
 

 

1 

 

 

 

 

 

 

KVINFOs bemærkninger til lovforslag om ændring af barselsloven (j.nr. 2021-

10705) 

 

Beskæftigelsesministeriet har 8. december 2021 anmodet om KVINFOs eventuelle 

bemærkninger til lovforslag om ændring af barselsloven (Indførelse af øremærket 

forældreorlov, ligedeling af retten til barselsdag-penge og ret til overdragelse af 

barselsdagpenge til sociale forældre og nærtstående familiemedlemmer m.v.) 

KVINFO finder det positivt, at regeringen ønsker at ligestille forældre og fremme en mere 

ligelig fordeling af orlov ved hjælp af øget øremærkning. KVINFO finder det 

ligestillingsmæssigt væsentligt, at forældre stilles lige uanset deres køn og seksuelle orientering 

og at forældre i forskellige familieformer stilles lige. KVINFO finder det derfor positivt, at 

lovforslaget giver forældre samme ret til orlov efter fødslen uanset forælderens køn og at der 

gives mulighed for at dele orloven med sociale forældre.  

KVINFO finder det desuden positivt, at Beskæftigelsesministeriet vil evaluere loven tre år 

efter implementeringen med inddragelse af arbejdsmarkedets parter.  

KVINFO har to forslag til ændringer, som vil bidrage til at fremme en ligelig fordeling af 

orloven yderligere.  

Optrapning af antallet af øremærkede uger 

De foreslåede 11 øremærkede uger vil placere Danmark i bunden af de nordiske lande. 

Erfaringer fra de andre nordiske lande tyder på, at en længere øremærkning (på eksempelvis 14 

uger) vil føre til en mere ligelig fordeling, som har mange gavnlige effekter. Der har på den 

anden side været ytret bekymring om, at øget øremærkning til fædre kan medføre økonomiske 

tab i familier, hvor far har bedre løn og dårligere barselsvilkår end mor og at dette vil føre til at 

børn sendes tidligere i institution.  

KVINFO anbefaler derfor, at regeringen indfører en optrapning af antallet af øremærkede 

uger.  

En optrapning fra 11 til 14 ugers øremærkning til hver forælder vil eksempelvis kunne indføres 

i forbindelse med evalueringen af loven tre år efter implementeringen, hvis loven ikke på det 

tidspunkt har medført en tilstrækkelig ligelig fordeling. Det vil tage højde for, at der i 

mellemtiden kan ske en tilpasning i overenskomsterne, som afbøder det økonomiske tab hos 

visse familier. En øget øremærkning kan evt. suppleres med en udvidelse af den samlede orlov.  
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Inklusion af selvstændige 

Når regeringen ønsker at skabe lige rettigheder for forældre og fremme en mere ligelig 

fordeling af orlov, er det uhensigtsmæssigt at selvstændige ikke omfattes af loven. 

Selvstændige fædre er den gruppe, der tager mindst orlov, og en øget øremærkning til dem vil 

derfor være særligt væsentlig for at skabe en mere ligelig fordeling. Barriererne for, at 

selvstændige fædre holder orlov, er ikke anderledes end barriererne for kvinder, og det kan 

derfor undre, at en øget øremærkning til fædre giver anledning til at helt ekskludere de 

selvstændige.  

Den foreslåede undtagelse af selvstændige risikerer at bevirke, at der bliver ved med at være få 

kvinder, der vælger at blive iværksættere, mens mange af de mandlige iværksættere ikke tager 

orlov. Det vil bidrage til at fastholde en skæv kønsfordeling af orlov og et kønsopdelt 

arbejdsmarked.  

Det er en barriere, at selvstændige i dag skal holde orloven samlet og at man ikke må arbejde 

under orlov. Denne barriere bør fjernes for at give bedre muligheder for at kombinere 

forældreskab med en beskæftigelse som selvstændig.  

KVINFO anbefaler, at selvstændige omfattes af reglerne om øremærkning, og at reglerne for 

afholdelse af orloven gøres fleksible, så det bliver muligt at drive sin virksomhed under 

orloven.   

 

Venlig hilsen 

 

Alexander Andersson  

Politisk konsulent 

 


