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Stk. 6 

For pensionsordninger med karensbetingelser medregnes hele adoptionsorloven i 
karensperioden. Når karensbetingelserne er opfyldt i orlovsforløbet, etableres 
pensionsordningen den 1. i måneden, efter at betingelserne er opfyldt. 

Kapitel 6. Tilbagevenden efter orlov 

§ 27. Tilbagevenden efter orlov 

En ansat har ret til at vende tilbage til samme stilling efter orlov i forbindelse med 
fødsel og adoption. Hvis dette ikke er muligt til en tilsvarende eller lignende stilling i 
overensstemmelse med ansættelseskontrakten eller ansættelsesforholdet. 

Kapitel 7. Omsorgsdage 

§ 28. Ret til omsorgsdage 

Stk. 
En ansat har ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn i 2 dage pr. kalenderår pr. 
barn til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år med henblik på omsorg for 
barnet. Dette gælder uanset antallet af ansættelser indenfor et kalenderår i kommuner. 

Bemærkning til stk. 1: 
Omsorgsfravær kan afholdes som hele eller halve dage. Det kan på arbejds-
pladsen drøftes eller forhandles, hvordan omsorgsdage afvikles. Retten til 
omsorgsdage i et kalenderår gælder uanset på hvilket tidspunkt af året, den 
pågældende tiltræder. 

Eksempel 1: Barn født i 2013 

Kalenderår Barns alder Antal dage 
2013 0 2* 
2014 1 2 
2015 2 2 
2016 3 2 
2017 4 2 
2018 5 2 
2019 6 2 
2020 7 2 
2021 8 0 

* Disse to dage kan overføres til næste kalenderår, jf. stk. 3, nr. 1. 

Eksempel 2: 

A er ansat i X kommune til og med 31. marts og bruger sine 2 omsorgsdage. 
Pr. 1. juli ansættes A i Y kommune. A er ikke berettiget til flere omsorgsdage i 
løbet af kalenderåret. Hvis A ikke har anvendt omsorgsdage i X kommune 
eller har anvendt 1 omsorgsdag, har A i Y kommune krav på henholdsvis 2 
eller 1 omsorgsdag(e). 

Situationen er den samme, selvom der ikke er et tidsmæssigt slip imellem de 2 
ansættelsesforhold, fx hvis ansættelsesforholdet i X kommune afsluttes 31. 
marts og ansættelsesforholdet i Y kommune påbegyndes 1. april. 
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Stk. 2 

Retten til omsorgsdage omfatter biologiske forældre, registrerede medmødre, 
adoptivforældre eller indehavere af forældremyndigheden [0.18]Pr. 1. april 2019: 
Retten til omsorgsdage omfatter biologiske forældre, registrerede medmødre, 
adoptivforældre, indehavere af forældremyndigheden eller plejeforældre[0.18]. Barnet 
skal have ophold hos den ansatte. Både mødre og fædre/medmødre har ret til 
omsorgsdage. Omsorgsdage kan afvikles uafhængig af den anden forældres eventuelle 
orlov. 

Bemærkning til stk. 2: 
Ved ophold forstås, at barnet enten har adresse hos eller har regelmæssigt 
samkvem med den pågældende ansatte. [0.18]Pr. 1. april 2019: I relation til 
plejeforældre er det en forudsætning, at barnet har adresse hos plejeforældrene. 
Er plejeforholdet tidsbegrænset, er det en forudsætning, at det varer i 
minimum 6 måneder. [0.18] 

Stk. 3 

Ikke afholdte omsorgsdage bortfalder ved kalenderårets udløb. Overførsel af 
omsorgsdage kan ske i følgende situationer: 

1. Ikke afholdte omsorgsdage fra det kalenderår, hvor barnet er født/modtaget kan 
overføres til det næstfølgende kalenderår. Ret til overførsel gælder uanset, hvornår 
barnet er født/modtaget i det pågældende kalenderår. Denne ret bevares ved 
umiddelbar overgang fra et ansættelsesforhold indenfor kommuner. 

2. Ikke afholdte omsorgsdage fra det kalenderår, hvor den ansatte på grund af orlov 
efter kap. 3, 4 eller 5 er afskåret fra at afholde omsorgdage. Omsorgsdagene kan 
overføres til det kalenderår, hvor den pågældende ophører med at afholde orlov 
efter kap. 4 og 5. Retten til overførsel gælder alle de omsorgdage, som den ansatte 
har ret til i det pågældende tidsrum. 

Bemærkning til nr. 1-2 
Retten til at overføre ikke afholdte omsorgsdage gælder alle de omsorgsdage, 
den ansatte har ret til — dvs, også eventuelle omsorgsdage for søskende. 

Bemærkning til nr. 2: 
Der tænkes særligt på situationer, hvor den ansatte kombinerer følgende 
orlovstyper efter aftalen med orlov efter § 9, stk. 1, § 10, stk. 1, § 19 eller § 20, 
stk. 1: 

- Førtidig barselsorlov efter § 7 

- Graviditetsorlov efter § 8 

Forlængelse af orloven efter § 10, stk. 2 eller § 20, stk. 2 

Barnets indlæggelse efter § 14, stk. 2 eller § 24 

- Nyt adoptionsforløb efter § 17, § 18 eller § 19 

Der skal være tale om afholdelse af orlov i et helt kalenderår, før der kan ske 
overførsel. 
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§ 29. Varsling af omsorgsdage 

Den ansatte skal varsle omsorgsdage tidligst muligt. Ved afvilding af en omsorgsdag 
tages hensyn til forholdene på tjenestestedet. Når barnet er sygt indgår en afvejning af 
hensynet til tjenesten over for barnets alder, sygdommens karakter mv. 

§ 30. Omsorgsdage ved ansættelsesforholdets ophør 

Ikke afholdte omsorgsdage kan ikke udbetales ved ansættelsesforholdets ophør. 

Kapitel 8. Tjenestefrihed af tvingende familiemæssige årsager 

§ 31. Ulykke og akut sygdom 

Ansatte har ret til tjenestefrihed af kortere varighed, når tvingende årsager som sygdom 
eller ulykke i familien gør det påtrængende nødvendigt, at den ansatte er til stede 
øjeblikkeligt. 

Bemærkning: 
Tjenestefrihed i sådanne tilfælde ydes i overensstemmelse med gældende 
overenskomster, aftaler og/eller praksis. 

§ 32. Ret til frihed med løn ved børns hospitalsindlæggelse 

Stk. 
Ansatte, som er forældre til børn under 14 år, har ret til tjenestefrihed med sædvanlig 
løn i op til 10 arbejdsdage pr. barn indenfor 12 på hinanden følgende måneder ved 
barnets hospitalsindlæggelse, herunder hvis barnet under indlæggelsen opholder sig i 
hjemmet. 

Stk. 2 
Tjenestefriheden er i øvrigt betinget af følgende: 

Retten til tjenestefrihed efter denne bestemmelse kan for begge forældre tilsammen 
ikke overstige 10 arbejdsdage inden for 12 på hinanden følgende måneder. 

Den ansatte skal på opfordring fremlægge dokumentation for 
hospitalsindlæggelsen. 

Der er ikke ret dl fravær med sædvanlig løn efter denne bestemmelse i umiddelbar 
tilknytning til fravær efter § 33 i aftalen. 

Bemærkning: 
Ved forældre forstås biologiske forældre, adoptivforældre eller personer, som 
har forældremyndigheden over barnet. 

§ 33. Pasning af alvorligt syge børn under 18 år 

Ansatte, som er forældre til alvorligt syge børn under 18 år, har ret til hel eller delvis 
tjenestefrihed med sædvanlig løn, når betingelserne for at få dagpenge efter § 26 i 
barselsloven er opfyldt. Arbejdsgiveren har dog mulighed for at begrænse retten til 
tjenestefrihed til 1 måned pr. år pr. barn. Der kan herudover aftales yderligere 
tjenestefrihed. 


