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Vedr. J.nr. 2021-10705: Høring af lovforslag om ændring af barselsloven  

 

Tak for muligheden for at indgive høringssvar om ændring af barselsloven. 

 

Ad øremærkning 

I Børns Vilkår har vi særligt fokus på små børn, da de første år af et barns levealder 

er essentielle for deres udvikling både kognitivt og socialt. Det vigtigste for Børns 

Vilkår i en ændring af barslen er børneperspektivet, således at barnet får dækket sine 

behov og oplever tryghed fra omsorgspersoner, såsom forældre. 

 

Vi finder det positivt, at barnet ved ændringen af barselsloven får bedre mulighed for 

at fædre, medmødre og adoptanter bliver en del af den tidlige omsorg i barnets liv, 

hvilket vi mener giver barnet mulighed for en tryg tilknytning til begge forældre eller 

omsorgspersoner. 

 

Vi vil dog også understrege, at vi ikke kan støtte lovgivningen i situationer, hvor den 

nye aftale mindsker den samlede varighed af barsel og dermed den afgørende peri-

ode for tryg tilknytning for barnet. Hvis fædre og medmødre mfl. ikke har mulighed 

for at afholde den øremærkede barsel, så denne går tabt, vil dette have konsekven-

ser for barnet, som så kan risikere at skulle tidligere i institution og alt i alt får mindre 

tid til at bygge på den trygge tilknytning til mor/far.  

 

Børns Vilkår anbefaler, at der i de situationer, hvor far/medmor mfl. ikke har mulighed 

for at anvende den øremærkede barsel, at denne kan tilbydes til den anden forælder, 

da dette er mest hensigtsmæssigt for barnet. 

 

Ad sociale forældre 

Børns Vilkår støtter, at lovforslaget også giver sociale forældre mulighed for at skabe 

den tidlige tilknytning til deres barn, som kan være svært i dag grundet de nuværen-

de regler om barselsorlov. Denne fremtidige mulighed vil være vigtig for børns udvik-

ling, da de i højere grad kan knytte tætte relationer med de sociale forældre. 

 

Børns Vilkår finder dog, at det er en skam, at reglerne om at sociale forældre kan 

tage del i orloven, først træder i kraft den 1. december 2023, og finder anvendelse, 

hvis barnet er født eller modtaget den 1. januar 2024 eller senere. Dette forventer vi 

desværre vil have unødvendige konsekvenser for børn født før 1. januar 2024. 
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For yderligere spørgsmål eller uddybninger er I meget velkomne til at kontakte Søri-

ne Vesth på svr@bornsvilkar.dk eller telefonnummer 21969317. 

 

Med venlig hilsen 

 

Rasmus Kjeldahl 

Direktør 
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