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Vi er vant til å tenke på den nordiske familiepolitikken 
under ett, som noe som støtter kvinnenes deltakelse  
i arbeidslivet, menns aktive tilstedeværelse i familien 

og barns velferd. Den nordiske barneomsorgspolitikken blir 
ofte sett på som støtte for en familiemodell der begge  
foreldrene er aktive forsørgere og også omsorgsgivere. Dette 
bildet vil vi gjerne formidle til resten av verden, men hvor like 
er de nordiske landene egentlig når man ser litt nærmere på 
barneomsorgspolitikken? Hvordan støtter offentlig politikk 
likestillingen i familien i de nordiske landene? Hva kan  
avsløres når man gjør en nærmere analyse av barneomsorgs-
politikkens rasjonalitet og logikk?

Minna Rantalaiho tar i denne rapporten utgangspunkt i en 
sammenligning mellom den norske og finske barneomsorgs-
politikken med spesielt fokus på kjønn. Den viser hvordan 
mål og intensjoner som ikke alltid er i samsvar med hverandre 
kan føre til indre spenninger i familiepolitikken både 
i Norge og i Finland. Når politikkens 
formål ikke er entydig kan det 
være vanskelig å nå målet, for 
eksempel likestilling mellom 
kjønnene.
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Forfatterpresentasjon  

Minna Rantalaiho har en mastergrad i sosialpolitikk fra Tammerfors Uni-
versitet i Finland (1997) og har også kompetanse innenfor faget sosialt 
arbeid. I 2000 startet hun som stipendiat ved Norsk senter for barneforsk-
ning (NOSEB) i Trondheim. Der jobbet hun med avhandlingen 
”Konstruksjoner av barndom og velferdsstatens barnomsorgspolitikk”, og i 
prosjekter om barn og sosialt kapital samt barn, rettigheter og medbor-
gerskap. Kjernen i hennes forskningsinteresse er den nordiske barnom-
sorgspolitikken i et kjønns- og barndomsperspektiv. Fra 2007 har hun ar-
beidet ved Nordisk institutt for kunnskap om kjønn (NIKK) i det EU-
finansierte forskningsprosjektet FEMCIT, der hun ser nærmere på kvinne-
bevegelsens rolle i kvinnenes sosiale medborgerskap i Finland og Norge. 
Neste år kommer to av hennes publikasjoner om nordisk barnomsorgspoli-
tikk: ”'Flexible flexibility': Norwegian politics of day care” i Kjørholt A.T. 
& Qvortrup, J. (red.) The modern child and the flexible labour market. 
Child care policies and practices at a crossroad? Palgrave Macmillan, og 
”Rationalities of cash for child care: the Nordic case” i Sipilä, J. Repo, K. 
& Rissanen, T. (red.) Cash for child care: the consequences for caring 
mothers. Cheltenham: Edgar Elgar. 
 
Denne rapport er et resultat av et NIKK-prosjekt om effektene av familie-
politiske ordninger for likestilling mellom kjønnene. Samme prosjekt har 
også resultert i Regnbågsfamiljers ställning i Norden. Politik, rättigheter 
och villkor. Oslo: NIKK publikationer 2009:1. 
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1. Innledning: samfunnsendring og familiepolitikkens 
utfordringer1

Både i de nordiske landene og ellers i Europa har den utbredte sysselsettin-
gen blant kvinner, samt endringer i familielivet og befolkningsutviklingen, 
satt spørsmålene om å forene arbeid og familie på dagsordenen (Bonoli 
2007; Lewis 2006a; Taylor-Gooby 2004). Høy sysselsettingsgrad sees som 
en forutsetning for en bærekraftig etterindustriell økonomi, noe som inne-
bærer universalisering av lønnet arbeid (Esping-Andersen 1999; Esping-
Andersen 2002a, b; jfr. også Lewis & Giuallari 2005; Hobson et al. 2006). 
Den europeiske velferdspolitikken støtter seg til en voksen arbeidstaker-
modell (adult worker model) som forutsetter at arbeidskraften til enhver 
arbeidsdyktig voksen person, inkludert småbarnsforeldre, står til dispo-
sisjon for markedet (Lewis 2006a). Som resultat av generelle endringer i 
arbeidsmarkedet, har toinntektsfamiliemodellen blitt normen for å sikre 
familienes økonomi (Crompton & Lyonette 2006). Sysselsetting av kvin-
ner sees også som en win-win-strategi som er nyttig ikke bare for kvinnene, 
men også for familier, velferdsstaten og økonomien. Samtidig som kvin-
ners deltakelse i arbeidslivet har blitt mer utbredt, har imidlertid også et-
terspørselen etter omsorgstjenester økt (f.eks. Duvander et al. 2005). Det å 
forene omsorgsarbeid og lønnet arbeid, og i den forbindelse oppnå likestil-
ling mellom kjønnene, har blitt en sentral del av strategien til den post-
industrielle velferdsstaten. Det er et voksende press mot velferdsstaten om 
å tilfredsstille behovene til foreldre med jobb (Ellingsæter & Leira 2006a). 
Velferdsstaten spiller en sentral rolle når det gjelder hva forholdet mellom 
kvinner og menn i samfunnet bygger på og hvordan det utvikler seg (Orloff 
1993; se også Anttonen 1994: 205). Sett fra et likestillingsperspektiv er det 
selvfølgelig ikke likegyldig hva velferdsstatens idé om å forene arbeid og 
familie bygger på, dvs. hvordan omsorgen forstås, hvordan rettigheter og 
ansvar i forhold til omsorg organiseres, og hvordan man prøver å kartlegge 
og løse spørsmålene tilknyttet likestilling mellom kvinner og menn.  

 

I den nordiske familiepolitikken har man fremhevet betydningen av li-
kestilling mellom kjønnene og man har aktivt debattert årsaker til og følger 
                                                        

1 Denne rapporten er i hovedsak skrevet i 2007. Kap. 4-5 har noen fotnoter med uppdatert in-
formasjon. 
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av etableringen av ikke-likestilling (Ellingsæter & Leira 2006a; Leira 
2002). Ansvar og rettigheter som gjelder omsorg har vært diskutert siden 
slutten av 1960-årene. Den gangen ble oppmerksomheten rettet mot forut-
setninger for og følger av kvinnenes deltakelse i yrkeslivet og siden 1970-
årene ble man mer positiv til at mødre hadde lønnsarbeid. Velferdsstaten 
begynte å dele omsorgsbyrden med kvinnene og støttet tanken om å forene 
kvinnenes arbeid og familieliv og styrke kvinnenes selvstendige økonomi-
ske stilling (Julkunen 1994; Ellingsæter 1999). Utgangspunktet for fami-
liepolitikken ble da familiemodellen med to lønnsmottakere, og den sentra-
le målsettingen med politikken var å forbedre kvinnenes stilling. Dette 
bidro til beskrivelsen av den nordiske velferdsstaten som kvinnevennlig 
(Hernes 1987). På begynnelsen av 1990-tallet begynte den nordiske fami-
liepolitikken også å omfatte menn. En av de sentrale målsettingene var å 
oppfordre menn til å delta i ulønnet omsorgs- og husholdningsarbeid, spe-
sielt barnestell. Fedreskapet kom på dagsordenen.  

I sammenligninger av internasjonal familiepolitikk har de nordiske vel-
ferdsstatene blitt skilt ut som egen gruppe (Deven & Moss 2002; Bettio & 
Plantenga 2004; Finch N. 2006; Crompton & Lyonette 2006). Giuliano 
Bonoli (2007) anser at de nordiske landene har stått bedre rustet enn andre 
land til å løse utfordringer knyttet til endringer i den postindustrielle sam-
funnsstrukturen. Til tross for dette er realisering av likestilling mellom 
kjønnene i de nordiske landene imidlertid et uavsluttet kapittel, særlig når 
det gjelder spørsmål vedrørende omsorg av små barn. Man har hatt store 
forventninger til familiepolitikken som har tatt likestilling mellom kjønne-
ne alvorlig, men ut fra kvinners og menns likestillingsperspektiv har man 
tolket resultatene for den progressive nordiske familiepolitikken dit hen, at 
de kan gi grunn til en viss grad av pessimisme (Haas & Hwang 1999; 
Skrede 2004). Denne observasjonen er også det viktigste enkelmotivet for 
denne artikkelen. 

Det har vært forsket relativt mye på nordisk familiepolitikk. Spesielt 
familiepolitikkens konstruksjon (dvs. system) og etos har blitt beskrevet fra 
forskjellige synsvinkler (f.eks. Anttonen & Sointu 2006; Bergqvist et al. 
1999; Ellingsæter & Leira 2006a; Hiilamo 2002; Leira 2002; Satka & Ey-
dal 2004). Også bruken av familiepolitiske goder og tjenester og resultat-
virkninger har blitt presentert i mange studier (f.eks. Baklien et al. 2001; 
Haataja 2004; Rønsen 2004; Salmi & Lammi-Taskula 2004; Takala 2000). 
I flere studier har man lagt vekt på spørsmål om å forene familie og arbeid. 
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De nordiske landene har også som hovedregel vært representert i sammen-
lignende studier av internasjonal familiepolitikk (f.eks. Gauthier 1996; 
Lewis 2006b; Pfenning & Bahle red. 2000). Som denne artikkelens over-
skrift viser, konsentrerer man seg her om de indre spenninger og konflikter 
i den nordiske familiepolitikken. Internasjonale sammenligninger viser 
trekkene i den nordiske familiepolitikken som støtter opp om likestilling 
mellom kjønnene og forening av familie og arbeid (se f.eks. Crompton & 
Lyonette 2006), og det er vanlig at familiepolitikkens indre spenninger 
ignoreres eller marginaliseres i analysene (jfr. Ellingsæter 1998). Når man 
istedenfor fokuserer på innsiden av det nordiske regimet er det mulig å 
innta en mer kritisk holdning (jfr. Mahon 2002b: 11-12).  

Jeg begrenser min analyse til norsk og finsk familiepolitikk og spørsmål 
i den sammenheng som gjelder omsorg av små barn i lys av å forene arbeid 
og familie. Jeg konsentrerer meg altså om omsorgsspørsmålet og ser på det 
fra kvinners og menns likestillingsperspektiv. Likestilling er ikke et enty-
dig begrep og dets innhold diskuteres kontinuerlig. I det fellesnordiske 
likestillingsprogrammet (Med fokus på køn 2006: 27) defineres likestilling 
som ”en likelig fordeling av makt og innflytelse, at kvinner og menn skal 
ha samme rettigheter, plikter og muligheter på alle områder i livet samt et 
samfunn uten kjønnsrelatert vold.” I den nordiske velferdsstaten har fami-
liepolitikken vært et sentralt redskap for likestillingspolitikk, og likestilling 
mellom kvinner og menn har vært et sentralt utgangspunkt og prinsipp for 
familiepolitikken. Likestilling mellom kvinner og menn – som i familiepo-
litikken – er imidlertid ikke konstant, men formes i forhold til strukturelle 
og kulturelle samfunnsendringer og også via forskjellige aktører (Leira 
2006; Holli 2003). Ved å kartlegge spørsmål i tilknytning til omsorg og de 
foreslåtte løsningsmodellene, er målsettingen for denne artikkelen å vise 
hvordan endringer i betydningen av likestilling mellom kvinner og menn 
har påvirket den nordiske familiepolitikken.  

Jeg har valgt Norge og Finland som cases først og fremst fordi man i 
begge landene har (sett ut fra kjønnenes likestillingsperspektiv) gjennom-
ført en todelt familiepolitikk (Leira 2002; Ellingsæter 2003). Familiepoli-
tikken har på den ene siden utfordret kjønnete strukturer og praksiser innen 
omsorg, men på den annen side også sementert dem "på stedet hvil". I 
begge tilfellene har familiepolitikken altså vært fokusert på å bygge ned 
kjønnete strukturer og praksiser innen omsorg, og fordeling av omsorg 
mellom kvinner og menn har vært et viktig utgangspunkt, spesielt innenfor 
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rammen av utvikling og fornyelse av foreldrepermisjonsordningen, der 
man siden begynnelsen av 1990-tallet har mer aktivt oppmuntret menn til å 
ta foreldrepermisjon.2 Via foreldrepermisjonsrettighetene har familiepoli-
tikken aktivt og åpenlyst prøvd å styre kvinners og menns valg når det 
gjelder arbeidslivet i en retning som utfordrer kjønnstrukturen. I begge 
lands familiepolitikk har man imidlertid samtidig fått forsterket tanken om 
valgfrihet som en del av en velfungerende moderne familiepolitikk. I sin 
mest rendyrkede form har den materialisert seg som økonomisk støtte 
(kontantstøtte) for uformell omsorg av små barn under 3 år.3

Jeg skal konsentrere meg om de to nevnte omsorgspolitiske goder 
(foreldrepermisjons- og kontantstøtteordningen) og den spenningen som 
fremkommer mellom likestillingspolitikk og familiepolitikk med familiens 
valgfrihet i fokus. Jeg har valgt en diskuterende tilnærmingsmåte. Jeg 
nærmer meg familiepolitikk som en prosess som er kontinuerlig åpen for 
forhandling og under endring, og jeg forstår familiepolitikk som en helhet 
dannet av dens formelle struktur og tolkninger av den. I det perspektivet 
jeg har valgt, fremheves betydningen av familiepolitiske diskurser (talemå-
ter som gjelder familiepolitikk). Fra et slikt perspektiv forutsetter endring 
av familiepolitikken ikke endringer i selve strukturen, men endringen kan 
også skyldes at man får en annen forståelse av familiepolitikken. Jeg ser 

 Kontantsøtte 
har blitt tilbudt familier som et alternativ til omsorgstjeneste, og man har 
argumentert med at dette øker foreldrenes mulighet til å organisere omsorg 
for sine barn på den måten som de selv synes er best. Der hvor foreldre-
permisjonspolitikken i begge landene har konsentrert seg om hvilket kjønn 
omsorgen har, har kontantstøtten formelt blitt presentert som et 
kjønnsnøytralt familiepolitisk gode. Brukere av kontantstøtte er imidlertid 
nesten uten unntak kvinner. I Norge i 2006 var under 7 prosent av motta-
kerne menn (SSB 2007: tabell 145). Finland har lignende tall. I 2004 var 
under 6 prosent av alle foreldrene som fikk kontantstøtte menn (Kela 
2007a: 252). Derfor har man også ansett at kontantstøtten har styrket den 
såkalte familistiske dimensjonen (Leira 2002) i familiepolitikken og 
kjønnsforskjellene innenfor den ulønnete omsorgssektoren har blitt forster-
ket (Brandth et al. 2005; Anttonen 2003).  

                                                        
2 Hovedtrekkene i foreldrepermisjonsordningen er presentert i vedlegg 1. 
3 Kontantstøtte her refererer til både den finske og norske ordningen. Systemene i disse to land 

skiller seg betydelig fra hverandre, men i begge tilfellene er det snakk om et familiepolitisk gode 
av typen "cash for care", noe som tilsvarer termen kontantstøtte etter min oppfatning. Hovedtrek-
kene i den norske og finske kontantstøtten er presentert i vedlegg 2. 
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ikke bort fra betydningen av å forske på endringer i familiepolitikkens 
formelle struktur og konsekvenser av endringene, men jeg mener det er 
like viktig å forske på endringer i tolkningene av den.  

Jeg støtter meg til nordisk og europeisk (sammenlignende) forskning på 
dette området i tillegg til familiepolitiske dokumenter som gjelder omsorg 
for små barn. Artikkelen deles i fire deler. Først ser jeg kort på omsorgs-
begrepet i forbindelse med forening av arbeid og familie, og deretter be-
skriver jeg likestillingsparadokset i den nordiske familiepolitikkmodellen. 
De forskjellige delene har som målsetting å gi teoretiske redskaper for 
analyse av endringer i norsk og finsk familiepolitikk, som følger senere. I 
den empiriske delen konsentrerer jeg meg om å beskrive endringer i om-
sorgsspørsmålet i den norske og finske familiepolitikken som gjelder 
foreldrepermisjon og kontantstøtte. Jeg avslutter artikkelen min med å 
diskutere retning/visjon for den nordiske familiepolitikken, og i den for-
bindelse viser jeg også kort til de siste endringene i familiepolitikken på 
Island, i Sverige og i Danmark. Basert på endringene kan det være aktuelt 
å spørre om prinsippet om valgfrihet er i ferd med å bli en del av den nor-
diske familiepolitikkens etos?  

2. Om forholdet mellom familiepolitikken og "omsorgens 
kjønn" 

Care is a central analytic referent in social policy: a point at which social and 
cultural transformations meet with changing relations of welfare (Williams 
2001: 470-471; jfr. Daly & Lewis 2000). 

 
Lønnet arbeid for kvinner er blitt en norm i de nordiske landene. At kvin-
ner deltar i arbeidslivet, har imidlertid ikke medført at omsorgsarbeid er 
blitt likestilt på en tilsvarende måte. Ut fra et generelt nivå fordeler ulønnet 
omsorgsarbeid seg i praksis ujevnt, slik at det belaster kvinner mer enn 
menn. Kvinners hovedansvar for ulønnet omsorgsarbeid svekker dermed 
deres stilling og muligheter på arbeidsmarkedet. Thomas Boje (2006: 213) 
nærmer seg denne saken fra en annen retning ved å slå fast at så lenge 
lønnet arbeid er kjønnet, vil også betingelsene for foreldreskap forbli kjøn-
net. Ved å støtte seg til forskningsdiskusjonen rundt dette emnet, hevder 
Boje at likestilling i foreldreskapet kun kan oppnås ved at medbor-
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gerskapsmodellen politiseres og inkluderer hensynet til kjønn (ibid.). En 
slik modell bidrar til jevnere fordeling av ulønnet arbeid og omsorg, men 
er kun mulig dersom:  

care and unpaid work are recognised as equally important for social participa-
tion as paid work, and thereby being an integrated part of the individual's rights 
and obligations as a citizen (ibid.: 213).  

 
I stor grad er det spørsmål om et møte mellom to kulturer – familie-
/foreldreskapskultur og kultur rundt lønnet arbeid – samt konflikter mellom 
disse og omsorgsarbeid (jfr. Salmi 2004a). En forutsetning for å kunne 
fordele uformelt ulønnet omsorgsarbeid (og husholdningsarbeid) på en 
jevnere måte er at menn tar enda større del av omsorgsansvaret enn tidlige-
re, og således reduserer opphopning av belastning som følge av omsorg-
sarbeid på kvinnelige lønnstakere. 

Mennenes andel av omsorgsarbeid har økt. Endringen anses imidlertid å 
foregå for sakte, og et hinder som anses å bidra til dette er de kulturelle 
betydningene som omsorgen representerer og som fremdeles identifiserer 
omsorg primært som kvinnenes ansvarsområde. Mulighetene for endring 
gjennom familiepolitikken er blitt ansett som begrensede, og man har be-
gynt å forutsette endring også i arbeidslivet. Det ser også ut til at i endring 
av omsorgsfordeling er et såkalt "Catch 22"-problem: en jevnere fordeling 
av omsorgsansvaret mellom kvinner og menn forutsetter en endring i både 
familie- og arbeidslivet, dvs. at det ene er forutsetningen for det andre.  

I en velferdsstat er medborgerskap og sosiale rettigheter i stor grad ba-
sert på lønnet arbeid (Ellingsæter 1999). Med universalisering av lønnet 
arbeid har omsorg blitt identifisert som et samfunnsspørsmål. Det å løse 
omsorgsspørsmål har vært ansett som forutsetningen for et bærekraftig 
velferdssamfunn, og dette har også blitt mainstreamspørsmålet innen 
forskning av velferdsstater (se f.eks. Esping-Andersen 1999, 2002a, b; 
Esping-Andersen & Sarasa 2002; Korpi 2000; Taylor-Gooby 2000). Jane 
Lewis (2006; se også Lewis & Giuallari 2005) fremhever at omsorgs-
spørsmålene er sentrale dersom man ønsker at en voksen arbeidstaker-
modell skal gjelde alle borgere. Lewis hevder det ikke vil være mulig å 
lykkes med aktiveringspolitikk som kun vektlegger betydningen av lønnet 
arbeid og ikke tar hensyn til omsorgsspørsmål og synspunktene til både de 
som gir og de som tar imot omsorg. Man må også være oppmerksom på at 
ikke all omsorg kan settes bort utenfor familien. Spesielt i den feministiske 
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omsorgens etikk (se f.eks. Sevenhuijsen 2000) har man kritisert tanken om 
det frie individet som gjør sine selvstendige valg uten omsorgsansvar, og 
fremhevet at omsorg gjelder oss alle på en eller annen måte. Andrea 
Doucet (2001: 347; jfr. Salmi 2004b) som har forsket spesielt på omsorg 
utført av menn, har også bemerket at i tillegg til forbindelser mellom ar-
beid og familie, burde man fokusere på vekselvirkning mellom familie og 
det enda større institusjonelle og sosiale feltet rundt familien, samt den 
kulturelle og moralske dimensjonen av omsorg som dette gjenspeiler.  

Omsorg sees stadig oftere som en helhet. Man forstår den som en sak 
som gjelder alle, noe som har en stor samfunnsmessig betydning. Det fo-
kuseres på variasjon av omsorgssituasjoner og omsorgens subjekter som er 
både de som trenger omsorg og de som utfører omsorgsarbeid, dvs. kvin-
ner, menn og også barn. Hvem gir omsorg til hvem, på hvilke betingelser 
og med hvilken berettigelse, er imidlertid et resultat av en prosess med 
mange årsaker som påvirkes også av utenforstående aktører og instanser 
utenfor subjektene. Velferdsstaten er en slik aktør. Med henvisning til 
omsorgens samfunnsmessige betydning, begrunner Mary Daly og Jane 
Lewis (2000; 1998) viktigheten av å danne seg en forestilling om omsorg. 
De mener at det er vesentlig viktig å forske på omsorgspolitikkens logikk 
og berettigelse, og på denne måten synliggjøre omsorgens oppgaver og 
stilling i samfunnssystemet.  

Da Daly og Lewis (1998: 6) utviklet sitt begrep om sosial omsorg, de-
finerte de omsorg som en aktivitet som tilfredsstiller både fysiske og 
emosjonelle krav til folk som er avhengige av andre. Definisjonen omfatter 
både normative, økonomiske og sosiale rammebetingelser for tildeling og 
utføring av omsorgsarbeid. For det første er omsorg arbeid som utføres av 
noen. Dette medfører studier av hvordan velferdsstaten deltar i utformin-
gen av omsorgsarbeidets innhold, omsorgsarbeidets karakter og forholdene 
rundt utførelsen. Omsorgens sosiale bånd skiller den imidlertid fra annen 
type arbeid. Omsorgsarbeid utføres ofte i en situasjon som er definert av 
familieansvar eller annet tilsvarende ansvar for de nærmeste (samtidig kan 
omsorgsarbeid være emosjonelt givende for den som utfører dette arbei-
det). Man tilnærmer seg omsorg – i motsetning til annen type arbeid – på 
en normativ måte, og omsorgens relasjoner og motiver blir en del av vur-
deringsprosessen. Statens rolle kan studeres i forhold til gjeldende normer: 
hvordan forholder staten seg til disse? Bekrefter eller utfordrer staten gjel-
dende omsorgsnormer? I tillegg er omsorg en aktivitet som medfører både 
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økonomiske og følelsesmessige kostnader. Når man studerer velferdssta-
tens rolle kan man spørre seg hvordan man skal fordele omsorgens kostna-
der på individ- og samfunnsnivå? Hvilke omsorgsmodeller familiepolitik-
ken går inn for, henger sammen med hvilke normer og verdisyn som leg-
ges i omsorgsbegrepet, og har samfunnsmessige konsekvenser.(ibid.).  

Selv om man ikke lenger snakker om omsorg som et kvinnearbeid, men 
som en sosial rettighet (Anttonen 1997: 139), og i visse sammenhenger 
også som en rett til å la være å yte omsorg, er kjønnsfordelingen av om-
sorgsarbeid ”tradisjonsbundet” også i de såkalte kvinnevennlige nordiske 
landene. Omsorg er fremdeles en av de mest kjønnete praksisene i de nor-
diske land (Bergman 2004; se også Mahon 2002b). Fransesca Bettion og 
Janneke Plantenga (2004: 90) sier også at velferdsordningene vedrørende 
omsorg kan ha påvirket omfanget av omsorgsbyrden, men ikke så mye 
fordelingen av omsorg mellom kvinner og menn. Anneli Anttonen (2001: 
32) bemerker at "man kan ikke snakke om omsorg på en kjønnsnøytral 
måte fordi omsorg er fremdeles først og fremst en kvinneoppgave, enten de 
vil eller ikke." Imidlertid ser man eksempler på at det i diskusjoner om 
omsorg for små barn stadig snakkes oftere om de ukjønnete kategoriene 
”foreldreskap” og ”familie”. Dermed tilnærmer man seg omsorg som om 
den var kjønnsnøytral (Ellingsæter & Leira 2006a). I den nordiske familie-
politiske diskusjonen har man også begynt å bekymre seg over den knappe 
tiden foreldre tilbringer med sine barn, og man ønsker å tilby familier al-
ternativer og valgfrihet, slik at de kan bygge sin omsorgsløsning i samsvar 
med familiens behov. Betyr dette at man har begynt å overse kjønn i den 
familiepolitiske diskursen (jfr. Julkunen 2001)? I så fall er det viktig å 
spørre hva som er i ferd med å skje. Har man ikke klart å fullføre "identifi-
kasjon av omsorg som et samfunnsspørsmål" (Anttonen 1997: 139)? 

3. Likestillingsparadoks i den nordiske familiepolitikken  

Familiepolitikken omfatter mange målsettinger som har å gjøre med fami-
liens samfunnsmessige stilling, oppgaver og familiemedlemmenes velferd. 
Man kan tilnærme seg familiepolitikken som en prosess hvor velferdssta-
ten definerer sin egen og familiens ansvar for barnepass og oppdragelse 
(Finch 1989). Hvordan familiepolitikken er oppbygd (dvs. økonomiske 
overføringer og tjenester) sier noe om hvordan velferdsstaten definerer 
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omsorg; hva innebærer god omsorg, hva forutsetter den, hvem gjelder den 
osv.; og hvordan den definerer familie og familieliv (jfr. Forsberg & Nät-
kin 2003). Ved å undersøke endringer i familiepolitiske beslutninger og 
omsorgspraksis, kan man illustrere endringer: i) i forholdet mellom stat, 
familie og marked (også tredje sektor) som produsenter av omsorg; ii) i 
forholdet mellom økonomiske fordeler, bidrag og tjenester; iii) i forholdet 
mellom omsorgsaktører; samt iv) i forholdet mellom kjønnene og v) mel-
lom generasjoner (Daly & Lewis 2000, se også Williams 2001). I denne 
artikkelen fokuserer jeg på endringer først og fremst i forholdet mellom 
stat og familie og i forholdet mellom kjønnene.  

Familiepolitiske ordninger representerer velferdsstatens institusjonelle 
støtte til enkelte familiemodeller (Ellingsæter 2003). Siden begynnelsen av 
1990-tallet har forskningen problematisert hvordan kombinasjonen av 
familie og arbeid har blitt oppfattet i ulike velferdsstatsmodeller og hvor-
dan man har prøvd å løse dette. Spesielt feministisk sammenlignende vel-
ferdsstatforskning har fokusert på velferdspolitikkens kjønnete påvirknin-
ger (f.eks. Sainsbury 1994; 1999). Velferdsstater har blitt analysert etter 
forskjellige typer av omsorgsmodeller og modeller for lønnsarbeid (Bettio 
& Plantenga 2004). Disse modellene kan være nyttige i analysen av hvor-
dan familiepolitikken har endret seg i Norge og Finland, som i den sam-
menlignende velferdsstatforskningen oppfattes som å tilhøre ett og samme 
nordiske velferdsregime. I europeisk sammenligning skiller de nordiske 
landene seg fra andre velferdsregimer ved at de offentlige omsorgstjene-
stene er dekkende, og familienes rolle som produsenter av omsorg er bety-
delig mindre enn i andre land (ibid.). Omsorg i de nordiske landene er i 
større grad et offentlig ansvar (dvs. defamilisert, Leira 2002).  

I de nordiske landene har statens rolle i familiepolitikken vært, og er 
fremdeles, generelt mer aktiv enn i de fleste andre velferdsstater. Familie-
politikken hviler på prinsippet om at alle voksne, inkludert småbarnsfo-
reldre, har lønnet arbeid. De nordiske landene har også blitt beskrevet med 
begrepet om såkalt ”svak mannlig forsørgelse” (weak male breadwinner-
hood) (Lewis 1992), og toinntektsfamiliemodell (Korpi 2000).4

                                                        
4 Sammenlignet med de nordiske land har familiepolitikken i land med liberalt velferdsstat-

system slik som Storbritannia, vært konsentrert om behov, og problemene omkring forening av 
arbeid og familie har i stor grad blitt overlatt til markedets avgjørelse. I land med konservativt 
regime, som f.eks. Tyskland, har statens økonomiske støtte til barnefamilier vært betydelig, men 
når det gjelder spørsmål rundt omsorg, har staten bevisst holdt seg vekk og overlatt defi-
nisjonsmakten til familien. Regimene er hele tiden i bevegelse, og beskrivelser av dem må studeres 

 Siden 
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småbarn trenger kontinuerlig omsorg og stell, har en implementering av 
familiemodellen med to lønnstakere krevd at spørsmål relatert til kombi-
nasjon av arbeid og familie måtte løses. De nordiske velferdsstatene garan-
terer familier både tid, penger og tjenester for å kunne tilrettelegge omsor-
gen. Hovedpilarene i den familiepolitiske støtten er en dekkende og sjene-
røs foreldrepermisjonsordning og et offentlig barnehagetilbud av høy kva-
kvalitet som er tilgjengelig for alle. Til tross for at vektlegging og tilpas-
ning av familiepolitikken varierer fra det ene nordiske land til det andre, 
forenes landene av en sterk konsensus om den samfunnsmessige betydnin-
gen av en offentlig familie- og barneomsorgspolitikk (Ellingsæter & Leira 
2006a; Bergman 2004). 

Helheten bestående av "mamma"-, "pappa"- og "foreldre"permisjon og 
et offentlig barnehagetilbud ble utformet allerede på 1970-tallet (Leira 
2006). Fordi stadig flere kvinner gikk inn i arbeidslivet, førte dette til at 
problemer omkring det å kombinere arbeid med familie ble stadig tydelige-
re. Det kom krav om økt støtte til foreldrepermisjon og offentlige barneha-
getilbud. Ordningene var nødvendige for at mødre kunne sikres økonomisk 
selvstendighet, for at barn kunne få et godt pedagogisk tilbud, og for å 
dekke samfunnets behov for arbeidskraft (jfr. Leira 1992; Rauhala 1996). 

I den nordiske familiepolitikken ble eksistensen av mannlig omsorgspo-
tensial identifisert allerede på 1970-tallet, men det var særlig fra slutten av 
1980-tallet menns foreldrerolle og betydningen av forholdet mellom mann 
og barn, ble en del av den familiepolitiske diskursen (Rantalaiho M. 2003). 
Dette beskriver Johanna Lammi-Taskula (2007) som en "politisering av 
farskap". Farskapets politisering kan tydeligst ses i form av fastsetting av 
kvoter av foreldrepermisjon for menn, og det er gjennom disse kvotene at 
velferdsstaten aktivt har prøvd å endre fordelingen av omsorgsansvar mel-
lom kvinner og menn. Fedrekvoten ble innført først i Norge, i 1993. De 
andre nordiske landene har deretter hver for seg fulgt Norges eksempel. I 
Sverige ble en måned lang fedrekvote introdusert i 1995, og i 2002 ble den 
forlenget til to måneder (Valdimarsdóttir 2006: 30-31). Den tre måneder 
lange fedrekvoten på Island ble tatt gradvis i bruk på begynnelsen av 2000-
tallet (ibid.). I Danmark ble fedrekvoten introdusert i 1997, men fjernet et 

                                                                                                                          
med en viss forsiktighet. Sammenlignet med de nordiske land har både det liberale og konservative 
regimets idé om familien vært basert på en todeling der omsorgs- og forsørgelsesansvar har blitt 
skilt fra hverandre og familiepolitikken har i praksis støttet konseptet om mannlig forsørgelse 
(Lewis 1992; Mahon 2002b) 
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par år senere i forbindelse med regjeringsskiftet i 2001 (Rostgaard 2002; 
Borchorst 2006). I den finske foreldrepermisjonsordningen ble fars bo-
nuspermisjon, som ligner fedrekvoten i andre land, introdusert i 2003.  

Å gi menn en egen barneomsorgspermisjon har blitt sett på som en ra-
dikalisering av familiepolitikken. Fedrekvoten som Norge introduserte, var 
en unik familiepolitisk innovasjon. Kvoteordningen oppmuntrer menn til å 
yte omsorg og legitimerer dermed omsorg som en del av menns liv (Hob-
son 2002; Klinth 2002; Brandth & Kvande 2003; Lammi-Taskula 2007). 
Familiepolitikken de nordiske landene har rettet mot menn, kan tolkes som 
en universalisering av omsorg og en utfordring av omsorgens kjønnssys-
tem. Nancy Fraser (1994) har beskrevet det å gjøre den kvinnelige livs-
stilsmodellen til norm for velferdsstaten som en nøkkel til å oppnå likestil-
ling mellom kjønnene:  

Such a welfare state would promote gender equity by dismantling the gendered 
opposition between breadwinning and caregiving. It would integrate activities 
that are currently separated from one another, eliminate their gender coding, 
and encourage men to perform them too (ibid.: 611). 

 
Som jeg påpekte innledningsvis, har man gjennomført også andre typer 
familiepolitiske reformer i de nordiske landene. I Finland og Norge tilbys 
foreldre kontantstøtte som ikke tar stilling til spørsmålet rundt fordelingen 
av omsorgsansvaret. Omsorgsstøtten er blitt begrunnet i en diskurs som 
konstruerer omsorg som et valg som tilhører familien, som en måte å for-
bedre familiens muligheter til å organisere omsorg av småbarn på den må-
ten som passer dem best (Anttonen 1997; Leira 2002). I motsetning til 
fedrekvoten, som har vært med på å bygge ned og utfordre omsorgens 
kjønn, er kontantstøtte et utrykk for en familiepolitikk som ignorerer be-
tydningen av kjønn som en samfunnsorganiserende faktor. 

Studier av familienes omsorgsstrategier viser at det er enkelte sider ved 
det nordiske regimet som ikke bryter med dets likestillingsidealer. Staten 
er en aktiv omsorgsaktør i alle nordiske land, men i modellenes etisk-
normative grunnlag, som brukes for å ordne omsorgsformer og -relasjoner, 
finnes det likevel forskjeller. En sentral forskjell er hvordan de forskjellige 
landene forholder seg til den tradisjonelle arbeidsfordelingen når det gjel-
der omsorg. Da Rianne Mahon (2002a) analyserte konkurrerende euro-
peiske modeller for omsorgens betingelser, beskrev hun den finske om-
sorgspolitikken med begrepet ny-familistisk (jfr. Leira 2002 om re-
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familisering) samtidig som hun mente at Danmark og Sverige fulgte en 
egalitær modell.5

Mahon er imidlertid ikke alene om sin tolkning. Mange som forsker på 
omsorgspolitikk understreker betydningen av hjemmeomsorg for små barn 
når de tolker omsorgspolitikkens karakter. En av disse forskerne er Arn-
laug Leira (2002), som har beskrevet hvordan offentlige støtteordninger 
har ført til en re-familisering av omsorg i de nordiske landene. Om-
sorgspermisjoner har blitt forlenget, og støtten til hjemmeomsorg for små 
barn har styrket familiens formelle rolle som en aktør med ansvar for om-
sorgen.  

 Den ny-familistiske modellen støtter opp om den ufor-
melle småbarnsomsorgen i familien. Valgfrihet står sentralt både som en 
målsetting og en metode, men dette utfordrer ikke omsorgens kjønnede 
strukturer. Visjonen om den egalitære modellen for organisering av omsorg 
er derimot fornyende, og til og med radikal. Den har som målsetting å 
skape en situasjon hvor både kvinner og menn har mulighet til å ta om-
sorgsansvar og til å delta på arbeidsmarkedet på lik linje. I motsetning til 
den ny-familistiske modellen prøver omsorgspolitikken som følger den 
egalitære modellen, aktivt å endre eksisterende arbeidsfordeling av omsorg 
(ibid.). I tillegg til foreldrepermisjoner som skal støtte opp om fordelingen 
av omsorgsansvar for barn mellom fedre og mødre, går den egalitære mo-
dellen inn for at foreldrene skal ha lett tilgjengelige universelle og rimelige 
barneomsorgstjenester, der barna har rett til tidlig pedagogisk tilbud uav-
hengig av foreldrenes arbeidssituasjon. Omsorgsarbeid identifiseres og 
anerkjennes som arbeid (de som tilbyr omsorg har yrkesutdanning osv.), 
og det skal kontrolleres på en demokratisk måte (dvs. gjennom medvirk-
ning av ansatte, foreldre og det sivile samfunn). Ved nærmere analyse av 
Mahons definisjon slår det en likevel hvor lite den finske (eller den norske) 
familiepolitikken skiller seg fra den egalitære modellen, eller hvor mye et 
familiegode, dvs. kontantstøtte, kan endre tolkningen av familiepolitikkens 
visjon (jfr. Salmi 2006a).  

Man har vendt seg til å tenke på den nordiske familiepolitikken som de-
familiserende (Esping-Andersen 1999; Leira 2002). Som tidligere påpekt 
har den nordiske velferdsstaten gjennom familiepolitikken støttet opp om 
kvinners muligheter til å kombinere lønnet arbeid og familieliv, og på den-

                                                        
5 Norge er ikke inkludert i Mahons sammenligning, men basert på kriteriene som er brukt i 

analysen, kan landet plasseres i gruppen som representerer modellen av den nyfamilistiske om-
sorgspolitikken. 
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ne måten oppmuntret kvinners selvstendige familieforsørgelse.6

De lange foreldrepermisjonene inneholder et likestillingsparadoks, fordi 
det i praksis er kvinner som tar de fleste permisjonsdagene (se vedlegg 4). 
Kontantstøtten styrker dette trekket ytterligere. I likhet med foreldreper-
misjon er også kontantstøtten i utgangspunktet et kjønnsnøytralt gode, og 
støtter dermed i prinsippet like mye menns og kvinners omsorgsytelse som 
foreldre. I praksis er det derimot nesten uten unntak kvinner som bruker 
kontantstøtten. Prinsippet om valgfrihet som kontantstøtten er basert på, 
kommer dermed i konflikt med familiepolitikken, som også har forpliktet 
seg til å endre kjønnede praksiser. Som resultat av dette oppstår det en 
spenning mellom målsettingene i familiepolitikken. 

 Ut-
gangspunktet for familiepolitikken har altså vært en idé om familiemodel-
len med to likestilte lønnsmottakere, noe som kommer til syne i foreldre-
permisjonsytelser som kompenserer tap av inntekt for den forelder som 
skal ha barneomsorgspermisjon, samtidig som man sikrer kontinuiteten i 
bindingen til arbeidslivet. Kontantstøtten, et fast beløp uavhengig av 
foreldrenes stilling i arbeidsmarkedet, støtter ikke opp om ”arbeidslinjen” 
som oppmuntrer til deltakelse i arbeidslivet ved å tilby rettigheter knyttet 
til det (jfr. Håland 2001) og som har vært typisk for den nordiske familie-
politikken. 

4. Endring av den norske og finske familiepolitikken: mot en 
fleksibel familiepolitikk  

Spørsmålet om å forene familie og arbeid har vært diskusjonstema i den 
nordiske familiepolitikken helt siden 1960-tallet (Leira 1992). I Finland 
begynte kvinnene tidlig å delta i yrkeslivet (Jallinoja 1979; Rantalaiho L. 
1994), og fra 1970-tallet ble det vanligere at også norske mødre hadde 
lønnsarbeid (Ellingsæter 1999).7

                                                        
6 I praksis har den de-familiserende familiepolitikken neddempet konflikter mannen opplever 

mellom å forene arbeid og familie, samtidig som den har styrket de eksterne sosiale forholdene 
mellom barnas hjem og familie og samfunnet rundt dem. 

 I begge land skjedde kvinnenes inntog på 

7 I Norge begynte kvinnene å utføre lønnet arbeid senere enn i Finland. Dessuten var deltids-
arbeid mye mer utbredt blant norske kvinner. Det var først på 1990-tallet at heltidsarbeid ble mer 
utbredt enn deltidsarbeid blant mødrene til barn mellom 0 og 6 år (Sletvold 2000: 15). Når man 
sammenligner arbeidstidmodeller, oppstår spørsmål om forhold mellom kvinners deltidsarbeid og 
velferdstatens arbeidsmarked- og omsorgspolitikk (jfr. også Ellingsæter 1992). Deltidsarbeidmo-
dellen er synlig i den norske familiepolitiske argumentasjonen og for eksempel i arbeidstidsregle-
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arbeidsmarkedet før barneomsorgstjenestene var utbygd (Leira 1992; Ris-
sanen 2001). På 1960- og 1970-tallet ble konflikten mellom familie og 
arbeid behandlet som et kvinnespørsmål. Et av de viktigste likestillingspo-
litiske prosjektene i de nordiske landene på 1970- og 1980-tallet var å 
oppmuntre kvinners deltakelse på arbeidsmarkedet ved blant annet å satse 
på økt barnehageutbygging (Leira 1998: 364). I Finland forhandlet man om 
"en ny kjønnsavtale om kvinners rolle som ’lønnstakermor’” (Rantalaiho 
L. 1994: 21-22), og også ideologisk ble kvinners lønnsarbeid normalisert 
(Julkunen 1994). I begge land var velferdsstatens holdning til omsorgs-
spørsmålet de-familiserende: ved å overføre omsorgsansvar fra familie til 
tjenester utført i offentlig sektor, reduserte staten familiens ansvar for å 
produsere omsorg (Esping-Andersen 1999; Leira 2002).  

Samtidig som barnehagetilbudet ble utviklet, ble også fødselspermisjo-
nen gradvis utvidet. Allerede på begynnelsen av 1970-tallet dukket manns-
rollen opp i diskusjoner om foreningen av familie og arbeid. I 1970 ble det 
nedsatt en komité i Finland som diskuterte kvinners stilling, og den kom 
fram til at man burde skape bedre muligheter for menn til å ta del i omsorg 
for barn (KM 1970). Komitéen identifiserte likestillingsparadokset som var 
skjult i familiepolitikken, og konstaterte hvor viktig det var å innse at  

jo lengre fødselspermisjonen er, jo lettere kan den føre til diskriminering av 
kvinner i arbeidsmarkedet. Denne diskrimineringen vil bli redusert, dersom 
mennene benytter seg av barneomsorgspermisjon. (KM 1970:88.) 

 
Komitéen foreslo at man skulle forlenge fødselspermisjonen etter barne-
fødsel fra 6 uker til 12 uker, og deretter gradvis utvide systemet med en 
barneomsorgspermisjon etter fødselspermisjonen som skulle dekke barnets 
første leveår.8

                                                                                                                          
ment som har støttet småbarnforeldrenes (i praksis kvinnenes) muligheter for deltidsarbeid (jfr. 
Ellingsæter 1989: 69-71). I Finland har derimot utgangspunktet for all velferdspolitikk vært heltid-
sarbeid (Julkunen & Nätti 1997).   

 Tanken var at "dersom begge foreldrene går på jobb, kan de 
avtale hvordan de deler barneomsorgspermisjonen seg imellom" (ibid.). 
Som nevnt henviste komitéen også til forholdet mellom far og barn. I Nor-
ge kom fedrenes omsorgspermisjon fram i forbindelse med behandlingen 
av foreldre- og omsorgspermisjonspakken midt på 1970-tallet. I begrunnel-

8 På 1970- og 80-tallet var målsettingen i begge land at foreldrepermisjonen skulle dekke i 
hvert fall barnets første leveår. 
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sen ble kvinners deltakelse i arbeidslivet fremhevet, men også fars om-
sorgsrolle:  

I mange tilfelle vil hun foretrekke å gå tilbake til sitt yrkesarbeid før per-
misjonstiden er løpt ut. I enkelte tilfelle overtar da mannen omsorgen for barnet. 
Det kan være et ønske hos foreldrene at også faren kan få best mulig kontakt 
med barnet allerede på dette tidspunktet. Det vil i tilfelle være naturlig og rime-
lig at fødselspenger kan utbetales til mannen under den gjenstående del av stø-
nadsperioden, slik at økonomiske hensyn ikke hindrer at foreldrene kan velge 
denne løsningen. (Ot.prp.nr.15, 1976-77:2.) 

 
Den samme reformen omfattet også fars rett til permisjon i forbindelse 
med fødsel, noe som ble argumentert for i diskursene om både likestilling 
og barnepolitikk: 

To hovedargumenter skal kort nevnes i denne forbindelse; barselkvinnens be-
hov for omsorg og hjelp til det daglige husarbeid og stell av barn, og det betyd-
ningsfulle – fra et likestillingssynspunkt og ut fra barnets behov for kontakt 
med faren fra et tidlig tidspunkt – i at begge foreldre er sammen om barnestellet 
i de tilfeller da det vil være like nytt og ukjent for dem begge. Dette vil kunne få 
store følger for arbeidsdelingen i familien også utover denne perioden. Begge 
argumenter gjelder i like stor grad familier med hjemmeværende husmor, som 
familier der begge ektefellene arbeider utenfor hjemmet. (Kommunal- og ar-
beidsdepartementet, høringsutkastet, desember 1974, referanse Ot.prp.nr.3, 
1975-76:73.) 

 
Også behovet for et regelverk for ulønnet omsorgspermisjon uavhengig av 
foreldrepermisjonen, ble begrunnet ut fra et likestillingspolitisk perspektiv:  

Arbeidervernlovens regler om permisjon etter fødselen anses i dag som klart 
utilstrekkelige, både når det gjelder lengde og det at retten til permisjon er for-
beholdt moren. Ønsket om å gi flere kvinner mulighet til å delta i arbeidslivet 
og mulighetene for en bedre arbeidsfordeling i hjemmet, tilsier en utvidet rett til 
omsorgspermisjon og at faren får samme rett som moren til omsorgspermisjon. 
(Ot.prp.nr.3, 1975-76:74.)  

 
Tanken om å kvotere permisjonen for fedrene ble diskutert allerede midt 
på 1970-tallet. Begrunnelsene var likestilling mellom kvinner og menn, 
fedrenes foreldrerolle og barnas velferd. Saken ble tatt opp av Likestil-
lingsrådet i en uttalelse om et forslag for ulønnet omsorgspermisjon:  
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[f]or å motvirke tendensen til at mor fortrinnsvis vil bli den som tar permisjon, 
ville det antakelig ha en sterkere virkning dersom en del av den lønnede per-
misjon ble knyttet spesielt til faren (Ot.prp.nr.3, 1975-76:74.)  

 
De forskjellige aktørene på det familiepolitiske området hadde imidlertid 
varierende holdninger både til hvor lang omsorgspermisjon skulle være og 
om fedrene skulle ha rett til foreldrepermisjon. Selv om kvotering var 
nevnt, var det ikke enda ”et reelt” alternativ på dette tidspunktet. I den 
norske familiepolitikken skjedde det få konkrete likestillingstiltak før på 
slutten av 1970-tallet (Skrede 2004: 165; se også NOU 1996).  

På begynnelsen av 1980-tallet hadde begge landene en foreldreper-
misjonsordning som omfattet ”mammapermisjon” og ”pappapermisjon” 
rett etter barnets fødsel, samt permisjon som kunne deles mellom foreldre-
ne.9 Systemene var imidlertid forskjellige når det gjaldt omfang og struk-
tur. Fra 1. juli 1977 ble den lønnede fødselspermisjonen i Norge utvidet til 
18 uker, hvorav de første seks ukene var obligatoriske for mor. Året etter 
ble det vedtatt at de resterende 12 uker (72 dager) kunne deles mellom 
foreldrene (NOU 1996:142). I permisjonstiden betalte staten en erstatning i 
henhold til sykepengeordningen. I tillegg til dette hadde far også rett til to 
ukers pappapermisjon som ikke ga rett til kompensasjon av tapt inntekt. 
Videre hadde Norge også 46 ukers ulønnet omsorgspermisjon som 
foreldrene kunne dele etter ønske. Til tross for at permisjonen var ulønnet, 
kan man tenke seg at den sammen med foreldrepermisjonen dannet en 
omsorgsnorm som forutsatte at foreldrene selv måtte være i stand til å ta 
hånd om barn som var under ett år gammelt.10

På begynnelsen av 1980-tallet tilbød det finske systemet en lengre stø-
nadsberettiget permisjon. I 1980 var fødselspermisjonen på 39 uker (234 
dager). Barnefaren hadde rett til 4 ukers permisjon (24 dager, som opprin-
nelig var forbeholdt mor) forutsatt at mor hadde hatt minst 100 dager av 

 

                                                        
9 Her bruker jeg ordet foreldrepermisjonsordning for enkelthets skyld også som en generell 

term som dekker både mamma- og pappapermisjoner. Med omsorgspermisjon refererer jeg deri-
mot til barneomsorgspermisjoner som ikke innebærer et arbeidsinntektsbestemt gode tilsvarende 
foreldredagpenger. I Finland var det offisielle navnet "foreldreferie" opptil 1990-tallet. Endringer i 
terminologien kan tenkes å beskrive også endringer i betydninger av omsorg og omsorgens stilling 
(jfr. man tar fri fra jobben for å yte omsorg for barn, ikke for å ta ferie). Også endringer i den 
norske terminologien reflekterer en kulturell endring av omsorg. Uttrykket fødselspermisjon har 
blitt byttet ut med et språk som legger mindre vekt på biologi og som er mer kjønnsnøytral i 
forhold til foreldreskap, bortsett fra termen fedrekvoten. 

10 At foreldrepermisjonen skulle dekke barnets første leveår, var en vanlig målsetting i den 
nordiske familiepolitikken på 1970- og 1980-tallet. 
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dem først (i underkant av 17 uker) (Säntti 1993: 49; Haataja 2006: 17). I 
tillegg hadde far rett til 6-12 pappapermisjonsdager (ibid.). Inntektstapet 
ble kompensert ved alle permisjonstyper. Sammenlignet med Finland var 
altså de norske familiene i begynnelsen av 1980-tallet berettiget til en stø-
nadsberettiget permisjon som var halvparten av den finske i lengde, men 
hvorav mesteparten, (2/3) av tiden, kunne deles mellom foreldrene. I Fin-
land mottok derimot barnefaren stønad i pappapermisjonstiden, men ikke i 
Norge. Når man betrakter rettighetene i forbindelse med barneom-
sorgspermisjonen som helhet, avvek landene fra hverandre. I tillegg til 
foreldrepermisjon hadde foreldrene i Norge mulighet til å få ulønnet om-
sorgspermisjon for omsorg av barn under ett år.  

Ved å analysere den formelle strukturen og diskusjonen omkring den, 
kan man se at den finske og norske familiepolitikken fremdeles "identifi-
serte" moren som den prioriterte omsorgspersonen. På begynnelsen av 
1980-tallet ble foreldrepermisjonene i begge land fremdeles tolket som et 
familiegode rettet mot kvinner, og kjønnsforskjellene i omsorgspraksiser 
ble lite diskutert. Til tross for at man på 1980-tallet i begge land nettopp 
utviklet en foreldrepermisjonsordning som kunne deles av foreldrene, had-
de kun 1,5 prosent av menn i Norge og 2,2 prosent i Finland foreldreper-
misjon på begynnelsen av 1990-tallet (St.meld.nr.70, 1991-92: 30; jfr. 
NOU 1991:26; Haataja 2004: 38).  

I Finland var første halvdel av 1980-tallet en aktiv reformperiode. Per-
misjonsordningen ble utvidet og samtidig ble mesteparten av permisjonen 
gjort om til foreldrepermisjon. I Norge ble ordningens lengde opprettholdt 
på samme nivå mellom 1977 og 1987, og deretter ble den forlenget flere 
ganger, alltid litt om gangen. I Norge argumenterte man for betydningen av 
å utvide foreldrepermisjon både i et befolkningspolitisk perspektiv og med 
tanke på muligheten av å kombinere arbeid og familie. Likevel ble syste-
met ansett å koste for mye (St.meld.nr.50, 1984-1985). I Norge ble 
foreldrepermisjonen utvidet i betydelig grad først på begynnelsen av 1990-
tallet, og i 1993 ble fire foreldrepermisjonsuker øremerket for far. Det er 
interessant å notere seg at når utviklingen av den lønnete foreldrepermisjo-
nen økte, ble konflikten mellom arbeidsliv og familieliv ikke bare løst ved 
å innvilge ulønnet omsorgspermisjon, men også ved å innføre fleksitid for 
foreldrene på arbeidsplassen. I 1983 ble det vedtatt en bestemmelse i Ar-
beidsmiljøloven om arbeidstakernes rett til forkortet arbeidstid 
(St.meld.nr.50, 1984-1985:56).  
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Diskusjonen om barneomsorgspolitikkens nye retning startet for alvor 
mot slutten av 1980-tallet. Omsorgens kjønnede strukturer var omtrent som 
tidligere, og man begynte å vinkle spørsmålene som gjaldt kombineringen 
av arbeid og familie mer i retning av menn. I likestillingspolitikken sto 
kvinneperspektivet fremdeles sentralt, men ved siden av det ble diskusjo-
nen om mannlighet og mannens stilling intensivert – spesielt i tilknytning 
til familien. I Norge ble det på slutten av 1980-tallet nedsatt en komité 
(NOU 1991) for å se på mannens stilling, og et sentralt tema var farskap og 
mannens ansvarsområder og rettigheter i familien. En tilsvarende arbeids-
gruppe (KM 1999) ble etablert i Finland på slutten av 1990-tallet med 
oppgave å se på mannens foreldrerolle. I begge land argumenterte komi-
téene for utvidelse og styrking av menns rettigheter til forelderpermisjon. 
Dette mente man ville føre til en forbedring av kvinnenes stilling på ar-
beidsmarkedet, samtidig som man fremhevet menns likestilte rettigheter til 
et aktivt og deltakende foreldreskap (Rantalaiho M. 2003).  

I både Finland og Norge har det vært politisk enighet om utviklingen av 
foreldrepermisjonstypene, selv om en nærmere analyse av den politiske 
diskusjonen om foreldrepermisjoner viser ulike familiepolitiske ideologier 
innen de forskjellige politiske grupperingene. Når det gjelder Norge, har 
Kari Håland (2001; 2005) tolket dette dit hen at enigheten skyldes at forel-
derpermisjon kan tilpasses de forskjellige familiepolitiske ideologiene. 
Derimot har kontantstøtten vært gjenstand for mer opphetet diskusjon i 
begge land, og den har delt ideologilandskapet i familiepolitikken i to. 
Kontantstøtten har også utfordret delt omsorg som ellers har blitt forsterket 
i familiepolitikken.  

I det følgende skal jeg analysere hvordan spørsmålene rundt omsorg 
konstrueres, og hvordan de foreslåtte løsningsmodellene berettiges i den 
familiepolitiske argumentasjonen som gjelder forelderpermisjoner og kon-
tantstøtte. Jeg skal diskutere endringer i betydningen av likestillingen mel-
lom kvinner og menn i den nordiske familiepolitikken, og hvordan en del 
av endringene er et resultat av styrkingen av prinsippet om valgfrihet og 
eskaleringen av dette i familiepolitikken. Jeg starter ved å se på foreldre-
permisjoner og jeg konsentrerer meg spesielt om fedrepolitikk og forhol-
dene i Norge. Fra fedrepolitikken beveger jeg meg over til kontantstøtte og 
jeg starter med å analyse forholdene i Finland. Spesielt strukturen av forel-
derpermisjonsordninger er komplisert og vanskelig å tyde, og for å lette 
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lesingen av det empiriske kapitlet, har jeg samlet tabellene som beskriver 
basisstrukturen til begge systemene i slutten av artikkelen (vedlegg 1 og 2).  

4.1 Foreldrepermisjoner: omsorgens kjønn skal frem 

4.1.1 Norge 

Pappaene har ikke med mødrenes større deltakelse utenfor hjemmet stormet til-
svarende til hjemmearenaen og tatt sitt ansvar der. Gjennom fedrekvoten gir vi 
dem en kjærlig dytt på rett vei. (Arbeiderpartiets representant, S.tid.3640 (1992-
93), referanse Håland 2001: 60.) 

 
På begynnelsen av 1990-tallet beveget Norge den nordiske familiepolitik-
kmodellen i en ny retning ved å innføre kvoter til menn i form av egen 
foreldrepermisjonsmåned. Reformen har blitt sagt å fremme omsorgsas-
pektet i farskapet (Leira 1998: 363). Dette skjer i tillegg til at den har in-
trodusert en ny fedrepolitisk vektlegging i familiepolitikken, som innebæ-
rer at parallelt med menns familieplikter styrkes også tanken om menns rett 
til et aktivt foreldreskap (Rantalaiho M. 2003; se også Lammi-Taskula 
2006). I Norge ble fedrekvoten (l. andel av foreldrepermisjon som kun kan 
tas av barnets far) gjennomført i 1993 som en del av en større reform av 
foreldrepermisjonsordningen, hvor ikke bare fedrekvoten, men også leng-
den av foreldrepermisjonen ble økt. En generell forlengelse har blitt ansett 
som vesentlig med tanke på fedrekvotens legitimitet, fordi på denne måten 
har ikke fars kvote forkortet lengden på mors permisjon (Leira 1998). Kvo-
tetanken ble presentert i mange forskjellige sammenhenger der man hadde 
foreslått en vesentlig forlengelse av foreldrepermisjonen (f.eks. 
St.meld.nr.4, 1988-89; NOU 1991).11

For foreldre er spebarns- og småbarnsperioden viktig når det gjelder å utvikle 
omsorgsrelasjonen. Tradisjonelt har mor dominert nesten helt i denne perioden. 
Å sikre fedrenes rett her, vil få positive ringvirkninger for farskapet som helhet. 
(ibid.: 5.)  

 Til slutt ble det presentert en kvote 
på fire uker i regjeringens likestillingsmelding (St.meld.nr.70, 1991-92) i 
1991.  

                                                        
11 Av disse var "Mannsrollekomitéen" (NOU 1991) mest gavmild i sitt forslag. Komitéen 

foreslo en måneds kvote for menn og at hele foreldrepermisjonen skulle forlenges til 18 måneder. 
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Alt i alt vil sterkere deltakelse fra fedre i omsorgsarbeidet bidra til mer reell li-
kestilling mellom kjønnene både i arbeidslivet og hjemme (ibid.: 30) 

 
Med fedrekvoten introduserte omsorgspolitikken prinsippet om "kjærlig 
dytt" (Brandth & Øverli 1998; Leira 2006). Den institusjonaliserte også en 
sanksjon i omsorgens offisielle ordning (jfr. Kershaw 2006), som innebæ-
rer at den ikke alene er rettet mot mannen. Dersom far nekter å ta den kvo-
terte foreldrepermisjonen, nekter han samtidig sitt barn en statsstøttet rett 
til omsorg (jfr. Björnberg 1996), og på denne måten blir valg som gjelder 
omsorg, et moralsk valg for mannen. Fordi kvoten er en ferdig forhandlet 
rett som ikke kan overføres til mor, forplikter dens moralske dimensjon 
også mor og arbeidsgiver (Brandth & Kvande 2006). Både når det gjelder 
menns omsorgsplikter og -rettigheter dreier fedrekvoten i bunn og grunn 
seg om å fremme likestilling mellom kvinner og menn. I diskusjon om 
plikter vektlegges menns ansvar for likestilling: for å kunne forbedre kvin-
ners stilling, er det nødvendig å endre på menns praksis, dvs. at menn tar 
større ansvar for omsorg enn tidligere. Den individualiserte foreldreper-
misjonen kan bedre synliggjøre manns forelderskap og på den måten for-
bedre mennenes muligheter til å yte omsorg. Man har også begrunnet 
oppmuntring til bruk av foreldrepermisjon blant menn som en ”vinn-vinn”-
politikk, hvis følger er positive både for kvinner, barn og menn (Carlsen 
1998: 8).  

I foreldrepermisjonsreformene som ble gjennomført på begynnelsen av 
1990-tallet ble imidlertid omsorgens kjønn ikke fullstendig omdefinert. I 
reformen ble fars rett til foreldrepermisjon opprettholdt under den forutset-
ningen at også barnets mor var berettiget til foreldrepermisjon, noe som på 
sin side forutsatte at mor hadde vært i inntektsbringende arbeid før barnet 
ble født. Det primære omsorgsansvaret ble dermed opprettholdt for mor. På 
begynnelsen av 1990-tallet manglet cirka 13 000 fedre helt rett til foreldre-
permisjon, og i tillegg hadde cirka 20 000 fedre kun delvis rett til foreldre-
permisjon (NOU 1995:47).  

I 1995 avga det såkalte ”Fedreutvalget” (NOU 1995), som skulle utrede 
muligheter for menns selvstendige rett til foreldrepenger, sin innstilling. 
Det ble forventet at utvalget skulle forklare hvorfor fedrene hadde tatt ut så 
lite foreldrepermisjon. Utvalget så en forbindelse mellom spørsmålene, og 
forklarte årsaken med at det ikke fantes en selvstendig rett til forelderpen-
ger for menn, dvs. at en manglende rett hang sammen med fedrenes lave 
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uttak. Da utvalget skulle utrede forskjellige måter å øke mennenes 
foreldrepermisjonsrettigheter på, veide den også muligheten for selvstendig 
foreldrepermisjonsrett for menn. Selvstendig opptjeningsrett ble imidlertid 
ansett for å være et for dyrt alternativ for samfunnet (ibid.: 14). 

Utvalget var imidlertid enig om at når moren skulle gå tilbake til ar-
beidslivet, skulle far ha en helt selvstendig rett til foreldrepenger. Samtidig 
understreket utvalget i sin utredning at forutsetningen for fars selvstendige 
rett var eksistensen av et reelt omsorgsbehov, og begrunnet dette med et 
likestillingspolitisk argument: 

Det er et selvstendig poeng at fars rettigheter knyttes til at han faktisk tar ale-
neansvaret for omsorgen. Først når de fleste fedre blir like naturlige omsorgs-
personer som mødrene, begynner vi å bevege oss i retning av full likestilling. 
(ibid.)  

 
Med henvisning til samme prinsipp om universalisering av omsorg, støttet 
ikke utvalget utvidelse av fedrekvoten. Tanken bak fedrekvoten var net-
topp å styre menn til å ta ansvar for barnas omsorg alene og på en 
selvstendig måte. Opprinnelig hadde man også anvendt regelen om et reelt 
omsorgsbehov. Regelen ble imidlertid oppgitt allerede ett år etter at 
fedrekvoten ble introdusert (Ot.prp.nr. 80, 1993-1994). Ved å tillate dob-
beltomsorg av barn ønsket man å forsikre seg om at også de fedrene som 
hadde ektefelle som ikke gikk tilbake til lønnet arbeid etter foreldreper-
misjonen, skulle kunne ta ut fedrekvoten. Utvalget forlangte ikke egentlig 
at man skulle nekte dobbeltomsorg i fedrekvotens tidsperiode, men uttalte 
at dersom mor ikke har opptjent seg rett til foreldrepenger, så skulle betin-
gelsen for fars kvotepermisjon være omsorgsbehovet, dvs. at mor har be-
gynt å delta i arbeidslivet (dvs. er forhindret fra å ta hovedansvaret for 
omsorgen).  

På 2000-tallet har man styrket fars forelderpermisjonsrettigheter på den 
måten som utvalget i 1995 ønsket. På den annen side, og til tross for kritik-
ken uttrykt av utvalget, har man også forlenget fedrekvoten, noe som har 
muliggjort dobbeltomsorg. Samtidig har lengden på foreldrepermisjonen 
økt også i eneforsørgerfamilier og i familier hvor far ikke har rett til 
fedrekvoten. Selv om staten har individualisert fars rett til lønnet foreldre-
permisjon i Norge er den likevel basert på ”arbeidslinjen” i sosialpolitik-
ken. Fedrekvoten gjelder fremdeles kun for fedre i familier hvor barnets 
mor har vært i arbeid minst halvparten av normal arbeidstid før barnets 
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fødsel.12 Dersom mor er helt utenfor arbeidsmarkedet eller utfører korttids-
/deltidsarbeid, har far verken rett eller plikt til fedrekvoten. Det var fremde-
les over 10 000 slike fedre i Norge i 2004 (Ot.prp.nr.98, 2004-2005:2).13

Som tidligere forklart, avgjøres fars rett til foreldrepermisjon (dvs. de-
len som foreldrene fritt kan fordele mellom seg) på ulike måter. Fedrekvo-
ten tillater dobbeltomsorg av barn, mens forutsetningen for fars foreldre-
permisjon er alltid at mor skal gå tilbake til arbeidslivet (eller til studier) i 
perioden far har foreldrepermisjon. I tillegg er fars rett til foreldrepenger 
basert på mors arbeidstid.

 

14

I Norge har kvinners arbeidstid økt, men fremdeles er det vanlig at 
kvinner jobber deltid, og dette varierer avhengig av barnas alder og antall 
barn. I 2002 hadde flere enn hver tredje (37 prosent) utearbeidende mor 
med barn under 6 år deltidsjobb (Kitterød 2005: 16). Morens deltidsarbeid 
var enda vanligere i familier med to eller tre barn, hvorav yngste er mellom 
3 og 6 år. Ifølge en utredning utarbeidet av Barne- og likestillingsdeparte-
mentet i 2007, har over halvparten av mødre med barn i alderen 3-10 år, 
deltidsjobb (ibid.: 20). I tillegg er kvinners virkelige arbeidstid enda korte-
re på grunn av fravær i tilknytning til omsorg for barn. Arbeidstids- og 
tidsbruksundersøkelser viser at deltidsarbeid blant småbarnsmødre er en 
sentral del av omsorgsstrategien i Norge (ibid.; Kjeldstad & Nymoen 
2004). Når det er så utbredt i Norge at kvinner jobber deltid, kan man tenke 
seg at fars selvstendige rett til foreldrepermisjon blir et viktig spørsmål.

 Velferdsstaten støtter altså fars omsorgsmu-
lighet kun når det gjelder å tilfredsstille et reelt omsorgsbehov. Modellen 
har blitt begrunnet med økonomiske argumenter, men den viser også ”ar-
beidslinjens” sterke posisjon i norsk familiepolitikk (Håland 2001). ”Ar-
beidslinjen” viser seg i definisjonen av familiepermisjonsrettigheter hvor 
utgangspunktet er en familiemodell med to lønnstakere. De som kan utnyt-
te fulle familiepermisjonsrettigheter er foreldre i permanente heltidsstillin-
ger.  

15

                                                        
12 Normal arbeidstid pr. uke i Norge er 37,5 timer. 

 

13 Jfr. 56 951 fødte barn i 2004 (SSB 2007: tabell 47). 
14 Fars selvstendige rett til foreldrepenger (1. foreldrepenger beregnes basert på fars totalinn-

tekter) forutsetter at mor arbeider minst 75 prosent av normal arbeidstid. 
15 I Norge har man fra mange hold foreslått at man burde gjøre kvinners og menns foreldre-

permisjonsrettigheter mer like, og som sentral begrunnelse har man brukt betydningen av menns 
omsorgsarbeid for likestilling mellom kvinner og menn (se sammendrag (Ot.prp.nr.52, 1999-2000) 
av uttalelser angående foreldrepermisjonskomitéens innstilling (NOU 1995:27). 
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Det er verdt å legge merke til at forutsetningen for et reelt omsorgsbe-
hov i forbindelse med fars forelderpermisjon, ikke anvendes på tilsvarende 
måte når det gjelder mors forelderpermisjonsrettigheter, som ikke bindes til 
fars arbeidsmarkedsstatus. Fra statens side er det tilsynelatende uproblema-
tisk at mor har foreldrepermisjon, selv om far samtidig er hjemme, og det i 
praksis ikke finnes et reelt omsorgsbehov. Selv om saken kun gjelder et lite 
antall familier, avslører analysen hvordan familiepolitikken gir kvinnen 
hovedansvaret for omsorg av barn i alle situasjoner. Familiepolitikken 
forstår altså ikke omsorg som mannens hovedoppgave, ikke engang når 
han faktisk er hjemme og (i hvert fall i prinsippet) er tilgjengelig for om-
sorgsarbeid.16

På 2000-tallet ble forlengelse av fedrekvoten, i likhet med kontantstøt-
ten, begrunnet med valgfrihet og likestilling mellom familier:  

 Det reelle behovet for omsorg har derimot vært det regjeren-
de prinsippet for mannens foreldrepermisjonsgoder helt fra begynnelsen 
(se Ot.prp.nr.15, 1976-77:2). Det ideologiske grunnlaget for utvikling av 
fars forelderpermisjonsrettigheter kan i Norge anses å være basert på prio-
ritering av en familiemodell med to likeverdige lønnsmottakere. Detaljene i 
familiepolitikken som jeg nettopp har beskrevet, viser imidlertid hvilke 
målsettinger den har i forhold til omsorg, og synliggjør antakelsenes kjøn-
nethet når det gjelder omsorg og lønnet arbeid.  

En annen løsning, der fedrene pålegges å ta ut en større del innenfor dagens 
permisjonslengde, ville redusere foreldrenes valgfrihet og kunne oppleves som 
en reduksjon i etablerte rettigheter. Familier der far ikke benytter fedrekvoten 
ville i så fall få en kortere stønadsperiode enn i dag. Dette ville få uheldige kon-
sekvenser. (Innst.O.nr.131, 2004-2005:1)  

 
Da fedrekvoten ble forlenget fra fem til seks uker i juli 2006, var begrun-
nelsen at fars deltakelse i barnets omsorg på et tidlig tidspunkt var viktig 
for forholdet mellom far og barn, og man ønsket å oppmuntre fedre til å ta 
lengre foreldrepermisjoner (Ot.prp.nr.70, 2005-2006). Forlengelsen av 
fedrekvoten ble imidlertid gjennomført ved igjen å øke foreldrepermisjo-
nens totallengde og av den grunn vokste familiens omsorgsansvar med én 

                                                        
16 Arbeidsledighetstrygd sammenlignes med lønnsinntekt ved fastsetting av rett til foreldre-

penger. Far har også en selvstendig rett til foreldrepenger i foreldrepermisjonstiden forutsatt at mor 
er forhindret fra å delta i omsorgen for barn på grunn av arbeid, studier eller sykdom. Mors ar-
beidsledighet gjør henne imidlertid automatisk til en omsorgsperson, mens mannen anses primært 
å være forsørger selv om han er arbeidsledig. 
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uke.17

I tillegg til fedrekvoten var også økt fleksibilitet i permisjonsordningene 
en del av foreldrepermisjonsreformen på begynnelsen av 1990-tallet. Mål-
settingen ble realisert ved å etablere en såkalt tidskontoordning. Grunnlaget 
for denne ordningen var at foreldrene skulle kunne, ved å kombinere 
foreldrepermisjon på deltid og deltidsarbeid, "spare" foreldrepermisjon og 
strekke ut bruken av den til å omfatte en lengre tidsperiode. Forutsetningen 
var imidlertid fremdeles at omsorg for barnet skulle fortsette sammenhen-
gende ved hjelp av foreldrepermisjonen. Det ble sterkt argumentert for 
denne reformen i en diskurs om fleksibilitet (Håland 2001). I tillegg ønsket 
man at tidskontoordningen kunne imøtekomme de forskjellige behovene til 
menn som skyldtes arbeids- og familiesituasjonen. Dermed skulle dette 
bidra til menns bruk av forelderpermisjonen. Tanken var basert på den 
oppfatningen at menn ofte har vanskelig for å la være å delta i arbeidslivet. 

 Med andre ord ble familiepolitikkens re-familisering styrket (jfr. 
Leira 2002). 

Tidskontoreformen kan tolkes både som en kompromissløsning mellom 
omsorgs- og lønnet arbeid og som familiepolitikk i overensstemmelse med 
”arbeidslinjen”. Idéen fikk imidlertid lite gjennomslag, og bruken av den 
ble marginal.18 Tidskontoen ble ansett for å være vanskelig å forstå og 
bruke, og arbeidskrevende å administrere. På midten av 2000-tallet ble 
tidskontoen slått sammen med gradert uttak av foreldrepenger som hadde 
vært i kraft allerede fra slutten av 1970-tallet.19

                                                        
17 F.o.m. juli 2009 er fedrekvotem 10 uker. 

 Ett nytt regelverk kalt gra-
dert uttak av foreldrepenger ble fremstilt som mer tydelig og mer fleksibelt 
enn det tidligere regelverket. Det nye regelverket gjorde det mulig å avbry-
te foreldrepermisjonen for å gå tilbake til en fulltidsjobb, for så å fortsette 
permisjonen på et senere tidspunkt. Reformen ble begrunnet i den familie- 
og likestillingspolitiske diskursen, og fikk støtte fra alle politiske partier 
(jfr. Ellingsæter 2007; Håland 2001).  

18 I 2004 var det bare 2,1 prosent av de kvinnene som avsluttet sin fødselspengeperiode (og 
tilsvarende 1,1 prosent av mennene) som benyttet seg av tidskontoordningen (Ot.prp.nr. 104, 
2004-2005:26; se også Holter & Brandth 1998; Danielsen & Lappegård 2003). 

19 Gradert uttak av foreldrepenger ble introdusert i 1978 og ga rett til reduserte foreldrepenger 
i tilfeller der en forelder gikk frivillig tilbake til å arbeide deltid før permisjonen var slutt. Allerede 
den gangen var det mulig for foreldrene å motta foreldrepenger for den samme perioden forutsatt 
at de delte barneomsorgen seg imellom og at begge arbeidet deltid (Ot.prp.nr. 65, 1977-78, refe-
ranse Ot.opr.nr. 104, 2004-2005:25). 
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Departementet foreslår dessuten å åpne for rett til å utsette stønadsperioden i 
forbindelse med midlertidig fulltidsarbeid. …[F]ormålet er å legge til rette for 
at hver av foreldrene skal gis mulighet til å finne den løsningen som passer best 
ut fra hva som er mest hensiktsmessig for familien. Komitéen støtter en mer 
fleksibel ordning med gradert uttak av foreldrepenger som gjør det enklere å 
kombinere arbeid og barneomsorg i barnets første leveår. Et sentralt mål er at 
den skal fungere som et likestillingspolitisk tiltak og være attraktiv for fedre. 
Målsettingen skal være at regelverket bidrar til økt fedreuttak. (Inst.O.nr.34, 
2005-2006:4-6) 

 
Reformen trådte i kraft i begynnelsen av 2007. I praksis øker reformen 
fleksibiliteten ved bruk av foreldrepermisjonen i en situasjon hvor den ene 
forelder eller begge to ønsker å gå tilbake til arbeidslivet når barnet frem-
deles er under 1 år gammelt. Foreldrene kan i dagens ordning avbryte 
foreldrepermisjonen, gå tilbake til fulltidsjobben sin, og senere ta enten 
delvis eller fulltids foreldrepermisjon. Da tidskontoen tidligere gjorde det 
mulig å utsette foreldrepermisjonen til slutten av barnets andre leveår, ble i 
tillegg denne aldersgrensen utvidet til tre år gjennom de nye reglene.  

I motsetning til tidligere, gjør de nye bestemmelsene det mulig å an-
vende gradert uttak av foreldrepenger også i forhold til fedrekvoten. De 
nye bestemmelsene gir dermed familien bedre mulighet til å kombinere 
forskjellige typer omsorgspermisjoner med hverandre. Den mest typiske 
situasjonen er at mor tar ulønnet omsorgspermisjon etter sin foreldreper-
misjon, og når den er over, tar far sin fedrekvote, enten som fulltids eller 
deltidsløsning.20

[O]mleggingen av tidskonto-ordningen gir enklere og mer fleksible regler for 
foreldre som ønsker å begynne i deltidsarbeid før stønadsperioden er over. 
…[E]ndringene gjør det også lettere å fordele et gradert uttak mellom far og 

 At bruken av fedrekvoten er gjort mer fleksibel i Norge 
minner om endringer som jeg snart skal beskrive og som gjelder finske 
fedres bonuspermisjon som ble gjennomført i slutten av 2006. Disse 
endringene ble begrunnet med et behov for å tilpasse fars foreldreper-
misjon til eksisterende omsorgspraksiser (l. mors omsorg). I Norge legiti-
merte man imidlertid økt fleksibilitet i foreldrepermisjonsordningen med 
en arbeidslinjediskurs:  

                                                        
20 I praksis kan foreldrene ha gradert uttak av foreldrepenger etter hverandre og samtidig mot-

ta kontantstøtte som utbetales for omsorg for barn fra 1-2 år. I Finland derimot hindres dette av at  
foreldrepenger og kontantstøtte samordnes. 



34 

mor, og det er et mål at forenklingene kan bidra til at flere fedre tar ut mer av 
denne kvoten (Odelstinget 09.03.2006, referat:143, Statsråd). 

 
Med omleggingen ønsket man altså primært å forbedre foreldres mulighe-
ter til å gå tilbake til lønnet arbeid allerede mens barna er små. Samtidig 
avvek man imidlertid fra fedrekvotens opprinnelige idé om at familiepoli-
tikken skulle garantere far en kontinuerlig permisjonsperiode og i løpet av 
denne perioden skulle far "bruke mer tid sammen med barnet som en 
selvstendig omsorgsperson" og " far skulle få lov til å være far på egne 
premisser" (ibid.). Det å holde fast på ”arbeidslinjen” ser paradoksalt nok 
ut til å ha utvannet den opprinnelige farskaps-, likestillings- og barnepoliti-
ske idéen om fedrekvoten.  

4.1.2 Finland 
I Finland kom overgangen til dagens foreldrepermisjonsordning i forbin-
delse med en stor barneomsorgsreform som ble gjennomført på midten av 
1980-tallet. På denne tiden var imidlertid barnehagetilbud og kontantstøtte 
hovedfokus i debattene, og diskusjon rundt dette tok oppmerksomheten 
bort fra omlegging av foreldrepermisjonsordningen. Omleggingen gjorde 
at den andelen av permisjonen som foreldrene kunne dele seg imellom, 
økte fra fire uker (24 dager) til godt over 26 uker (158 dager), og samtidig 
fikk ordningen det offisielle navnet "foreldrepermisjon". Permisjonstiden 
ble imidlertid økt med kun fire uker (24 dager), og foreldrepermisjonen 
som mor og far kunne dele, ble altså hovedsakelig tatt fra permisjonen som 
var forbeholdt mor. Vektlegging av foreldrepermisjon ble ikke opplevd 
som en radikal omlegging. Dette kan leses ut av regjeringens melding (HE 
203/1984) hvor man også kan se at staten ikke trodde at menn ville benytte 
seg av muligheten til det utvidede uttaket av foreldrepermisjon (ibid.: 6). 

Før gjennomføringen av barneomsorgsreformen offentliggjorde den 
finske regjeringen sin redegjørelse om familiepolitikken (VNS 1/1980). I 
sin omtale av barnefamilier og arbeidsliv problematiseres det at foreldrenes 
yrkesarbeid påvirker familiens felles tidsbruk. I forslagene ble det lagt vekt 
på arbeidstidsordninger og strukturelle forbedringer i omsorg for syke 
barn, barnehagetilbud, osv. (ibid.: 18). Det ble også foreslått at foreldre-
permisjonene skulle forlenges "gradvis til 1 år som første målsetting" 
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(ibid.: 21).21

I Finland har både mors og fars rett til foreldrepenger alltid blitt bestemt 
uavhengig av hverandre, og dobbeltomsorg har ikke vært et tema i den 
finske familiepolitiske diskusjonen. I prinsippet kan hvem som helst av 
foreldrene ta permisjon og motta foreldrepenger, selv om den andre forel-
deren skulle være hjemme samtidig og i stand til å yte omsorg for sine 
barn. I den forstand er rettighetene sterkt individuelle og foreldrene selv 
styrer bruken av dem.

 Til tross for at redegjørelsen vektla omsorgsordninger for 
småbarn og det å kunne kombinere arbeid og familieliv, var det ingen refe-
ranser til likestilling mellom kvinner og menn. I diskusjonen omkring re-
degjørelsen fikk imidlertid likestillingssaken mye oppmerksomhet. Alle 
partiene var enige om å utvikle foreldrepermisjonsordningen. I tillegg var 
den politiske venstresiden opptatt av å utvide pappapermisjonen (jfr. Heik-
kilä 1981). Fra midten av 1980-tallet utviklet foreldrepermisjonsordningen 
seg i retning av å styrke fedrenes permisjonsrettigheter og å gjøre dem mer 
fleksible. På begynnelsen av 1990-tallet styrket man fars individuelle rett 
til selvstendig pappapermisjon ved å fjerne den negative effekten som pap-
papermisjonen hadde på foreldrepermisjonens lengde. Dette trodde man 
ville påvirke fedrenes lyst til å ta ut slik permisjon (STM 1990:9). Da om-
leggingen ble finansiert ved å forkorte totaltiden på foreldrepermisjon med 
to uker ble en del av permisjonen i praksis kvotert til faren (jfr. Haataja 
2004). På 2000-tallet har man igjen videreutviklet foreldrepermisjonsord-
ningen, og mål om likestilling har hatt en sentral rolle. Hovedargumentet i 
diskusjonen har vært å oppmuntre menn til å ta permisjon.  

22

I begynnelsen av 2003, ti år etter den norske omleggingen av fedrekvo-
ten, innførte man i den finske foreldrepermisjonsordningen fars bonusper-

 Den måten foreldrene deler permisjonen på forut-
setter imidlertid samtykke fra begge. Fram til begynnelsen av 1990-tallet 
ble det i tillegg krevd morens ensidige samtykke til fars foreldrepermisjon 
(Haataja 2004). Når foreldrene selv får ansvar for fordeling av foreldre-
permisjonen får dette konsekvenser for hvordan delingen av permisjon 
fremstår for arbeidsgiveren. Den blir ikke like absolutt som om den skulle 
vært en kvote. 

                                                        
21 I redegjørelsen var det å forene arbeid og familieliv skilt ut som eget punkt, og det ble også 

fokusert på behovet for fleksible arbeidstidsordninger (kortere arbeidstid og deltidsarbeid) (jfr. 
Norge hvor begge ble gjennomført på slutten av 1970-tallet). 

22 I Finland kan en forelder gå tilbake til arbeid og fortsette å motta minimumsstønad når det 
gjelder foreldrepenger. I Norge ble samtidig mottak av lønn og foreldrepenger nektet allerede i 
forbindelse med reformen på 1970-tallet, da den ble ansett å være i konflikt med målsettingene. 
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misjon som minner om den norske fedrekvoten. Ved flere anledninger ble 
den også omtalt som en fedremåned. I en kampanje der fars betydning for 
barnet ble vektlagt, ble fedrene oppmuntret til å bruke bonuspermisjon 
(STM 2003). Til tross for kampanjen ble bonuspermisjon lite brukt og 
økning i forhold til tiden før ordningen ble innført, har vært beskjeden 
(Takala 2005). I 2002 brukte fedrene 5 prosent av alle foreldrepermisjons-
dagene (Lammi-Taskula 2007: 69), i 2006 hadde bruken kun økt til 6 pro-
sent (Kela 2007b: 45). 

I regjeringens proposisjon (HE 147/2002) ble det presentert to begrun-
nelser for bonuspermisjonen: å gjøre hverdagen lettere for barnefamilier og 
få til en jevnere fordeling av familiepermisjoner mellom kvinner og menn. 
Begge deler ble ansett å forutsette "endringer i bruksmuligheter for fami-
liepermisjoner og styrking av praksiser som styrer mot jevnere bruk av 
permisjonsordningen". Det å forene arbeid og familieliv ble beskrevet som 
å være i både barnas, foreldrenes og arbeidsmarkedets interesse, dvs. re-
presentere en familiepolitikk i samsvar med en vinn-vinn-strategi. Endrin-
ger som arbeidslivet påførte samfunnet ble understreket og foreldreskap 
ble ansett å ha fått "enda trangere kår" (ibid.). Argumentene som gjaldt 
likestilling hadde å gjøre med kvinners posisjon på arbeidsmarked som 
fullverdige samfunnsborgere og den observasjonen at moderskap påvirker 
kvinners deltakelse på arbeidsmarkedet, mens farskap påvirker ikke fedres 
deltakelse i arbeidsmarkedet. Målsettingene ble beskrevet i to hovedpunk-
ter:  

Dersom fedrenes familiepermisjon ble mer utbredt, så skulle dette fremme li-
kestilling på arbeidsmarkedet og dele kostnadsbyrden på forskjellige arbeidsgi-
vere på en jevnere måte. De foreslåtte endringene har også som målsetting å 
øke likestillingen mellom kvinner og menn, både i arbeidsliv og i familieliv. 
(ibid.: 8)  

 
I vurderingene av omleggingens virkning ble det nevnt at fars sammenhen-
gende permisjon på én måned skulle forbedre menns muligheter til å skape 
et godt far-barn-forhold. Tiden sammen med barnet ble ansett å være viktig 
for både barn og far. Det ble konstatert at omleggingen prøver å forbedre 
spesielt fedrenes muligheter til å forene arbeid og familieliv, og på denne 
måten fremme likestilling mellom kvinner og menn både hjemme og i 
arbeidslivet (ibid.: 12-13). Omleggingen inkluderte også regler om 
foreldrepermisjon på deltid, og argumentene var at omleggingen skulle øke 
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"i betydelig grad familiens valgmuligheter, slik at de kan velge den mest 
passende modellen for å dele ansvar for barneomsorg og legge forholdene 
til rette for omsorgen i løpet av barnets første leveår" (ibid.). Valgfrihets-
diskursen var sterk også i begrunnelsene for familiepolitikkens metoder:  

Proposisjonen har som målsetting å gjøre foreldrepermisjonsordningen mer 
fleksibel, slik at ordningen er i bedre overensstemmelse med behovene til forsk-
jellige familier, men imidlertid slik at familiens mulighet til å foreta sine egne 
valg, opprettholdes (ibid.: 8).  

 
Til tross for sin målsetting om større fleksibilitet, fikk regjeringens propo-
sisjon kritikk nettopp på grunn av at det ble lagt begrensninger på valgfri-
het. Både fars bonuspermisjon og rett til delvis uttak av foreldrepenger ble 
gjennomført på en måte som ga familiene begrenset valgfrihet. Idéen til 
bonuspermisjonen var at far skulle, etter å ha hatt de to siste ukene av 
foreldrepermisjonstiden, ha rett til to ekstra uker, som skulle tas sammen-
hengende direkte etter foreldrepermisjonen. Delvis uttak av foreldrepenger 
(som man skulle forhandle med arbeidsgiveren om) forutsatte på sin side at 
begge foreldrene benyttet seg av det samtidig, ved å dele omsorgen for sitt 
barn omtrent likt. 

Fars bonuspermisjon fikk støtte da den ble ansett å være nødvendig, 
men den ble også betraktet som lite fleksibel (StVM 34/2002). Man var 
også skeptisk til dens suksesspotensiale.23 Også den tredelte arbeidsgrup-
pen som inkluderte representantene for partene i arbeidslivet (STM 2001), 
regnet med at fedrene i hvert fall i begynnelsen ikke ville vise stor interes-
se, dersom fars "foreldrepermisjon forutsetter at mor samtykker til avkor-
telse av sin egen foreldrepermisjon med 12 hverdager" (STM 2001:39). 
Man ønsket imidlertid ikke å bryte prinsippet om valgfrihet.24

Bruken av fars bonuspermisjon ble mindre enn forutsett, og allerede et-
ter et par år ble familiepermisjonene revurdert (STM 2005; TM 2005). I 
slutten av 2006 ble det besluttet endringer som trådte i kraft i april 2007. 
Med de nye omleggingene har staten prøvd å korrigere foreldrepermisjo-
nen rettet mot far ved å gjøre ordningen mer fleksibel. I tillegg begynte 
man å kalle den delen av foreldrepermisjonen som var rettet mot far, for 

 

                                                        
23 Se behandling av proposisjon HE 147/2002 (1. behandling, 14.11.2002,  PTK 135). 
24 Arbeidsgruppen ble heller ikke enig om fars bonuspermisjon, og endte opp med å foreslå en 

7 dagers forlengelse av fedrepermisjonen (som man kunne beholde som fortsettelse av foreldre-
permisjonen). 
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fedremåneden.25

En arbeidsgruppe nedsatt av Arbeidsdepartementet (TM 2005) foreslo 
en utredning om fars bonuspermisjon: burde den for eksempel skyves til 
etter omsorgspermisjonsperioden som etterfølger foreldrepermisjonen 
(ibid.: 37)? Motivasjonen for dette var at de fleste (dvs. 85 prosent av alle) 
barn i Finland, fortsetter å være under omsorg av mor etter foreldreper-
misjonen. Arbeidsgruppen foreslo at fars bonuspermisjon skulle gjøres mer 
fleksibel, slik at "moren ikke skulle behøve å gå tilbake til arbeid 'i løpet av 
fedremåneden' og så komme tilbake for å ta hånd om barnet" (ibid.). Ved å 
gjøre fars bonuspermisjon mer fleksibel, ønsket man å sikre morens sam-
menhengende permisjon. Også i regjeringens proposisjon (HE 112/2006) 
som gjaldt denne saken, mente man at årsaken til den lave populariteten til 
fars bonuspermisjon som trådte i kraft i begynnelsen av 2003, skyldtes 
delvis at permisjonen skulle avvikles i slutten av foreldrepengeperioden. I 
forslaget (HE 112/2006) ble det konstatert at 

 Foreldrepermisjonsordningen ble også modernisert ved å 
gjøre den om for bedre å tilfredsstille forskjellige familiesituasjoner (dvs. 
foreldre av samme kjønn som har registrert partnerskap, samværsforeldre, 
adoptivforeldre). 

det burde være mer fleksibilitet i valg av tidspunkt for bruken av fars egen fa-
miliepermisjonsmåned for å oppmuntre fedrene til å bruke den i større grad. 
(ibid.: 11).  

 
Fedremåneden ble altså funnet å være lite fleksibel, men i forbindelse med 
omleggingen oppga man likevel ikke regelen som at faren må ta ut akkurat 
de 12 siste dagene av foreldrepermisjon for å kunne få de to ekstra ukene 
(bonuspermisjon). I stedet økte fleksibiliteten på en annen måte: man forlot 
regelen om at far måtte ta ut sin fedremåned umiddelbart etter foreldreper-
misjonen. Omleggingen gjorde det mulig å avbryte foreldrepermisjonen og 
overføre den etter foreldrenes ønske til et senere tidspunkt. Slik ble et helt 
nytt familiepolitisk element introdusert i det finske foreldrepermisjons-
systemet. I regjeringens proposisjon (HE 112/2006) ble den økte fleksibili-

                                                        
25 En kvote kan lett defineres som et minimum, men den finske termen fedremåned definerer 

omsorgsansvarets grenser enda mer direkte. I tillegg medfører termen at ved utvidelse av foreldre-
permisjonen rettet mot far, vil man være nødt til å gi den en annen betegnelse.  Den nåværende 
regjeringens program (Vastuullinen, välittävä ja kannustava Suomi 2007) inkluderer forlengelse av 
pappapermisjonen med to uker. 
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teten begrunnet gjennom henvisningen til den eksisterende omsorgspraksi-
sen (dvs. morsomsorg): 

slik kunne man gjøre det mulig å få sammenhengende omsorg for barn hjemme 
uten at mor måtte gå tilbake på jobb i løpet av fedremåneden (ibid.: 25).  

 
Familiepolitikken ble altså gjort mer fleksibel i forhold til etablerte om-
sorgspraksiser. I motsetning til Norge, ble betingelsen for å flytte fedremå-
neden at barnets hjemmeomsorg fortsatte sammenhengende (ibid.: 25).26 
Omsorg for småbarn ble dermed holdt strengt innenfor familien, og om-
leggingen kan tolkes dit hen at den styrket familiepolitikkens re-
familiserende retning (jfr. Leira 2002). Omleggingen i 2006 kan også tol-
kes som en påminnelse om den sterke legitimiteten av lange omsorgsper-
misjoner i finsk familiepolitikk.27

I forbindelse med omleggingen i 2006 ble også innføring av en ordning 
à la den norske fedrekvoten overveid i Finland. Den ble imidlertid ansett 
for å passe dårlig til den finske modellen som understreker valgfrihet som 
et grunnleggende prinsipp. Istedetfor en kvotepolitikk foreslo regjeringen 
et økonomisk insentiv:  

 Foreldrepermisjonssystem har blitt tolket 
som en del av en egalitær og de-familiserende familiepolitikk. I Finland 
har disse permisjonene imidlertid på 2000-tallet blitt fornyet i forening 
med omsorgspermisjons- og stønadssystemet som ansees for å oppretthol-
de omsorgens kjønnede strukturer og praksiser. Sett i et likestillingspers-
pektiv ble familiepolitikkens definering av omsorgens kjønn enda mer 
todelt på 2000-tallet. Familiepolitikken ble tydelig knyttet til eksisterende 
omsorgspraksiser hvor hovedansvaret for omsorg ligger hos mor og det 
sekundære ansvaret hos far.  

Etablering av en periode med foreldrepenger spesifikt rettet mot far [dvs. 
fedrekvote, MR] kunne på sin side være et styringsredskap som vurderes til å 
kunne øke fedrenes uttak av foreldrepermisjon i betydelig grad. (...) det ville 
imidlertid endre familiens nåværende rett til å avtale selv hvordan perioden med 

                                                        
26 Familien måtte også være sammenhengende berettiget til økonomisk støtte for barnomsorg 

(dvs. enten foreldrepermisjonspenger eller kontantstøtte). 
27 Den samme regjeringen (Senterpartiet, Sosialdemokratene og Svenske folkepartiet) har for-

nyet både foreldrepermisjoner og forbedret barnekontantstøtteordningen. Måten fars egen 
foreldrepermisjon ble gjennomført på er en innrømmelse i forhold til kvinners lange omsorgsper-
misjoner – de er ikke i konflikt med hverandre, og det argumenteres for begge to i den samme 
diskursen om foreningen av arbeid og familie. 
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foreldrepenger skal brukes. I proposisjonen foreslås det derfor at man kan prøve 
å øke antall fedre som benytter seg av perioden med foreldrepenger ved hjelp 
av et økonomisk insentiv som innebærer en økning av foreldrepenger for de da-
gene som faren har permisjon. (HE 112/2006:16) 

 
I regjeringsproposisjonen ble det foreslått at far skulle få en forhøyet sats 
av foreldrepenger for de første 50 foreldrepermisjonsdagene (ibid.: 17). 
Begrunnelsen var at man slik kunne fordele arbeidsgiverkostnader for om-
sorg fra kvinnedominerte bransjer til mannsdominerte bransjer og dermed 
forbedre kvinners stilling på arbeidsmarkedet.28

                                                        
28 I Finland har en forelder rett til foreldrepermisjonspenger som dekker ca. 70 prosent av tapt 

lønn. Imidlertid er mange kvinnelige arbeidstakere sikret full lønn de første 105 dagene av 
foreldrepermisjonen (”mammapermisjon”) gjennom en tariffavtale. I praksis betyr dette kostnader 
for arbeidsgiver. For arbeidsgiver blir det kostnader også ut av å finne og veilede en vikar. Når det 
gjelder arbeidsgiverkostnader, skiller de nordiske modellene seg fra hverandre, noe som er viktig å 
ta hensyn til når man analyserer arbeidsgivernes holdninger til omfanget av foreldrepermisjoner. 
For eksempel i Norge erstatter staten hele inntektstapet for den forelderen som tar permisjon inntil 
et visst inntektsnivå. Inntektsgrensen er relativt høy (400 872 NOK, 1.5.2007) og overstiger gjen-
nomsnittsinntekten til både kvinner og menn. I Finland erstatter staten inntektstapet kun delvis; 
maksimum 70-90 prosent av forutgående inntekt, avhengig av hvilket gode det gjelder. I de fleste 
tariffavtalene forutsettes imidlertid at arbeidsgiveren erstatter differansen mellom inntektstapet og 
foreldrepenger til den forelderen som tar permisjon. Dette fører til økonomiske kostnader spesielt i 
kvinnedominerte bransjer. I Finland har f.eks. servicearbeidsgivernes forbund ført en aktiv kam-
panje for fordeling av foreldrepermisjon. 

 Proposisjonen inneholdt 
forbedringer også angående kvinnenes foreldrepenger i fødselsper-
misjonsperioden. Likevel førte forhøyelse av fars foreldrepengesatser til en 
omfattende diskusjon. I grunnlovskomitéen (PeVL 38/2006) ble forslaget 
avvist da det ble ansett for å være i konflikt med likestilling mellom kvin-
ner og menn (kvinner var stilt i en ikke likeverdig posisjon som mottakere 
av foreldrepenger). Til slutt ble man enige om en kompromissløsning som 
innebar en forhøyelse av fødselspenger og forhøyelse av både kvinners og 
menns foreldrepenger for de første 30 dagene. Dersom fedremåneden had-
de blitt gjennomført som en kvote etter den norske modellen, hadde man i 
prinsippet kunnet sammenligne fedremåned med mammapermisjon, og en 
økning av fars foreldrepenger ville blitt mindre problematisk (ibid.). Det er 
interessant å analysere dette ut fra et omsorgs- og kjønnsperspektiv. Øk-
ningen av fødselspenger for mor ble også konstruert som en omlegging av 
likestilling mellom kvinner og menn, men den ble ikke ansett for å være 
problematisk slik som økningen av foreldrepenger for far i fedrekvotepe-
rioden.  
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Foreldrepermisjonsrettigheter i Finland er individuelle rettigheter også 
for fedre. I tillegg til dette skiller den finske fedremåneden seg fra den 
norske fedrekvoten på to andre måter. For det første kan den heller beskri-
ves som en "gulrot" enn "kjærlig tvang" (jfr. Brandth & Øverli 1998). I 
Finland kan far, ved å ta foreldrepermisjon, opparbeide seg rett til to tilleg-
suker med foreldrepermisjon.Sammenlignet med den norske fedrekvoten, 
er tonen i bonuspermisjonen mindre streng. Den andre forskjellen har å 
gjøre med systemets fleksibilitet. Det finske systemet er fremdeles nokså 
rigid (Valdimarsdóttir 2006; Anttonen & Sointu 2006). Selv om man har 
tilført fleksibilitet til fedremåneden, må far, for å kunne opparbeide seg 
tilleggsuker, fremdeles ha de siste to ukene av foreldrepermisjonen. Slik 
definerer velferdsstaten hvordan mor og far i praksis kan fordele omsor-
gen. Det er interessant å observere at foreldrene ikke tilbys et alternativ 
hvor mor kan komme tilbake til foreldrepermisjon etter at far først har hatt 
en sammenhengende foreldrepermisjon og omsorgspermisjon.29

En av motivene for reform av det finske familiepolitiske systemet har 
fra begynnelsen av 1980-tallet vært å oppmuntre menn til å ta familieper-
misjon. Et problem med de gjennomførte omleggingene har vært at de ser 
ut til å styre fedre inn i ganske korte permisjoner. Fedremånedens "risiko" 
er altså at den blir et maksimum og at grunnlaget for kjønnete strukturer og 
praksiser opprettholdes. Familiepermisjonsomlegginger som ble gjennom-
ført på 2000-tallet brakte omsorgens kjønn fram på en paradoksal måte. 
Hovedmålsettingen med omleggingene var å oppmuntre menn til å ta en 
større andel av familienes barneomsorgsansvar enn tidligere. Likevel kan 
de gjennomførte løsningene og deres legitimeringsargumenter synes å ha 
styrket eksistensen av kvinners lange omsorgspermisjoner. Samtidig har 
grensene for menns omsorgsansvar blitt synliggjort.  

 

Til slutt er det viktig å notere at i Finland ble også enslige mødre eks-
kludert fra 2000-tallets familiepermisjonsreformer (jfr. Haataja 2004). 
Forlengelsen av foreldrepermisjonen (farens bonuspermisjon), som trådte i 
kraft i begynnelsen av 2003, gjaldt kun familier med to foreldre (og alene-
fars familie). Videre ble retten til delvis foreldrepenger utvidet til å gjelde 
kun par (gifte og samboere). Omleggingen avslører holdningen den finske 
familiepolitikken har hatt til eneforsørgerfamilier, spesielt fordi det i pro-
posisjonen var en målsetting å ta hensyn til behovene til ”forskjellige typer 

                                                        
29 Jfr. vedlegg 1 og 2 om de forskjellige permisjonsordninger. 
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familier” (HE 147/2002:8).30

4.2 Kontantstøtte: kjønnet gjemmes 

 Finland avviker også fra de andre nordiske 
landene der eneforsørgere alltid har rett til lengst mulig foreldrepermisjon. 
Det å nekte eneforsørgere deltidspermisjon forteller også at man i den fin-
ske familiepolitikken har ønsket å beholde ansvar for omsorgen for barn 
under 1 år i familien. I Norge derimot kan også en eneforsørger – om øn-
skelig – kombinere deltidsarbeid med delvis bruk av foreldrepermisjon og 
barnehagetilbud.  

4.2.1 Finland 
I Finland går kontantstøttens31

I det finske samfunnet foregår det i øyeblikket en diskusjon om barnets om-
sorgsordninger. Denne diskusjonen har vist at det ikke finnes en generell løs-
ning for omsorg av barn. (...) Det er viktig at familien kan velge mellom forsk-
jellige omsorgsmuligheter, slik at de kan velge og slik at det vil være mulig å ta 
tilstrekkelig hensyn til barnets og familiens spesielle forhold. (VNS 1/1980: 17) 

 historie tilbake til kommunepolitikken som 
ble ført på begynnelsen av 1970-tallet. På den tiden begynte kommunene 
stadig oftere å betale kontantstøtte til familier (Anttonen 1999). Ved å ut-
betale kontantstøtte prøvde kommunene å begrense den voksende et-
terspørselen etter barnehagetilbud. Valgfrihet med hensyn til barneom-
sorgsløsninger ble imidlertid raskt adoptert som en del av den familiepoli-
tiske diskursen.  

 
Kontantstøtten ble tatt opp og dermed utvidet i den nasjonale familiepoli-
tikken på slutten av 1970-tallet som et eksperiment i deler av landet. Den 
ble snart en praksis som gjaldt i hele landet(Anttonen 1999: 40-41.) Ekspe-
rimentets oppfølgingsundersøkelse viste at foreldrene generelt sett var 
fornøyde med støtten (Säntti 1982, referanse Anttonen 1999: 40). Da kon-
tantstøtten senere ble formalisert som en del av en landsomfattende om-
sorgsordning for småbarn, ble den begrunnet først og fremst som et alter-
nativ til et offentlig barnehagetilbud. De mest sentrale begrunnelsene for 
ordningen som spesielt Senterpartiet fremmet, gjaldt familiens valgfrihet 
                                                        

30 I tillegg nevnte Arbeidsdepartementets arbeidsgruppe (TM 2005:10) spesielt eneforsørger-
nes ikke-likeverdige stilling, og anmerket at familiepermisjonsbestemmelsene diskriminerer også 
samværsfedre. 

31 Direkte oversettelse av den finske ordningen blir ”støtte for hjemmeomsorg av barn”. 
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og økonomisk likebehandling mellom familier med ulike premisser og 
behov. Støtten ble ansett å være en erstatning for særlig rurale familier som 
ikke benyttet seg av kommunalt barnehagetilbud. På 1960- og 1970-tallet 
begrunnet man kontantstøtten fremdeles med maternalistiske argumenter. 
Støtten skulle gi lavlønnede kvinner mulighet til å velge mellom husmor-
stilværelse og yrkesaktivitet. Diskursen endret seg på 1980-tallet, og de 
sentrale argumentene var foreldrenes rett til å bestemme hvordan omsorgen 
for barn tilrettelegges (Anttonen 1999: 43). Beslutningen om innføring av 
kontantstøtte ble tatt sammen med beslutningen om den subjektive retten32

Kontantstøtten trådte i kraft gradvis fra februar 1985, og fra 1990 har 
alle foreldre med barn under 3 år hatt rett til å velge mellom et kommunalt 
barnehagetilbud eller kontantstøtte. I 1996 ble retten til barnehagetilbud 
utvidet til å gjelde alle barn under skolealder (Anttonen 1999: 45). Fram til 
midten av 1990-tallet ble kontantstøtten redusert og samkjørt med andre 
sosialtrygder. Fra 1996 til 2004 ble kontantstøtten beholdt på samme ni-
vået, men etter dette har man igjen økt den. I begynnelsen av 2005 ble 
kontantstøtten økt med 17 prosent (Salmi 2006a: 155). Økningen var be-
grunnet som støtte til "familiens muligheter til å velge den best mulige 
måten for familien til å ivareta barnets omsorg" (HE 162/2004: 18). Denne 
diskursen danner forståelse om familien som en kjønnsnøytral og velgende 
aktør. I april 2007 ble søskenbidragene økt, og familiene fikk mulighet til å 
motta både barnekontantstøtte og støtte til privat omsorg av barn samtidig 
(HE 168/2006, Kela 2007c). Også den nye borgerlige majoritetsregjeringen 
lover i sitt program å øke kontantstøtten (Vastuullinen, välittävä ja kan-
nustava Suomi 2007: 55). 

 
til barnehagetilbud for barn under 3 år. Den gunstige økonomiske situasjo-
nen i landet på 1980-tallet gjorde det mulig å gjennomføre en omfattende 
barneomsorgspakke (ibid.). Motstanden mot kontantstøtte var spredt, og 
argumentering utydelig (Hiilamo & Kangas 2006). Motstanden mot kon-
tantstøtte (som spesielt sosialdemokratene hadde opprettholdt) endte i en 
kompromissløsning som ga litt til alle (ibid.; Anttonen 1999: 42-44). Re-
formen roet ned den langvarige og opphetede familiepolitiske diskusjonen 
om vektlegging mellom de to alternativene (dvs. hjem vs. institusjon) i 
omsorgspolitikken.  

                                                        
32 Subjektiv rett viser til at hvert barn har individuell rett til barnehageplass uansett om forel-

der/re er i arbeid/utdanning eller ikke. Kommunene er pliktige til å finne barnehageplass relativt 
kort tid (maks. 4 måneder) etter å ha mottatt søknad. 
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I Finland har ikke ”tid til barn” vært et like synlig og sentral tema i fa-
miliepolitiske diskusjoner som i Norge (jfr. Ellingsæter 2004b). Kontant-
støtten sto sentralt i den finske regjeringens familiepolitiske redegjørelse i 
1980 hvor man viste til at familiens felles fritid hadde vokst saktere enn 
forventet (VNS 1/1980). Selv om denne redegjørelsen spesifiserte i tydeli-
ge ordelag at målsettingen var å skape muligheter til hjemmeomsorg av 
småbarn, ble ikke kontantstøtten begrunnet med knapphet av felles tid 
mellom barn og foreldre. Argumentene var at den skulle forbedre barnefa-
milienes økonomiske forhold (ibid.: 21). I tillegg ble kontantstøtten ansett 
å øke familienes egne aktiviteter, rettferdighet mellom familier og valgfri-
het (ibid.: 13-14). Likeledes inneholdt redegjørelsen også begrunnelser for 
utvidelse av barnehagetilbudet. Mangel på tid var altså ikke en del av 
1980-tallets familiepolitiske diskurs, heller ikke den omsorgsytende far.  

Kontantstøtten ble rettferdiggjort i valgfrihetens og den rettferdige fa-
miliepolitikkens retorikk. Selv om motstandere av kontantstøtten mistenkte 
at følgene av støtten til hjemmesorg av småbarn skulle være negative, spe-
sielt ut fra kvinners perspektiv, ble det ikke på noe tidspunkt presentert 
sterke grunner mot valgfrihetsprinsippet (Hiilamo & Kangas 2006). Valg-
frihet har opprettholdt stillingen som kontantstøttens hegemoniske begrun-
nelse. Betydningen av valgfrihet har senere styrket stillingen som et prin-
sipp i den finske familiepolitikken, og det er kanskje ikke en overdrivelse å 
snakke om en økende valgfrihet som styrende prinsipp. Dette har også 
støttet opp under kontantstøttens stilling i den finske familiepolitikken.  

Ved sammenligning av den finske og norske diskusjonen om kontant-
støtte, blir også betydningen av tidspunktet for endring av familiepolitik-
ken merkbar. I Finland ble kontantstøtten utvidet til en universiell ordning 
like før en dyp økonomisk depresjon som førte til rekordhøy arbeidsle-
dighet og svak etterspørsel etter arbeidskraft. Man kan spekulere i om en 
ny situasjon på arbeidsmarkedet førte til at man også betraktet kvinnens 
rolle som hjemmeværende mor i et nytt lys. Kvinnenes lange omsorgsper-
misjoner kunne ha vært et problem ved høy etterspørsel av arbeidskraft, 
men ettersom arbeidsledigheten var på et ekstremt høyt nivå, var det mulig 
å fordele midlertidig arbeid til arbeidsledige. Innføring av kontantstøtten 
kan altså på sin side ha ført til dens samfunnspolitiske popularitet og at den 
igjen ble stabilisert som en del av både den finske familiepolitikken og 
omsorgspraksis (jfr. Sipilä 1996: 198.)  



45 

Etter at arbeidsmarkedssituasjonen bedret seg på slutten av 1990-tallet 
har kontantstøttens stilling i Finland forblitt sterk. Flere forskere i Finland 
har omtalt kontantstøttens følger spesielt fra et kvinneperspektiv (se f.eks. 
Anttonen 2003; Anttonen & Sointu 2006; også Salmi 2006a, b). Foreløpig 
ser ikke kritikken ut til å ha strukket seg til velferdsstatens familiepolitikk. 
Kontantstøttens stilling er sterk i Finland, og hjemmeomsorg av barn er 
mer populært enn i noen av de andre nordiske land (jfr. vedlegg 4). Basert 
på sammenligning mellom den norske og finske familiepolitikken, kan 
man hevde at kontantstøtten også har befestet sin stilling som en del av den 
finske familiepolitikken.  

Kommunene har som nevnt spilt en viktig rolle i utforming av den fin-
ske omsorgspolitikken. Da kontantstøtten ble befestet som en ordning i 
begynnelsen av1990-tallet, begynte flere kommuner å utbetale et separat 
kommunetilskudd til den landsdekkende kontantstøtten (Sipilä 1996: 195; 
også Korpinen 1997; Anttonen 1999). Det foreligger lite informasjon om 
utbetaling av disse tilskuddene. En redegjørelse fra Finlands kommunefor-
bund (Kuntaliitto 2007) viser imidlertid at kommunene har vært interessert 
i å støtte hjemmeomsorgsløsningen, og at denne tendensen til og med har 
økt igjen siden 1990-tallet. Av kommunene som svarte på undersøkelsen 
betalte 17,8 prosent (65 kommuner) kommunetilskudd til kontantstøtte, og 
de fleste av Finlands største kommuner er blant disse. Kommunetilskuddet 
varierer fra kommune til kommune, og nesten uten unntak er det knyttet 
betingelser til utbetalingen. Også disse betingelsene varierer. En generell 
betingelse for mottak av kommunetilskudd til kontantstøtte er at alle barn i 
familien som er i barnehagealder, skal passes hjemme, og at den som yter 
omsorg er barnets forelder som har fått omsorgspermisjon fra en fast jobb. 
Kommunene prøver ved hjelp av omsorgstilskuddet å begrense etterspørse-
len etter barnehagetjenester. Å nekte tilskudd til for eksempel arbeidsledige 
foreldre eller foreldre uten fast jobb, forteller om kommunens ønske om å 
styre barnefamiliens oppførsel i en viss retning heller enn ønsket om å tilby 
fleksible omsorgsløsninger for å tilfredsstille de forskjellige familienes 
forskjellige behov.33

                                                        
33 Ifølge Kommuneforbundet er betingelsen for utbetaling av kommunetilskuddet i nesten 

halvparten av kommunene (47,5 %), at vedkommende forelder skal slutte i et "permanent arbeids-
forhold". Kravet om at den som skal motta omsorgstilskuddet, skal ha en jobb og/eller studere, 
gjør at foreldre og barnefamilier ikke er likestilte. Betingelsen kan imidlertid også tenkes å opp-
muntre kvinner til å befeste sin stilling på arbeidsmarkedet før de får barn, og på denne måten på 
en måte forebygge diskriminering av kvinner på arbeidsmarkedet i forbindelse med aktualisering 

 Det er interessant å observere at målsettingene for 
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kommunetilskuddene ikke ser ut til å være primært familiepolitiske, i hvert 
fall hvis man ser på betalingsbetingelsene som gjelder. Det er heller 
spørsmål om en politikk som gjelder kommuneøkonomi. Kommunetil-
skuddene bryter også prinsippet om universalitet i den finske familiepoli-
tikken. Det tilbys forskjellige omsorgsløsninger til barnefamilier avhengig 
av hvor familien har sitt bosted og hva foreldrene gjør. Kommunenes fami-
liepolitikk er også mer følsom overfor økonomiske konjunktursvingninger 
og endringer i de politiske maktforholdene enn statens familiepolitikk. Det 
er også større usikkerhet knyttet til den enn til statens familiepolitikk, og 
de som planlegger å etablere familie eller familieøkning, kan ikke nødven-
digvis stole på at den vil fortsette som før.  

I Finland er omsorgspolitikken for småbarn basert på et kompromiss 
mellom to politiske ideologier (sosialdemokrati og sentrum), noe som kan 
tenkes å begrense den politiske diskusjonen om omsorg. Kontantstøttens 
og det offentlige barnehagetilbudets legitimitet er bundet sammen, og en 
omfattende kritikk av kontantstøtten skulle med all sannsynlighet også føre 
til en kritisk diskusjon om det universielle barnehagetilbud. Basert på den 
siste tidens mediedebatt i Finland om omsorgsavtale mellom familier og 
staten, ser det ut til at kritikken først og fremst har rettet seg mot det store 
omfanget av offentlig barnehagetilbud. At regjeringen nå (dvs. høst 2007) 
har foreslått å øke kontantstøtten samtidig som den har gått inn for å fore-
slå redusering av retten til barnehagetilbud, forteller mye om kontantstøt-
tens sterke stilling i Finland.34

4.2.2 Norge  

 

I Norge var foreldrenes og barnas felles tid et sentralt tema i diskusjonene 
om omleggingen av foreldrepermisjon på begynnelsen av 1990-tallet. 
Innstillingen til utvalget som forberedte omleggingen, ble kalt "Tid for 
barna" (NOU 1993:12). I målsettingene for kontantstøttereformen i 1997 
ble foreldrenes tid til barna forsterket som en viktig diskurs (Håland 2001; 
Ellingsæter 2003).  

Også i Norge foregikk det før introduksjonen av kontantstøtte en lang 
debatt om hvordan den offentlige støtten til barneomsorg skulle tilretteleg-
                                                                                                                          
av omsorgsspørsmålet – det vil være raskere å gå tilbake til yrkeslivet når en forelder som skal ha 
omsorgspermisjon, har en arbeidsplass å gå tilbake til. 

34 Kontantstøtten ble økt f.o.m.januar 2009. Økningen ble gjennomført uten politisk motstand. 
Foreslått redusering av retten til barnehagetilbud ble kritisert fra flere hold og ble til slutt ikke gjort 
noe med. 
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ges. De ideologiske standpunktene vedrørende familiepolitikken kom tyde-
lig fram. Ifølge Kari Håland (2001; 2005), som studerte saksbehandlingen 
på Stortinget, bidro debatten til å ødelegge konsensusen i den norske fami-
liepolitikken. I et familiepolitisk perspektiv ble resultatet av reformen det 
motsatte av det som var tilfellet i Finland, hvor beslutningen om kontant-
støtten på midten av 1980-tallet roet ned den langvarige debatten om mo-
dellen for barneomsorgspolitikken. 

I Norge ble kontantstøtten realisert som følge av en allianse mellom 
kristeligdemokratisk familieideologi og høyreliberal inntektsfordelingspo-
litikk. Det var ikke plass til målsettingene om likestilling mellom kvinner 
og menn. Kari Skrede (2004) hevder at  

[k]ontantstøtten ble vedtatt som en politisk allianse hvor hensynet både til like-
behandling av barn og til foreldrenes valgfrihet ble framhevet som mer høyver-
dige mål enn hensynet til videre utvikling av likestillingsprosessen (ibid.: 172).  

 
Den borgerlige regjeringen med Kristelig Folkeparti i spissen, ga tre be-
grunnelser for kontantstøtten. For det første, ble det presentert som en me-
tode som skulle sikre familiene mulighet til å ta hånd om sine barn selv. 
For det andre, den skulle tilby en ekte valgmulighet til å velge barns om-
sorgssituasjon. For det tredje, ble det argumentert for, at kontantstøtten 
skulle fremme likestilling mellom familier:  

...[a]lle skal få offentlig tilskudd til sin omsorgssituasjon: De som velger barne-
hage, får denne omsorgshjelpen i form av statstilskudd. De som velger andre 
løsninger, får omsorgshjelp gjennom en kontantstøtte med tilsvarende størrelse. 
(St.prp.nr.53, 1997-98:1)  

 
Av disse begrunnelsene gjenfinner vi to argumenter fra den finske refor-
men: familienes valgfrihet og velferdsstatens rettferdighet. Men den tredje 
begrunnelsen, som gjaldt knapphet på felles tid for familie og som argu-
menterte for at kontantstøtten skulle øke foreldrenes muligheter til å bruke 
en større del av sin tid med egne barn, var ikke like sterkt representert i den 
finske kontantstøttedebatten som foregikk på 1980-tallet. Anne Lise El-
lingsæter (2005) har beskrevet tidsklemma som 1990-tallets metafor. Dis-
kusjonen om tiden foreldrene tilbringer hjemme med sine barn, dannet det 
normative grunnlaget for familiepolitikken i Norge. Også kontantstøtten 
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ble konstruert som en løsning på tidsproblemet i forbindelse med forenin-
gen av arbeid og familie:  

Tidsklemma for mange småbarnsforeldre er stram. Derfor er det en betydelig 
gruppe foreldre i dag som framfor alt ønsker seg mer tid til å være hjemme med 
barna, også utover den perioden som fødselspermisjonen omfatter. (…) Forbed-
ring av de økonomiske vilkårene er nødvendig for at flere kan ha mulighet til å 
velge å være mer hjemme med barna særlig mens de er i småbarnsalderen. 
(St.prp.nr.53, 1997-98:8)  

 
Reformen ble definert som en omlegging som gjaldt familien og altså ikke 
om likestilling mellom kjønnene. I den forbindelse satte man imidlertid 
spørsmålstegn ved en likestillingspolitikk som tok utgangspunkt i kvinners 
likeverdige behov, og som kun konsentrerte seg om "yrkeskvinnenes" inte-
resser. Kontanstøttetilhengere argumenterte for at målsettingen for likestil-
lingspolitikk ikke kan være at ”alle” skal foreta de samme valgene, men at 
kvinner og menn skal ha like muligheter i familien og i samfunnet (Elling-
sæter 2007: 58). I stedet for faktorer som forener kvinner, tok man fram 
forskjeller mellom kvinners arbeids- og familiesituasjoner.  

Kvinner er ikke en ensartet gruppe og gjør ulike praktiske og likestillingspoli-
tiske valg. Konsekvenser av kontantstøtteordningen må også vurderes i dette 
lys. Til nå har likestillingspolitikken i hovedsak tatt opp yrkeskvinnenes inte-
resser. Rettferdighet tilsier en bredere likestillingspolitikk. (St.prp.nr.53, 1997-
98:31-32)  

 
Motstandere av kontantstøtten (sosialdemokratene og den politiske 
venstrefløyen) argumenterte for at støtten ville ha et negativ effekt på for-
delingen av omsorgsansvar mellom kvinner og menn, forsinke utviklingen 
av barnehagetilbudet,35

Målsettingene og begrunnelsene for den norske kontantstøtten var i 
konflikt med hverandre. Kontantstøtten har blitt argumentert for som et 

 svekke kvinners stilling på arbeidsmarkedet og 
påvirke arbeidskraftens tilgjengelighet negativt. Tilhengerne av kontant-
støtten (Kristelig Folkeparti og den politiske høyrefløyen) mente at 
foreldrenes og arbeidsmarkedets behov tilhører forskjellige samfunnspoli-
tiske sektorer (Ellingsæter 2007: 58). 

                                                        
35 I Norge hadde man ikke nådd det nivået i barneomsorgstjenester som svarte til behovet da 

beslutningen om kontantstøtte ble tatt, og man var redd for at midlene som skulle brukes på kon-
tantstøtte, ikke var tilgjengelige for utvikling av barnehagetilbud. 
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gode som støtter opp om familiens valgfrihet, men på den annen side viser 
begrunnelsene også offentlighetens moralske holdning til barnefamilienes 
travle liv. Og selv om begrunnelsene for reformen ble holdt kjønnsnøytra-
le, bemerker Anne Lise Ellingsæter (ibid.: 56) at i diskursen til både 
motstandere og tilhengere ble kontantstøtten fremstilt som et gode som 
gjaldt kvinner, menn ble knapt nevnt.36

Både den norske og finske kontantstøtten representer en familiesentrert 
familiepolitikk hvor sosiale rettigheter eller velferd for den enkelte borger 
ikke står sentralt i målsettingene. Istedenfor kvinner og menn, mødre og 
fedre, har "hovedpersonen" i kontantstøttediskursen vært familien:  

 Det at omsorgens kjønn ikke ble 
nevnt, brakte det paradoksalt nok frem.  

Familien er den grunnleggende sosiale enhet i samfunnet. Den rammen familien 
danner er særlig viktig i forhold til barna. Ingen kan fullt ut erstatte familien i 
sin kjennskap, kjærlighet og omsorg for egne barn. Vi må derfor ha ordninger 
som i større grad gjør det mulig for foreldre å være hjemme mens barna er små. 
(…) Politikken må bygge på respekt for at den enkelte familie selv er nærmest 
til å avgjøre hvordan deres hverdagsliv bør innrettes (St.prp.nr.53, 1997-98:8). 

 
I motsetning til situasjonen i Finland, har kontantstøtten ikke befestet sin 
stilling i den norske familiepolitikken, og støtte til omsorg av barna hjem-
me er fremdeles et omstridt ideologisk spørsmål i familiepolitikken. Da-
gens rødgrønne koalisjonsregjering har svekket dette godet både ved å 
redusere den og ved å forkorte varigheten med en måned (Ot.prp.nrn.70, 
2005-2006). I regjeringserklæringen (Soria Moria 2005: 43) har man også 
gått inn for å avskaffe kontantstøtten når man har oppnådd full barnehage-
dekning. En kritisk diskusjon om kontantstøtten har altså fortsatt selv etter 
at loven trådte i kraft. Kontantstøttens virkninger har blitt vurdert i flere 
undersøkelser og utredninger. Forskerne har spilt en sentral rolle i den mer 
kritiske diskusjonen om kontantstøtte (f.eks. Brandth et al. 2005; Andenæs 
2005; 2006), men også andre samfunnsaktører har kommet med kritiske 
bemerkninger. En sentral bekymring har vært konsekvenser for barns vel-
ferd, spesielt innvandrerbarn. Man har vært redd for at støtten skulle havne 
akkurat i de familiene hvor barn ville ha nytte av kontakt med andre barn 

                                                        
36 I regjeringens proposisjon om kontantstøtte (St.prp.nr.53, 1997-98:32) viser man til at den 

dårlige anerkjennelsen av omsorgsarbeid påvirker det at mennene ikke ser omsorg som et alterna-
tiv som passer for dem: "Kontantstøtten kan bidra til å endre normene for hvilke aktiviteter vi 
tillegger verdi". 
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og av styrte aktiviteter i barnehagen. Det norske barneombudet Reidar 
Hjermann har tatt opp denne saken i flere sammenhenger (f. eks. Dagsavi-
sen 2004). I Finland har kontantstøtten ikke møtt tilsvarende sterk kritikk, 
til tross for at for eksempel OECD (2005) har kritisert den for dens negati-
ve virkninger for kvinners posisjon på arbeidsmarkedet og i forhold til 
fertitlitetsutviklingen, og barns oppvekstvilkår.  

5. Familiepolitikkens fremtidige retning 

In the mid-2000s, as parenthood policies targeting gender equality are chal-
lenged by the idea of parental choice, it may well be asked if the importance of 
gender equality policies and ideology, in particular the ambition of gender 
equality in outcome, is giving way to parental choice (Ellingsæter & Leira 
2006b: 7). 

 
Hovedvekten i diskusjonen som foregikk på 1990-tallet om velferd i nordi-
ske familier, forflyttet seg til kombineringen av familie og arbeid. I den 
forbindelse ble menns foreldreskap og omsorgsansvar hjemme enda mer 
tydelig enn før. På 2000-tallet har denne tendensen blitt ytterligere forster-
ket. Endringen i den nordiske familiepolitikken har blitt tolket som politi-
sering av foreldreskap. Samtidig har man spurt om de nordiske vel-
ferdslandene er i ferd med å legge spørsmålene som gjelder likestilling mer 
til side (ibid.).  

I de nordiske landene har familiepolitikken vært et sentralt felt for li-
kestillingspolitikken, og på tilsvarende måte har likestilling mellom kvin-
ner og menn vært en sentral målsetting og utgangspunktet for familiepoli-
tikken. I det forutgående har jeg diskutert forskjellige problemstillinger 
som gjelder omsorg av småbarn, og legitimiteten av de foreslåtte 
løsningsmodellene i den norske og finske familiepolitikken. Både i Norge 
og i Finland har man implementert en todelt familiepolitikk (Leira 2002; 
Ellingsæter 2003). Gjennom permisjoner rettet spesielt mot menn, har 
velferdsstaten åpent og aktivt utfordret omsorgens kjønnete strukturer og 
praksiser og strebet etter å endre omsorgsforholdene aktivt både privat 
(familie) og offentlig (arbeidsliv). Samtidig har staten gjennom goder som 
er rettet mot familien og som har en kjønnsnøytral holdning til omsorg, 
også sementert den eksisterende omsorgskulturen hvor hovedansvaret for 
barns omsorg tolkes å være hos kvinnen. Jeg har i min analyse fokusert på 
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den spenningen som oppstår i forbindelse med dette omsorgsspørsmålet 
når målsettingene om likestilling mellom kvinner og menn møter prinsip-
pet om individets (familiens) valgfrihet som forsterkes i familiepolitikken.  

5.1 Familiepolitikkens endring og omsorgens kjønn  

Genuine gender equality can only come about when arrangements are in place 
that encourage and enable both parents to combine breadwinning and caregiv-
ing (Mahon 2002b: 20). 

 
Begrepene de- og re-familisering (Leira 2002) bidrar til å danne et bilde av 
overføringer av omsorgsansvar mellom familie og stat, og til å analysere 
endring av familiepolitikken som har skjedd i flere lag og i mange forskjel-
lige retninger. Konflikten mellom ulike familiepolitiske omlegginger og 
utvidelser som definerer omsorgsansvar er spesielt tydelig i Norge. Virk-
ningen av å utvide barnehagesektoren på 1990- og 2000-tallet har vært de-
familiserende, mens virkningen av å utvide foreldrepermisjoner og kon-
tantstøtte har utvidet familienes omsorgsansvar, dvs. de har vært re-
familiserende. 

I Finland har familiepolitikken fått spesielt re-familiserende trekk. Både 
fedremåneden og den siste tidens økninger i kontantstøtte, har styrket nor-
men for hjemmeomsorg av barn. I tillegg har avtalen om fordeling av om-
sorgsansvar mellom familien og staten blitt åpnet i den nyere politiske 
debatten om velferdsstatens grenser og alle foreldres rett til kommunale 
barnehagetjenester (jfr. Rantalaiho M. 2004). Med henvisning til på den 
ene siden barnets rett til foreldreomsorg og på den andre siden samfunnets 
økonomiske interesse, har man spurt om barnet skal ha rett til kommunalt 
barnehagetilbud også når den ene eller begge foreldrene er hjemme. De re-
familiserende trekkene kommer tydelig fram i forbindelse med diskusjonen 
om kombinering av arbeid og familie, for eksempel som spørsmål om be-
tydningen av ny fordeling av tid og foreldreskap.  

Parallelt med at re-familiseringen har blitt styrket, har både den finske 
og norske familiepolitikken forpliktet seg til å avvikle omsorgens kjønnede 
praksiser og strukturer. Fordeling av omsorg mellom kvinner og menn har 
vært et sentralt utgangspunkt for videreutvikling av familiepolitikken, og i 
begge land har man i forbindelse med omlegging av foreldrepermisjons-
systemet konsentrert seg om å oppmuntre menn til å dele omsorgsansvaret 
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med kvinner. Fedrekvoten i Norge og fedremåneden i Finland er eksempler 
på tiltak som velferdsstaten har brukt for aktivt og åpent prøve å styre 
kvinners og menns valg i tilknytning til familie- og arbeidsliv i en retning 
som utfordrer kjønnsstrukturene. På 2000-tallet har man imidlertid i begge 
land konsentrert seg om å gjøre foreldrepermisjonssystemet mer fleksibelt. 
Videre har man i begge land argumentert for at endringene skal tilpasses 
de eksisterende omsorgspraksisene. Er velferdsstatens rolle som den som 
styrer og utfordrer kjønnete omsorgspraksiser et tilbakelagt stadium?  

Hovedmålsettingen med fedrekvoten som ble introdusert i Norge i 
1993, var å støtte opp under fedrenes selvstendige omsorgsansvar. Kvoten 
forpliktet far til å ta omsorgspermisjon samtidig som den oppmuntret og 
støttet menn til å ta opp sine ønsker på arbeidsplassen og/eller med barnets 
mor. Tanken var at mor også skulle gjenoppta sitt yrkesarbeid når farens 
foreldrepermisjon begynte. Prinsippet viste seg imidlertid å være vanskelig 
å gjennomføre i praksis, og ble raskt oppgitt. I dag kan altså far bruke sin 
fedrekvote selv om også barnets mor er hjemme.37

Vektleggingen av delt omsorg har i begge land imidlertid ikke ført til 
store praktiske endringer, og man har prøvd å sette fart på dette ved å øke 
de forskjellige måtene å bruke foreldrepermisjon på, for eksempel mulighet 
til deltidspermisjon og mulighet til å ta ut barneomsorgspermisjon sam-
menhengende etter hverandre. I Norge har man i foreldrepermisjonspoli-
tikken på 2000-tallet vektlagt videreutvikling av deltidsløsninger i per-
misjonsuttak, med den begrunnelsen at de svarer bedre til situasjoner hvor 
arbeid og familie må forenes, spesielt sett fra mennenes perspektiv.

 I stedet forutsetter fars 
foreldrepermisjon i Norge et reelt omsorgsbehov (dvs. mangel på mors 
omsorg). I Finland har man oppmuntret menn til å ta foreldrepermisjon ved 
å gi dem en ”gulrot”. Ved å ta ut de to siste ukene av foreldrepermisjonen, 
”tjener” far to ekstra uker pappapermisjon.  

38

                                                        
37 Barnets mor er under fedrekvoteperioden også berettiget til halvparten av foreldrepengene. 

 I 
Finland, derimot, har man tenkt at kvinners lange barneomsorgsperioder 
har påvirket menns bruk av foreldrepermisjoner, ved at mors lange per-
misjon hindrer far fra å ta permisjon. Staten har løst problemet med å til-
passe foreldrepermisjonsrettigheter rettet mot far som et tillegg til den 
eksisterende normen om morsomsorg. Slik har familiepolitikken, som i 

38 I Norge kommer vektlegging av fleksibiliteten til syne i det at barneomsorgpolitikken i sin 
helhet gjør det mulig å kombinere delvis foreldrepermisjon og omsorgspermisjon med deltids 
barnehagetilbud. I Finland er det derimot ikke mulig innenfor det offentlige barnehagesystemet å 
kombinere hjemmeomsorg med barnehagetjenester. 
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utgangspunktet hadde som målsetting å endre omsorgens kjønnede struktu-
rer endret seg og støtter nå eksisterende omsorgspraksiser. Sagt på en an-
nen måte har familiepolitikken endret seg fra å være transformativ til å bli 
affirmativ (jfr. Ellingsæter 2007). 

I Finland har måten man legitimerte det å gjøre fars foreldrepermisjons-
rettigheter mer fleksible, vist at prinsippet står sterkt. Argumentasjonen for 
omleggingene som trådte i kraft i begynnelsen av 2007, forteller at kvote-
ring ikke er en metode som passer den finske modellen for å fremme li-
kestilling mellom kvinner og menn. Som forklart over, ble foreldreper-
misjonen rettet mot menn til slutt tilpasset den eksisterende omsorgsmodel-
len med mor som primær uttaker av permisjonen, i stedet for å bruke den 
som utfordrer til den sistnevnte modellen. Begrunnelsen for omleggingen 
antyder også hvordan prinsippet om valgfrihet kan hindre likestilling i 
familie- og arbeidslivet. 

I begge landene har familiepolitikken som understreker individets valg-
frihet, materialisert seg i kontantstøtten. Først argumenterte man for kon-
tantstøtten som en anerkjennelse av ulønnet hjemmearbeid og moderskap. 
Det var først senere prinsippet om valgfrihet ble brukt som argument. 
Implisitt lå en kritikk av statens styrende rolle i omsorgsspørsmålet. I beg-
ge land har man begrunnet kontantstøtten også ved å vise til frihet og rett-
ferdighet. Tanken har vært at alle familier (og kvinner) må få sin del av 
støtten som velferdsstaten innvilger til omsorg, og fordi noen ikke vil eller 
kan bruke offentlig barnehagetilbud, er det ut fra velferdsstatens likestil-
lingsprinsipp begrunnet å støtte uformell omsorg i form av direkte inntekt-
soverføring som et alternativ for barnehage. Med unntak av påstander om 
likestilling mellom kvinner, har begrunnelsene for kontantstøtten vært 
objektivt sett kjønnsnøytrale. Argumentene for økt deling av foreldreper-
misjon mellom kvinner og menn, som har brakt kjønnet til overflaten, gjel-
der selvfølgelig like mye kontantstøtten. Eller er det mulig å dele omsorgs-
spørsmålet slik at kjønnet i én omsorgspolitisk kontekst står sentralt, men 
ikke i en annen?  

Når man ser på hvem familiepolitikken har som hovedansvarlig for 
barneomsorg, har permisjonspolitikken i begge land styrket den fami-
listiske dimensjonen i familiepolitikken. Velferdsstaten har faktisk økt sin 
andel av omsorgskostnadene, men når det gjelder selve omsorgsarbeidet, 
har den overført ansvaret til foreldrene. I hvilken grad velferdsstaten dek-
ker kostnadene for uformelt omsorgsarbeid og med hvilke argumenter, blir 
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imidlertid definert på forskjellige måter når det gjelder de to støtteordnin-
gene for omsorg av småbarn som analyseres her. Når det gjelder foreldre-
permisjoner, betraktes foreldrene først og fremst som medborgere med en 
individuell sosial rett til omsorg.39

Holder omsorgens kjønn på å bli sidestilt i de familiepolitiske diskurse-
ne (jfr. Julkunen 2001)? Har identifikasjon av omsorg som et samfunns-
spørsmål stoppet opp (jfr. Anttonen 1997: 139)? Jeg vil svare både ja og 
nei. Som Anne Lise Ellingsæter og Arnlaug Leira (2006b) konstaterer, 
snakker man for eksempel stadig oftere om foreldre og familie i diskusjo-
nen om omsorg av småbarn, og omsorg blir omtalt som en kjønnsnøytral 
sak. Både i den norske og finske familiepolitiske diskusjonen har man 
begynt å vise sterk bekymring over tid foreldrene har (dvs. ikke har) til å 

 Velferdsstaten dekker foreldrenes inn-
tektstap, eller i hvert fall en betydelig del av det, i en periode som tilsvarer 
den tiden man har brukt på omsorg. Kontantstøtten er imidlertid basert på 
en annen type logikk. Retten til støtte oppstår når familien lar være å bruke 
sin rett til offentlig barnehagetilbud. Kontantstøtten er en direkte inntekt-
soverføring som ikke primært kompenserer inntektstapet for foreldrene 
som følge av omsorgsarbeid. Et av de kritiserte trekkene ved kontantstøtten 
er at den ikke oppmuntrer kvinner til å delta i arbeidslivet på samme måte 
som foreldrepermisjonsgodene der nivået er bundet til inntektsnivå før 
barnet ble født. Foreldrepermisjonspolitikken tilnærmer seg omsorgen både 
som et spørsmål mellom familie, staten og markeder og som et spørsmål 
mellom kvinner og menn (l. kjønnene). Mens foreldrepermisjonspolitikken 
gjør en direkte intervensjon i omsorgens kjønnete strukturer og praksiser 
både privat og offentlig, tar kontantstøtten først og fremst standpunkt kun 
til ansvarsfordeling mellom familien og staten. Sett ut fra perspektivet til 
familiens, statens og arbeidsmarkedets ansvarsfordeling, avhenger omsor-
gens betydning både av foreldrenes arbeidsmarkedssituasjon og kontant-
støttens bruksform, dvs. om den brukes til å kjøpe tjenester, til å finansiere 
den yrkesaktive forelders omsorgspermisjon, eller til å støtte hjemmeom-
sorg. Også kontantstøttesystemet omfatter den yrkesaktive forelders rett til 
omsorgspermisjon, men det har ikke som målsetting å endre arbeidsmarke-
dets kjønnete strukturer og praksiser. Hensikten med foreldrepermisjonen 
på sin side er å frigjøre arbeidstaker til å yte omsorg, og det er alltid snakk 
om statens intervensjon på markedet.  

                                                        
39 Med unntak av begrensninger som gjelder foreldrepermisjon for far i Norge. 
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tilbringe med sine barn. Alle de omleggingene av familiepolitikken som 
jeg har beskrevet foran, har økt foreldrenes muligheter til å tilbringe mer 
tid med sine barn. Det at både re- og de-familisering har skjedd samtidig, 
forteller kanskje også om usikkerheten hva gjelder likestillingspolitikk – 
kanskje til og med om en brytningstid. Det "gamle" og det "nye" ser ut til å 
bli snudd opp ned. Den sosialdemokratiske familiepolitikken, som har blitt 
ansett som radikal med sin målsetting om aktivt å fremme likestilling, 
begynner å se gammeldags og paternalistisk ut, og politikken som fremhe-
ver familiens valgfrihet og som overser likestillingsspørsmålet, begynner å 
se moderne ut (Ellingsæter 2007: 58-59). Ideologiene begynner å blandes, 
og politikkens ambivalens blir styrket (ibid.).  

Velferdsstatens styrende rolle ser også ut til å delvis flytte seg fra å på-
virke via det familiepolitiske systemet til verdiformidlende diskurser om 
familien. Også kampen om familiepolitikkens retning endrer seg til en 
kamp om meningsdannelsen. Det er ikke mulig å danne et bilde av fami-
liepolitikkens ideologi ved å bare se på dens formelle fasade, men man må 
analysere den som en diskurs for å avsløre dens målsettinger og konflikter 
mellom dem.  

”Policy making involves more than competition over policy emphasis; 
it is also a struggle over the legitimate interpretation of policy rationales,” 
skriver Anne Lise Ellingsæter (2007: 58). Hun har analysert hvordan høy-
re- og venstresiden definerer ”valg” på ulike måter, og peker på ulike syn 
på forholdet mellom stat og individ, og hvordan man forholder seg til pri-
vate omsorgsløsninger (ibid.: 59). Den "nye " og den "gamle" familiepoli-
tikken lever side om side og argumenterer på tvers av hverandre – for ek-
sempel begrunnes kontantstøtten med at den svarer til familienes endrede 
behov og at den med sin fleksibilitet passer til hver enkelt families behov. 
Samtidig vet man at den i praksis støtter opp under den tradisjonelle fami-
liemodellen med en kvinnelig omsorgsperson og en mannlig forsørger 
(male breadwinner, jfr. Lewis 1992), noe man aktivt prøver å komme vekk 
fra ved å gjennomføre andre reformer av det samme familiepolitiske sy-
stemet.  

Når man forsker på familiepolitikken fra kvinners og menns likestil-
lingsperspektiv, er det svært viktig å holde ideologi og strukturelle faktorer 
analytisk skilt fra hverandre (Ellingsæter 1999). Ellingsæter (2004a: 198) 
har hevdet at det ikke er mulig å lede a priori de politiske effektene fra det 
formelle innholdet i det politiske systemet. Selv om de velferdspolitiske 
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reformenes innhold reflekterer en viss forståelse av familie og kjønn, er 
forbindelsen mellom systemet og effekter ikke direkte. Velferdsstatens 
intensjoner og oppfatningen om omsorg, blir ikke alltid formidlet til det 
praktiske liv, og familiepolitiske ordninger som avviker fra hverandre, kan 
føre til det samme sluttresultatet, på samme måte som ordninger som min-
ner om hverandre, kan føre til et annerledes sluttresultat. Løsninger som 
gjelder foreldrenes omsorgs- og lønnsarbeid er påvirket av det levende 
livet med sine egne rammebetingelser hvor familie- og barneomsorgspoli-
tikk utgjør til slutt kun en del. Ellingsæter (ibid.) fremhever også at man 
ikke kan isolere foreldrenes holdninger og ønsker fra diskusjoner og vekt-
legginger som er godt synlige i samfunnet, heller ikke fra endringer i disse. 
Hun bruker som et eksempel de endringene som har skjedd i kontantstøt-
tens popularitet og til barnehagetilbud i Norge, og setter fokus på hvordan 
disse viser endringen i tyngdepunktet i den samfunnsmessige diskusjonen. 
I den familiepolitiske diskusjonen skiftet vekten fra diskusjonen om fami-
liens felles tid som oppsto i begynnelsen av 1990-tallet og som preget hele 
1990-tallet, til en diskusjon om utvidelse av barnehagetilbud, hvor tjene-
stenes tilgjengelighet, brukervennlighet og fleksibilitet ble de sentrale 
spørsmålene. Samtidig så det ut som om det også skjedde en endring i 
foreldrenes holdninger til barneomsorg. Barnehagetilbudet ble mer popu-
lært enn tidligere (ibid.). Ellingsæter hevder at tendensen fortsetter. Den 
norske modellen for barnehagetilbud vil endre seg fra den nåværende "hy-
bridmodellen" som innebærer todelt omsorgspolitikk, til en modell for 
barnehagetilbud i samsvar med den nordiske idealmodellen.  

I Finland forteller den relativt lave bruken av barnehagetjenester at fin-
ske foreldre delvis har andre preferanser når det gjelder tilsyn og omsorg 
av barn. Bruken av barnehagetjenester har ikke vært økende slik tilfellet er 
i Norge. I sin rapport om europeisk omsorgspolitikk har Anneli Anttonen 
og Liina Sointu (2006: 117) konstatert at småbarnsmødrenes deltakelse på 
arbeidsmarkedet har blitt dramatisk redusert i Finland som følge av bruken 
av kontantstøtte til barnas hjemmeomsorg. I Finland forteller det også litt 
om betydningen av hjemmebasert omsorg av småbarn, at en bevegelse som 
fremmet ”hjemmeomsorg” på slutten av 1990- og begynnelsen av 2000-
tallet fikk mye oppmerksomhet i Finland (Jallinoja 2006). Etter å ha analy-
sert mediedebatten om barneomsorg, tolker Riitta Jallinoja (2006; jfr. An-
denæs 2006) det slik at økning i populariteten av hjemmeomsorg i Finland 
kombineres med den økende samfunnsmessige bekymringen for barnas 
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mistrivsel. Man må legge merke til at betydningen av familiepolitikken og 
av velferdspolitikken overhodet, til slutt er en av mange faktorer. Man kan 
ikke forvente at konflikter mellom lønnet og ulønnet arbeid forsvinner helt 
som følge av omlegging av familiepolitikken. Endringer i den kulturen 
som gjelder morskapets, farskapets og barndommens sosiale konstruksjo-
ner og de fastlagte praksisene kan ikke nødvendigvis omfattes direkte av 
familiepolitikken (jfr. Deven & Moss 2002). På den annen side må man 
merke seg at familiepolitikken har en diskursiv dimensjon, og at gjennom 
denne dimensjonens måte å tilnærme seg og definere kvinners og menns 
familieansvar og -rettigheter, påvirkes familielivets praksis (Andenæs 
1998; se også Forsberg & Nätkin 2003). Familiepolitikken har altså også 
"kulturell" makt, og den kan påvirke hvordan konflikten mellom omsorg-
sarbeid og lønnet arbeid i samfunnet forstås (l. hvilke spørsmål som brin-
ges fram og hvilke betydninger disse spørsmålene tillegges og ikke). I 
forskningen på familiepolitikken burde man derfor sette fokus på hvordan 
styrking av valgfrihet og fleksibilitet kan ses i normene om omsorg (1. 
hvordan familiepolitikken endrer seg, eller lar være å endre seg, oppfatnin-
ger om omsorg i samfunnet, og hvem omsorgen gjelder og hva den forut-
setter for alle og enhver). 

De gjeldende omsorgspraksisene og i sin formelle struktur den mest 
egalitære familiepolitikken kan, i møte med omsorgskulturen, vise seg å 
være tannløs. Valget mellom omsorgsarbeid og lønnet arbeid forstås, fore-
tas og oppleves alltid innenfor de kulturelle verdienes og normenes ram-
mebetingelser (jfr. Ellingsæter 1999: 121). Både den norske og den finske 
omsorgspolitikken har muliggjort menns foreldrepermisjon fra begynnel-
sen av 1980-tallet, men på slutten av 1990-tallet, benyttet kun en brøkdel 
av menn seg av det. Det var først etter at fedrenes egen fedrekvote ble 
introdusert, at de norske foreldrene våknet opp. Da kvoten kom i 1993 tok 
kun ca. 4 prosent av fedrene ut foreldrepermisjon, men året etter hadde 
antall fedre som holdt foreldrepermisjon, kommet opp i 45 prosent, og på 
slutten av 1990-tallet var tallet så høyt som 85 prosent (Brandth & Kvande 
2003: 69). På 2000-tallet hadde foreldrepermisjonen altså blitt en norm for 
menn. Berit Brandth og Elin Kvande (2003) er overbevist om hva som 
forklarer endringen i familiepraksis: man måtte si tydelig fra at mannen 
ikke bare har lov, men at han må ta delansvar for omsorg av barn, og at 
dette ikke er en forhandlingssak. I Finland har virkningene av foreldreper-
misjonen rettet mot menn ikke på langt nær vært så dramatiske. Virkninge-
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ne av fedrebonuspermisjonen som trådte i kraft i begynnelsen av 2003, var 
nesten ubetydelige sammenlignet med Norge: I reformåret tok i overkant 
av 2000 fedre bonuspermisjon, og i 2004 var det cirka 4000 fedre som tok 
bonuspermisjon. Selv om tendensen var positiv, har bruksgraden forblitt 
tydelig under forventet nivå (Takala 2005: 3). Ifølge en spørreundersøkelse 
utarbeidet av Pentti Takala (2005) av finske menn kan de ubetydelige virk-
ningene først og fremst forklares økonomisk. Menn er bekymret for at de 
ikke har råd til å være hjemme (ibid.; se også Lammi-Taskula 2007). I 
mindre grad enn strukturelle faktorer har man fokusert på omsorgskultur 
og kjønnethet av normene som gjelder omsorg, og som viser en oppfatning 
av omsorg som en sak og oppgave for kvinner (jfr. Jallinoja 2006). Også 
ifølge Takalas (2005) utredning opplever menn fremdeles at barneomsorg 
er hovedsakelig morens oppgave, at mor er ”bedre med barn”. Takala ser at 
den store populariteten til bruk av kontantstøtte i Finland har tilknytning til 
hvor utbredt denne holdningen til omsorg er (ibid.: 15). Holdningen er 
utbredt også blant finske mødre (Lammi-Taskula 2003: 297). Den siste 
tidens omlegginger viser at den finske velferdsstaten endrer familiepolitik-
ken nettopp i en retning som følger omsorgskulturens etablerte mønstre. 
Velferdsstaten anerkjenner de positive betydningene av menns omsorg, 
men for å styre dem, er den kun beredt på å bruke metoder som ikke truer 
individets valgfrihet.  

Endring av etablerte omsorgspraksiser er en prosess som krever både 
utholdenhet og målbevissthet av velferdsstaten. Ved siden av ideologiske 
konflikter utfordres familiepolitikken av omsorgskulturen som har befestet 
seg i samfunnet og endringer i den som er uavhengige av familiepolitikken. 
Fra begynnelsen av 1990-tallet har den nordiske familiepolitikken blitt 
utfordret av den styrkede nyliberalistiske samfunnstenkningen som frem-
hever individualisme og borgernes frihet over statens rolle. På den andre 
siden ser vi også at endringer i familie- og arbeidslivet påvirket familiepo-
litikken, som opplever at det rettes stadig større krav om fleksibilitet. Det 
er klart at en lite fleksibel familiepolitikk begrenser kvinners og menns 
muligheter til å skreddersy den mest optimale løsningen på enhver si-
tuasjon. Likevel bør man imidlertid innse at familiepolitikk basert på flek-
sibilitetens og valgfrihetens betingelser, tar brodden fra en politikk som har 
som målsetting å støtte foreningen av kvinners og menns arbeid og familie, 
men først og fremst styre menn til et mer aktivt omsorgsansvar i familien. 
Familiepolitikk som i sin formelle struktur er kjønnsnøytral, opprettholder 
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den tradisjonelle kjønnsmodellen i både familien og i arbeidslivet. Ved at 
kvinner får mer og mer av omsorgsbyrden og at arbeidsgivernes kostnader 
for omsorg konsentrerer seg i kvinnedominerte bransjer, svekkes kvinners 
stilling på arbeidsmarkedet (jfr. Anttonen & Sointu 2006). På individnivå 
kan en lang permisjon svekke kvinnens karrieremuligheter og trygderet-
tigheter (jfr. Sainsbury 2006). Dette fører til at lite endrer seg i arbeidslivet 
– "kvinners stilling er mer usikker enn menns, og kvinner anses fremdeles 
generelt å være mer upålitelige arbeidstakere enn menn" (Salmi & Lammi-
Taskula 2007: 90). Opphopning av lange barneomsorgspermisjoner til 
kvinner styrker også kvinners posisjon som førstevalgsforeldre.  

Virkninger av omsorgens kjønnethet på menn er i betydelig mindre 
grad blitt analysert, enn virkninger på kvinner (se imidlertid Brandth & 
Kvande 2003; Bratterud et al. 2006; Holter 2007; Lammi-Taskula 2007). I 
forskningen har man nesten ikke problematisert forholdet mellom familie-
politikken og menns inntekts- og omsorgspraksis.  

5.2 Den nordiske modellens retning: eskalerer valgfriheten?  

[U]topias must not be abandoned for they establish a horizon of legitimate ex-
pectations needed to animate the struggle to realize equality in the longer run 
(Mahon 2002a: 349). 

 
Jeg har i det forutgående presentert familiepolitisk beslutningstaking ved å 
analysere først og fremst endringer i forholdet mellom stat og familie og 
forholdet mellom kjønnene, med eksempler fra Norge og Finland. Jeg har 
beskrevet hvordan valgfrihetens prinsipp ser ut til å bli en stadig mer be-
tydningsfull del av familiepolitikken, og hvordan staten i begge land har 
gjennomført todelt familiepolitikk, sett ut fra kvinners og menns likestil-
lingsperspektiv. Man har ansett at familiepolitikkens todelthet først og 
fremst er den norske og finske velferdsstatens trekk. På 2000-tallet ser 
valgfrihetens prinsipp ut til å ha "spredt seg" til også de andre nordiske 
landene. Både i Danmark og på Island brukes et gode som minner om kon-
tantstøtten i Norge og Finland, og Sveriges nåværende borgerlige regjering 
har foreslått å reformere familiepolitikken sin ved å utvide familienes valg-
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frihet, blant annet via kontantstøtte.40

I Danmark ble familiepolitikken reformert i begynnelsen av 2000-tallet. 
Den nye borgerlige koalisjonsregjeringen forlenget foreldrepermisjonen og 
gjorde den mer fleksibel i bruk, men fjernet samtidig fedrekvoten og den 
daværende kontantstøtten.

 Som i Norge og i Finland har man i 
de andre nordiske landene presentert kontantstøtten som et alternativ til 
barnehagetilbud.  

41 Samtidig ble kommunene tilbudt en mulighet 
til å tilby kontantstøtte (dvs. tilskudd til passing av egne barn) til familier 
istedenfor barnehagetilbud. Kontantstøtten ble presentert i den danske 
regjeringens moderniseringsprogram som erklærte å sette "samfunnsborge-
ren i sentrum" og hvor en sentral del var å øke foreldrenes valgmuligheter 
med hensyn til barneomsorg.42 I tillegg til støtte som utbetales for omsorg 
av egne barn, kan kommunene også støtte andre private omsorgsordninger 
(f.eks. ansettelse av en barnepasser hjemme).43 Staten definerer nedre og 
øvre aldersgrense for å motta kontantstøtte. I tillegg forutsetter den at det 
utbetales støtte til omsorg av eget barn kun dersom forelderen som yter 
omsorg for barnet, slutter i yrkeslivet på grunn av omsorg. I tillegg forven-
ter staten at kommunene vurderer om innvilgelse av kontantstøtten er i 
barnets interesse. Dersom kommunen anser at barnet av en eller annen 
grunn trenger profesjonelt barnehagetilbud, kan den nekte forelderen rett til 
kontantstøtte. Kommunen kan i tillegg selv bestemme hvor gamle barn 
som skal motta kontantstøtte får være, hvilke tilleggsvilkår mottakeren 
ellers må tilfredsstille, hvor lang periode støtten utbetales for, og om man 
kan ha flere omsorgspermisjoner:44

                                                        
40 Kontantstøttereformen ble gjennomført i 2008. F.o.m. august 2008 har det vært mulig for de 

svenske kommunene å velge om de vil tilby kontantstøtte for familier med barn under 3 
(maks.3000 SEK pr. barn) eller ikke. 

 

41 Barnespesifikk omsorgspermisjon (børnepasningsorlov), som nå bare gjelder barn født før 
1.1.2002, er på totalt 52 uker. Foreldrene kan ta permisjon på tur eller samtidig, men imidlertid i 
perioder på minst 8 uker og maks 13 uker om gangen. Erstatningen utgjør 60 % av dagpenger, og i 
tillegg til disse kan arbeidsgiveren betale tilleggsstøtte. (www.familiestyrelsen.dk.)   

42 Tilskud til pasning af egne børn i hjemmet: Kommunerne kan beslutte at give forældre, der 
har barn i alderen 24 uger og indtil det tidspunkt, hvor de almindeligvis optages i børnehaveklasse, 
mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til pasning af egne børn i stedet for at benytte en plads 
i et dagtilbud (Familiepolitisk redegørelse 2005: 27). 

43 Barnets hjemmeomsorg og kjøp av private tjenester er adskilt fra hverandre.  Støttens nivå 
er bundet til det kommunale barnehagetilbudets kostnader; i tillegg, når familien kjøper omsorgs-
tjenester, kan støtten dekke maksimalt 85 % av familiens virkelige kostnader for omsorgsordnin-
gen. 

44 Jfr. kommunebidragene (med sine forskjellige betingelser) som kommunene i Finland beta-
ler til den nasjonale kontantstøtten. 



61 

Kommunen kan yde tilskud til forældre, der prioriterer familielivet og samværet 
med børnene. Det er derfor en betingelse, at den forælder, der modtager tilskud 
til pasning af egne børn, ikke samtidig kan have arbejdsindkomst eller modtage 
en form for offentlig overførselsindkomst ved siden af tilskuddet.  

Særlige hensyn til barnet.  

Kommunen kan beslutte, at forældrene ikke kan få tildelt tilskud til selv at pas-
se barnet, hvis hensynet til barnet taler for, at det skal optages i et dagtilbud. 
(Moderniseringsprogram 2002). 

 
Flere danske kommuner tilbyr kontantstøtte, men støttens lengde, størrelse 
og andre tilknyttede betingelser varierer fra kommune til kommune. Like-
vel har støtten blitt brukt i liten grad. I 2003 mottok totalt cirka 700 barn 
kontantstøtte, hvorav 500 barn var under 3 år og resten mellom 3 og 5 år 
(DS 2003:2). Tallet var omtrent det samme i 2006 (DS 2007:2). Den lave 
populariteten til hjemmeomsorg av barn forteller først og fremst om den 
sterke stillingen til det offentlige barnehagetilbudet (Borchorst 2006; Kre-
mer 2006). I Danmark anser man deltakelse i barnehagetilbud som en 
sentral del av en god barndom. Det er interessant å observere at man i en-
kelte kommuner har begynt å reklamere for privat omsorg. For eksempel 
har København forsøkt å forsikre småbarnsforeldre om fortreffeligheten av 
private omsorgsløsninger (Københavns kommune 2004).  

På Island tok tre kommuner i bruk kontantstøtte i slutten av 2006, og 
enda to kommuner tok i bruk kontantstøtte våren 2007 (Einarsdóttir & 
Ólafsdóttir 2007). Prinsippet for kontantstøtte er det samme som i Norge, 
Finland og Danmark, dvs. det er et alternativ til kommunalt barnehagetil-
bud som tilbys etter foreldrepermisjonen. Akkurat som i Danmark varierer 
kommunenes praksis på Island svært mye: to kommuner innvilger støtte til 
omsorg av barn under 2 år, to kommuner innvilger støtte til omsorg av barn 
under 3 år, og en kommune innvilger støtte til omsorg av barn under 6 år. 
Også på Island varierer støttens størrelse. Enkelte kommuner krever i til-
legg at barnet blir stelt hjemme av egen forelder. Det er vanskelig å spå 
hvor populær kontantstøtten blir. I Kopavogur kommune hadde man sendt 
inn søknader for kontantstøtte til 28 prosent av barna i aldersgruppen 0-2 år 
i løpet av de første fem månedene (ibid.).  

I Sverige var kontantstøtten i bruk en kort periode i midten av 1990-
tallet. Allerede før dette hadde enkelte kommuner på eget initiativ utbetalt 
kontantstøtte, som staten imidlertid forbød (Hiilamo & Kangas 2006). Etter 
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å ha fått tilbake regjeringsmakten, fjernet sosialdemokratene den nasjonale 
kontantstøtten som den borgerlige regjeringen hadde innført. Nå er det 
igjen en borgerlig regjering i Sverige, og regjeringsprogrammet inneholder 
en målsetting om å øke familienes valgfrihet. 

Familjepolitiken bör underlätta för föräldrar att kombinera yrkesliv med ett 
fungerande familjeliv, genom förbättrade möjligheter för båda föräldrarna att ta 
hand om barnen när de är små. Förutsättningarna för jämställdhet mellan kvin-
nor och män bör förbättras. Regeringen vill minska den nationella politiska sty-
ringen, till förmån för familjens eget fria val. (Prop. 2006/07, Utgiftsområde 12: 
18.) 

Målsettingen er presentert i 
avsnittet om likestilling mellom kvinner og menn (Regeringsförklaring 
2006:6), og også i sitt første budsjettforslag forbinder den nåværende 
regjeringen økning av valgfrihet med likestilling mellom kjønnene:  

 
På begynnelsen av 1990-tallet hadde den borgerlige regjeringen problemer 
med å bli enig om kontantstøtten (Hiilamo & Kangas 2006). Denne gangen 
ser det ut som om situasjonen er annerledes, da økning av familienes valg-
frihet når det gjelder løsninger for barneomsorg, ble registrert i et felles 
program som ble publisert før regjeringspartienes valg:  

Vi ger möjlighet för de kommuner som vill att införa ett kommunalt vårdnads-
bidrag, för att öka föräldrars möjlighet att välja mer tid med barnen och på så 
sätt ytterligare öka valfriheten för föräldrar med små barn (Allians för Sverige 
2006: 3). 

Vårdnadsbidraget ger en reell valmöjlighet för de föräldrar som önskar vara 
hemma något längre än vad föräldraförsäkringen ger möjlighet till eller som vill 
korta sin arbetstid under småbarnsåren (ibid: 9). 

 
Gjennomføringen av valgfrihet i den svenske familiepolitikken som gjelder 
småbarnsomsorg, får drahjelp også fra de andre nordiske landene som alle 
har tatt i bruk et tilsvarende system – også av den grunn er situasjonen i 
Sverige en annen enn på begynnelsen av 1990-tallet. Videre ser det ut til at 
de fleste kommunene i Sverige støtter opp under kontantstøtten (Aftonbla-
det 2007a; Dinapengar.se 2007), og Stockholm har meldt at byen ønsker å 
innføre støtten allerede sommeren 2007 (Aftonbladet 2007b) – altså før 
regjeringen har rukket å utarbeide et offisielt forslag. Men blant foreldrene 
ser det ut til at holdningene varierer. Holdningene til kontantstøtten varie-
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rer fra region til region, og for eksempel i Stockholms fylke anser kun 10 
prosent av foreldrene at de absolutt kan vurdere å bli hjemme dersom de 
mottar støtte (SVT 2007). Forslaget om kontantstøtte forventes å være fer-
dig høsten 2007, og er planlagt å tre i kraft 1.1.2008. Når det gjelder kon-
tantstøttens struktur ser det ut til at Sverige kommer til å følge Danmarks 
eksempel: Det skal være en frivillig ordning for kommunene, og betingel-
sen for å motta støtten skal være at forelderen som yter omsorg av eget 
barn ikke samtidig deltar i yrkeslivet. Akkurat som i de kommunene i Nor-
ge, Finland, Danmark og Island som utbetaler kontantstøtte, skal kontant-
støtten også i Sverige være et alternativ til offentlig barnehagetilbud. 
Foreldrene skulle ha rett til kontantstøtte for barn på 1-3 år (Dinapengar.se 
2007).45

I forskningslitteraturen har man henvist til den interne heterogeniteten 
av det nordiske regimet, og land som hører til dette regimet, har blitt delt 
inn i mindre grupper. Danmark og Sverige er blitt beskrevet som barneha-
geland, mens Norge, og senere også Island, har blitt beskrevet som fedre-
politikkens land. Hvor Finland er blitt plassert har variert avhengig av om 
man har fokusert på familiepolitikkens system, eller dens sluttresultater. 
Men det er kun Norge og Finland som beskrives som velferdsstater med en 
todelt familiepolitikk. Endringene på 2000-tallet forteller om at ambivalen-
sen til omsorg har utvidet seg innenfor den nordiske velferdsstat-regimen. 
Det at man finner elementer fra hybridmodellen i familiepolitikken i alle 
nordiske land, kan tyde på at det har skjedd et paradigmeskifte i den nordi-
ske familiepolitiske modellen. Videre, når det gjelder kommunenes frivilli-
ge kontantstøtter i særdeleshet, kan disse anses å svekke universalitetens 
prinsipp som har vært ansett som typisk for den nordiske velferdsstaten 
(jfr. Anttonen 2002).  

 

6. Diskusjon: Omsorg, valgfrihet og likestilling 

Forpliktelsen til offentlig støtte av barneomsorg var sterk i alle de nordiske 
landene på begynnelsen av 2000-tallet. Valgfrihet ser ut til å forsterke seg 
                                                        

45 Jfr. fotnote 40. Den svenske modellen for kontantstøtte ble forskjellig fra det finske, norske 
og danske kontantstøtten. I Sverige gjelder ikke retten til kontantstøtte for alle foreldre. De som 
mottar annen trygd (f.eks. arbeidsledighetstrygd) kan ikke samtidig motta kontantstøtte. Kontant-
støtten ble i Sverige gitt til foreldre som er tilknyttet arbeidsmarkedet og ønsker å utvide permi-
sjonstiden, jobbe deltid eller bruke private omsorgsløsninger. 
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som en kjernediskurs i velferdspolitikken, hybridmodellen utvider seg, og 
familienes omsorgsstrategier blir mer allsidige. Når det gjelder spørsmål 
om omsorg (og likestilling), blir forholdet mellom staten og familien stadig 
mer preget av en ”pendelbevegelse” mellom re-familisering og de-
familisering. Foreldreskap og barndom blir politisert, og i den familiepoli-
tiske diskusjonen styrkes diskursene om dem ved siden av spørsmål som 
gjelder omsorgens kjønnede praksis og struktur. Også kjønnenes likestil-
ling re-politiseres og blir mer heterogen, og fremhever også mennenes 
behov og undertrykte posisjoner, spesielt i forhold til foreldreskap (Ranta-
laiho M. 2003). Heterogenisering av likestillingspolitikk kan bringe fram 
spørsmål som har vært latente og som også kan danne ideologiske dilem-
maer (jfr. Doucet 2005) som er nye i den nordiske velferdstatskonteksten.  

I de nordiske landene har lønnet arbeid blitt en norm som gjelder alle 
borgere, også de som har ansvar for ulønnet omsorgsarbeid. De kjønnete 
strukturene sitter fremdeles godt fast også i de nordiske landene som repre-
senterer omsorgspolitikkens avantgarde, og i praksis møter kvinnene frem-
deles oftere enn menn en situasjon hvor man må forhandle om måten å 
forene omsorgsarbeid og lønnet arbeid på. Begrensningen av individets 
valgfrihet kommer fram i disse forhandlingssituasjonene (jfr. Lewis & 
Giuallari 2006; Brandth et al. 2006; Magnussen et al. 2001). Usikkerheten 
som følger en konflikt mellom ulønnet omsorg og lønnet arbeid gjelder 
spesielt dem som ikke automatisk kan velge å utelukke omsorg. 

Den nordiske velferdspolitikken der man investerer i familier og barn, 
har blitt beskrevet som en "vinn-vinn"-strategi som kan brukes til å svare 
på utfordringene som følger av en aldrende befolkning (Esping-Andersen 
& Sarasa 2002). I den europeiske diskusjonen har man fokusert på kombi-
nasjonen av Nordens høye sysselsettingsgrad og høye fødselsrate. Den har 
vekket interesse i Europa hvor sosialpolitikkens kjernespørsmål gjelder 
nettopp aktivisering av arbeid og sysselsettingsvekst, men hvor også fød-
selstallene er lave og befolkningen blir stadig eldre (Esping-Andersen 
1999; 2002a, b; jfr. Mahon 2002b). Arnlaug Leira (2002: 46) bemerker 
imidlertid at kvinner gjennom flere tiår har vært i arbeidsmarkedet, men 
dette bør ikke tolkes som et tegn på at man nå har vunnet over problemene 
med foreningen av arbeid og familie. Kvinner trenger fremdeles velferds-
statens støtte når de skal kombinere omsorgsarbeid med lønnet arbeid uten-
for familien, og velferdsstaten har en sentral rolle i prosessen der omsor-
gens kjønn skal endres (Orloff 1993; Andenæs 1998; se også Deven & 
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Moss 1999: 11-12). Marit Rønsen og Kari Skrede (2006) som har forsket 
på forbindelsen mellom familiepolitikk og fødselstall i de nordiske lande-
ne, hevder også at selv om den nordiske familiepolitikken ser ut til å ha 
støttet opp under høye fødselstall, gir resultatene også anledning til å spør-
re seg om målsettingene om befolkningsutviklingen (l. høye fødselstall) til 
syvende og sist kan forenes med de politiske målsettingene som gjelder 
likestilling mellom kvinner og menn. Rønsen og Skrede fokuserer på ar-
beidsmarkedets struktur. De høye fødselstallene spesielt i Norge og Sveri-
ge kan i tillegg til familiepolitikk også forklares med det "familievennlige" 
arbeidsmarkedet som er delt etter kjønn, og utvelgelsen av kvinner som 
foretrekker både familie og lønnet arbeid til nettopp familievennlige yrker 
(ibid.: 67).  

Som resultat av endringer i familieliv og i arbeidsmarked kan de "gam-
le" familiepolitiske løsningene ikke nødvendigvis anvendes på kvinners, 
menns og barns (l. familienes) varierende situasjoner. Hverdagen utformes 
på forskjellige måter i forskjellige familier, og krever uunngåelig individu-
elle løsninger, mens familiepolitikken som er blitt planlagt innenfor in-
dustrisamfunnets rammebetingelser, ikke alltid kan tilby slike.  

I flere undersøkelser av omsorgsspørsmål ut fra likestillingsperspektiv 
etterlyser man mer fleksible omsorgspolitiske løsninger enn tidligere (se 
f.eks. Anttonen & Sointu 2006). Familie- og arbeidslivets situasjoner blir 
mer heterogene, og krever institusjonalisering av prinsippene om valgfrihet 
og fleksibilitet prinsipp som en del av den nordiske familiepolitikken. 
Valgfrihet i seg selv er ikke i konflikt med likestilling mellom kvinner og 
menn (jfr. Ellingsæter & Leira 2006a). Utfordringen er hvordan man klarer 
å forene valgfrihet og likestillingspolitikk. En av de lovende visjonene om 
omsorg og likestilling mellom kvinner og menn er å ta omsorg som ut-
gangspunkt for definisjonen av medborgerskap (jfr. f.eks. Fraser 1994; 
Boje 2006). Utfordringen for omsorgens "universalisering" er imidlertid å 
finne den omsorgspolitiske strategien som uavlatelig fremmer likestilling 
mellom kvinner og menn samtidig som samfunnsendringer utfordrer dens 
form og tolkninger av den (jfr. Mahon 2002b). Mange forskere mener at at 
omsorgsarbeidets kjønnete ansvarsfordeling ikke lar seg endre uten at sta-
ten griper inn i forholdet mellom omsorgsarbeid og lønnet arbeid (Brandth 
et al. 2005; se også Leira 2004: 91).  

Styrking av prinsippet om valgfrihet forteller om individualisering av 
familiepolitikk. I hvilken grad utfordrer individualiseringen den nordiske 
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velferdsstatens egalitære etos? Utfordrer samfunnets endringsprosesser 
venstresidens og kvinnebevegelsens utopi om likestilling som et felles 
prosjekt? Slike spørsmål er det vanskelig å svare på. Det ser imidlertid ut 
til at målsettingene om likestilling mellom kvinner og menn i fremtiden må 
tilpasses prinsippet om individets valgfrihet. Familiepolitikkens likestil-
lingspolitiske målsettinger blir også utfordret av en voksende bekymring 
for barnas velferd, og det ser ut at familiens omsorgsrolle fremheves i den 
forbindelse. Hva skjer i neste omgang?  

I en velferdsstat skjuler man lett spørsmålene som gjelder omsorg (bar-
neomsorg, ulønnet hjemmearbeid og omsorgsforpliktelser utenfor familie-
husholdning) i en familiediskurs eller kjønnsnøytral diskusjon om forenin-
gen av arbeid og familie. Men da står man i fare for ikke å vise omsorgens 
spesielle natur i forbindelse med familiepolitikkens omlegginger. På en 
måte tilnærmer man seg omsorg utenfra, og når den konstrueres for ek-
sempel i forhold til arbeidsliv, er man interessert i den fordi man ser at 
omsorgsbehovet på en eller annen måte påvirker organiseringen av lønn-
sarbeid og arbeidsmarkedet. Man begynner å løse omsorgsspørsmålet fra 
arbeidslivets perspektiv, og omsorg konstrueres som et hinder for flyt i 
arbeidslivet – for eksempel forklares kvinnenes svakere stilling på ar-
beidsmarkedet med deres større omsorgsansvar istedenfor å se hvilken 
rolle arbeidsmarkedet og arbeidslivet har spilt i utformingen av omsorgs-
kultur. Hovedspørsmålet ved likestilling mellom kvinner og menn er ifølge 
Jane Lewis og Susanne Giuallari (2005) ikke så mye kvinnenes bedre mu-
ligheter til å være egoistiske og ta mer utgangspunkt i sine interesser enn 
hvordan man kan fremme forhold som opprettholder ansvaret for å dele 
omsorgen mellom menn og kvinner, og som fremmer kvinnenes frihet som 
aktører (agency freedom) og som forplikter menn i deres ansvar for omsorg 
og pleie av andre mennesker.  

Like muligheter i arbeidslivet er ikke nok. I tillegg til dette må man åp-
ne omsorgsspørsmålet i det private – finne omsorgsavhengighet og spesielt 
interaksjonsforholdene som begrenser kvinners aktørrepertoar, samt det 
moralske og materialistiske valget som definerer disse. Ifølge Lewis og 
Giuallari (ibid.) krever det å oppnå valgfrihet mellom lønnet arbeid og 
omsorg for både kvinner og menn en omfattende politikk: tid for omsorg, 
økonomisk støtte for omsorg, omsorgstilbud og regulering av arbeidstid. 
Likestilling mellom kvinner og menn og på arbeidsplassen blir ikke vide-
reutviklet uten at man lykkes i mainstreamingen av nye holdninger. Både 



67 

verdier og oppfatninger, men også etablert informasjon om foreldreskap, 
om barndom og forening av arbeid og familie, endrer seg imidlertid sakte. I 
de nordiske landene, slik som ellers i Europa, er utfordringen i velferdssta-
ten å opprettholde et tilstrekkelig velferdsnivå samtidig som det økonomi-
ske trykket på utgifter øker. Da kan det være fristende å øke den uformelle 
omsorgens omfang og fremheve betydningen av individet og borgersam-
funnet i produksjon av velferd. Det er viktig å innse at når grunnlaget for 
omsorg er kjønnet, vil sosialpolitikken som vektlegger betydningen av 
uformell omsorg, uunngåelig føre til å skape forskjeller i samfunnsbor-
gerskapet. De nordiske landene har som veivisere i familiepolitikken an-
svar for å sikre at dette ikke skjer. 
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Vedlegg 1. Foreldrepermisjoner (mamma-, fedre- og 
foreldrepermisjon) i Norge og Finland, 1990 og 2007  

 NORGE 1990 NORGE 2007 FINLAND 1990 FINLAND 2007 

For mor 30 dager  45 dager hvorav 
minst 15 før bereg-
net termin 

100 dager hvorav 
30 dager før 
beregnet termin 

105 dager hvorav 30-
50 før beregnet termin 

For far 10 dager fedreper-
misjon 

10 dager fedreper-
misjon 
30 dagers fedrekvo-
te 

6-12 dager fedre-
permisjon 
(Antall fedreper-
misjonsdager 
reduserer på 
tilsvarende måte 
antall foreldre-
permisjonsdager) 

18 dager fedreper-
misjon 
12 dager bonusper-
misjon 

For foreldre 110/145 dager 
 

145/195 dager 
 

158 dager 158 dager 

Dager/uker 
totalt (maks.¹): 

185 dager  
(37 uker) 
 

280 dager 
(56 uker) 

258 dager 
(43 uker) 

283 dager 
(47 uker) 

Fleksibilitet Delvis foreldrepen-
ger (1978): 
Gjør det mulig å 
kombinere deltids-
arbeid med delvis 
foreldrepermisjons-
støtte.  
Erstatningsnivå 
(1989): Lavere 
erstatningsnivå 
berettiger til lengre 
permisjon.  
Tidskonto (1995): 
Deltidsarbeid redu-
serer erstatningen. 
Foreldrene kan ta 
deltidspermisjon og 
jobbe deltid samtidig 
(f.eks. annen hver 
dag/uke) og dele 
foreldrepenger seg 
imellom. 

Erstatningsnivå: 
Lavere erstat-
ningsnivå berettiger 
til lengre permisjon.  
Delvis foreldrepen-
ger (gjelder ikke 
morens 45 dager): 
mulighet til å kom-
binere deltidsper-
misjon med deltid-
sarbeid og forlenge 
varigheten av 
foreldrepermisjon. 
Foreldrepermisjon 
må tas før barnet 
har fylt 3 år, som 
hovedregel sam-
menhengende. 

- Deltidspermisjon 
(2003): Forutsetter at 
begge foreldrene tar 
deltidspermisjon 
samtidig (40-60 %).  
Fedremåned (2007): 
2 ukers forlengelse må 
tas før barnet er cirka 
1,5 år.  
Pappapermisjon: Kan 
tas i fire perioder i løpet 
av mamma- og 
foreldrepermisjonen.  
 
Hver forelder kan ta to 
foreldrepermisjonspe-
rioder, men imidlertid 
minst 12 dager om 
gangen. 

Kilder: NOU 1996; Säntti 1993; www.kela.fi; www.nav.no. 
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Vedlegg 2. Omsorgspermisjon og kontantstøtte i Norge og 
Finland i begynnelsen av 2007  

 OMSORGSPERMISJONENS 
VARIGHET 

BETALINGSBETINGELSER 
FOR KONTANTSTØTTE 

KONTANTSTØTTENS STRUKTUR 
OG OMFANG 

FINLAND 46 Foreldrene til barn under 3 
år har rett til omsorgsper-
misjon; begge foreldre har 
rett til to omsorgspemisjons-
perioder.  

 

 
Foreldrene til barn under 3 
år og foreldrene til elever i 
1. og 2. klasse, har rett til 
delvis omsorgspermisjon 
(uten lønn, ukentlig arbeids-
tid som skyldes barnepass, 
maks. 30 timer). Foreldrene 
kan også ta delvis om-
sorgspermisjon samtidig i 
løpet av den samme kalen-
derperioden, og dele om-
sorgsansvaret seg imellom. 

Familien har et barn under 3 
år som ikke er i en offentlig 
barnehage. 

Kontantstøtten er en familie-
spesifikk støtte som er skat-
tepliktig inntekt for mottakeren. 
Kontantstøtten er koordinert 
sammen med andre sosial-
trygdytelser.  
 
Kontantstøtten består av tre 
deler: Omsorgspenger (Hoito-
raha) utgjør 294 € og utbetales 
for ett barn. Omsorgstillegg 
(Hoitolisä) utgjør maks. 168 €, 
og bestemmes ut fra familiens 
størrelse og bruttoinntekter, og 
utbetales for ett barn. (Omsorg-
stillegget uteblir dersom famili-
en får en bruttoinntekt på 3838 
€ pr. mnd.) Søskentilskudd 
(Sisarlisä): utgjør 84 € for barn 
under 3 år; for andre søsken i 
skolepliktig alder utgjør 
søskenstøtten 50 €. 
 
Delvis omsorgspenger: 70 € pr. 
mnd pr. forelder. 

NORGE Etter foreldrepermisjonen 
har hver forelder rett til ett 
års omsorgspermisjon.  
 
Arbeidsmiljøloven innehol-
der også en bestemmelse 
om at forelder til et barn 
under 10 år kan søke om 
forkortelse av arbeidstid 
(uten lønn). 

Familien har et barn på 1-2 
år som ikke er på heltid i en 
offentlig barnehage/barne-
hage som mottar offentlig 
støtte. 
 
Støtten utbetales i maks. 23 
måneder, dvs. utbetalingen 
slutter en måned før barnet 
fyller 3 år. 

Kontantstøtten er en skattefri 
barnespesifikk direkte inntekts-
overføring som ikke påvirker 
andre ytelser.  
 
Støtten består av fem deler: 
Maksimumsstøtte (barnet er 0 
timer i barnehage) 3303 NOK. 
Minimumsstøtte (barnet er 25-
32 timer i barnehage) 661 NOK. 

Kilder:  

Finland: Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta 20.12.1996/1128 og www.kela.fi.  

Norge: Lov om kontantstøtte til småbarnsforeldre, 26.6.1998/41 og www.nav.no. 

 

                                                        
46 I tillegg til kontantstøtte finnes det i Finland også støtte for privat omsorg som utbetales til 

familier med ett barn i skolealder og hvis omsorg er overlatt til produsent av private barnehagetje-
nester. Støtten inkluderer omsorgspenger og omsorgstillegg som utbetales basert på familieinntek-
tene, og begge to utbetales for hvert barn som har rett til økonomisk støtte. Støtten utbetales direk-
te til produsenten av omsorgstjenester. 

http://www.kela.fi/�
http://www.nav.no/�
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Vedlegg 3. Menns foreldrepermisjoner47

 

 (% av alle 
erstatninger som utbetales som følge av svangerskap, 
barnefødsel og adopsjon) i nordiske land, 1990 og 2004 

Island Norge Sverige Finland Danmark 

1990 - - 8,8 2,4 4,1 

2004 31,8 9,0 19,7 5,7 5,5 

Kilde: Nordic Statistical Yearbook 2006: 104, tab 43. 

Vedlegg 4. Barn i barnehage (dekningsgrad for 2-åringer og 
5-åringer) i nordiske land, 2005 

 Island Norge48 Sverige  Finland49 Danmark  

2-årige 92,4 58,8 88,6 45,2 88,4 

5-årige 93,2 91,1 97,2 73,0 95,1 

Kilde: Nordic Statistical Yearbook 2006: 105, tab 45. 

 

 

 

                                                        
47 Sammenligning av menns foreldrepermisjoner basert på statistikker er ikke helt uproblema-

tisk, og man bør ta forbehold når det gjelder tallene i tabellen. I Finland får for eksempel far 
erstatning under fedrepermisjonen akkurat som under mamma- og foreldrepermisjonen. I de andre 
nordiske landene er fedrepermisjonen uten lønn, og derfor blir den ikke registrert i statistiske 
sammenligninger som er basert på avlesing av utbetalte erstatninger. Dersom man inkluderte fars 
foreldrepermisjon i det finske tallet (og videre når det gjelder 2004, også fars bonuspermisjon), så 
skulle tallet være lavere enn i tabellen. 

48 I Norge var 76,2 % av alle barn under skolealder (1-5 år) i barnehage i 2005 (SSB 2007:tab 
162). 

49 Ifølge en kommuneundersøkelse utført av det finske Sosial- og helsedepartementet (Färkki-
lä et al. 2006: kuvailulehti) deltok cirka 46 prosent av alle barn under skolealder (0-7 år) i kommu-
nalt barnehagetilbud høsten 2005. 
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