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HØRING OVER UDKAST T IL FORSLAG TIL
INATSISARTUTLOV NR. XX AF XX. XXX 2019 OM
ORLOV I FORBINDELSE MED GRAVIDITET, FØDS EL,
OG ADOPTION
Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet har ved email af 10. april 2019 anmodet om Institut for Menneskerettigheders
eventuelle bemærkninger til udkast til forslag til Inatsisartutlov nr. xx af
xx. xxx 2019 om orlov i forbindelse med graviditet, fødsel, og adoption.
Instituttet finder det positivt, at der er taget initiativ til at udarbejde en
lov, der giver forbedrede barselsmuligheder.
Af lovudkastets § 48, stk. 3, fremgår, at der ikke optjenes ret til
feriepenge af barselsdagpenge. Instituttet finder ud fra et
ligestillingsmæssigt synspunkt denne formulering uhensigtsmæssig, da
der er flere kvinder, som er på barselsdagpenge sammenlignet med
mænd. Bestemmelsen får derfor den virkning, at kvinder bliver stillet
ringere end mænd i den periode, hvor de er på barselsdagpenge, da de
ikke kan optjene ret til feriedagpenge.
•

Instituttet anbefaler, at bestemmelsen bliver ændret, så der også
optjenes ret til feriepenge af barselsdagpenge.

Det fremgår af lovudkastets almindelige bemærkninger, afsnit 2.6., side
11, at arbejdsfrie perioder ikke skal indgå i beregningen af, hvor mange
timer den pågældende har været i arbejde. De arbejdsfrie perioder
bliver herefter eksemplificeret ved blandt andet graviditetsbetinget
fravær. Instituttet bemærker, at dette vil medføre, at kvinder stilles
ringere end mænd, da det alene er kvinder, som kan have
graviditetsbetinget fravær.

•

Instituttet anbefaler, at bemærkningerne ændres, så
graviditetsbetinget fravær udgår som eksempel på en arbejdsfri
periode.

Med venlig hilsen
Annecathrine Carl
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