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Øremærket fædreorlov - dispensation fra ligebehandlingsprincippet

På baggrund af OK-resultatet om øremærket fædre orlov fremsendte Forhandlingsfællesskabet den 26. februar 2015 vedlagte ansøgninger til Beskæftigelsesministeriet om dispensation fra ligebehandlingsprincippet på KL-området og på det regionale område.
I ansøgningen ansøges om dispensation fra ligebehandlingsloven og forskelsbehandlingsloven, idet der ansøges om følgende:
•
•
•
•

1 uges ekstra øremærkede forældreorlov med løn til faderen.
Medmødre fastholder samme rettigheder som faderen.
1 uges øremærkede forældreorlov til den mandlige adoptant.
Er adoptanterne af samme køn har en af adoptanterne ret til 6 ugers fravær med
sædvanlig løn, mens den anden af adoptanterne har ret 7 ugers fravær med sædvanlig løn.

Beskæftigelsesministeren har i vedlagte brev af 16. marts 2015 meddelt, at parternes ansøgning om dispensation efter ligebehandlingsloven er imødekommet.
Ministeriet anfører bl.a., at det er ministeriets vurdering, at en særlig lønret til fædre må
anses for en nødvendig foranstaltning til fremme af lige muligheder for mænd og kvinder,
og at der lægges vægt på, at mænds øgede andel af den afholdte forældreorlov på sigt vil
kunne have en positiv betydning for kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet og på den
generelle ligestilling mellem mænd og kvinder. Ministeriet bemærker, at det dog i sidste
ende vil være op til Arbejdsretten eller domstolene at vurdere, om en overenskomst, der
baserer sig på en dispensation om positiv særbehandling, er i overensstemmelse med EUretten.
Ministeriet finder desuden i forhold til medmødre, at parternes ordning ikke er i strid med
forbuddet mod forskelsbehandling på grund af seksuel orientering. Endelig finder miniForhandlingsfællesskabet, Løngangstræde 25, 1., 1468 København K, tlf.: 3311 9700
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steriet ikke, at der i ligebehandlingsloven eller i forskelsbehandlingsloven er noget til
hinder for, at en særlig lønret til adoptanter i forældreperioden begrænses til kun at kunne
udnyttes af én og kun én adoptant.
Den øremærkede fædreorlov mv., jf. ovenfor har virkning for fædre/medmødre til børn,
der fødes/modtages den 1. april 2015 eller senere.
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