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Vedr.:  Høring over forslag til lov om barselsudligning på det private arbejdsmar-

ked (Barselsudligningsloven) 
 
KTO har i brev af 8. september 2005 modtaget udkast til forslag til lov om barselsudlig-
ning på det private arbejdsmarked (Barselsudligningsloven) til høring. 
 
KTO skal i den anledning meddele, at KTO ikke har bemærkninger til udkast til forslag 
til lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked, idet forslaget alene angår det 
private arbejdsmarked. 
 
KTO skal dog i forhold til de almindelige bemærkninger pkt. 3.2.1. præcisere følgende 2 
forhold: 
 

1. Naturgasselskaber og andre fælles (amts)kommunale virksomheder er alene om-
fattet af aftalen på det (amts)kommunale område, såfremt de beslutter at søge til-
slutning til en kommunes/regions udligningsordning. 

2. Minimumsbetingelserne er fastlagt i aftalen på det (amts)kommunale arbejdsmar-
ked. Betingelser herudover kan fastlægges i de enkelte kommuner/regioner. Af af-
talen fremgår: 

a. Der skal i hver kommune/region etableres en barselsudligningsordning se-
nest pr. 1. januar 2007. 

b. Udligningsordningen skal udligne udgifter vedrørende graviditet, barsels- 
og adoptionsorlov på tværs af samtlige arbejdspladser i kommunen eller 
regionen. 

c. Udligningsordningen skal udligne udgifter til løn til ansatte, der modtager 
sædvanlig løn. På det (amts)kommunale område ydes der løn i op til 36 
uger til moderen og faderen tilsammen. 

d. Arbejdspladsen modtager refusion fra udligningsordningen efter en af føl-
gende 2 modeller (kommunen/regionen kan vælge mellem de 2 modeller): 
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i. Min. 80 % af forskellen mellem løn til den ansatte på orlov og dag-
penge, eller 

ii. Min. 80 % af forskellen mellem lønudgift til vikar og dagpenge. 
(For begge modeller gælder, at såfremt dagpengerefusionen ikke tilgår 
arbejdspladsen beregnes refusionen til arbejdspladsen på følgende må-
de: (Løn minus dagpenge) x min. 80 % + dagpengerefusionen). 

e. Kommunen eller regionen tilrettelægger administrationen af ordningen, 
herunder finansiering mv. 

 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Jørgen Holst                                                                                           Henrik Würtzenfeld 


