
 

 

   IMPLEMENTERINGSUDVALGET

    Holmens Kanal 20 

   1060 København K 
   Tlf. 72 20 50 00 

 

23. september 2021 
 

 
 

 
 

Afrapportering fra og afslutning på Implementeringsudvalgets arbejde med 
gennemførelsen af direktiv 1158/2019 EU (orlovsdirektivet) 

 
Implementeringsudvalget har modtaget DA og FH’s fælles forståelsespapir vedr. implementeringen af 

direktiv 1158/2019 EU (orlovsdirektivet), og udvalget vil gerne kvittere for det meget grundige arbejde, der 

ligger bag det fælles forståelsespapir.  

 

Forståelsespapiret er en samlet anbefaling på, hvordan hele orlovsdirektivet gennemføres i dansk 

lovgivning.  

 

Forud for DA og FH’s forståelsespapir ligger et juridisk arbejde i den af Implementeringsudvalget nedsatte 

tekniske arbejdsgruppe, herunder en række juridiske notater. Desuden er der stillet konkrete spørgsmål til 

EU-Kommissionen om forståelsen af ligebehandlingsprincippet og princippet om forbud mod regression i 

relation til direktivets minimumsrettigheder til forældreorlov. 

 

Udvalget noterer sig, at DA og FH’s forståelsespapir således ligger inden for de juridiske rammer som 

drøftet i den tekniske arbejdsgruppe. 

 

Udvalget noterer sig, at forståelsespapiret tager udgangspunkt i en minimumsimplementering af direktivets 

forældreorlovsrettigheder, idet DA og FH er enige om at anbefale en øremærkning af 9 ugers forældreorlov 

med en ydelse til hver forælder.  

 

Samtidig noterer udvalget sig, at forståelsespapiret går videre end orlovsdirektivet, idet DA og FH anbefaler 

et mere grundlæggende opgør med det gældende orlovssystem således, at al orlov med ret til barselsdag-

penge efter et barns fødsel som udgangspunkt deles lige mellem forældrene med 24 uger til hver. 

 

Udvalget er indforstået med, at DA og FH’s fælles forståelsespapir oversendes til beskæftigelsesministeren 

til brug for det videre arbejde med at gennemføre direktivet. 

 

Udvalget bemærker samtidig, at en række udvalgsmedlemmer som et led i udvalgets afrapportering har 

ønsket at afgive særudtalelser, som ligeledes oversendes til beskæftigelsesministeren. 

 

Akademikerne, Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Lederne har således afgivet supplerende 

udtalelser, som er vedlagt dette brev. 

 

Med oversendelsen af DA og FH’s forståelsespapir samt de supplerende udtalelser anser Implementerings-

udvalget hermed sit arbejde i relation til orlovsdirektivet for afsluttet. 
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Cecilie Kisling  

Sekretariatet for Implementeringsudvalget 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Kære Cecilie Kisling  

 
I afrapportering fra vores arbejde i Implementeringsudvalget med 
gennemførelsen af direktiv 1158/2019 EU (orlovsdirektivet) støtter 
Ledernes Hovedorganisation DA/FH forståelsespapiret for en 
minimumsimplementering af EU-orlovsdirektiv, herunder at 
barselsmodellen øremærker 9 ugers barsel til hver forælder, der ikke 
kan overføres mellem forældrene. Ledernes Hovedorganisation 
anerkender også, at barselsmodlelen udover 
minimumsimplementeringen af de 9 uger og de 2 uger barsel til 
forældrene omkring fødslen, også ligedeler resten af barselsugerne 
mellem forældrene, dog uden at de er øremærket den enkelte forælder, 
men så ugerne kan overføres mellem forældrene.  
 
Ledernes Hovedorganisation har i en årrække arbejdet for at ændre de 
danske barselsregler, så forældre hver især får øremærket 16 ugers 
forældreorlov, som ikke kan overføres mellem forældrene. Det sker ud 
fra en erkendelse af, at det er nødvendigt med en markant øremærkning 
af barsel til fædre, hvis det skal lykkes i 2030 at få ligestilling på 
chefgangene og dermed leve op til FN’s verdensmål. Kvinders lange 
barsel er i dag stærkt medvirkende til, at der ikke er ligestilling på 
lederniveua i Danmark, da den lange barsel lægger en dæmper på 
kvinders karriere- og lønudvikling.  
 
Med Ledernes Hovedorganisations forslag øremærkes altså 7 uger 
mere til hver forældre end EU-orlovsdirketivet forpligter Danmark til at 
gennemføre, hvilket for alvor kan bidrage, at udviklingen kvinders 
karriere- og lønudvikling får et ordentligt skub i den rigtige retning og 
dermed bidrager til, at Danmark lever op til FN’s verdensmål i 2030.  
  
Ledernes Hovedorganisation havde derfor gerne set, at vi i Danmark 
bruger anledningen netop nu, hvor barselsloven skal åbnes til, at der 
bliver taget et stort skridt for at sikre ligestillingen på lederniveau i 2030.  
Med DA/FH modellen er der udover de øremærkede (9 og 2 uger) til 
forældrene 13 uger, som er reserveret til hver forælder, men som kan 
overføres til den anden forælder 
Baseret på hidtige erfaringer tager kvinderne stort set al den barsel, der 
ikke er øremærket i dag. Ledernes Hovedorganisatoin er derfor 
bekymret for, at DA/FH modellen medfører, at mødrene tager den 
barsel, der ikke er øremærket fædre.  
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DA/FH- modellen går ikke i detaljer med, hvordan disse uger kan 
overføres til den anden forælder. Ledernes Hovedorganisation vil 
anbefale, at det ikke alene bliver et enkelt klik digtitalt, men at 
forældrene bliver udfordret på deres valg, sådan der er klar information 
om, hvordan det påvirker kvinders karriere- og lønudvikling, hvad der er 
af fordele for fædre og børn ved at fædre tager barsel, og ikke mindst, at 
der er klar information om, at barsel efter aftale med arbejdspladsen kan 
afvikles fleksibelt, fx ved at arbejde på deltid. En del af forældreorloven 
kan afvikles inden barnet fylder 9 år. I den nærmere implementering 
heraf bør det tilstræbes, at forældre kan overdrage den reservede 
forældreorlov i hele afviklingsperioden op til det 9. år, sådan fædre har 
mulighed for at komme på banen senere ved at mødre overdrager deres 
uger til fædre.  
 
Derudover vil Ledernes Hovedorganisation anbefale, at der bliver taget 
initiativ til at følge forældrenes brug af de nye barselsregler tæt. Arbejdet 
skal både baseres fx på data fra arbejdsmarkedets parter herom, tal fra 
Danmarks Statistik og inddrage surveys, der kan give et dybere indblik i, 
hvordan brugen af ordningen er blandt forældrene.  
 
Endelig støtter Ledernes Hovedorganisation op om, at der bliver taget 
initiativ til at modernisere barselsreglerne, så de favner regnbueforældre, 
som tidligere foreslået af regeringen.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

Berit Toft Fihl        

 
 
 
 


