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HVEM ER JEG?



LOVPROGRAMMET

Er der kommet et 
nyt program for det 
kommende 
folketingsår?



BARSELSLOVEN

Har I fået styr på 
reglerne for barsel?



DEN NYE BARSELSLOV
• Barselsloven giver ret til orlov, fravær og barselsdagpenge, 

men regulerer ikke hvilken løn, der skal betales. Loven giver 
også ret til barselsdagpenge til forældrene. 

• Eneste lovregel for betaling, er stadig funktionærloven, der 
giver ret til løn for den kvindelige funktionær. 
– Halv løn i 4 plus 14 uger
– Kan betyde ret til faderen i 
de 4 uger, som er udenfor 
de 10 uger. 



RET TIL FRAVÆR
• Efter barselsloven har en mor ret til 

fravær 4 uger før forventet 
fødselstidspunkt (graviditetsorlov) og 10 
uger efter fødselstidspunktet 
(barselsorlov).

• Så her er der ændret fra 14 ugers 
barselsorlov til 10 ugers orlov. De første 
2 uger har mor såvel ret som pligt til at 
holde. 

• Derfor skal I være opmærksomme, hvis 
der skal ske ændringer i antallet af uger, 
hvor der er ret til betaling. 



RET TIL FRAVÆR
• Herudover har hver forælder ret til 32 ugers orlov 

(forældreorlov), som kan forlænges med op til 14 
uger.

• Det er udenfor barselsdagpengeperioden, der er 24 
uger pr. forælder. Så der er ret til fravær, men ikke 
ret til betaling. 



RET TIL FRAVÆR
• Bemærk dog, at loven ikke længere skelner mellem de 

forskellige typer, men kalder det samlede fravær for 
”fravær”.

• Men flere steder bliver perioderne fortsat benævnt med 
graviditetsorlov, fædreorlov, barselsorlov og forældreorlov. 





HELE PERIODEN
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DA/FH-området – overenskomst 



SAG FRA LIGEBEHANDLINGSNÆVNET
En mand gjorde gældende, at det var forskelsbehandling på grund af 
køn, at han ikke kunne få samme mængde orlov med løn som en 
nybagt mor efter ”Aftale om fravær af familiemæssige årsager” som 
indgået mellem de centrale overenskomstparter på det regionale 
område. 

Det fremgår af Ligebehandlingsloven, at dens bestemmelser ikke er 
til hinder for indførelse eller opretholdelse af gunstigere 
bestemmelser om beskyttelse af kvinder i forbindelse med graviditet 
og moderskab. Ligebehandlingsnævnet vurderede, at det forhold, at 
der gælder forskellige regler for, hvornår en mor og en far kan 
modtage løn under fravær efter aftalen relaterede sig til spørgsmålet 
om beskyttelse af kvinder i forbindelse med graviditet og 
moderskab. 

Manden fik på denne baggrund ikke medhold.

Kilde: Ligebehandlingsnævnet



VARSLING
• Bemærk at der også er frister, der er ændret. Så 

medarbejderen er forpligtet til at iagttage de varsler. Men 
omvendt er der ikke mulighed for sanktioner fra 
arbejdsgivers side, hvis fristerne ikke overholdes. 

• Varslingsfrister_for_medarbejder.pdf (ctfassets.net)

https://assets.ctfassets.net/kunz2thx8mib/4Ct4WYmj8HqyI3RjQ69e0W/5d21371b3a61d0734e39d05a1c5485e8/Varslingsfrister_for_medarbejder.pdf


OMSORGSDAGE



NYE REGLER FOR ORLOV
Regeringen har fremsat et nyt lovforslag, der giver ret til 
omsorgsorlov i fem arbejdsdage og 26 ugers ekstra orlov til 
medarbejdere, der får tre eller flere børn ved samme fødsel. 
Derudover får medarbejdere med børn under 9 år ret til at anmode 
om ændrede arbejdstider eller arbejdsmønster og på at få en 
skriftlig begrundelse, hvis de får et afslag.

Lovforslaget implementerer dele af EU’s orlovsdirektiv og 
gennemfører en politisk aftale mellem regeringen og flere partier 
fra 2021 om blandt andet omsorgsorlov og fleksible 
arbejdsordninger. Derudover gennemfører lovforslaget et politisk 
ønske om en særlig ret til ekstra orlov for familier, der får tre eller 
flere børn ved samme fødsel.



BEMÆRKNINGER TIL 
LOVFORSLAGET

I forhold til omsorgsorlov får alle lønmodtagere ret til fravær i 
fem dage om året til at yde personlig omsorg eller støtte til et 
familiemedlem, eller en person, der bor i samme husstand 
som lønmodtageren, som har behov for væsentlig omsorg 
eller støtte på grund af en alvorlig helbredsmæssig tilstand. 
Det kan fx være en situation, hvor der er behov for at ledsage 
en pårørende, der er alvorligt syg eller under udredning for en 
alvorlig sygdom. Som eksempel kan nævnes demens, kræft, 
Alzheimer, Parkinsons m.v. 



BEMÆRKNINGER TIL 
LOVFORSLAGET

Forslaget betyder, at lønmodtagere, der er forældre til et eller 
flere børn under 9 år, har ret til anmode arbejdsgiver om 
fleksible arbejdsordninger i form af fx ændring af arbejdstid-
eller mønster, herunder fx brug af distancearbejde eller 
hjemmearbejde, samt fleksibel arbejdstid eller en nedsættelse 
af arbejdstiden med henblik på at yde omsorg, og at 
lønmodtageren har ret til at få en begrundelse, hvis 
arbejdsgiveren afslår anmodningen. 



BEMÆRKNINGER TIL 
LOVFORSLAGET

Formålet med forslaget er at give forældre, der får tre eller flere 
børn ved samme fødsel, mulighed for at holde en større del af 
orloven sammen, mens børnene er små, og hvor omsorgen for 
børnene er særligt krævende, uden at det samtidig betyder, at 
orlovsperioden med ret til barselsdagpenge afkortes som følge af 
forældrenes samtidige orlovsafholdelse. 
Forslaget betyder, at forældre - ud over deres individuelle ret til 
fravær efter § 7 og deres individuelle ret til fravær efter § 9- får ret 
til yderligere 26 ugers fravær tilsammen. Forældrene aftaler selv 
fordelingen af de 26 ugers fravær, hvilket indebærer, at forældrene 
kan aftale den fordeling, der passer bedst for familien.



LOVENS ORD
En lønmodtager har ret til omsorgsorlov i 5 arbejdsdage  hvert 
kalenderår til at yde personlig omsorg eller støtte til egne 
børn, forældre, ægtefælle eller partner eller en person, der 
bor i samme husstand som lønmodtageren, som har behov for 
væsentlig omsorg eller støtte på grund af en alvorlig 
helbredsmæssig tilstand. 
Omsorgsorlov kan afholdes som en samlet periode eller som 
enkelte dage. Ubrugte omsorgsdage bortfalder ved årets 
udgang. Arbejdsgiveren kan kræve, at lønmodtageren lægeligt 
dokumenterer behovet for væsentlig omsorg eller støtte på 
grund af en alvorlig helbredsmæssig tilstand. 



LOVENS ORD
• Fem dage pr. kalenderår og retten bortfalder, hvis de ikke 

anvendes. 
• Der er ikke krav om løn til medarbejderen, men 

virksomheden kan vælge at betale løn. 
• Frem til udgangen af 2022 har medarbejdere ret til 2 dage. 
• Orloven kan holdes samlet eller som enkelte dage. 
• Sørg for, at jeres fraværssystem kan håndtere aflønningen, 

også hvis der ikke skal betales løn. 

• Hvad har I valgt?



NY ANSÆTTELSESBEVISLOV



HVORFOR?

• Sikring af arbejdsgivers oplysningspligt for at undgå usikkerhed 
om, hvad der er aftalt i det pågældende ansættelsesforhold. 

• Det skal være gennemsigtigt og forudsigeligt at være 
medarbejder. 



NY ANSÆTTELSESBEVISLOV
• Baggrunden er et direktiv fra EU om gennemsigtige og 

uforudsigelige arbejdsvilkår, som EU vedtog i juni 2019.

• Direktivet giver yderligere pligter til arbejdsgiver omkring de 
oplysninger om ansættelsesvilkår og som noget nyt bliver 
der stillet en række mindstekrav til medarbejdernes 
arbejdsvilkår. 

• Loven stiller flere krav til kontrakten, hvor vi går fra 10 bud 
til 15 bud sammen med alle væsentlige vilkår kombineret 
med mindstekrav. 



NY ANSÆTTELSESBEVISLOV
• Flere skal have ansættelseskontrakt, da antallet af timer 

bliver nedsat fra 8 til 3 timer i gennemsnit om ugen over en 
referenceperiode på 4 uger. 

• Nogle oplysninger skal gives hurtigere (7 dage), hvor andre 
er der stadig en måned til oplyse medarbejderen.

• Loven kommer også med definitioner, som vi ikke tidligere 
har set. 



ANSÆTTELSESBEVISER

Høringsdetaljer - Høringsportalen 
(hoeringsportalen.dk)

•Arbejdsgiverens og medarbejderens navn og adresse
•Arbejdsstedets beliggenhed
•Stillingsbetegnelse eller titel
•Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt
•Ansættelsesforholdets forventede varighed ved 
tidsbegrænsede ansættelser
•Varigheden af og vilkårene for en eventuel prøvetid
•Medarbejderens løn og udbetalingsterminer
•Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid
•Oplysninger om garanterede arbejdstimer, varsling mv., når 
medarbejderens arbejdsmønster er helt eller overvejende 
uforudsigeligt.

Inden 7 kalenderdage

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66690


ANSÆTTELSESBEVISER

Høringsdetaljer - Høringsportalen 
(hoeringsportalen.dk)

•Brugervirksomhedens identitet ved vikaransættelse
•Medarbejderens rettigheder ved betalt ferie eller andet 
fravær med løn
•Opsigelsesvarsler
•Eventuel ret til uddannelse
•Kollektive overenskomster, der regulerer 
ansættelsesforholdet
•Identitet på socialsikringsinstitutioner, som arbejdsgiveren 
eventuelt betaler til

Inden en måned

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66690


MINDSTEKRAV
• Prøvetid i ansættelsesforhold må ikke overstige seks måneder.

• Arbejdsgivere ikke må hindre en medarbejder i at tage 
sideløbende ansættelse eller på den baggrund behandle 
lønmodtageren ugunstigt, hvis lønmodtageren fortsat kan arbejde 
i overensstemmelse med en af arbejdsgiver fastlagt plan. 

• Arbejdsgivere må alene pålægge en medarbejder med helt eller 
overvejende uforudsigeligt arbejdsmønster at arbejde, hvis 
arbejdet finder sted inden for forudbestemte referenceperioder, 
og medarbejderen er blevet varslet om arbejdsopgaven.



MINDSTEKRAV
• Arbejdsgivere skal godtgøre, at der ikke er indgået en 

ansættelsesaftale med et fast timetal ved ansættelser på 
tilkaldebasis ud over tre måneder.

• Medarbejdere kan anmode om anden ansættelsesform med mere 
forudsigelige og trygge arbejdsvilkår efter endt prøvetid under 
den forudsætning, at der findes sådanne arbejdsformer på 
virksomheden. 

• Arbejdsgivere skal tilbyde medarbejdere lovpligtig uddannelse 
uden udgifter for medarbejderen og det skal tælle som arbejdstid 
og så vidt det er muligt tælle som medarbejderens arbejdstid. 



ØVRIGE TING
• Loven træder i kraft den 1. januar 2023, men er ikke endelig 

vedtaget. 

• Husk også, at der skal kun udleveres eller suppleres efter 
anmodning fra medarbejder. (inden 8 uger efter, at 
anmodning er fremsat)

• BEMÆRK at loven er endnu ikke vedtaget, og kan derfor 
ændre sig inden det bliver til en endelig lov. 



TIDSREGISTRERING

Hvad skal 
arbejdsgiver 

gøre?



TIDSREGISTRERING
• I 2019 Fastslog EU-domstolen, at arbejdsgiveren har pligt til 

at registrere alle medarbejderes arbejdstid hver dag med 
fokus på et objektivt grundlag for dialog mellem 
arbejdsgiver og medarbejder. 

• Der er imidlertid ikke sket yderligere i Danmark i forhold til 
at ændre den nationale lovgivning. Der er så vidt vides 
nedsat en arbejdsgruppe, men der er stadig ikke sket 
yderligere. 

• Men hvorfor kan det være en god ide at overveje 
tidsregistrering?



ARBEJDSTID
Arbejdstidsdirektivgennemførelseslovens § 4

Den gennemsnitlige arbejdstid i løbet af en 
syvdagesperiode beregnet over en periode på 
4 måneder må ikke overstige 48 timer inkl. 
overarbejde. 
Perioder med årlig betalt ferie og perioder 
med sygeorlov medtages ikke i eller er neutrale 
i forhold til beregningen af gennemsnittet.



SPØRGSMÅL  



TAK FOR I DAG
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