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GLS-A-Barseludligning
– få refusion ved barsel

Hvorfor GLS-A-Barseludligning

I henhold til Lov om barseludligning på det private arbejdsmarked 
(barseludligningsloven) er alle arbejdsgivere forpligtede til at være tilsluttet 
en barseludligningsordning. Loven åbner mulighed for at etablere en privat 
barseludligningsordning, som er aftalt af parterne på arbejdsmarkedet. I GLS-A har 
vi valgt den løsning, fordi det er det bedste og billigste for virksomhederne, og fordi 
ordningen kan tilpasses GLS-As overenskomster.

Hvad er GLS-A-Barseludligning

GLS-A-Barseludligning er en barseludligningsordning, som er oprettet på baggrund 
af overenskomstforligene i 2005. Formålet med ordningen er at udligne virksom-
hedernes udgifter til løn under barselsorlov.

Det betyder, at en virksomhed kan få udbetalt hel eller delvis refusion, når 
virksomheden er forpligtet til at udbetale løn til en ansat på graviditets-, barsels-, 
fædre- eller forældreorlov (herefter samlet benævnt barselsorlov).

Det er virksomheden – og ikke den ansatte – der får udbetalt refusion.

Hvem er med i GLS-A-Barseludligning

GLS-A-Barseludligning er obligatorisk for GLS-As medlemsvirksomheder  
og omfatter alle ansatte.

Virksomheder med tiltrædelsesoverenskomst, som ikke er medlem  
i GLS-A, er ikke omfattet af ordningen.
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Hvad koster det

Virksomhederne skal betale et årligt bidrag til GLS-A-Barseludligning. Beløbet 
fastsættes af GLS-A-Barseludlignings bestyrelse. 

Bidraget fastsættes som en procentdel af den opgjorte lønsum for det foregående 
kalenderår.

Bestyrelsen fastsætter samtidig et fast kronebeløb pr. ansat, som den enkelte 
virksomhed kan anvende i stedet for bidraget jf. andet afsnit.

De aktuelle bidragssatser findes på www.gls-a.dk under Barseludligning.

Hvordan foregår indbetalingen

Bidraget til GLS-A-Barseludligning opkræves særskilt af GLS-A-Barseludligning  
én gang årligt.

Hvornår har man ret til refusion

Følgende krav skal være opfyldt, for at virksomheden har ret til refusion for afholdte 
udgifter til løn under barselsorlov:

•  Virksomheden må ikke være i restance – hverken med kontingent til GLS-A eller 
med bidrag til GLS-A-Barseludligning.

•  Den ansatte skal opfylde overenskomstbetingelserne for ret til løn under 
barselsorloven.

•  For ikke overenskomstdækkede ansatte gælder et anciennitetskrav på 9 
måneder i forbindelse med fødsler.

•  Virksomheden skal være berettiget til dagpengerefusion fra det offentlige for 
den pågældende medarbejder og den omhandlede periode.
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Hvor meget får man i refusion

Som omfattet af GLS-A-Barseludligning kan virksomhederne få hel eller delvis 
refusion for løn til ansatte, der er på barselsorlov.

En virksomhed kan få refunderet forskellen mellem den maksimale offentlige refusion 
og den udbetalte løn under barsel op til en maksimal timesats. 

I refusionsgrundlaget indgår løn (time-, uge-, eller månedsløn inkl. eventuelle 
A-skattepligtige tillæg som f.eks. generelt funktionstillæg, faglært tillæg, personligt 
tillæg samt generelle tillæg på grundlag af lokale aftaler). Genetillæg som f.eks. 
forskudttids- og skifteholddriftstillæg, tillæg for overarbejde og lignende udbetales 
ikke under barsel og indgår derfor ikke i refusionsgrundlaget. I refusionsgrundlaget 
indgår endvidere feriepenge, arbejdsgivers pensionsbidrag, søgnehelligdags-
fridagsgodtgørelse, fritvalgsopsparing samt værdi af skattepligtige personalegoder,  
som f.eks. fri kost, fri bolig, fri telefon, fri bil.

Den maksimale timesats fastsættes én gang årligt. Gældende sats findes på  
www.gls-a.dk

Der er ret til refusion i op til maksimalt 36 uger pr. barsel, fordelt i henhold til 
overenskomstens bestemmelser, f.eks. som følgende:
•  4 uger før forventet fødsel (graviditetsorlov) – kun moderen (refusionen ydes efter 

orlovens faktiske længde)
•  14 uger efter fødslen (barselsorlov) – kun moderen
•  2 uger efter fødslen (fædreorlov) – kun faderen
•  16 ugers forældreorlov (5 uger reserveret til den forælder, der afholder 

barselsorloven, 8 uger reserveret til den anden forælder* og 3 uger til enten den 
ene eller den anden forælder).

*Orlov reserveret til den forælder, der ikke afholder barselsorlov, er pr. 1. juli 2021 
forlænget med 3 uger. For forældreorlov påbegyndt inden 1. juli 2021 ydes der alene 
refusion for 5 uger i henhold til overenskomsten. 

Holdes orloven, der er reserveret til den enkelte forælder ikke, bortfalder betalingen. 
Betalingen i de resterende 3 uger ydes til enten den ene eller den anden forælder.
Med mindre andet aftales, skal forældreorlov varsles med 3 uger. Hver af forældrenes 
orlov kan maksimalt deles i to perioder, med mindre andet aftales.

Det er en forudsætning for betalingen, ar arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende 
til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes 
betaling til medarbejderen tilsvarende.

Afhængig af overenskomst kan denne fordeling variere. 
Fordelingen anvendes også for ikke-overenskomstdækkede ansatte.
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Hvordan søger man refusion

Refusionsansøgninger sendes via et elektronisk ansøgningsskema. Den 
elektroniske refusionsansøgning udfyldes via www.gls-a.dk eller direkte på 
www.glsaindberetning.dk. Log ind med virksomhedens medlemsnummer samt 
CVR-nummer. 

Refusionen kan ikke modregnes i bidragsbetalingen.

Virksomheden skal søge om refusion senest 3 måneder efter orlovens udløb 
(orlovsperioder med refusion fra GLS-A-Barseludligning), dvs. senest 3 måneder 
efter at virksomhedens lønforpligtelse er ophørt.

Der dispenseres ikke for overskridelse af ansøgningsfristen. 

For at overholde ansøgningsfristen kan der søges separat for refusion af  
udbetalt løn til:
•  graviditets-/barsel-/forældreorlov,
•  fædreorlov og
•  forældreorlov.

Kontrol

Refusionen bortfalder helt eller delvist, såfremt arbejdsgiveren har givet urigtige 
oplysninger eller undladt at meddele oplysninger af betydning for udbetaling af 
refusion. Eventuelt uberettiget udbetalt refusion skal tilbagebetales. 

GLS-A-Barseludligning forbeholder sig ret til at foretage kontrol af alle afgivne 
oplysninger samt at forlange supplerende dokumentation.

Klageadgang

Eventuel klage over opgørelsen af refusionen til den enkelte arbejdsgiver kan 
anmodes forelagt GLS-A-Barseludlignings bestyrelse.

Eventuelle fortolkningsspørgsmål af barselsreglerne i overenskomsterne afgøres 
via det fagretlige system.





GLS-A 
Agro Food Park 13
DK-8200 Aarhus N

T: +45 8740 3400
www.gls-a.dk
info@gls-a.dk

Mere information

Læs mere om GLS-A-Barseludligning på www.gls-a.dk eller kontakt 
sekretariatet på tlf. 8740 3400.

Vedtægterne for GLS-A-Barseludligning findes også på www.gls-a.dk.  
 

Et godt råd!

For at lette arbejdsgangen anbefales det at have alle oplysninger 
ved hånden, herunder have udregnet den relevante timeløn, når 
ansøgningen udfyldes via det elektroniske system. På den måde går 
det hurtigt og problemfrit, når der skal ansøges.   


