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Dansk Journalistforbunds høringssvar vedrørende lovforslag om ændring af
barselsloven, herunder indførelse af øremærket forældreorlov, j.nr. 2021-10705

Dansk Journalistforbund, DJ, skal hermed fremkomme med sit høringssvar
vedrørende ovennævnte lovforslag.
DJ er overordnet meget positiv over for lovforslagets målsætning om at understøtte en
mere ligelig fordeling af barselsorloven mellem barnets forældre. Herunder at lovforslaget
indtænker solomødre og regnbuefamilier.
DJ vil imidlertid fremhæve ét særligt kritikpunkt:
Fra DJ’s side har vi ingen forståelse for, at freelancere/selvstændige og ledige ikke
omfattes af lovforslagets bestemmelser om den øremærkede forældreorlov. Det er en
forskelsbehandling, som peger i den stik modsatte retning af den øgede ligestilling, som
lovforslaget og det bagvedliggende EU-direktiv ellers lægger op til.
Allerede i dag er der en stor del af befolkningen på arbejdsmarkedet, som arbejder som
freelancere/selvstændige eller som kombinerer lønmodtagerarbejde med indtægt som
freelancer/selvstændig. Og denne andel vil formentlig stige i de kommende år.
Det er ikke rimeligt, at denne gruppe på arbejdsmarkedet ikke får del i en så væsentlig
regulering på arbejdsmarkedet. Og det vil skubbe yderligere til uligheden mellem
freelancere/selvstændige og lønmodtagere, som regeringen ellers ville gøre op med i sine
”Danmark kan mere 1”-initiativer fra september 2021.
Der er desuden en fare for, at sondringen imellem den ene og den anden gruppe vil give en
øget og unødig kompleksitet i administrationen af lovgivningen for såvel børnefamilierne som
myndighederne.
For de personer på arbejdsmarkedet, der har kortere eller længere ledighedsperioder, giver
lovforslagets sondring en urimelig usikkerhed om, hvilke muligheder og rettigheder man vil
have under en barselsorlov.
Fra DJ’s side vil vi tilføje følgende om kompleksiteten mv.:
Lovforslaget og de tilhørende bemærkninger er efter DJ’s opfattelse desværre blevet
formuleret så kompliceret, at det kan give tvivl om, hvilke rettigheder forældrene
egentlig vil have med loven. DJ appellerer derfor til, at der helst sker en klarere formulering
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af selve lovteksten og bemærkningerne, eller at der i hvert fald bliver lavet et godt og
forståeligt informationsmateriale i forbindelse med lovens ikrafttræden. Først og fremmest af
hensyn til de forældre, der skal kunne planlægge en kommende barsel – og som skal kunne
give de korrekte varsler til arbejdsgivere mv.

Hvis dette høringssvar giver anledning til yderligere spørgsmål eller kommentarer,
står DJ gerne til rådighed, mail DJ@journalistforbundet.dk.

Venlig hilsen
Hans Jørgen Dybro
politisk konsulent
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