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Vedr.:  Revideret aftale om fravær af familiemæssige årsager og aftale om udlig-

ning af udgifter til barsels- og adoptionsorlov - KL 
 
Aftalen om fravær af familiemæssige årsager på KL-området er teknisk ajourført i for-
hold til gældende lovgivning, voldgiftsafgørelser mv. Lov om ændring af børneloven, lov 
om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love (medmoderskab mv.) trådte i kraft 
den 1. december 2013.  
 
Loven indebærer, at der sker en ligestilling mellem mænd og kvinder i forhold til fader-
skab og medmoderskab, når barnet er blevet til ved kunstig befrugtning, der er udført af 
en autoriseret sundhedsperson eller under dennes ansvar, og når medmoderen har givet 
samtykke til befrugtningen og erklæret at ville være medmoder til barnet. Den nye mu-
lighed for at blive registreret som medmoder til et barn gælder uanset, om medmoren og 
barnets mor er gift med hinanden, har indgået registeret partnerskab med hinanden eller 
er ugifte. Aftalen er tilsvarende justeret, således at faderen og medmoderen er ligestillet i 
forbindelse med orlov i forbindelse med fødslen og efterfølgende forældreorlov. 
 
Protokollat af 2. april 2012 mellem KTO og KL om stedbarnsadoption af en registreret 
partners barn finder dog fortsat anvendelse vedrørende børn, der er blevet til ved kunstig 
befrugtning, foretaget før 1. december 2013, hvis Statsforvaltningen inden 3 måneder 
efter barnets fødsel har modtaget samtykke til adoptionen fra barnets mor. 
 
Aftalen om udligning af udgifter til barsels- og adoptionsorlov på KL-området er teknisk 
ajourført i forhold til den nye lovgivning om medmoderskab, jf. ovenfor i aftalen om fra-
vær af familiemæssige årsager. Desuden er indarbejdet det aftalte ved OK-11 om bortfald 
af § 6. Medindflydelse i aftalen. 
 
Der er optaget drøftelser om tilsvarende ændringer af de to aftaler på det regionale områ-
de. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Helle Basse                                                                                            Henrik Würtzenfeld 
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