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Ændringer i aftale om fravær af familiemæssige 
årsager 

I Løn- og Personalenyt nr. 7 af 15. 

april 2003 blev der orienteret om 

nogle ændringer i sygedagpengebe-

kendtgørelsen. Ændringerne har 

betydning for § 14 og § 23 i aftale 

om fravær af familiemæssige årsa-

ger, som handler om genoptagelse 

af arbejdet i orloven. Efterfølgende 

er der blevet ændret i aftalen, såle-

des at aftalen pr. 21. juli 2003 er 

blevet tilpasset sygedagpengeloven. 

 

Herefter har § 14 følgende indhold 

(§ 23 mht. adoption er identisk): 

 

§ 14. Genoptagelse af 
arbejdet 

Stk. 1. 
En ansat kan i dagpengeperioden 
genoptage arbejdet i op til 29½ 
time af den normale overens-
komstmæssige ugentlige arbejdstid 
på 37 timer for fuldtidsbeskæfti-
gede med den virkning, at retten 
til dagpenge bortfalder for den tid, 
hvor arbejdet er genoptaget. Mo-
deren kan ikke genoptage arbejdet 
i de to første uger efter fødslen. 
Genoptagelse af arbejdet efter 
denne bestemmelse giver ikke ret 

til en tilsvarende forlængelse af 
barselsperioden. Genoptagelse af 
arbejdet sker efter aftale mellem 
den ansatte og arbejdsgiveren.  

Bemærkning til 
stk. 1: 
Den normale overenskomstmæs-
sige ugentlige arbejdstid er 37 ti-
mer for fuldtidsbeskæftigede. De 
29½ time nedsættes, hvis den fak-
tiske ugentlige arbejdstid før fra-
været var lavere end den normale 
overenskomstmæssige ugentlige 
arbejdstid. Her anvendes brøken 
29½ time ganget med den  fakti-
ske ugentlige arbejdstid og divide-
ret med 37 timer.  

Stk. 2. 
Arbejdet kan genoptages delvist 
efter aftale med arbejdsgiveren. 
Delvis genoptagelse af arbejdet 
kan ske i fraværet i de første 14 
uger efter fødslen og i op til de 32 
uger herefter. Moderen kan ikke 
genoptage arbejdet i de to første 
uger efter fødslen. Retten til fra-
vær og sædvanlig løn efter § 9, § 
10, stk. 1, 3, 4 og 5, § 11, stk. 2 og 
§ 12 forlænges med den tid, arbej-
det genoptages. Forlængelsen kan 
ikke ske, såfremt den ansatte i for-
vejen har søgt sit fravær forlænget 
udover de 32 uger, jf. §10, stk. 2.  
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Forlængelsen kan desuden ikke finde 
sted i de perioder, der efter § 11, stk. 
1 er udskudt til senere brug inden 
barnets 9. år. Hvis den ansatte fratræ-
der, inden den forlængede orlov er 
afholdt, vil retten til dagpenge være 
betinget af, at den ansatte indgår afta-
le med den nye arbejdsgiver om for-
længelsen. 

Bemærkning til stk. 2: 
Ved delvis genoptagelse af arbejdet 
forstås enhver genoptagelse med 
en arbejdstid, der er kortere end 
arbejdets normale omfang forud 
for orloven 

 

Bemærkning til stk. 1 og 2: 

 

§ 14, stk. 1 sammenholdt med § 14, stk. 2. 

§ 14, stk. 1 § 14, stk. 2 

Arbejdet kan genoptages: 

Op til 29 ½ time ved en arbejdstid på 37 timer om 

ugen. Genoptagelse sker med ca. 80 % af tidlige-

re arbejdstid.  

Arbejdet kan genoptages: 

Under normal arbejdstid. 

Der ydes løn for den tid arbejdet er genoptaget. 

Orloven, herunder retten til dagpenge og løn, for-

længes ikke med den tid arbejdet genoptages. 

Der ydes løn for den tid arbejdet er genoptaget. 

Orloven, herunder retten til dagpenge og løn, 

forlænges med den tid arbejdet genoptages.  

Arbejdet kan genoptages i hele orlovsperioden 

(for moderen dog ikke i de første to uger efter 

fødslen), også i perioder der er: 

 udskudt efter § 11, stk. 1 og 2 

 forlænget efter § 10, stk. 2. 

Arbejdet kan genoptages i hele orlovsperioden 

(for moderen dog ikke i de første to uger efter 

fødslen). 

Arbejdet kan ikke genoptages i perioder: 

 der er forlænget efter § 10, stk. 2  

 som den ansatte har ret til at udskyde 

 efter § 11, stk. 1. 

 

Spørgsmål om denne meddelelses 

indhold kan rettes til Tina Staal på tlf. 

33 70 32 35 eller sts@kl.dk. 
 

 

 

 


