe 

skjevt, for her er gjennomsnittlig husholdningsstørrelse noe lavere enn tre (én voksen og to 

barn). Inntektsgrunnlaget som fremkommer i grafen vil derfor være litt for lavt, fordi det antas 

at aleneforsørgerne har to barn. Det kan også legges til at enslige forsørgere med flere barn 

generelt har høyere inntekt enn de med kun ett barn. 

Denne oversikten (graf 4) viser at par med to barn over seks år og unge par uten barn 

kommer omtrent likt ut i levestandard. Par med to barn under seks år kommer litt dårligere ut 

med OECD-vektingen, og omtrent likt med unge par uten barn med EU-vektingen. Gruppene 

som kommer klart dårligst ut med begge vektinger, er husholdninger med eneforsørgere, 

både med to barn under seks år og to barn over seks år. Eneforsørgere med to barn over 
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seks år har i gjennomsnitt 67 prosent av inntekten til en parfamilie med to barn i samme 

alder, etter justering for familiestørrelse. Eneforsørgere med to barn under seks år har 63 

prosent av inntekten til tilsvarende parfamilie med OECDs vekting. Med EUs vekting blir 

tallene noe lavere. Neste oversikt (graf 5) viser hvordan medianinntekten etter skatt har 

utviklet seg for ulike husholdninger fra 2000 til 2011. 

Graf 5: Utvikling i medianinntekt etter skatt for husholdninger fra 2000 til 2011. Indeksert, 2000 

= 100 

Kilde: SSB inntektsstatistikk for husholdninger. http://www.ssb.no/a/kortnavn/ifhus/tab-2012-12-18-03.html 
Median inntekt etter skatt for husholdninger, etter husholdningstype for 2000-2011. Indeks for faste priser. 
2000=100 
Oversikten viser at alle husholdninger fra 2000 til 2011 har hatt en økning på 39 prosent i 

medianinntekt etter skatt. Svakest inntektsutvikling etter skatt har gruppen enslige under 45 

år uten barn hatt, men også gruppen enslig med barn kommer dårlig ut. Husholdninger med 

personer over 45 år, både med og uten barn, er de husholdningene som har kommet best ut.  

Hittil har vi sett på nominell inntektsutvikling. Det er også interessant å se på reell 

kjøpekraftsutvikling, basert på analyser fra Beregningsutvalget. Neste tabell viser 

kjøpekraftsutviklingen for noen utvalgte husholdningstyper, med og uten barn, for 2011 og 

2012. Beregningsutvalget skriver: ”Med de forutsetningene som er valgt, varierer økningen i 

reallønnen etter skatt fra 2011 til 2012 for de utvalgte husholdningstyper fra 2,8 prosent til 

3,2 prosent. Veksten i reallønn etter skatt er gjennomgående minst for husholdningstyper 

med barn. Det skyldes at barnetrygden var nominelt uendret fra 2011 til 2012.” 25 

Beregningsutvalget presiserer videre at beregningene for endringer i reallønnen etter skatt 

25 http://www.regjeringen.no/upload/AD/publikasjoner/rapporter/2013/TBUs_endelige_rapport_mars_2013.pdf 
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forutsetter at inntektstakeren bare mottar én inntektstype (lønn) og at det kun er tatt hensyn 

til skatteregler som berører de aller fleste lønnstakere (eksempelvis personfradrag og 

minstefradrag). Barnetrygd er videre regnet som negativ skatt. Utvalget har ikke tatt hensyn 

til andre overføringer fra offentlige budsjetter (blant annet kontantstøtte). Konsumprisen økte 

med 1,2 prosent fra 2010 til 2011 og med 0,8 prosent fra 2011 til 2012. Nominell lønnsvekst 

var 4,2 prosent fra 2010 til 2011 og 4 prosent fra 2011 til 2012. Beregningsutvalget 

presiserer at beregningene er svært forenklede, men at tabellen viser i hvilken retning 

sentrale skatteendringer påvirker ulike husholdninger.26 

Tabell 7: Vekst i reallønn etter skatt i 2011 og 2012 

 2011 2012 

Lønnsinntekt/ulike 
husholdninger 

Vekst i reallønn etter 
skatt 

Vekst i reallønn etter 
skatt 

300 000 kroner   

Enslig uten barn1 2,8 3,2 

Par, én inntekt, 2 barn 3–162,3  2,4 2,8 

Enslig med 1 barn2,3 2,4 2,8 

550 000 kroner   

Enslig uten barn1 2,8 3,2 

Par, én inntekt, 2 barn 3–162,3 2,5 3,0 

Enslig med 1 barn2,3 2,5 3,0 

Par, 2 barn 3–16, inntekt  
350 000/200 0004 

2,6 3,2 

750 000   

Enslig uten barn1 2,8 3,2 

Par, én inntekt, 2 barn 3–162,3 2,6 3,0 

Enslig med 1 barn2,3 2,6 3,0 

Par, 2 barn 3–16, inntekt  
500 000/250 000  

2,6 3,0 

Kilde: Beregningsutvalget. 1. Enslige lønnstakere uten barn blir liknet i klasse 1. 2. Ektepar med én inntekt og 
enslige med forsørgeransvar ble liknet i klasse 2. 3. Enslige forsørgere får barnetrygd for ett barn mer enn de 
forsørger. 4. Ektefellene i denne husholdningstypen blir liknet særskilt i klasse 1. 
http://www.regjeringen.no/upload/AD/publikasjoner/rapporter/2013/TBUs_endelige_rapport_mars_2013.pdf 

 

26 Beregningsutvalgets utregning av nominell lønnsinntekt etter skatt: ”beregnes ved å trekke inntektsskatter og 
avgifter til folketrygden fra lønnsinntekten. For barnefamilier tas det også hensyn til barnetrygden. Lønnsinntekt 
etter skatt beregnet på denne måten gir uttrykk for hva lønnstakeren har til disposisjon av lønnsinntekten (og 
eventuelt barnetrygden) til betaling av gjeldsrenter og til kjøp av varer og tjenester etter at samlede skatter er 
betalt. Reallønn etter skatt beregnes ved å deflatere den nominelle lønnsinntekten etter skatt med endringen i 
konsumprisindeksen. Endringen i reallønn etter skatt blir da den prosentvise forskjellen mellom årets og fjorårets 
reallønn etter skatt.” 
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Fradragsmuligheter 

Stønadsbildet for barnefamilier er i stadig endring og påvirker hvordan barnefamilier innretter 

seg og hvilken levestandard de har. Barnetrygden har vært endret flere ganger de siste 20 

årene. I 2000 ble 16- og 17-åringer inkludert, og i 1998 fikk enslige forsørgere rett til et ekstra 

småbarnstillegg. Samtidig ble forsørgerfradraget fjernet i 2001. Forsørgerfradraget var et 

fradrag i utlignet skatt til foreldre med barn under 18 år.  

Fradraget kunne trekkes fra direkte, slik at skatten ble redusert krone for krone. Også 

foreldre uten skattepliktig inntekt fikk forsørgerfradrag. I 2001 kunne foreldrene trekke fra 1 

820 kroner per barn per år, eller 3 640 kroner for to barn. Dagens forsørgerfradrag betinger 

inntekt og er et fradrag i inntekt, det vil si at det er verdt 28 prosent. Etter 2008 har 

foreldrefradraget i inntekt blitt økt betydelig, til 25 000 for første barn og 15 000 for neste 

barn. Effekten av dette fradraget er større enn fradraget man hadde tidligere: For to barn er 

gevinsten (25 000 + 15 000) * 28 prosent, det vil si 11 200 kroner. Inflasjonsjustert var 

fradraget i 2001 til sammenligning 4 145 (i 2008-kroner).  

 

Barnetrygdens utvikling 

Innledningsvis ble det stilt spørsmål om dagens støtteordninger for barnefamilier treffer de 

familiene som virkelig trenger det godt nok. En viktig ordning for mange familier er 

barnetrygden. Satsene på barnetrygden har vært nominelt uendret siden 1996, samtidig som 

den generelle økningen i støtten til barnefamilier i hovedsak er koblet til arbeidsinntekt. 

Samlet gjør det at ordningene treffer barnefamilier som har dårlig råd, dårligere. 

Nominelt uendret barnetrygd svekker år for år den reelle kjøpekraften til barnetrygden. 

Utbetalingene til barnetrygd har likevel gått opp, blant annet fordi den nå også dekker barn 

mellom 16 og 18 år. Graf 6 viser hvordan barnetrygden for ett barn har utviklet seg fra 1998 

til 2012 i faste kroner. For ett barn fikk man 970 kroner per måned i 1998. Dette beløpet 

tilsvarer 737 kroner i 2012. Dersom man hadde justert barnetrygden med 

konsumprisindeksen hvert år fra 1998 til 2012, hadde dagens barnetrygd vært på 1 275 

kroner per måned. For to barn hadde beløpet dermed vært 2 550 kroner. 
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Graf 6: Barnetrygdens kjøpekraft fra 1998 til 2012, kroner. 

 
Kilde: Konsumprisutvikling 1998–2012, SSB. Blå linje viser barnetrygdens kjøpekraftsutvikling. Rød linje viser hva 
barnetrygden hadde vært dersom man hadde fulgt prisutviklingen. 

 

Oversikten nedenfor (graf 7) viser barnetrygdens utvikling fra 1970 til 1999, da den ble 

endret. Barnetrygdreformen var et forlik mellom Arbeiderpartiet, KrF, Senterpartiet og 

Venstre (barnehageforliket). Barnetrygdbeløpet ble redusert for alle med mer enn to barn. 

Kontantstøtten ble innført i 1998. Disse endringene slo særlig ut for familier med lave 

inntekter. 

Mellom 1996 og 2004 ble det flere barn i lavinntektsfamilier. I 2004 utgjorde ulike stønader 

mer enn 50 prosent av inntekten for lavinntektsfamiliene. Noe av dette var kontantstøtte, 

men det var særlig attføringspenger (15 prosent av familieinntekt), overgangsstønad (13 

prosent av familieinntekt) og barnetrygd som utgjorde hoveddelen av stønadene. 
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Graf 7: Barnetrygdens utvikling fra 1970 til 1999 

Kilde: SSB. Blå linje viser antall stønadsmottakere, rød linje viser antall barn, blå kolonner viser utbetalte stønader. 
Fra 1970 fikk alle utbetalt barnetrygd også for første barn. Fra 1992 blir barn fjernet fra statistikkregisteret 
måneden etter fylte 16 år. 

 

SSB-forskerne Epland og Kirkeberg har sett på effekten av kontantstøtten og barnetrygden 

mellom 1996 og 2004. Kontantstøtten har altså gitt økte inntekter til lavinntektsfamiliene, 

mens barnetrygden deres reelt er redusert. Forskernes konklusjon er at vinningen gikk opp i 

spinningen: ”Like mange barn har havnet under lavinntektsgrensen som følge av redusert 

realverdi av barnetrygden de siste årene, som det kontantstøtten har løftet opp.” 27 

Barnetrygden utgjorde 21 prosent av samlet inntekt for lavinntektsfamilier i 1996 og 13 

prosent i 2004. Hovedforklaringen er, ifølge SSB, reduksjon i realverdien og reduksjonen i 

satsene til familier med mange barn. I dag er det så få som benytter kontantstøtten, at 

konklusjonen fra 2004 må modifiseres.28 Det betyr likevel ikke at barnetrygden ikke er viktig 

for lavinntektsfamilier. Til tross for at den er nominelt uendret, betyr den fremdeles mye, 

skriver forskerne.  

Rapporten fra SSB bruker et relativt lavinntektsmål, ikke et absolutt. I NOU, nr. 10 fra 2009, 

Fordelingsutvalget, er forskjellene mellom de to inntektsmålene definert slik: 

27  Jon Epland og Mads Ivar Kirkeberg, ”Er effekten av kontantstøtten spist opp av redusert barnetrygd”, 
http://www.ssb.no/ssp/utg/200704/01/ 

28 Kontantstøtten betyr lite for barnefamilier med lav inntekt, kun 1 prosent av samlet husholdningsinntekt i 2009. 
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En absolutt tilnærming tar utgangspunkt i det beløpet som kreves for å skaffe seg et utvalg av 
basisvarer, blant annet matvarer som anses som ernæringsmessig nødvendig. En slik 
lavinntektsgrense skal i utgangspunktet være absolutt, dvs. at dette beløpet bare skal justeres hvert 
år for prisstigning. Samtidig vil en vurdering av hva som skal inngå i kurven av basisvarer kunne 
endre seg med tiden. Varer som tidligere ble betraktet som luksus kan i dag bli regnet som 
nødvendighetsartikler. Telefon og TV kan være eksempler på slike varer. Dermed kan det være 
nødvendig å justere også en slik lavinntektsgrense etter en viss tid…. En relativ tilnærming benytter 
typisk det generelle inntektsnivået i landet som referanse for hva som skal regnes som lavinntekt. I 
motsetning til en absolutt tilnærming, vil en relativ tilnærming innebære at dersom det generelle 
inntektsnivået i befolkningen øker, må også husholdningsinntektene til personene nederst i 
fordelingen øke tilsvarende for at det ikke skal bli flere med lav inntekt. En relativ lavinntektsgrense 
tar med andre ord hensyn til at det kreves større økonomiske ressurser for å kunne delta på en 
verdig måte i samfunnslivet i et rikt land, enn i et mindre rikt land.29 

 

Barn som lever i lavinntektsgruppen, lever oftere i en husholdning med én forelder (som 

oftest mor). Barn i lavinntektsgruppen har oftere innvandrerbakgrunn, har ofte mange søsken 

eller en eller begge foreldrene er uten yrkestilknytning. SSB-forskerne påpeker at gruppen av 

barn som lever med enslige forsørgere har økt. Fra 2000 til 2004 økte andelen fra 9,6 

prosent til 14,2 prosent. Av de 70 000 barna som levde i lavinntektsgruppen i 2004, var 30 

prosent barn som levde med enslige forsørgere. Tilsvarende har forskerne funnet at barn i 

storfamilier som tilhører lavinntektsgruppen, har økt fra 28 prosent i 2000, som andel av totalt 

antall barn i lavinntektsgruppen, til 36 prosent i 2004.30 Analysene viser videre at halvparten 

av samlet inntekt for lavinntektsgruppen var ulike stønader. De viktigste stønadene var ulike 

ytelser fra folketrygden, som attføringspenger og overgangsstønad, og barnetrygd. 

SSB-forskerne har sett på hvordan kontantstøtten virker inn for lavinntektsfamilier, ved å se 

på andelen barn i lavinntektsfamilier før og etter mottak av kontantstøtte. De påpeker at 

kontantstøtten kan ha påvirket hvordan familier har endret adferd i perioden som er analysert. 

Nedgangen i antall mottakere av kontantstøtte var nærmere 40 prosent fra 1999 til 2006, og 

noe av nedgangen kan skyldes at barnehagedekningen har blitt bedre og dermed at valget 

mellom kontantstøtte og yrkesdeltakelse har gått i favør av yrkesdeltakelse.  

Graf 8 viser ulike scenarier for hvordan ulike støtteordninger har betydning for barn i 

lavinntektsfamilier. Det dårligste alternativet for lavinntektsfamilier var i analyseperioden 

1996–2004 å ta vekk kontantstøtten, men siden så få i dag benytter ordningen, har ikke et 

bortfall av kontantstøtte lenger like stor betydning. Minst endring i forhold til hvordan dagens 

ordninger er, er alternativet der barnetrygden oppjusteres mens kontantstøtten fjernes. Det 

alternativet som hjelper flest barn i lavinntektsfamilier, er å oppjustere barnetrygden og 

29 http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/nouer/2009/nou-2009-10/6.html?id=568331 

30 Epland og Kirkeberg, ”Barn i familier med lavinntekt:  Er effekten av kontantstøtten spist opp av redusert 
barnetrygd”, storfamilie er definert som fire eller flere barn. www.ssb.no. 
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beholde kontantstøtten. I analysen er det tatt utgangspunkt i en oppjustering av barnetrygden 

ved å legge det reelle beløpet fra 1996 til grunn.31 

Graf 8 viser ulike scenarier for justeringer i kontantstøtte og barnetrygd for lavinntektsfamilier 

i tidsrommet 1996–2004. 

Graf 8: Scenarier for justering av kontantstøtte og barnetrygd for lavinntektsfamilier 1996–2004  

 
Kilde: SSB, ”Barn i familier med lavinntekt”. Andelen barn 0–15 år i familier med lavinntekt i prosent.  

Etter 2002 viser graf 8 at en oppjustering av barnetrygden ville kompensert for en fjerning av 

kontantstøtten. Forskerne mener at gapet etter 2004 blir større, og at en oppjustering av 

barnetrygden er det som vil ha størst betydning for å redusere antall barn som lever i 

lavinntektsfamilier. Den positive virkningen av kontantstøtten for lavinntektsfamilier har 

gradvis avtatt etter 1998, fordi barnetrygden reelt er blitt redusert. SSB-forskerne peker på at 

finansieringen av kontantstøtten har skjedd gjennom redusert barnetrygd og fjerning av 

forsørgerfradraget.32 Tre år senere, i 2009, konkluderte Fordelingsutvalget med følgende: 

Hvis de nominelle satsene i barnetrygden fortsetter å holdes uendret, vil de husholdningene som har 
barnetrygd som en relativt stor del av inntektene, sakke akterut i inntektsfordelingen. Utvalget mener 
på denne bakgrunn at satsene framover bør oppjusteres i tråd med lønnsveksten i økonomien for å 
videreføre barnetrygdens omfordelende effekter. Dette vil sikre at de gruppene der barnetrygden 
utgjør en viktig del av inntektene får en inntektsutvikling på linje med den øvrige delen av befolk-
ningen. En underregulering av barnetrygdsatsene bidrar til at særlig familier med mange barn 
kommer stadig dårligere ut i inntektsfordelingen.33 

31 Epland og Kirkeberg, ”Barn i familier med lavinntekt: Er effekten av kontantstøtten spist opp av redusert 
barnetrygd”, storfamilie er definert som fire eller flere barn. www.ssb.no. ”For å oppjustere barnetrygden til det 
nivået den hadde i 1996 har vi for hvert år økt beløpet i mottatt barnetrygd, slik at det gjennomsnittlige beløpet i 
barnetrygd for alle barn 0–15 pr blir det samme som den tilsvarende gruppen faktisk mottok i 1996.”  

32 Epland og Kirkeberg, ”Er effekten av kontantstøtten spist opp av rusert barnetrygd”, www.ssb.no. 

33 http://www.regjeringen.no/pages/2185274/PDFS/NOU200920090010000DDDPDFS.pdf 
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I 2013 er barnetrygden fremdeles ikke oppregulert. 

En grundig analyse av barnetrygden og andre familiestønaders utjevnende effekt er gjort i 

kapittel 13 i NOU nr. 10, 2009 Fordelingsutvalget. Her har man regnet på virkningene av 

manglende oppjusteringer av barnetrygden og bortfall av småbarnstillegget. At barnetrygden 

ikke er oppjustert, har ført til økt ulikhet og flere personer med lav inntekt. I neste tabell har 

man regnet ut den faktiske fordelingen av inntekt i 2006, samt den fordelingen vi ville hatt 

dersom barnetrygden hadde vært justert i tråd med grunnbeløpet, og dersom innstramminger 

ved bortfall av søsken- og småbarnstilleggene i barnetrygden ikke hadde blitt gjennomført. 

Det er også tatt hensyn til at forsørgerfradraget falt bort i 2001.34 Forsørgerfradraget ble gitt i 

utlignet skatt. I 2000 utgjorde det en skattelette på 1 820 kroner per barn. Tabell 7 viser at 

innstrammingene i barnetrygden og bortfallet av forsørgerfradraget har ført til større ulikhet. 

Tabell 8: Fordeling av inntekt etter skatt per forbruksenhet (EU-skala) etter ulike justeringer av 
barnetrygden. Mottatt barnetrygd i 2006 oppjustert til 1996-nivå (nominelt) og deretter økt med 

økningen i G siden 1996. Personer i studenthusholdninger er utelatt 

  Alle personer i privathusholdninger 
Alle personer i husholdninger med 
barn 0 – 16 år 

  
Faktisk 
fordeling 

1996-verdier 
oppjustert med G: 

Faktisk 
fordeling 

1996-verdier 
oppjustert med G 

Desiler 

    1+2 10,2 10,4 11,2 11,7 

3+4+5+6+7+8 55,9 56,1 56,2 56,3 

9+10 33,9 33,5 32,6 32,0 

Alle 100,0 100,0 100,0 100,0 

Gini 0,235 0,230 0,211 0,202 

Andel med inntekt under 60 pst. av 
medianen 9,8 8,7 7,5 5,4 

Antall personer med inntekt under 
60 pst. av medianen 442 000 396 000 165 000 120 000 

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Fordelingsutvalget skriver: ”Giniindeksen faller fra 0,235 til 0,230 for alle 
husholdninger og fra 0,211 til 0,202 sett isolert for husholdninger med barn dersom en tilbakefører ytelsene til 
1996-nivå. Beregningene viser også at antallet personer i lavinntektsgruppen ville vært om lag 45 000 lavere 
dersom barnetrygden hadde vært justert med G i perioden. Tilsvarende beregninger der barnetrygden er justert 
med konsumprisindeksen, gir en reduksjon i antallet med lavinntekt på nesten 30 000 personer.” 

 

34 http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/nouer/2009/nou-2009-10/14.html?id=568461 
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Fordelingsutvalget påpeker at denne oversikten må tolkes med forsiktighet, fordi det også er 

andre forhold som har påvirket barnefamilienes økonomi, herunder stor utbygging av 

barnehager og makspriser i barnehagene (se senere avsnitt), søskenmoderasjon for flere 

barn i barnehage, samt at foreldrefradraget for pass av barn, særlig for familier med to eller 

flere barn, økte i 2008. 

Tabell 8 viste betydningen av en justering av utbetalingene, mens tabell 8 nedenfor viser 

utslagene dersom man justerer satsene i barnetrygden på samme måte som grunnbeløpet i 

folketrygden har vært justert i perioden 1996 til 2006. Ifølge denne beregningen ville det 

betydd en oppjustering på rundt 50 prosent, noe som hadde gitt en økning i utbetalingene av 

barnetrygd på rundt 7,3 mrd kroner i 2009. I tillegg viser tabell 8 hvordan SSB har beregnet 

et alternativ der søskentillegg (fjernet i 2001) og småbarnstillegg (fjernet i 2003) ikke hadde 

vært fjernet. I tabellen har man antatt at søskentillegget hadde blitt stående fra og med tredje 

barn. 

Tabell 9: Fordelingsvirkninger per forbruksenhet av å innføre søskentillegg i barnetrygden fra 
og med 3. barn på hhv. 2 910 kr (25 pst. økning) og 5 820 kr (50 pst. økning), samt gjeninnføring 

av et småbarnstillegg i barnetrygden på 9 000 kr per år. Alle personer. Kroner 

Desiler Søskentillegg 2 910 kr Søskentillegg 5 820 kr Småbarnstillegg 9 000 kr 

I alt 128 256 269 

1 150 299 168 

2 166 332 228 

3 185 369 313 

4 183 366 360 

5 157 314 357 

6 127 254 344 

7 99 197 286 

8 81 161 248 

9 64 129 203 

10 67 134 181 

Kilde: SSB,http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/nouer/2009/nou-2009-10/14.html?id=568461 
Fordelingsutvalget skriver: ”De to første kolonnene i tabellen viser at søskentillegget særlig tilfaller de 
nedre og midtre desilene. Den siste kolonnen viser at et gjeninnført småbarnstillegg i barnetrygden vil 
fordele seg mer jevnt, men i noe større grad vil tilfalle dem i midten av fordelingen.” 
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Neste graf viser hvordan kontantoverføringene fordeler seg fra 2007 til 2011. 

Graf 9: Kontantoverføringer til barnefamilier – antall mottakere 

 

Kilde: SSB, Kontantoverføringer til barnefamilier, bosatt i perioden 2007 til 2011 (ikke tall for 2008). Antall 
mottakere. Foreldrepenger ved fødsel, Engangsstønad ved fødsel, Utdanningsstønad og Stønad til barnetilsyn. 
Venstre akser viser antallet som mottar ulike stønader, høyre akse viser antallet som mottar barnetrygd. 

 

Graf 9 viser utviklingen i kontantoverføringer til barnefamilier fra 2007 til 2012. I 2011 mottok 

144 000 personer foreldrepenger ved fødsel, i 2007 var tallet 121 000, og i 2004 var det 107 

000 mottakere. Antall mottakere av barnetrygd har økt med 54 000 siden 2004, og var 689 

000 personer i 2011. Antall engangsstønader ved fødsel og adopsjon har vært stabilt fra 

2007 til 2011, mens antall stønader til barnetilsyn og overgangsstønad har gått ned.  

Hovedformålet med innføringen av kontantstøtten var ”å bedre småbarnsfamilienes 

muligheter til en god barneomsorg”, samtidig som det ikke var nok barnehageplasser til alle, 

og ”familier som ikke benytter seg av eller ikke har tilbud om offentlige omsorgsløsninger 

som drives med statlig driftstilskudd”, skulle kunne velge å være hjemme.35 Kontantstøtten 

bryter med arbeidslinjen, i og med at det er en støtte til familier som ikke har barn i 

barnehage og i de fleste tilfeller ikke er yrkesaktive i perioden med små barn. Antall 

kontantstøttemottakere har sunket med 28 prosent, fra 91 100 mottakere i 2007 til 65 600 i 

2011.  

35 St.prp. nr. 53 (1997–1998), Innføring av kontantstøtte til småbarnsforeldre. 
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Neste oversikt (graf 10) viser det samme bildet som forrige graf, men her vises 

kontantoverføringene i millioner kroner mellom 2007 og 2012. 

Graf 10: Kontantoverføringer til barnefamilier – i mill. kroner 

 

Kilde: SSB. Kontantoverføringer til barnefamilier, bosatt i perioden 2007 til 2011 (ikke tall for 2008). Millioner 
kroner. Foreldrepenger ved fødsel, Engangsstønad ved fødsel og Stønad til barnetilsyn. Venstre akser viser 
beløp i mill. kr. som mottar ulike stønader, høyre akse viser beløp i mill. kr. som mottar barnetrygd. 

 

Totale utbetalinger til foreldrepenger var i 2011 14,5 milliarder. I tillegg til de direkte 

overføringene, har utviklingen i barnehagetilbudet og i permisjonsordninger hatt betydning for 

barnefamiliene. Det er tema for de neste avsnittene. 

Barnehager  

Kvinners økte yrkesaktivitet fra 1970 og fremover har ført til to store endringer i barne-

omsorgen: utvidelse av fødselspermisjoner og utbygging av barnehager. Det har i seg selv 

også bidratt til at vi har høy kvinnelig yrkesdeltakelse. Graf 11 illustrerer hvordan kvinners 

yrkesaktivitet har økt de siste 30 årene, og hvordan barnehageutbyggingen har fulgt etter. 

Som graf 11 nedenfor viser, har andelen hjemmeværende kvinner sunket fra rundt 50 

prosent (av arbeidsstyrken 16–74) i 1977 til 30 prosent i 2007, og i gruppen 25–54 år er det 

nå kun rundt 15 prosent hjemmeværende. Barnehagedekningen har økt betraktelig i samme 

periode, fra rundt 20 prosent i 1977 til over 89 prosent i 2011 for barn mellom ett og fem år.  

Det har vært en viktig politisk målsetning å få full barnehagedekning. Stortingsmelding nr. 24 
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(2002–2003) het: ”Om barnehagetilbud til alle – økonomi, mangfold og valgfrihet”, og 

reformen gikk gjennom i et enstemmig storting.  

Barnehagedekningen vokste i takt med kvinners deltagelse i arbeidslivet. Full barne-

hagedekning kom ikke før etter barnehageforliket i 2003. Full barnehagedekning gir mødre 

og fedre anledning til å velge å arbeide i stedet for å passe barn, men det gir også signal om 

at alternativer utenfor barnehagen blir vanskeligere å velge. 

 

Graf 11: Endring i yrkesaktivitet for kvinner og i barnehagedekning fra 1977 til 2007 

Kilde: SSB, tall i prosent. Andel kvinner i arbeidsstyrken og utvikling i barnehagedekningen fra 1–5 år. 

 

I dag går de fleste barn i barnehage, noe som også er reflektert i endrede holdninger til 

kjønnsroller fra 1970-årene og frem til i dag. I 1977 mente rundt 60 prosent av de intervjuede 

i SSBs fruktbarhetsundersøkelse at kvinner med barn under skolepliktig alder burde være 

hjemme og ta seg av barna. Andelen var sunket til 30 prosent bare 11 år etter. I 2007 var 

spørsmålet reformulert til om barn under skolepliktig alder sannsynligvis ville lide om moren 

var yrkesaktiv, og det var det kun 10 prosent som var enig i. Utbyggingen av barnehager er 

et forhold som reflekteres i holdningene. 
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Graf 12: Kvinners holdning til kjønnsroller – prosent som er enig i utsagnet 

Kilde: SSB/LOGG 2007/Fruktbarhetsundersøkelsen 1977/Familie- og yrkesundersøkelsen 1988. Spørsmålet 
endret seg mellom 1988 og 2007. 

 

Med dagens dekningsgrad for barnehager er det dessuten noen som nå stiller spørsmål om 

hvordan det på lengre sikt vil gå med barn som ikke trives i barnehage. Vi har ikke klare 

holdepunkter for å besvare dette spørsmålet ennå.  

Barnehageutbyggingen har styrt valget av barneomsorg. De ordningene som virkelig betyr 

noe, er knyttet til yrkesdeltakelse, og det har vært en sterk politisk vilje til å tilrettelegge mest 

mulig for å kunne være yrkesaktiv og ha barn. Som graf 12 nedenfor viser, har norske 

foreldre tatt oppfordringen. Nesten 90 prosent av barn mellom ett og fem år går i barnehage. 

Graf 12: Hovedtilsynsordning for barn 1–5 år. 2011, prosent  

Kilde: SSB, 2011, prosent. 

 
Bortsett fra barnehager er hjemmeværende foreldre den eneste omsorgsordningen av 
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Makspris i barnehage 

Da makspris i barnehage ble innført i 2003, var det først og fremst en gave til familier med 

romslig råd, siden familier med lavere inntekt i hovedsak betalte reduserte priser også 

tidligere. I dag har en fjerdedel av kommunene et system for å redusere oppholdsprisen i 

barnehager for lavinntektsfamilier, basert på behovsprøving. Oslo har eksempelvis en 

minimumspris på 830 kroner per måned. I tillegg har noen bydeler i Oslo, Drammen og 

Stavanger gratis kjernetid for lavinntektsfamilier.36  

For dem med høy inntekt kunne en barnehageplass tidligere koste opptil 5 000 kroner i 

måneden. Etter barnehageforliket er maksimal betaling per barn37 2 330 kroner måneden for 

familier med inntekt over 500 000. Dagens makspriser er dermed en sterk subsidiering, også 

av familier med høy inntekt. De betaler nå gjerne mer enn 20 000 kroner mindre per barn i 

året enn før maksprisen ble innført. Neste avsnitt ser på likestillingseffektene. 

 

Foreldrepenger og fødselspermisjon 

Lengden på fødselspermisjonen har økt mye de siste tiårene. I 1977 ble betalt 

fødselspermisjon utvidet fra 12 til 18 uker, og 11 år senere til 22 uker. I 1993 ble 

permisjonstiden med full lønn utvidet til 44 uker, eller 54 uker med 80 prosent lønn. Dessuten 

ble en fedrekvote på fire uker inkludert. I dag er permisjonen 47 uker med 100 prosent 

dekningsgrad eller 57 uker med 80 prosent dekningsgrad. Fedrekvoten ble utvidet til 12 uker 

i 2011, og videre til 14 uker fra 1.7.2013. Lange opphold i en yrkeskarriere kan påvirke 

hvordan man innretter seg og hvordan yrkeskarrieren fortsetter.  

Mange norske kvinner får i dag barn når de er godt over 30 år. Tapt arbeidsinntekt og 

verdiskaping fra en familie i 30-årene er normalt større enn fra en familie i 20-årene. 

Dessuten innebærer senere barnefødsler i pågående yrkeskarrierer at utgifter til fravær i 

forbindelse med syke barn øker, både for arbeidsgiver og samfunnet. Tidligere fødsler, 

eksempelvis mens man er under utdanning, vil kunne føre til færre foreldrepermisjoner og 

mindre fravær fra arbeidslivet senere. Det er også mulig at behovet for deltidsjobbing i 

forbindelse med små barn vil reduseres, dersom man har fått barn før man starter 

yrkeskarrieren for fullt. 

36 Startet som et prøveprosjekt i 2006, evalueringer så langt anbefaler utvidelse av ordningen. Ny evaluering 
følger i 2014, utføres av FAFO på oppdrag av BLD.  

37 Det gis søskenmoderasjon ved flere barn i barnehage. 
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Graf 2 viste gjennomsnittlig lønn for ulike aldersgrupper. Lønnen er høyere i 30-årene enn i 

20-årene, og gjennomsnittslønnen stiger over 20 prosent fra slutten av 20-årene til slutten av 

30-årene. Mange høyt utdannede kvinner har enda sterkere lønnsutvikling. Det betyr at når 

kvinner får barn i 30-årene, får de barn i en periode der lønnsutviklingen er betydelig, og hvor 

tapet av skatteinntekter og arbeidsinnsats for samfunnet er større enn for kvinner i 20-årene. 

Mange av dem får full foreldrepengedekning på 6 G fra NAV, og de som arbeider i bedrifter 

som tilbyr dekning av foreldrepenger ut over 6 G, får enda mer. Det er dyrt for bedriftene at 

høyt lønnede kvinner tar permisjon, og det skaper også større administrative og faglige 

problemer dersom de har nøkkelposisjoner. Permisjonsordningene blir dyrere, og utgifter til 

vikarer øker ved eldre relativt til yngre nybakte foreldre fordi de ofte er mer komplisert å 

erstatte. Av samme grunn vil eldre nybakte foreldre også kunne føre til en større 

merbelastning for deres arbeidskolleger. 

 

Hva betyr foreldrepenger og barnehagedekning for når man får barn? 

Barneregnskapet viser at yrkesaktive kvinner mottar klart mer i støtte i forbindelse med 

barnefødsler enn kvinner utenfor arbeidslivet. Tilknytning til arbeidslivet ligger som en 

premiss for utformingen av velferdsordningene for barnefødsler, uavhengig av utdanning og 

yrke. Skillet går mellom de som har yrkeslivstilknytning og de som ikke har det.  

Selv om det som oftest neppe er økonomiske ordninger unge mennesker tenker på før de får 

barn, er foreldrepenger og barnehagedekning viktig. Ellingsæter og Pedersen har 

dybdeintervjuet 90 unge mennesker, både menn og kvinner, med ulik bakgrunn og yrker, dog 

ikke arbeidsledige eller hjemmeværende. De skriver: 

I det norske velferdsregimet synes mødres yrkesaktivitet å være en viktig forutsetning for å få barn – 
på tvers av klasseskiller. Toforsørgermodellen er foreldreskapets økonomiske grunnstruktur for den 
nye generasjonen av foreldre…Dette er fruktbarhetens fundament i dagens norske velferdsstat… 
foreldrepermisjoner og barnehager er institusjonalisert som en del av unge voksnes 
forventningshorisont og tas rett og slett for gitt. Velferdsstatsordningene utgjør utvilsomt et sentralt 
fundament for (planlagt) organisering av foreldreskapet.38 

 

Økonomi er synonymt med trygghet, sikkerhet og stabilitet, noe alle kommende foreldre, 

uavhengig av bakgrunn, er opptatt av. Både i parforhold med høy utdanning og 

karriereambisjoner og i parforhold med mindre utdanning, er toforsørgermodellen nesten 

enerådende. To inntekter gir bedre muligheter til å skaffe seg bolig med plass til barn og 

38 Ellingsæter og Pedersen, ”Fruktbarhetens fundament i den norske velferdsstaten”, 26. 
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eventuelt bil og generelt sikre en tilfredsstillende levestandard. 39  Det er likevel noen 

forskjeller mellom ulike yrkesgrupper. Foreldre med høy utdanning venter med å få barn til 

de er godt etablert i arbeidslivet, det vil si mye lenger enn de seks månedene som skal til for 

å få full opptjeningsrett til foreldrepenger. Ellingsæter og Pedersen antar at kvinnene, som 

dette gjelder, gjør dette for å dempe risikoen for negativ innvirkning på yrkeskarrieren. 

Kvinner med lavere utdanning er mer indifferente til karriereutvikling, men er også 

yrkesaktive når de velger å få barn. Dessuten er kravene til lik levestandard, før og etter 

fødsler, høyere blant foreldre med høy utdanning og yrkeskarrierer. Foreldre med lavere 

utdanning er mer tilbøyelige til å redusere sitt eget forbruk til fordel for barna.  

Velferdsordningene i forbindelse med barn var noe unge yrkesaktive tok for gitt, og som de 

ikke satte seg godt inn i før de for alvor tenkte på å få barn. Foreldrepermisjon og 

barnehagedekning med subsidierte priser er svært godt kjent og blir oppfattet som viktige 

ordninger i forbindelse med det å få barn. Forskerne fant at kontantstøtten ikke var et 

alternativ for gruppen som ble intervjuet, men det kan ha noe å gjøre med utvalget, som ikke 

inkluderte hjemmeværende eller foreldre med svak tilknytning til yrkeslivet. Andre 

tilsynsordninger, som dagmamma, ble ansett å være et nesten umulig alternativ. Tilsyn var 

synonymt med barnehageplass.40 

En viktig observasjon kom ut av dybdeintervjuene med de unge (blivende) foreldrene: Unge 

med lavere utdanning og mindre karriereambisjoner er mer fleksible med hensyn til når de 

får barn. De oppnår det de oppfatter som økonomisk trygghet tidligere og kan derfor få barn 

tidligere. Tilsvarende kan høye krav til økonomisk stabilitet bidra til å forsinke barnefødsler 

og muligheter for flere barn for foreldre med høye karriereambisjoner.41 

De viktigste velferdsordningene trekker i retning av å vente med å få barn, særlig for unge 

mennesker som tar høyere utdanning og ønsker en yrkeskarriere. For blivende foreldre uten 

mulighet eller forventning om yrkestilknytning spiller ordningene liten rolle – de har ikke krav 

på dem uansett. For dem er det støtteordninger som kontantstøtte og barnetrygd, samt 

overgangsstønader og tilleggsstønader i forbindelse med andre trygder, som betyr noe.  

 
 
 
 
 
 

39 Ellingsæter og Pedersen, ”Fruktbarhetens fundament i den norske velferdsstaten”, 14. 

40 Ellingsæter og Pedersen, ”Fruktbarhetens fundament i den norske velferdsstaten”, 22—23. 

41 Ellingsæter og Pedersen, ”Fruktbarhetens fundament i den norske velferdsstaten”, 25. 
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Har familiepolitikken fremmet likestillingen? 

Vi har så langt i notatet vist at overføringer til barnefamilier utgjør betydelige beløp, men at 

de er skjevt fordelt. De viktigste overføringene er barnetrygd, foreldrepenger, kontantstøtte 

og subsidierte barnehageplasser. Av disse er kontantstøtten den klart minste, mens 

foreldrepenger og subsidierte barnehageplasser er de største.  

Ifølge forskning som er utført av Johnsen og Løken ved Universitetet i Bergen, har 

barnetrygden liten påvirkning på likestillingen. Forskerne finner også at ”flaggskipene” i 

familiepolitikken, barnehagestøtte og foreldrepenger, kun har en triviell effekt på likestillingen 

i arbeidslivet. Selv om likestilling er et av de viktigste målene med disse ordningene, har de i 

liten grad gitt endringer på dette området. 42  Forskerne Mari Rege og Ingeborg F. Solli 

konkluderer med at fedrekvoten har innvirket positivt på fedres deltakelse i omsorgsarbeid 

hjemme, ikke fordi mødrene har forandret sin yrkesdeltakelse, men fordi fedrene arbeider 

noe mindre.43   

Barnehagesubsidieringen har ført til en endring fra uformell til formell barnepass (se fordeling 

i graf ovenfor). Fedrekvoten har ikke ført til at kvinnene er mer yrkesaktive. Kontantstøtten 

virker klart hemmende på likestillingen, ved at den bidrar til at kvinner som mottar den, holder 

seg utenfor yrkeslivet, også etter at de ikke lenger mottar støtte.44  

Julian V. Johnsen og Katrine V. Løken ved Universitetet i Bergen skriver: ”Likestillingspolitikk 

som fremmer fulltidsarbeid og lik lønn for kvinner og menn, gir mest til de kvinnene som 

lykkes – de som faktisk klarer å delta i arbeidslivet på samme vilkår som menn. 

Familiepolitikken vil derfor hjelpe ressurssterke kvinner til å bli mer lik ressurssterke menn. 

De ressurssvake i samfunnet vil tape på en slik politikk, da de vil falle utenfor ordningene.”45 

Yrkesaktive med barn favoriseres gjennom en villet familiepolitikk, samtidig som 

familiepolitikken i mindre grad enn antatt har bidratt til mer likestilling. 

Familiepolitikken, brukt som likestillingsverktøy, ser ifølge de to forskerne ved UiB ut til å ha 

nådd en grense. Flere barnehager, større fedrekvote eller lengre fødselspermisjon ser ikke ut 

til å øke likestillingen. Menns deltakelse i omsorgsarbeid har så langt ikke bidratt til at kvinner 

deltar mer i yrkeslivet, men det er mulig at familiepolitiske tiltak rettet mot menns omsorg vil 

42 Julian V. Johnsen og Kathrine Løken, ”Ved veis ende: Har familiepolitikken spilt fallitt som likestillingsverktøy” i 
Nytt norsk tidsskrift, nr. 1, 2013.  

43  Mari Rege og Ingeborg F. Solli, ”The impact of Paternity Leave on Long-Term Father Involvement”. 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1649344 

44  NOU nr. 7, 2011, Velferd og migrasjon, http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/nouer/2011/nou-2011-
07.html?id=642496 

45 Johnsen og Løken, ”Ved veis ende: Har familiepolitikken spilt fallitt som likestillingsverktøy”.  

33 
 

                                                



civ i ta-rapport

bidra til økt likestilling på sikt. Den klareste konklusjonen er likevel at familiepolitikken har 

bidratt til en svært skjev subsidiering av barnefamilier, der aleneforsørgere og forsørgere 

som ikke er yrkesaktive, er den tapende parten. Det er dermed mulig å spørre om 

familiepolitikken er mangelfull, både som likestillingsverktøy og som støtte til familier som 

virkelig trenger det.46 Og sist, men ikke minst, vil neste kapittel vise at familiepolitikken har 

endret fødselsmønsteret i Norge radikalt, i disfavør av biologi, og av kvinner med mindre 

yrkesaktivitet. 

  

46 Se tittel artikkel i Nytt norsk tidsskrift, ”Ved veis ende: Har familiepolitikken spilt fallitt som likestillingsverktøy”.  
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FØDSELSREGNSKAPET 

Som vi har sett, har det de siste 40 årene skjedd store endringer i hvordan det legges til rette 

for barnefødsler og hvilken støtte hver enkelt har krav på. Her ser vi på hvordan dette har 

virket inn på kvinners fødselsrater og abortrater, og på når kvinner velger å få barn eller ta 

abort.  

Ordningene har trolig bidratt til at kvinner føder barn betydelig senere enn før. For første 

gang i historien får nå kvinner mellom 35 og 40 år flere barn enn kvinner mellom 20 og 25 år. 

Ordningene, som støtter opp under arbeidslinjen og dermed er mer gunstige, jo mer man 

tjener, bidrar til å skyve barnefødslene langt inn i 30-årene, siden man da får de største 

ytelsene.47  

Det betyr også at kvinner ikke lenger får barn i perioden der de er mest fertile. Arbeidslinjens 

skyggeside kan være flere barnløse, flere komplikasjoner ved fødsler og større utgifter til 

behandling av infertilitet.48 Eksempelvis kan rundt 30 prosent av økningen i antall keisersnitt 

tilskrives økt alder ved fødsel.49 Samtidig er aborttallene høye og stabile, selv om vi har god 

tilgang til prevensjon.50 Dagens støtteordninger legger ikke opp til at man skal bli foreldre i 

ung alder. 

 

Fødselsrater og aborter 

I 2011 ble det født 60 200 barn. Den norske fruktbarheten er under to barn per kvinne.51 Det 

er ikke høyt nok til at vi reproduserer befolkningen, selv om det i vesteuropeisk sammenheng 

er blant de høyere fruktbarhetsratene. Kvinner må i snitt få 2,1 barn for at befolkningen skal 

reprodusere seg selv.  

Kvinner som får barn sent, oppmuntret av arbeidslinjens incentiver til å skaffe seg utdanning 

og en yrkeskarriere før de får barn, får dårlig tid. Skal vi opprettholde fødselsratene, må flere 

47 Andre faktorer har selvsagt også betydning – for eksempel økt utdanningsnivå i befolkningen, endrede normer 
og holdninger og større variasjon i familiemønstre. 

48 Komplikasjoner i svangerskap er knyttet til mors alder. Dette er blant annet dokumentert i B. Jacobsson, L. 
Ladfors og I. Milsom. ”Advanced maternal age and adverse perinatal outcome”. i Acta Obstetricia et Gynecologica 
Scandinavia nr. (104) 4, 2004, 727-733. 

49 J. Grytten, L. Monkerud, T.P. Hagen, R. Sørensen, A. Eskild, I Skau, “The impact of hospital revenue on the 
increase in Caesarean sections in Norway. A panel data analysis of hospitals 1976-2005”, i BMC Health Serv Res. 
2011. 

50 Folkehelseinstituttet, Wholesaler-based drug statistics, 2009. 

51 Fruktbarhet er antall barn født per kvinne. 
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få mer enn to barn. Får man sitt første barn et stykke ut i 30-årene, er sjansene for at man får 

mer enn to barn svært små. 

Det ble markant færre fødsler blant kvinner mellom 25 og 30 år da svangerskapspermisjonen 

ble utvidet fra 18 til 44 uker midt på 1990-tallet. I dag er fødsler blant norske kvinner mellom 

20 og 25 år mindre vanlig enn før. I 1970 fikk 17 av 100 kvinnene i denne aldersgruppen 

barn hvert år. I dag er dette tallet nede i seks. Åtte prosent av de førstegangsfødende er 35 

år eller eldre.  

Gjennomsnittsalderen for førstegangsfødende har økt fra rundt 23 år i 1977 til 27,7 år i 2011. 

23 år var et historisk lavt nivå for førstegangsfødende, mens vi i dag ligger høyere enn det 

som har vært vanlig også i et lengre historisk perspektiv.  

Når kvinner blir eldre før de forsøker å få barn, er det flere som trenger behandling for 

infertilitet. Nesten halvparten av all behandling for barnløshet gis til kvinner over 35 år.52 Det 

fødes nå over 2 000 barn totalt etter prøverørsbefruktning i Norge per år, mange av dem er 

født av kvinner i denne aldersgruppen.53 Mange lykkes likevel ikke: Av de 2 980 påbegynte 

assisterte befruktningsforsøkene i 2009 og 2010 for aldersgruppen 35 år og oppover, ble det 

født 700 barn (530 fødsler).  

19,7 prosent av de fødende mødrene, med og uten behandling, var 35 år eller eldre i 2011. 

For 20 år siden var prosentandelen 9,8. Neste oversikt (graf 13) viser gjennomsnittsalderen 

for fødsler fra 1967 til 2011. Gjennomsnittsalderen for alle fødende er i dag nesten 30 år 

(29,8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

52 Assistert befruktning, tall fra Sosial- og helsedirektoratet for 2009 og 2010. 

53 Prøverør er et offentlig tilbud som gis kvinner opp til 40 år som en hovedregel. 
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Graf 13: Gjennomsnittsalderen for fødsler fra 1967 til 2011 

 

Kilde: Medical Birth Registry of Norway. www.mfr.no. Gjennomsnittlig alder for fødsler i Norge fra 1967–2011.  

I 2011 var det kvinner mellom 30 og 34 år som fikk flest barn. De ble fulgt av kvinner mellom 

25 og 29 år. Kvinner mellom 35 og 39 år fødte halvparten så mange barn som de to andre 

gruppene, men de var for første gang mer fruktbare enn de helt unge mødrene mellom 20 og 

24 år.  

Graf 14:  

 
Kilde: SSB 
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I graf 14 vises utviklingen i antall fødsler per 1000 kvinner i de ulike aldersgruppene fra 1971 

og frem til i dag. Kurven for 35–39 år krysser kurven for 20–24 år i 2011, mens gapet var på 

130 fødsler per 1000 kvinner i 1971. Da var 20–24 år den aldersgruppen som fikk flest barn.  

Det er et tankekors, siden kvinner under 30 år føder med betydelig mindre risiko enn kvinner 

over 30 år. En fjerdedel av fødende er 35 år eller eldre. 

Utviklingen viser en sterk forskyvning av fødslene de siste 40 årene. Tyngdepunktet for 

fødsler ligger i dag i 30-årene, og gjennomsnittsalderen for førstegangsfødende er langt opp i 

20-årene. Kvinners inntreden i yrkeslivet, kombinert med sjenerøse ordninger, er trolig 

hovedårsaken til denne forskyvningen.54 

Bildet ville vært enda tydeligere, hadde det ikke vært for et annet moment, innvandring fra 

ikke-vestlige land. Kvinner fra ikke-vestlige land får i gjennomsnitt dobbelt så mange barn 

som norske kvinner. Av kvinner under 25 år som får barn i Oslo, er over 50 prosent ikke-

vestlige, og totalt står Ikke-vestlige kvinner for 25 prosent av barnefødslene i Oslo.  

Neste oversikt viser antall fødsler blant ikke-vestlige innvandrere og norske kvinner i Oslo i 

1999. Ikke-vestlige kvinner får barn tidligere enn norske kvinner. Deres mest fruktbare alder 

er mellom 25 og 29 år, mens tyngdepunktet for norske kvinner ligger mellom 30 og 34 år. 

Tallene er fra 1999, men mønsteret er ikke endret. Snarere viser forrige oversikt at norske 

kvinner får barn stadig senere.  

At førstegangsfødende i Norge i snitt er i underkant av 28 år, skjuler store variasjoner. 

Norskfødte kvinner får sitt første barn senere. Sannsynligvis er de rundt 30 år i snitt. 

Førstegenerasjonsinnvandrere får sitt første barn tidligere og bidrar til at snittet ligger under 

30 år. Eksempelvis har førstegenerasjonsinnvandrere fra afrikanske land en fødselsrate på 

3,27, mens innvandrere samlet ligger på 2,26. 55 Etterkommere, eller annengenerasjons-

innvandrere, nærmer seg norsk alder for førstegangsfødende, selv om det foreløpig ikke er 

mange som har blitt gamle nok til å få barn. Nesten 85 prosent av dem er fortsatt under 20 

år.56 Etterkommerne etter innvandrerne gifter seg senere og får færre barn. På sikt vil det 

bety at alderen for førstegangsfødende vil stige, og tilsvarende at fødselsraten vil synke, 

dersom vi ikke stadig får nye førstegenerasjonsinnvandrere som opprettholder dagens 

mønster for fødsler.  

54 Se graf 11, som viser barnehageutbygging og kvinnelig yrkesdeltakelse de siste 40 årene. Se også Johnsen og 
Løken, ”Ved veis ende: Har familiepolitikken spilt fallitt som likestillingsverktøy”, ”Rettigheter til fødselspermisjon 
[sterkt utvidet i beg. av 1990-tallet]…bidro til at det er de som lykkes med å være i arbeidslivet som også nyter 
godt av velferdsordningene.” For å lykkes i arbeidslivet, kreves det utdanning etter videregående skole, samt tid til 
å etablere seg i yrkeslivet.  Se også Naper, ”Kvinner som får engangsstønad ved fødsel.” 

55 K. Henriksen, L. Østby og D. Ellingsen, Innvandring og innvandrere 2010, SSB, 2010.  

56 Marius Doksheim og Kristin Clemet, De nye seierherrene (Oslo: Civita, 2012), 17. 
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Graf 15: Andelen fødsler blant fremmedkulturelle og norske kvinner i ulike aldersgrupper i Oslo 

i 1999, prosent  

 
Kilde: Tidsskrift for den norske legeforening, nr. 14, 2002 http://tidsskriftet.no/article/548286. Tidsskriftet bruker 
betegnelsen fremmedkulturelle. Fremmedkulturelle inkluderte kvinner som selv var født eller hvor begge 
foreldrene var født i et annet land enn nordiske land (Norge, Sverige, Danmark, Finland eller Island) eller andre 
vestlige land (EU, Sveits, USA, Canada, New Zealand eller Australia). 

 

Bruken av prevensjon har økt betydelig de siste 40 årene, men antall aborter per år har 

lenge vært stabilt på rundt 15 000.57 I 2012 var tallet 15 216 aborter, 22 prosent av alle 

påbegynte svangerskap. Det er fødselsratene hos yngre kvinner som har sunket dramatisk 

som følge av prevensjon. Graf 16 nedenfor viser utviklingen i antall aborter for kvinner 

mellom 15 og 49 år. Antall aborter i de yngre aldersgruppene økte etter at abortloven kom i 

1977, men tallene har siden midten av 1990-tallet vært relativt stabile.58 Årsaken er økt bruk 

av prevensjon. Helsesøstre og jordmødre har fått rett til å skrive ut p-piller til jenter i alderen 

16 til 19 år. Ungdom får subsidiert prevensjon. Det er antall påbegynte svangerskap som har 

endret seg mest blant kvinner under 25 år. En betydelig nedgang i antall påbegynte 

svangerskap for unge kvinner under 25 år har ikke gjort store utslag i aborttallene, men i 

lavere fødselstall. Forebygger man aborter ved prevensjon, forebygger man også 

gjennomførte svangerskap.59 

 

 

57 F. E. Skjeldestad, ”Prevensjonsbruken i Norge i 2005”, i Tidsskrift for Den norske Legeforening, nr.21, 2007.  
http://tidsskriftet.no/article/1606623. Folkehelseinstituttet, “Rapport om svangerskapsavbrudd for 2012”, 
http://www.fhi.no/dokumenter/8875f5a68d.pdf 

58 M. Vlietman, AA. Sarfraz, A. Eskild, “Induced abortion: a means of postponing childbirth? Changes in maternal 
age at induced abortion and child birth in Norway during 1979-2007”, i Acta Obstetricia et Gynecologica 
Scandinavia, nr. 89 (12),  2010, 1564-1570. 

59 http://www.bt.no/nyheter/innenriks/Rekordlave-tall-for-tenaringsaborter-2897581.html?xtor=RSS-
2&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter#.UZoNXytubx5 
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Graf 16: Utviklingen i antall aborter per 1000 kvinner mellom 15 og 49 år, prosent 

Kilde: SSB og Folkehelseinstituttet. For 1995 finnes bare tall for svangerskapsavbrudd etter kvinnens fødselsår. 
Svangerskapsavbrudd per 1 000 kvinner i 5- års aldersgrupper er derfor beregnet ved interpolasjon mellom 
fødselsår. 

 

Abort er vanligst blant unge kvinner og kvinner med lav utdanning. En undersøkelse fra Oslo 

fra 2000–2002 viser at over 50 prosent av påbegynte svangerskap blant etnisk norske 

kvinner mellom 20 og 25 år endte med provosert abort. Kvinner med høy utdanning ble 

oftere gravide og tok færre aborter.60 Den høyeste forekomsten av aborter er blant kvinner 

mellom 20 og 24 år, og det har ikke endret seg siden 1980.  

Utviklingen kan tyde på at unge kvinner tar abort fordi de vil vente med å få barn til ”det 

passer”. En annen årsak kan være at de ikke har fast partner. Kvinner med karriere- og 

utdanningsambisjoner vil økonomisk få langt bedre støtteordninger om de venter med å få 

barn til de har begynt en yrkeskarriere. Unge kvinner med lav utdanning vil kunne være i en 

situasjon der de ikke har økonomisk mulighet til å oppfostre et barn og derfor velger abort. I 

begge tilfeller fører dette til at færre barn blir født av unge mødre. Graf 17 viser fødsels- og 

abortmønsteret for norske kvinner, bosatt i Oslo, i perioden 2000 til 2002. 

 

 

60  Anne Eskild, Britt-Ingjerd Nesheim, Bjørn Busund, Lars Vatten og Siri Vangen, ”Childbearing or induced 
abortion: the impact of education and ethnic background. Population study of Norwegian Pakistani women in Oslo, 
Norway”, i Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavia, 2007. 
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Graf 17: Antall fødsler og aborter etter alder for norske kvinner i Oslo, 2000–2002  

Kilde: Childbearing or induced abortion, SSB, Abortregisteret. Abortraten er antall aborter per 1000 kvinner i 
fruktbar alder. Abortraten vises på høyre akse, antall fødsler og antall aborter vises på venstre akse. 

 

Tyngden av fødslene ligger i aldersgruppen 30 til 34 år, og det fødes nesten like mange barn 

til sammen for aldersgruppene 35 år og oppover som i aldersgruppen 25 til 29 år. Abortraten 

i aldersgruppen 20 til 24 år er høy. Grafen er en god illustrasjon på hvordan fødslene skyves 

oppover i alder, både ved at antall aborter er høyt blant unge kvinner, og ved at de fleste får 

barn når de er godt over 30 år. 

Graf 18 viser den samme perioden, 2000 til 2002, her delt inn etter utdanningsnivå. Her er 

alle fødende norske kvinner i Oslo inkludert.61 Antall aborter er lavest i gruppen som har 

høyskoleutdanning, mens den er høyest for gruppen som kun har grunnskoleopplæring eller 

ingen opplæring. Unge norske kvinner uten utdanning ser ut til ofte å velge abort fremfor å få 

barn.  

 

 

 

 

 

61 Norske kvinner er i studien ”Childbearing or induced abortion” definert som kvinner født i Norge. 
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Graf 18: Andel av alle norske kvinner i Oslo som føder barn eller tar abort etter utdanningsnivå,  
2000–2002 

  
Kilde: Childbearing or induced abortion, SSB, Abortregisteret. Norske kvinner, prosent. 

 

Fruktbarhetsraten i Vest-Europa, inkludert Norge, sank betydelig fra 1960 til 1980, fra nesten 

2,9 til 1,9 barn i gjennomsnitt per kvinne. Til forskjell fra andre europeiske land, har den 

norske fruktbarhetsraten tatt seg noe opp igjen siden 1980, mens den særlig i Sør-Europa 

har falt videre, helt ned til mellom 1,2 og 1,3. Etter 1990 har den norske raten flatet ut på et 

nivå rundt 1,9. Problemet er at en fruktbarhetsrate på 1,9 ikke reproduserer befolkningen. Vi 

har, ved hjelp av en villet familiepolitikk, lagt forholdene til rette for å kunne kombinere arbeid 

og omsorg for barn, men vi har også skjøvet fødselsmønstret i en retning der mulighets-

rommet for å få barn biologisk har skrumpet inn betydelig. Norge har lykkes bedre enn 

mange andre land både med å legge til rette for å kombinere familie og arbeid og å øke 

fruktbarhetsraten, men det er likevel nødvendig å forbedre dette ytterligere. 

Det er viktig å være klar over at statistikken for antall fødsler skjuler mange forskjeller mellom 

ulike grupper av kvinner. Gjennomsnittsalderen ved fødsel for en høyt utdannet norsk kvinne, 

bosatt i Oslo, er mye høyere enn landssnittet, og fruktbarhetsraten er i dag holdt oppe av at 

mange innvandrerkvinner får flere enn to barn. Anne Lise Ellingsæter og Eirin Pedersen 

skriver i Tidsskrift for samfunnsforskning: 

 
En hovedtendens er at forskjellene i barnetall mellom utdanningsgruppene er blitt mindre (Kravdal & 
Rindfuss 2008). Fra 1940- til 1964-kohorten var det en betydelig nedgang i barnetall blant dem med 
lavest utdanning; stabilitet i mellomgruppene; og en svak økning blant de med høyeste 
utdanningsnivå (master eller høyere). Høyt utdannede menn får flere barn, samtidig som det er 
registrert en økning i andelen barnløse i denne gruppen. Men det er blant menn med lavest 
utdanning at barnløsheten er størst. Barnløshet blant kvinner har tidligere vært mest utbredt blant 
dem med høyt utdanningsnivå, altså motsatt av situasjonen blant menn. Men forskjellene i 
fruktbarhet blant kvinner er blitt mindre; i 1964-kohorten var det færre kvinner med høy utdanning 
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som forble barnløse enn tidligere, og de fikk flere barn (Lappegård, Noack & Rønsen, under ut-
givelse). Forskjellen mellom utdanningsgruppene når det gjelder tidspunktet for det første barnet, har 
imidlertid økt: Jo høyere utdanning, jo senere får man det første barnet. Dette gjelder både blant 
kvinner og menn (ibid.).62 (min kursivering) 

 

Neste oversikt viser hvordan antall aborter og antall fødsler har utviklet seg for ulike 

aldersgrupper fra 1980 til 2007. Antall aborter har vært relativt stabilt i hele perioden, men 

med en viss økning i aldersgruppen 20 til 24 år og i gruppen 35 til 39 år. Den mest markerte 

utviklingen er reduksjonen i antall barnefødsler blant unge kvinner og den store økningen i 

begge gruppene over 30 år. De førstegangsfødendes alder vises på venstre akse, mens 

fruktbarhetsraten vises på høyre akse.  

Graf 19: Fruktbarhet for norske kvinner og gjennomsnittsalder for førstegangsfødende 

Kilde: SSB 

 

Denne grafen viser at fertiliteten har økt fra det lave 70-tallsnivået, men den sier samtidig at 

vi venter stadig lenger med å få barn. 

Det er også mulig å se på fødsler og aborter for ulike aldersgrupper på landsbasis i hele 

perioden fra 1980 til 2007. For aldersgruppen 20 til 24 år har antall aborter økt noe, fra 22 

per 1000 kvinner i 1980 til 29,5 per 1 000 kvinner i 2007. Antall fødsler per 1000 kvinner i 

denne aldersgruppen har sunket mye. I 1980 var tallet 97,3 og i 2007 var det 60,5. Dette er 

den aldersgruppen der kvinner er mest fertile i biologisk forstand. I den neste aldersgruppen, 

62 Ellingsæter og Pedersen, ”Fruktbarhetens fundament i den norske velferdsstaten”, 6. 
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25 til 29 år, er også fertiliteten høy. Her har antall aborter per 1 000 kvinner gått opp fra 16,2 

til 22,4, mens fødslene har vært stabilt på mellom 120 og 125. Det kan være at økningen i 

aborter i disse to aldersgruppene er en villet handling, fordi man vil ha barn først etter at det 

praktiske med utdanning, arbeid og bolig er ordnet.  

 

Graf 20: Fødsler og aborter per 1000 kvinner i ulike aldersgrupper 1980–2007 

          

 

Går vi til den neste gruppen, kvinner mellom 30 og 34 år, er endringene store. Her ses de 

virkelige resultatene av endringene i velferdsordningene. Abortraten per 1 000 kvinner har 

vært stabil på rundt 14 til 15, mens fødslene har økt betydelig. I 1980 var tallet 67,8 per 1000 

kvinner, mens det i 2007 var 123,2. Den biologiske evnen til å få barn etter fylte 30 år, og 

spesielt etter 37 år, er sterkt nedadgående, samtidig som de fleste kvinner er godt inne i sin 

yrkeskarriere. 

 

 
Kilde: ”Induced abortion” i Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavia. Antall aborter (sterk rød), antall fødsler 
(svak rød) og sum fødsler og aborter (blå) per 1000 kvinner i ulike aldersgrupper. 
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For den siste gruppen av kvinner, mellom 35 og 39 år, har endringene også vært betydelige. 

I denne aldersgruppen er sjansene for svangerskapskomplikasjoner og generell risiko ved 

fødsler økt betraktelig. Hvis kvinner i større grad får barn i den perioden av livet de er mest 

fruktbare, det vil si i 20-årene, vil risikoen for svangerskapskomplikasjoner gå ned. Utgifter til 

behandling av barnløse vil også reduseres. I denne siste aldersgruppen er kvinnene godt i 

gang med en yrkeskarriere. Lange permisjoner og tid med små barn må kombineres med en 

yrkeskarriere. Noen klarer balansen, andre opplever tidsklemme, reduserer sin arbeidstid 

eller tar et avbrekk i yrkeslivet. 

Aborter per 1 000 kvinner i denne aldersgruppen har ligget på litt over 11, mens antall fødsler 

har økt kraftig. Særlig etter 1986 har det vært en jevn stigning. I 1980 var antallet fødsler per 

1 000 kvinner 21,9, og i 2007 var det 54,1. Det er ingen gode biologiske grunner til at kvinner 

helst bør få barn etter at de er 35 år. Det er derimot gode økonomiske grunner til at de bør 

det, siden foreldrepengeutbetalingene er høyere.  

Samfunnsmessig er det ikke sikkert at det er heldig at kvinner får barn så sent. Vi har 

allerede nevnt svangerskapsrisiko og helseutgifter, men i tillegg kommer tapte lønnsinntekter, 

fravær i en produktiv periode og dyre støtteordninger, både for det offentlige og for bedriftene. 

Dessuten har denne rapporten vist at det er mulig å stille spørsmål ved likestillingsmålet. Et 

langt avbrekk i en yrkeskarriere vil være omtrent umulig å hente inn igjen. Og sist, men ikke 

minst, er det mulig å stille spørsmål ved hvordan barna vokser opp når mor og far må 

oppfylle arbeidslinjen i praksis. 
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KONKLUSJON 

Målet med støtten til barnefamilier må være at man skal føde barn og ha ressursene til å ta 

vare på dem på en god måte.  

Det er mange muligheter for økonomisk støtte når man får barn i Norge, men støtte-

ordningene er klart mest gunstige for kvinner som er yrkesaktive. Foreldrepenger og barne-

hagesubsidier utgjør mye høyere beløp enn kontantstøtte, overgangsstønad og 

engangsstønad. Støtten til barnefamilier påvirker når vi føder barn og hvor mange barn som 

fødes. 

Det har skjedd store endringer i fødselsmønstret i løpet av de siste 30 årene. Norske kvinner 

får barn senere, og de får dem mens de er i gang med en yrkeskarriere. De som ikke er 

yrkesaktive, tar flere aborter og har dårligere støtteordninger. Arbeidslinjen legger til grunn at 

så mange som mulig er yrkesaktive, og reproduksjonen styres økonomisk slik at det er 

lønnsomt å få barn senere og ha god arbeidsinntekt som grunnlag for foreldrebetaling. 

Høytlønnede, yrkesaktive kvinner får mest støtte. De tjener økonomisk på å vente med å få 

barn til de har opparbeidet seg rettigheter i yrkeslivet. De får dermed barn i en periode der 

lønnsutviklingen kunne vært betydelig, og hvor tapet av skatteinntekter og arbeidsinnsats for 

samfunnet er større enn for kvinner i 20-årene. Dessuten vil de få et avbrekk i yrkeskarrieren, 

noe som kan påvirke likestillingen mellom kjønnene i negativ retning. Fordi de får barn sent, 

får de sannsynligvis færre barn enn de kunne fått, dersom de fikk barn tidligere. 

Kvinner som mottar kontantstøtte, vil ofte også samsvare med gruppen av kvinner som også 

mottar andre ytelser, som ulike trygdeytelser, og som befinner seg i lavinntektsfamilier.63 

Inntektssammensetningen i lavinntektsfamilier består i mye større grad av stønader enn av 

arbeidsinntekt. Lavinntektsfamilier kan enten være familier med lavinntektsyrker eller 

deltidsarbeid, enslige forsørgere eller familier der en eller begge er utenfor yrkeslivet. Den 

viktigste stønaden for lavinntektsfamilier er barnetrygden. Med noen forbehold, er 

konklusjonen at det har blitt flere lavinntektsfamilier som følge av at barnetrygden ikke har 

vært justert siden 1996. Dagens støtte til foreldre treffer ikke godt nok de familiene som 

virkelig trenger støtte. Om de skal få en større kontantbetaling, eller om det finnes andre 

støtteordninger, som gratis kjernetid i barnehage, bør diskuteres. 

Generelt har norske kvinner utsatt perioden med barn. Det har ført til at de har lange 

permisjoner i trettiårene, og tid med små barn må kombineres med en yrkeskarriere som er i 

full gang. Noen klarer balansen, andre opplever tidsklemme, reduserer sin arbeidstid eller tar 

63 Epland og Kirkeberg, ”Barn i familier med lavinntekt: Er effekten av kontantstøtten spist opp av redusert 
barnetrygd”, www.ssb.no. 

46 
 

                                                



civ i ta-rapport

et avbrekk i yrkeslivet. Dessuten har godt tilgjengelig prevensjon for yngre kvinner ført til at 

unge kvinner, om de likevel blir gravide, tar abort fordi de vil vente med å få barn til ”det 

passer”. En annen årsak kan være at de ikke har fast partner eller vil bli ferdig med 

utdanningen, og helst være godt i gang med yrkeskarrieren, før de stifter familie. Kvinner 

med karriere- og utdanningsambisjoner vil økonomisk få langt bedre støtteordninger om de 

venter med å få barn til de har begynt en yrkeskarriere. Unge kvinner med lav utdanning vil 

kunne være i en situasjon der de ikke har økonomisk mulighet til å oppfostre et barn og 

derfor velger abort. I begge tilfeller fører dette til at færre barn blir født av unge mødre. 

For alle kvinner vil det være biologisk gunstig å få barn i 20-årene. Det ville gjøre det lettere å 

få flere barn. Om kvinnene senere velger yrkeskarriere og videre utdanning, ville de kunne 

følge et mer uavbrutt mønster og slik sett ha samme karriere- og lønnsutvikling som menn. 

Ordningene vi har i dag, oppmuntrer kvinner og menn til å få barn sent, etter at de er godt i 

gang med sine yrkeskarrierer. Dersom flere får barn tidligere, kan den mest intense 

barneperioden være over før eventuelle karrierer i yrkeslivet starter for alvor. En kvinne som 

har fått barn i 20-årene, vil kunne arbeide mer uavbrutt fra 30-årsalderen frem til 

pensjonsalder.  

Det er mer lønnsomt å få barn når man er i arbeid, men kombinasjonen arbeid og 

barneomsorg er krevende for mange, selv med god barnehageutbygging. Ordninger som 

oppfordrer kvinner til å få barn tidligere, vil kunne bidra til at kvinner, uansett yrkeskarriere og 

utdanning, får flere barn, at de føder barn når de er mest fertile, at de kan starte karriereløp 

mer parallelt med menn, og at yrkeskarrieren kan forløpe uten lange avbrekk.  

  

47 
 



civ i ta-rapport

MULIGE LØSNINGER 

Familiepolitikken er tett sammenvevd med likestillingspolitikken og arbeidslinjen. Her er noen 

forslag til hva som kan gjøres for å bedre valgmulighetene for blivende foreldre, samt sørge 

for at de som trenger støtte, får det: 

• Barnetrygden kan prisjusteres og eventuelt økes ytterligere. En prisjustering vil gi en 

månedlig trygd på 1 275 kroner, mot dagens 970 kroner. Det vil bety at utbetalingene 

til barnetrygden vil øke fra 14,7 mrd. kroner til rundt 19 mrd kroner (2011-tall). 

Fordelingsutvalget anbefalte en slik justering av barnetrygden i 2010.  

• Dagens kontantstøtte kan fjernes, samtidig med at barnetrygden økes. Dagens 

kontantstøtte gis bare opp til 23 måneder og er på 3 303 kroner pr måned (19 – 23 

måneder). Småbarnstillegget i barnetrygden, som behovsprøves, kunne kompensert 

for kontantstøtten for lavinntektsfamilier. Fjerning av kontantstøtten ville bety en 

reduksjon i utbetalinger på 1,3 mrd i 2011. Dessuten anbefales en generell 

gjennomgang av ulike stønadsordninger for enslige med tanke på forenklinger. 

• Makspris i barnehagene belønner dem med god inntekt. Det er vellykket med gratis 

kjernetid for lavinntektsfamilier i Oslo, det kan flere kommuner vurdere. Inntektstapet 

bør dekkes av dem med høye inntekter, slik at maksprisen økes fra dagens 2 330 

kroner, for familiene med høyest inntekter. 

• Permisjonsordningene bidrar til at særlig mor er lenge borte fra arbeidslivet i 

forbindelse med barnefødsler. Likestillingsvirkningene av innføringen av fedrekvoten 

er små. Permisjonsordningene bør ikke utvides videre, verken for far eller mor. 

• Unge mødre og fedre under utdanning bør motiveres til å få barn, og i hvert fall ikke 

tape på det. Kvinner som får barn før og etter endt utdanning har nå lite gunstige 

velferdsrettigheter. Perioden for ettergivelse/omgjøring av studielån til stipend er i 

dag på ett semester og kan forlenges. Det kan gjøres ved ettergivelse av deler av 

lånet etter endt utdanning med barnefødsler underveis.64 Et annet tiltak kan være 

gratis barnehageplass, minimum i kjernetiden, for foreldre som får barn under 

utdanning.  

 

  

64 Foreningen ”Studenter med barn” har blant annet engasjert seg i dette temaet. 
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DET STORE BARNEREGNSKAPET

Av Mathilde Fasting

Norske barnefamilier har tilbud om rause permisjonsordninger, kontantstøtte, et godt barnehage-
tilbud og barnetrygd, og Norge er et av verdens mest likestilte land. Familiepolitikken skal 
oppfylle en rekke mål. Vi ønsker at det fødes og oppdras barn. Vi ønsker likestilling og størst 
mulig livskvalitet for foreldre og barn. At man kan kombinere arbeid og familieliv er også viktig, 
både fordi vi trenger arbeidskraften og skatteinntektene, fordi både kvinner og menn stort sett 
ønsker å være yrkesaktive, og fordi det gir familiene større økonomisk trygghet.

I denne rapporten ser vi på hvordan støtten til barnefamilier er utformet, hvem som kan motta 
ulike former for støtte og hvilke økonomiske incentiver barnefamiliene står overfor. 
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