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Vedr. barselsorlov i forhold til regnbuefamilier 
 
L 47: Forslag til lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med 
hensyn til beskæftigelse og barselorlov m.v., lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel og 
lov om børnepasningsorlov. (Udvidelse af barselorloven og ændring af 
børnepasningsorloven). 
 
 
 
Landsforeningen for bøsser og lesbiske skal gøre opmærksom på to problemstillinger, der 
berører en lang række børnefamilier, og som skyldes lovtekniske omstændigheder snarere end 
lovgivningsmæssig intention. 
 
Indledende bemærkninger 
Ved lov om ændring af lov om registreret partnerskab, Lov nr. 360 af 02/06/1999, indførtes 
adgang til, at den ene partner kan adoptere den anden partners barn. Intentionen med loven er 
at sikre et barnets sociale forældre anerkendes som juridiske forældre. Derved sikres barnet en 
lang række rettigheder, og bliver dermed ligestillet med andre børn. Disse rettigheder vedrører 
f.eks. omstændigheder ifm. den ene forælders død, navn, repræsentation i institutions-
bestyrelser o.s.v. 
 
Teknisk set er der tale om en stedbarnsadoption, altså en adoption, der ikke involverer 
adoptionsmyndighederne og som tidligst kan gennemføres 3 måneder efter barnets fødsel. 
 
Stedbarnsadoption i registrerede partnerskaber benyttes typisk af lesbiske par, der får barn 
ved anonym sæddonation eller i situationer, hvor faderen tager del i familielivet, men ikke 
ønsker at registreres som far.  
Landsforeningen skønner, at der for tiden er tale om ca. 100 familier om året og at tallet vil 
stige fremover. 
 
Orlov ved fødsel (fædreorlov) 
Fra ministerens svar på Spørgsmål nr. 8 (L47 – Bilag 4): 
 

"Faderens 2 uger i forbindelse med fødslen kan kun holdes af faderen og bortfalder, 
hvis de ikke udnyttes af faderen, eller i de tilfælde hvor der ikke er en anerkendt fader. 
 



 
 
 
 
 

Formålet med disse 2 uger er primært, at faderen får en mulighed for - sammen med 
moderen - at lære det nye barn at kende, samtidig med at han kan være med til det 
praktiske arbejde omkring barnet i den periode, hvor moderen kan være fysisk og 
psykisk påvirket efter fødslen." 

 
Landsfreningen deler ministerens syn på vigtigheden af disse 2 ugers orlov og begrundelsen 
herfor. Men ikke alle familier har adgang hertil. 
 
Idet stedbarnsadoption tidligst kan gennemføres 3 måneder efter barnets fødsel, er den ene 
forælder ikke anerkendt i denne periode, hvorved denne mister muligheden for samvær med 
mor og barn.  
Ikke nok med at samværet ikke kan finde sted i den kritiske tid lige efter fødslen, men de 2 
uger skal afholdes indenfor 14 uger fra fødslen, altså indenfor 3 måneder og én uge, så selvom 
orloven evt. skulle være tilgængelig for den, der stedbarnsadopterer, ville det ikke være 
muligt at nå af holde den. 
 
Det er Landsforeningens erfaring, at mange private arbejdsgivere vælger at give den ikke-
biologiske forælder fri i 2 uger ved fødsel, evt. i form af at se gennem fingre med en 
sygemelding. Dette sker naturligvis ud fra en betragtning om værdien af samværet for hele 
familien, såvel barn som forældre. 
 
 
Siden 1. januar 2002 har det i Holland været således, at et barn, der fødes  
- i et ægteskab bestående af to lesbiske (siden april 2001 kan ægteskab i Holland indgås af par 
af samme køn)  
- eller i et registreret partnerskab bestående af to lesbiske,  
fra fødslen har to anerkendte forældre. Der er således tale om en slags udvidet pater est-regel. 
 
Med børneloven, Lov nr. 460 af  07/06/2001, er pater est-reglen fjernet i Danmark til fordel 
for en anerkendelsesprocedure. En sådan adgang til anerkendelse af forældreskab findes 
imidlertid ikke for par af samme køn, som er henvist til stedbarnsadoption i et registreret 
partnerskab.  
 
 
Det er Landsforeningens opfattelse, at en fødsel er en så betydningsfuld begivenhed for det 
enkelte menneske og for familien som helhed, at muligheden for samvær i den forbindelse bør 
sikres alle. Derfor skal Landsforeningen anmode om, at der findes en løsning, som muliggør, 
at den ikke biologiske forælder får adgang til to ugers orlov ved barsel. 
 
En praktisk gennemførlig løsning kunne være at gøre en sådan adgang betinget af indgivelse 
af ansøgning om stedbarnsadoption forud for fødslen. Derved undgås nødvendigheden af 
ændringer i børneloven. I tilfælde af, at stedbarnsadoptionen alligevel ikke gennemføres, 
kunne den biologiske mors orlov beskæres med to uger.  
 
 



 
 
 
 
 

Orlov efter 14. uge 
I lovforslaget findes mange formuleringer, hvor der specifikt henvises til faderen hhv. 
moderen. Dette er forståeligt ud fra en betragtning om, at der er tale om en ændringslov vedr 
lov om ligebehandling af mænd og kvinder. Landsforeningen finder det imidlertid uheldigt at 
sammenblande familiespørgsmål og kønsspørgsmål, særligt når konsekvensen som her kan 
være en forskelsbehandling af familier. 
 
Landsforeningen ønsker derfor præciseret i loven eller bemærkningerne til loven, at alle 
anerkendte forældre har samme adgang til forældreorlov uanset køn. Det ville ikke være i 
lovens ånd at udelukke en bestemt gruppe børnefamilier fra adgangen til orlov 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Landsforeningen for bøsser og lesbiske 
 
 
 
 
 
 
Bent Hansen      Søren Laursen 
Landsformand      Talsperson vedr. børnefamilier 
 


