
Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. marts 2022

Forslag
til

Lov om ændring af barselsloven1)

(Indførelse af øremærket orlov, ligedeling af retten til barselsdagpenge og ret til overdragelse af barselsdagpenge til sociale 
forældre og nærtstående familiemedlemmer m.v.)

§ 1

I barselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 235 af 12. februar 
2021, som ændret ved § 3 i lov nr. 527 af 27. marts 2021, § 
3 i lov nr. 1438 af 29. juni 2021 og § 2 i lov nr. 2380 af 14. 
december 2021, foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til lovens titel affattes således:
»1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Rå-

dets direktiv 92/85/EØF af 19. oktober 1992 om 
iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af sik-
kerheden og sundheden under arbejdet for arbejdsta-
gere, som er gravide, som lige har født, eller som 
ammer. Endvidere indeholder loven bestemmelser, der 
gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets di-
rektiv 2019/1158/EU af 20. juni 2019 om balance mel-
lem arbejdsliv og privatliv for forældre og omsorgsper-
soner og om ophævelse af Rådets direktiv 2010/18/EU, 
EU-Tidende 2019, nr. L 188, side 79.«

2. Overskriften før § 7 affattes således:

»Ret til fravær i de første 10 uger efter fødslen«.

3. I § 7, stk. 1, 1. pkt., og § 22, stk. 1, 2. pkt., ændres 
»moder« til: »mor«.

4. I § 7, stk. 1, 2. pkt., ændres »12 uger« til: »8 uger«.

5. I § 7, stk. 2, ændres »Faderen eller medmoderen indtræder 
i moderens ret til fravær efter stk. 1, hvis moderen« til: 
»Faren eller medmoren indtræder i morens ret til fravær 
efter stk. 1, hvis moren«.

6. I § 7, stk. 3, 1. pkt., ændres »fader« til: »far«.

7. I § 7, stk. 3, 1. og 2. pkt., § 8, stk. 6, 4. pkt., og § 15, stk. 
2, ændres »14 uger« til: »10 uger«.

8. Efter § 7 indsættes før overskriften før § 8:

»§ 7 a. En beskæftiget mor, som genoptager arbejdet på 
fuld tid, kan overdrage op til 8 uger af sin ret til fravær efter 
§ 7, stk. 1, 2. pkt., til faren eller medmoren til afholdelse 
inden for de første 10 uger efter barnets fødsel.

Stk. 2. En beskæftiget mor, der påbegynder orlov på fuld 
tid efter § 9, kan overdrage op til 8 uger af sin ret til fravær 
efter § 7, stk. 1, 2. pkt., til faren eller medmoren til afholdel-
se inden for det første år efter barnets fødsel.«

9. § 8, stk. 6, 1. pkt., affattes således:
»I de første 10 uger efter modtagelsen af barnet har hver 

af adoptanterne ret til fravær i 6 uger, som bortset fra 2 
sammenhængende uger ikke kan afholdes samtidig.«

10. I § 8, stk. 6, indsættes som 5. pkt.:
»Hver adoptant har ret til at overdrage op til 4 uger af 

fraværsretten efter 1. pkt. til den anden adoptant.«

11. I § 8, stk. 7, ændres »14. uge« til: »10. uge«.

12. I § 8, stk. 7, og § 15, stk. 4, 1. pkt., ændres »forældreor-
lov« til: »fravær«.

13. Overskriften før § 9 affattes således:

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2019/1158/EU af 20. juni 2019 om balance mellem 
arbejdsliv og privatliv for forældre og omsorgspersoner og om ophævelse af Rådets direktiv 2010/18/EU, EU-Tidende 2019, nr. L 188, side 79.
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»Ret til 32 ugers fravær efter 10 uger efter fødslen«.

14. To steder i § 10 og i § 16, stk. 1, ændres »forældreorlo-
ven« til: »fraværet«.

15. § 9 affattes således:

»§ 9. Efter den 10. uge efter fødslen eller modtagelsen af 
barnet har hver af forældrene ret til fravær i 32 uger. Faren 
eller medmoren har dog ret til at påbegynde fraværet inden 
for de første 10 uger efter fødslen. Er et barn adopteret 
af en eneadoptant, jf. § 8, har denne forælder ligeledes ret 
til at påbegynde fraværet inden for de første 10 uger efter 
modtagelsen af barnet.

Stk. 2. Hvis moren har overdraget hele eller dele af sin 
ret til fravær til faren eller medmoren efter § 7 a, stk. 2, har 
moren ret til at holde orlov efter stk. 1 i forlængelse af sin 
orlov efter § 7, stk. 1.«

16. § 9 affattes således:

»§ 9. Efter den 10. uge efter fødslen eller modtagelsen af 
barnet har hver af forældrene ret til fravær i 32 uger. Faren 
eller medmoren har dog ret til at påbegynde fraværet inden 
for de første 10 uger efter fødslen. Er et barn adopteret 
af en eneadoptant, jf. § 8, har denne forælder ligeledes ret 
til at påbegynde fraværet inden for de første 10 uger efter 
modtagelsen af barnet.

Stk. 2. Hvis moren har overdraget hele eller dele af sin ret 
til fravær til faren eller medmoren efter § 7 a, stk. 2, eller 
til en social forælder efter § 23 b, stk. 2, har moren ret til at 
holde orlov efter stk. 1 i forlængelse af sin orlov efter § 7, 
stk. 1.«

17. I § 11, 1. pkt., ændres »mindst 8 uger og højst 13 uger« 
til: »op til 5 uger«.

18. § 11, 2. pkt., ophæves.

19. I § 12, stk. 2, indsættes efter »§ 7,«: »§ 7 a, stk. 2,«.

20. I § 12, stk. 3, indsættes efter »fravær efter«: »§ 7 a, stk. 
2, eller«.

21. I § 12, stk. 5, og § 15, stk. 8, ændres »moderens« til: 
»morens«.

22. I § 13, stk. 3, ændres »moderen« til: »moren«.

23. I § 15, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:
»En kvindelig lønmodtager, der ønsker at overdrage fra-

værsret efter § 7 a, skal senest 4 uger før forventet fødsels-
tidspunkt underrette sin arbejdsgiver herom og om, hvorvidt 
hun ønsker at holde fravær efter § 9 i stedet.«

24. I § 15, stk. 2 og stk. 4, 1. pkt., ændres »8 uger« til: »6 
uger«.

25. § 15, stk. 3, affattes således:
»Stk. 3. En kommende far eller medmor, der ønsker at 

udnytte sin ret til fravær efter fødslen, jf. § 7, stk. 3, over-

draget orlov efter § 7 a eller fravær efter § 9 til afholdelse 
inden for de første 10 uger, skal senest 4 uger før forventet 
fødselstidspunkt underrette sin arbejdsgiver herom og om 
længden af fraværet.«

26. I § 15, stk. 4, 1. pkt., indsættes efter »jf. §§ 9 og 10,«: 
»eller overdraget orlov til afholdelse efter 10 uger efter 
fødslen, jf. § 7 a, stk. 2,«.

27. Efter § 15 indsættes:

»§ 15 a. En lønmodtager i et ansættelsesforhold, der ik-
ke har haft mulighed for inden 6 uger efter barnets fødsel 
eller modtagelse at varsle afholdelse af fravær efter § 9 
over for en arbejdsgiver, jf. § 15, stk. 4, og som har ret 
til barselsdagpenge efter § 21 a, skal med 8 ugers varsel 
underrette arbejdsgiveren om, hvornår orloven påbegyndes, 
og om længden heraf.«

28. I § 16, stk. 1, ændres »mellem 8 og 13 uger« til: »op til 5 
uger«.

29. I § 16, stk. 2, indsættes efter 1. pkt. som nyt punktum:
»Er den udskudte fraværsret efter § 11 på op til 5 uger, 

skal lønmodtageren dog senest 8 uger før fraværets påbe-
gyndelse underrette arbejdsgiveren herom og om længden af 
fraværet.«

30. I § 17, 1. pkt., ændres »§ 15, stk. 1-5, og § 16« til: »§ 15, 
stk. 1-5, § 16 og § 23 c, stk. 3«.

31. I § 17 indsættes som 3. og 4. pkt.:
»En lønmodtager, der efter 2. pkt. ændrer anvendelsen af 

fraværsretten efter §§ 9 og 10, anses efter denne lov for at 
have genoptaget arbejdet med den konsekvens, at lønmodta-
geren har ret til at afholde den resterende del af fraværsret-
ten på et senere tidspunkt. Afholdelse af resterende fravær, 
jf. 3. pkt., skal varsles over for arbejdsgiveren, senest 16 
uger før fraværet påbegyndes.«

32. Overskriften til kapitel 5 affattes således:

»Kapitel 5
Ret til barselsdagpenge og ret til overdragelse af orlov m.v.«

33. I § 20 indsættes efter »§§ 7,«: »7 a,«.

34. I § 20 indsættes efter »14«: »samt § 23 b, stk. 1 og 2,«.

35. § 21 affattes således:

»§ 21. Ved fravær efter §§ 9 og 10 har en mor ret til 
barselsdagpenge i 14 uger, og en far eller medmor har ret 
til barselsdagpenge i 22 uger indtil 1 år efter barnets fødsel 
eller modtagelse, jf. dog §§ 21 a-21 c. Begge adoptanter har 
hver ret til barselsdagpenge i 18 uger indtil 1 år efter barnets 
modtagelse, jf. dog §§ 21 a-21 c.

Stk. 2. En forælder kan overdrage sin ret efter stk. 1 til 
den anden forælder, jf. dog stk. 3. En forælder, der ikke 
selv opfylder beskæftigelseskravet i §§ 27 eller 28, kan 
overdrage den ret til barselsdagpenge, forælderen ville have 
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haft, hvis beskæftigelseskravet var opfyldt, til den anden 
forælder. Retten til barselsdagpenge efter stk. 1 anses for 
udnyttet, hvis forælderen har overdraget retten til den anden 
forælder.

Stk. 3. En beskæftiget lønmodtager skal holde 9 af ugerne 
efter stk. 1 inden 1 år efter barnets fødsel eller modtagelse, 
og retten til barselsdagpenge for denne orlov kan ikke over-
drages. Er forælderen forhindret i at holde orloven efter 1. 
pkt. på grund af særlige forhold, jf. stk. 4, 2. pkt., inden 
1 år efter barnets fødsel eller modtagelse, kan ugerne med 
barselsdagpenge dog afholdes inden 3 år efter barnets fødsel 
eller modtagelse.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om, 
hvornår en forælder er at anse som beskæftiget lønmodtager 
efter stk. 3, herunder i hvilke situationer en beskæftiget løn-
modtager, der er ansat i sit eget aktie- eller anpartsselskab, 
ikke er omfattet af stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsæt-
ter endvidere regler om, hvornår en lønmodtager på grund af 
særlige forhold er forhindret i at holde orloven efter stk. 3.

Stk. 5. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om ad-
ministration af reglerne og krav til dokumentationen, herun-
der om overdragelse efter stk. 2, regler om overdragelse af 
ret til barselsdagpenge fra den ene forælder i særlige situa-
tioner, hvor forælderen selv er ude af stand til at overdrage 
orloven, og regler om tildeling af ekstra uger med barsels-
dagpenge i særlige situationer, herunder i situationer, hvor 
det kun er den ene forælder, der er socialt sikret i Danmark.«

36. Efter § 21 indsættes:

»§ 21 a. En forælder, der kommer i beskæftigelse som 
lønmodtager inden 1 år efter barnets fødsel eller modtagelse, 
og som ikke har ret til barselsdagpenge som lønmodtager 
efter § 21, stk. 1, fordi forælderen tidligere har udnyttet sin 
ret til orlov med barselsdagpenge, jf. § 21, stk. 1 og 2, har 
ret til op til 9 ugers barselsdagpenge ved fravær efter § 9. § 
21, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse for orlov efter 1. 
pkt. Har forælderen tidligere holdt orlov med barselsdagpen-
ge, jf. § 21, stk. 1, som lønmodtager i beskæftigelse, fragår 
disse uger i retten efter 1. pkt.

Stk. 2. Når en forælder kommer i beskæftigelse som løn-
modtager, indgår den uudnyttede ret til orlov efter § 21, stk. 
1 og 2, og §§ 21 b og 21 c, i retten til orlov efter stk. 1.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om ad-
ministration af reglerne efter denne bestemmelse, herunder 
regler om krav til dokumentationen.

§ 21 b. Hvis forældrene ikke bor sammen på tidspunktet 
for barnets fødsel eller modtagelse, har den forælder, der 
har barnet boende, ud over ret til barselsdagpenge efter § 
21, stk. 1, ret til barselsdagpenge i yderligere 13 uger ved 
fravær efter §§ 9 og 10 indtil 1 år efter barnets fødsel el-
ler modtagelse. Hvis forælderen har eneforældremyndighed 
over barnet, har forælderen derudover ret til yderligere 9 
ugers barselsdagpenge.

Stk. 2. Den forælder, som barnet ikke bor hos, har ikke ret 
til barselsdagpenge efter § 21, stk. 1. Forælderen har ret til 
barselsdagpenge i 9 uger ved fravær efter § 9 indtil 1 år efter 
barnets fødsel eller modtagelse.

Stk. 3. § 21, stk. 2 og 3, og regler fastsat efter § 21, stk. 4 
og 5, finder tilsvarende anvendelse på forældrenes samlede 
ret til barselsdagpenge efter denne bestemmelse.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om, 
hvornår en forælder efter stk. 1, 1. pkt., anses for at have 
barnet boende, og om administration af reglerne efter denne 
bestemmelse, herunder regler om krav til dokumentationen.

§ 21 c. Hvis barnet kun har én forælder på tidspunktet for 
barnets fødsel eller modtagelse, har forælderen ud over ret 
til barselsdagpenge efter § 21, stk. 1, ret til barselsdagpenge 
i yderligere 22 uger ved fravær efter §§ 9 og 10 indtil 1 år 
efter barnets fødsel eller modtagelse.

Stk. 2. Hvis en forælder dør efter barnets fødsel, har den 
efterlevende forælder ret til den afdøde forælders uudnytte-
de uger med barselsdagpenge efter § 21, stk. 1, og § 21 
b, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, medmindre den efterlevende 
forælder har ret til barselsdagpenge efter § 21 b, stk. 1, 2. 
pkt.

Stk. 3. Hvis en adoptant dør efter modtagelsen af barnet, 
har den efterlevende adoptant ret til den afdøde adoptants 
uudnyttede uger med fravær efter § 8, stk. 6, og barselsdag-
penge efter § 20, § 21, stk. 1, og § 21 b, stk. 1, 1. pkt., 
og stk. 2, medmindre den efterlevende adoptant har ret til 
barselsdagpenge efter § 21 b, stk. 1, 2. pkt.

Stk. 4. § 21, stk. 3, og regler fastsat efter § 21, stk. 4 og 5, 
finder tilsvarende anvendelse på forælderens samlede ret til 
barselsdagpenge efter denne bestemmelse.

Stk. 5. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om, i 
hvilke situationer et barn anses for kun at have én forælder, 
jf. stk. 1. Beskæftigelsesministeren fastsætter endvidere reg-
ler om administrationen efter bestemmelsen, herunder regler 
om krav til dokumentationen.«

37. § 23, stk. 1, affattes således:
»Ved delvis genoptagelse af arbejdet under fravær efter 

§ 7, § 7 a, stk. 2, § 8, stk. 6, og § 9 kan retten til barsels-
dagpenge forlænges med den tid, hvori arbejdet har været 
genoptaget, og udbetales under senere fravær.«

38. I § 23, stk. 2, indsættes efter »under fravær efter«: »§ 7 
a, stk. 2, eller«.

39. I § 23, stk. 2, udgår », i det omfang denne ikke udnyttes 
af den anden forælder,« og », jf. dog § 21, stk. 5«.

40. Efter § 23 indsættes:

»Overdragelse af orlov med barselsdagpenge til sociale 
forældre og nærtstående familiemedlemmer

§ 23 a. Ved forælder forstås i denne lov en mor, far, 
medmor eller adoptant.

Stk. 2. Ved samlever forstås i denne lov en person, der har 
levet i et ægteskabslignende forhold med en forælder eller 
med en kendt donor i mindst 2 år på tidspunktet for orlovens 
begyndelse.

Stk. 3. Ved en social forælder forstås i denne lov:
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1) En forælders ægtefælle eller samlever, der er tiltænkt 
en forældrelignende relation til barnet, og som ikke er 
barnets forælder.

2) En kendt donor, der er tiltænkt en forældrelignende 
relation til barnet, og som ikke er barnets forælder.

3) En kendt donors ægtefælle eller samlever, der er til-
tænkt en forældrelignende relation til barnet, og som 
ikke er barnets forælder.

§ 23 b. En beskæftiget mor, der genoptager arbejdet på 
fuld tid, kan overdrage op til 8 uger af sin ret til fravær efter 
§ 7, stk. 1, 2. pkt., til en social forælder til afholdelse inden 
for de første 10 uger efter barnets fødsel.

Stk. 2. En beskæftiget mor, der påbegynder orlov efter § 9 
på fuld tid, kan overdrage op til 8 uger af sin ret til fravær 
efter § 7, stk. 1, 2. pkt., til en social forælder til afholdelse 
inden for det første år efter barnets fødsel.

Stk. 3. En forælder kan helt eller delvis overdrage sin ret 
til orlov, jf. § 9, med barselsdagpenge efter §§ 21, 21 b og 
21 c, jf. dog § 21, stk. 3, til en social forælder. En forælder, 
der ikke selv opfylder beskæftigelseskravet i §§ 27 eller 28, 
kan overdrage den ret til barselsdagpenge, forælderen ville 
have haft, hvis beskæftigelseskravet var opfyldt, til en social 
forælder.

Stk. 4. Reglerne i §§ 12, 22 og 23 finder tilsvarende 
anvendelse for orlov overdraget efter stk. 2 eller 3.

Stk. 5. En lønmodtager, som ønsker at overdrage orlov 
efter stk. 1 eller 2 til en social forælder, skal underrette sin 
arbejdsgiver herom efter fristen fastsat i § 15, stk. 1, 2. pkt.

Stk. 6. En social forælder, der ønsker at udnytte overdra-
get orlov efter stk. 1, 2 eller 3, og som er lønmodtager, skal 
underrette sin arbejdsgiver herom efter fristerne fastsat i § 
15, stk. 3 og 4.

§ 23 c. En forælder, som er omfattet af § 21 c, og som 
opfylder beskæftigelseskravet i §§ 27 eller 28, kan helt eller 
delvis overdrage sin ret til orlov, jf. § 9, med barselsdagpen-
ge efter §§ 21, 21 b og 21 c, jf. dog § 21, stk. 3, til et 
nærtstående familiemedlem, jf. stk. 2. Fraværet skal afhol-
des inden 1 år efter barnets fødsel eller modtagelse. Retten 
til barselsdagpenge anses for udnyttet, når forælderen har 
overdraget retten til et nærtstående familiemedlem, jf. stk. 2.

Stk. 2. Som nærtstående familiemedlem anses forælderens 
egne forældre og søskende over 18 år og forældre og søs-
kende over 18 år til en afdød forælder.

Stk. 3. Et nærtstående familiemedlem, der ønsker at ud-
nytte overdraget orlov efter stk. 1, og som er lønmodtager, 
skal med 8 ugers varsel underrette arbejdsgiveren om, hvor-
når orloven påbegyndes, og om længden heraf.«

41. I § 24 udgår », herunder regler om, hvorledes barsels-
dagpengene fordeles mellem barnets forældre«.

42. I § 24 indsættes efter »dagpenge efter §§ 18-23«: »og 
regler om administrationen efter §§ 23 a-23 c om en foræl-
ders ret til at overdrage uger med barselsdagpenge til sociale 
forældre og til et nærtstående familiemedlem og om krav til 
dokumentationen.«

43. § 25 b, stk. 1, affattes således:
»En lønmodtager, som er i et ansættelsesforhold under 

fravær efter § 6, stk. 1, eller § 7, stk. 1 eller 2, fravær 
overdraget efter § 7 a, stk. 1, eller fravær efter § 8, stk. 6, 1. 
pkt., eller § 9, stk. 2, i indtil 10 uger efter barnets fødsel eller 
modtagelse, optjener ret til ferie med ferieydelse, uanset 
om der er udbetalt barselsdagpenge under fraværet. En far 
eller medmor, som er omfattet af § 21 c, stk. 1, optjener 
tilsvarende ret til ferie med ferieydelse for fravær, der holdes 
indtil 10 uger efter barnets fødsel eller modtagelse.«

44. § 25 b, stk. 1, affattes således:
»En lønmodtager, som er i et ansættelsesforhold under 

fravær efter § 6, stk. 1, eller § 7, stk. 1 eller 2, fravær 
overdraget efter § 7 a, stk. 1, fravær efter § 8, stk. 6, 1. pkt., 
eller § 9, stk. 2, i indtil 10 uger efter barnets fødsel eller 
modtagelse eller fravær overdraget efter § 23 b, stk. 1, optje-
ner ret til ferie med ferieydelse, uanset om der er udbetalt 
barselsdagpenge under fraværet. En far eller medmor, som 
er omfattet af § 21 c, stk. 1, optjener tilsvarende ret til ferie 
med ferieydelse for fravær, der holdes indtil 10 uger efter 
barnets fødsel eller modtagelse.«

45. I § 25 b, stk. 5 og 7, ændres »§ 7, stk. 1 eller 2, eller § 8, 
stk. 6, 1. pkt.,« til: »stk. 1,«.

46. § 25 d, stk. 1, affattes således:
»En person, som ikke er i et ansættelsesforhold under 

fravær efter § 6, stk. 1, eller § 7, stk. 1 eller 2, fravær 
overdraget efter § 7 a, stk. 1, eller fravær efter § 8, stk. 6, 1. 
pkt., eller § 9, stk. 2, i indtil 10 uger efter barnets fødsel eller 
modtagelse, optjener ret til ferieydelse, når der udbetales 
barselsdagpenge under fraværet. En far eller medmor, som 
er omfattet af § 21 c, stk. 1, optjener tilsvarende ret til fe-
rieydelse, når der udbetales barselsdagpenge for fravær, der 
holdes indtil 10 uger efter barnets fødsel eller modtagelse.«

47. § 25 d, stk. 1, affattes således:
»En person, som ikke er i et ansættelsesforhold under 

fravær efter § 6, stk. 1, eller § 7, stk. 1 eller 2, fravær 
overdraget efter § 7 a, stk. 1, fravær efter § 8, stk. 6, 1. pkt., 
eller § 9, stk. 2, i indtil 10 uger efter barnets fødsel eller 
modtagelse eller fravær overdraget efter § 23 b, stk. 1, op-
tjener ret til ferieydelse, når der udbetales barselsdagpenge 
under fraværet. En far eller medmor, som er omfattet af § 21 
c, stk. 1, optjener tilsvarende ferieydelse, når der udbetales 
barselsdagpenge for fravær, der holdes indtil 10 uger efter 
barnets fødsel eller modtagelse.«

48. § 27, stk. 1, nr. 3, ophæves.
Nr. 4-6 bliver herefter nr. 3-5.

49. § 27, stk. 2, nr. 5, ophæves.
Nr. 6 og 7 bliver herefter nr. 5 og 6.

50. I § 29, stk. 1, 1. pkt., ændres »en fraværsperiode« til: 
»den enkelte fraværsperiode«.

51. I § 29, stk. 1, indsættes efter 1. pkt. som nyt punktum:
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»For en forælder, der har afholdt fravær efter §§ 6-9, 
og som fortsat er dagpengeberettiget ledig, lønmodtager i 
beskæftigelse eller selvstændig erhvervsdrivende, anses be-
skæftigelseskravet dog for opfyldt i forhold til efterfølgende 
fraværsperioder, der påbegyndes indtil 1 år efter barnets 
fødsel eller modtagelse.«

52. I § 29, stk. 2, udgår »og 3«.

53. I § 30, stk. 2, 1. pkt., ændres »§§ 20-23« til: »§§ 20-23 
c«.

54. § 30, stk. 4, 1. pkt., affattes således:
»Et ledigt medlem af en arbejdsløshedskasse, der ønsker 

at ansøge om barselsdagpenge efter §§ 20, 21, 21 b eller 21 
c, skal senest 8 uger efter fødslen eller barnets modtagelse 
anmelde fraværet til arbejdsløshedskassen.«

55. § 30, stk. 4, 1. pkt., affattes således:
»Et ledigt medlem af en arbejdsløshedskasse, der ønsker 

at ansøge om barselsdagpenge efter §§ 20, 21, 21 b, 21 c, 
23 b eller 23 c, skal senest 8 uger efter fødslen eller barnets 
modtagelse anmelde fraværet til arbejdsløshedskassen.«

56. I § 36, stk. 1, stk. 2, 2. pkt., og stk. 3, udgår »eller 
midlertidig arbejdsmarkedsydelse«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2022, jf. dog stk. 2 
og 3.

Stk. 2. § 1, nr. 1-15, 17-22, 24, 26-29, 31-33, 35-39, 41, 
43, 45, 46, 48-52, 54 og 56, træder i kraft den 2. august 
2022.

Stk. 3. § 1, nr. 16, 30, 34, 40, 42, 44, 47, 53 og 55, træder i 
kraft den 1. december 2023.

Stk. 4. Loven finder anvendelse for forældre til et barn, 
der er født eller modtaget den 2. august 2022 eller senere, 

jf. dog stk. 5. For forældre til et barn, der er født før den 2. 
august 2022, finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 5. § 1, nr. 16, 30, 34, 40, 42, 44, 47, 53 og 55, finder 
anvendelse for forældre til et barn, der er født eller modtaget 
den 1. januar 2024 eller senere.

§ 3

Stk. 1. En forælder til et barn, der er født eller modtaget i 
perioden fra den 2. august 2021 til den 1. august 2022, har 
ret til op til 9 ugers barselsdagpenge i forbindelse med fra-
vær efter § 9, hvis forælderen kommer i beskæftigelse som 
lønmodtager inden 1 år efter barnets fødsel eller modtagelse, 
medmindre forælderen har udnyttet sin ret til forældreorlov 
som lønmodtager efter § 21, stk. 1, i barselsloven, jf. lovbe-
kendtgørelse nr. 235 af 12. februar 2021.

Stk. 2. Retten efter stk. 1 skal være udnyttet inden 1 år 
efter barnets fødsel eller modtagelse. Hvis forælderen på 
grund af særlige forhold er forhindret i at holde orloven, 
inden barnet fylder 1 år, kan retten udnyttes inden 3 år efter 
barnets fødsel eller modtagelse.

Stk. 3. Retten efter stk. 1 finder anvendelse på fravær, 
der påbegyndes efter den 1. august 2022. Anmodning om 
udbetaling af barselsdagpenge kan tidligst indgives til Udbe-
taling Danmark den 2. august 2022. En lønmodtager skal 
med 8 ugers varsel underrette arbejdsgiveren om afholdelse 
af orlov efter stk. 1.

§ 4

Hvis barnets forventede fødselstidspunkt afviger fra bar-
nets faktiske fødselstidspunkt, således at forældrene omfat-
tes af andre regler end dem, der er varslet efter, skal løn-
modtageren uden ugrundet ophold underrette arbejdsgiveren 
om den ændrede afholdelse af orloven.

Folketinget, den 3. marts 2022

Henrik Dam Kristensen

/ Annette Lind
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