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Akademikerne har ved mail af 28. august 2020 modtaget høring vedrørende udkast til lovforslag om ændring af barselsloven, lov om sygedagpenge og flere andre love med frist for eventuelle bemærkninger den 8.
september kl. 12.
Akademikerne ser positivt på lovforslaget. Især finder Akademikerne det
positivt, at forslaget udvider den nugældende sorgorlov til at omfatte
alle forældre, der mister et barn inden det fyldte 18. år, samtidig med at
perioden forlænges fra 14 til 26 uger.
Særligt positivt findes det, at lønmodtageren i lovforslagets § 15, stk. 6
får mulighed for selv at vurdere behovet for fravær uden godkendelsesprocedurer, ligesom det er muligt for lønmodtageren senere at ændre
denne fraværslængde ved afgivelse af nyt varsel. Det er Akademikernes
håb, at det i lovbemærkningerne og gennem vejledninger gøres klart, at
den enkelte bør få mulighed for løbende at tage stilling til behovet for
fravær, ligesom drøftelser om delvis tilbagevending bør være en mulighed, hvor dette initiativ kommer fra den sørgende.
Vedrørende målgruppen for lovændringen bakker Akademikerne op om
det afgivne høringssvar fra Dansk Psykologforening. Derudover tilføjes,
at når et barn dør inden det fyldte 18. år, kan det tænkes, at der vil være situationer, hvor sted,- og plejeforældre for hvem barnet havde fast
bopæl, kan opleve en lignende sorg som de biologiske forældre, som
ligeledes kan medføre et behov for fravær uden at miste sin ret til sygedagpenge.
Det bemærkes derudover, at lovforsvaret ikke ændrer retsstillingen for
forældre, der må bortadoptere deres barn. Det undrer Akademikerne, at
deres retsstilling indtil lovforslaget har været sidestillet med forældre,
hvis børn er dødt eller dør, men fremover ikke længere sidestilles.

AKADEMIKERNE
THE DANISH CONFEDERATION
OF PROFESSIONAL ASSOCIATIONS

Nørre Voldgade 29, 2. sal
DK – 1358
København K.
T

+45 3369 4040

E

ac@ac.dk

W

www.ac.dk

Akademikerne henviser i øvrigt til Dansk Psykologforenings og Forhandlingsfællesskabets høringsskrivelser.
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