TL vil sikre
løn under
barsel
Sådan fungerer Barsel.dk

• Barsel.dk udligner arbejdsgivernes
udgifter til løn under barselsorlov.

- Mødre i 4 uger før forventet fødsel
og 2 uger efter fødsel

give medarbejderen løn under barsel,
hvis medarbejderens timeløn er højere

me ligestillingen mellem kvinder og
mænd på det private arbejdsmarked.
Refusion i forbindelse med graviditet
og fødsel kan gives til:

- Fædre i 2 uger inden for de første 14
uger efter fødslen
- Forældre kan deles om 21 ugers
fællesorlov
Arbejdsgiveren får refusion for at

end dagpengesatsen. Refusionen er på
maksimalt 159,75 kr. pr. time i max 37
timer om ugen og består af barselsdagpenge fra kommunen og refusion fra
Barsel.dk.

• Formålet med ordningen er at frem•

•

TL gør en
forskel

Da Anne Knudsen var på barsel, fik hun ikke en krone fra det
tøjfirma, hun var designer i, mens flere af hendes kollegaer fik
løn. TL går direkte til den nye regering med appel om løn til alle
under barsel.
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Mange medlemmer uden overenskomst
risikerer at holde barsel uden løn, selvom
arbejdsgiveren kan få lønrefusion fra den
lovbestemte barselsordning Barsel.dk.
Det skete blandt andet for Anne Knudsen, der blev dybt overrasket og meget
skuffet, da hendes arbejdsgiver sagde
blankt nej til løn under barsel. Flere andre kollegaer havde nemlig fået ja:
”Det kom helt bag på mig. Jeg havde
været i firmaet i over tre år, og flere af
mine kollegaer havde været på barsel
på løn, hvor arbejdsgiveren fik lønrefusion fra Barsel.dk. Så det føltes meget
unfair,” siger Anne Knudsen
Chef ønskede ikke barsel i firmaet
Hendes chef begrundede afslaget med,
at det ikke skulle være fordelagtigt at
gå på barsel i hans virksomhed. Og at
han derfor havde truffet en principbeslutning om ikke at give fuld løn under
barsel. Og han holdt fast, selvom Anne
Knudsen ved flere møder med chefen
forklarede, at det ville være næsten
gratis for ham at give hende løn under
barsel, fordi virksomheden kunne få
størstedelen af udgiften refunderet fra
barselsfonden.
”Derfor gik jeg til Teknisk Landsforbund, der også tog en samtale med arbejdsgiveren og forklarede om barselsfonden, men min chef var urokkelig, så
jeg affandt mig og holdt barsel på dag-

penge, selvom jeg fandt det urimeligt,”
fortæller Anne Knudsen.
Da Anne Knudsen var tilbage efter
barsel gik der kun et halvt år, før en kollega meddelte, at hun skulle på barsel,
og at chefen denne gang havde sagt ja
til løn med refusion fra Barsel.dk. Det
blev for meget for Anne Knudsen, der
udbad sig en underskrevet aftale om,
at hun også ville få løn under barsel,
når og hvis hun blev gravid igen. Og da
chefen ikke skrev under, sagde hun op:
”Det var så krænkende at blive forskelsbehandlet på den måde, at jeg
ikke kunne blive der. Min familie bakkede mig op, men det er svært at få et
andet job, og jeg synes, reglerne bør laves om, så det ikke er op til den enkelte
arbejdsgiver, hvem de vil give løn til under barsel,” mener Anne Knudsen.
TL sendte brev til ministeren
TLfår løbende henvendelser fra forældre, der ikke kan få deres arbejdsgivere
med på at give hel eller delvis løn under
barsel, trods muligheden for refusion.
Forbundet har derfor sendt et åbent
brev til beskæftigelsesminister Mette
Frederiksen med appel om at gøre det
til en pligt for også arbejdsgivere uden
overenskomst at betale løn under graviditets-, barsels- og forældreorlov som minimum i det tidsrum og omfang,
som Barsel.dk kan refundere.

”Det bør ikke afhænge af en arbejdsgivers humør eller venlighed, om
medarbejderen får løn under barsel.
Det håber vi, ministeren vil ændre på,”
siger forbundsformand Gita Grüning.
Anne Knudsen ærgrer sig over, at
hun ikke fik ret til barsel skrevet ind i
sin kontrakt i sin tid, men dengang var
hun kun 25 år, og barsel var slet ikke i
hendes tanker. TL anbefaler at få løn
under barsel ind i ansættelseskontrakten, men det kan være svært for den
enkelte at opnå, vurderer TL’s advokat,
Byrial Bjørst:
”Det er svært at forhandle sig til en
individuel aftale, så det er en rigtig god
idé at få det skrevet ind i loven som en
ret,” siger Byrial Bjørst. 1
Anne Knudsen er et opdigtet navn.
Hendes rigtige navn er redaktionen bekendt.
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