
Nd. 318. Nefndarálit [100. mál]
um frv. til I. um fæðingarorlof.

Frá minni hl. heilbrigðis- og félagsmálanefndar.

Frumvarpið var rætt á nokkrum fundum nefndarinnar og sent til umsagnar
Kvenréttindafélagi Íslands, Hjúkrunarfélagi Íslands, Tryggingastofnun ríkisins og
Vinnuveitendasambandi Íslands.

Vinnuveitendasambandið leggur til, að frumvarpið verði fellt, en Kvenréttinda-
félag Íslands og Hjúkrunarf'élag Íslands leggja bæði áherzlu á, að frumvarpið verði
lögfest strax á þessu þingi.

Frá Tryggingastofnuninni barst nefndinni engin umsögn. Hins vegar skýrði for-
maður nefndarinnar, Gísli Jónsson, frá samtali sínu við forstjóra Tryggingastofn-
unar innar á þann veg, að forstjórinn legðist mjög gegn samþykkt frumvarpsins,
nema því yrði breytt í veigamiklum atriðum.

Nefndin klofnaði um málið. Meiri hlutinn, þeir Gísli Jónsson, Birgir Finnsson
og Guðlaugur Gíslason, leggur til, að frumvarpinu verði vísað til stjórnarinnar, en
það er gamalkunn aðferð til að stöðva afgreiðslu vinsælla mála. En undirritaðir
leggja til, að frumvarpið verði samþykkt óbreytt.

Meiri hluti nefndarinnar hefur haft við orð, að eðlilegra væri að fella ákvæði
um fæðingarorlof annaðhvort inn í hin almennu orlofslög eða inn í lögin um orlof
húsmæðra.

Sjálfsagt væri ekki útilokað að gera slíkt. En óneitanlega er þó árlegt hvíldar-
orlof nokkuð annars eðlis en fæðingarorlof, sem samkvæmt þessu frumvarpi er



þjóðfélagsráðstöfun til að tryggja, að kona, sem er fjarverandi frá vinnu sinni vegna
þess, að hún er að fæða þjóðfélaginu nýjan þegn, þurfi ekki að óttast um atvinnu-
öryggi sitt og afkomu þess vegna.

En formsatriði sem þetta er okkur í minni hlutanum engan veginn neitt aðal-
atriði, og erum við því reiðubúnir til að flytja meginefni þessa frumvarps sem
breytingartillögu við hvor orlofslögin sem væri, ef fylgi háttvirts meiri hluta nefnd-
arinpar við málið væri þá tryggt.

t annan stað lætur meiri hluti nefndarinnar Í það skína, að hann telji þetta
frumvarp ganga of skammt og því sé hann andvigur frumvarpinu. - Um þetta segir
háttvirtur meiri hluti nefndarinnar í nefndaráliti sínu:

"Þótt frv. það, sem hér um ræðir, yrði að lögum, yrði engan veginn öllum
konum, sem börn fæða, tryggt fæðingarorlof eða á annan hátt komið í veg fyrir tekju-
missi af þeim ástæðum, en tekjumissir getur engu síður orðið verlulegur hjá konum,
sem af sömu ástæðum yrðu að vanrækja eigin atvinnurekstur. Er málið því i heild
miklu umfangsmeira en svo, að þetta frv., þótt að lögum yrði, leysti allan vandann."

Þetta er vissulega rétt, enda var það skýrt fram tekið i framsöguræðu flutn-
ingsmanns, að æskilegast væri að geta tryggt öllum konum, sem börn fæða, fullar
tekjur, meðan atvinnutekjur falla niður vegna barnsburðar, og lýsti flm. yfir stuðn-
ingi sínum við breytingu á frumvarpinu í þá átt, ef vilji reyndist fyrir því í þinginu.

Við í minni hlutanum lýstum því einnig yfir í heilbrigðis- og félagsmálanefnd,
að við værum fúsir til að standa að slíkri breytingu á frumvarpinu, en eftir það bar
meira á þeim mótbárum, að frumvarpið legði byrðar á atvinnulífið, heldur en á
hinum fyrri viðbárum, að það gengi of skammt.

Sú hugmynd, að málið megi leysa með því að fimm- eða sexfalda fæðingarstyrk
þann, sem tryggingarnar greiða nú til allra mæðra við hverja fæðingu, er vissulega
athyglisverð, en vist er um það, að ekki væri lögð minni byrði á atvinnulífið eða
ríkissjóð með þvi móti.

Flutningsmaður þessa frumvarps, frú Margrét Sigurðardóttir, vakti á því athygli
i greinargerð sinni fyrir frumvarpinu, að 3 mánaða fæðingarorlof væri nú tryggt
öllum þeim konum, sem eru í þjónustu ríkisins, einnig nytu fastráðnar konur í
þjónustu Reykjavíkurbæjar þessara réttinda, og auk þessa hefðu tvö stéttarfélög
kvenna: ,,sókn" og "Fóstra", náð samningum um fæðingarorlof til handa þeim
konum innan þessara félaga, sem komnar væru á full laun í starfsgrein sinni. En
lengra væri málið heldur ekki komið. En hver getur þá á móti því mælt, að í því
sé fullkomið ósamræmi, að allar þær konur, sem eru í þjónustu atvinnulifsins
og taka laun sín sem tímakaup eða vinna ákvæðisvinnu, allar iðnverkakonur,
verzlunar- og skrifstofustúlkur - nema þær, sem áður voru nefndar - njóta
einskis fæðingarorlofs? Hvað er þvi eðlilegra en að taka það sem næsta skref til
að þoka þessu máli áfram í áttina til fullrar lausnar að reyna að tryggja þessum
konum - sem oft missa niður allar tekjur sínar um lengri eða skemmri tíma í
sambandi við barnsburð ~ nokkurt tekjuöryggi í formi fæðingarorlofs?

Samkvæmt frumvarpinu er ætlazt til, að þetta sé gert þannig, að þær konur, sem
vinna allt árið, fái hámarksorlof 90 daga (3 mánuði), hvort sem þær eru fastráðnar
eða ekki. En þær konur, sem hins vegar vinna gegn tímakaupi eða aðeins nokkurn
hluta ársins, skulu fá orlofsgreiðslur hlutfallslega eftir vinnulaunum sínum næst-
liðið ár, eins og þau hafa verið gefin upp á skattaframtali. - Þær fengju þannig
einnig meðaltekjur sínar í 3 mánuði sem fæðingarorlof.

Ekki er til þess ætlazt, að atvinnurekendur hver um sig greiði fæðingarorlof
til þeirra kvenna, sem hjá þeim vinna. Eðlilegra þótti að mynda sjóð, er vera skal
í vörzlu Tryggingastofnunar ríkisins, og sé honum ætlað að standa straum af fram-
kvæmd laganna. Tekjur hans skulu vera ákveðin iðgjöld atvinnurekenda, miðuð
við vinnuvikur, og jafnhátt framlag ríkissjóðs á móti. Hæð þessara iðgjalda verði
ákveðin með reglugerð eitt ár í senn.

Þetta er svipaður tekjugrundvöllur og slysatryggingarnar hvila á.
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Margar þjóðir hafa komið á hjá sér fullkomnum mæðratryggingum. Meðal
þeirra eru Svíar. Er þessum tryggingum þar í landi skipað með mjög svipuðum
hætti og lagt er til í þessu frumvarpi.

Útilokað er, að Ísland geti fullgilt samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar
nr. 103, "um mæðravernd", nema fæðingarorlof, sem a. m, k. fullnægi þeim lág-
markskröfum, er í þessu frumvarpi eru gerðar, hafi áður verið lögfest.

Samþykkt frumvarpsins um fæðingarorlof væri flutningsmanni og undirrituð-
um sönnun þess, að ísland vill keppa að því að komast í tölu þeirra þjóða, sem
bezt búa að þjóðfélagslegu öryggi þegna sinna og vilja nokkuð á sig leggja til að
treysta, svo sem bezt má verða, menningargrundvöll hins íslenzka þjóðfélags.

Eins og fyrr er sagt, leggur minni hlutinn til, að frumvarpið verði samþykkt
óbreytt.

Alþingi, 31. jan. 1961.

Hannibal Valdimarsson,
frsm.

Jón Skaftason,
með fyrirvara.

Fylgiskjal L

HJÚKRUNARFÉLAG íSLANDS.
Reykjavik, 12. janúar 1961.

Heilbrigðis- og félagsmálanefnd
neðri deildar Alþingis.

Gísli Jónsson alþm.

Stjórn Hjúkrunarfélaga íslands styður eindre,gið,frumvarp til laga um fæðingar-
orlof.

Anna Loftsdóttir,
formaður.

Fylgiskjal II.

VINNUVEITENDASAMBAND íSLANDS.
Reykjavik, 5. jan. 1961.

Heilbrigðis- og félagsmálanefnd neðri deildar Alþingis,
Reykjavik.

Vér höfum móttekið heiðrað bréf nefndarinnar, dags. 3. des. s.l., þar sem
óskað er umsagnar sambands vors um frumvarp til laga um fæðingarorlof.

Framkvæmdanefnd sambands vors hefur nokkuð rætt frumvarp þetta og sam-
þykkt að leggja til, að það verði ekki samþykkt.

Kom fram í umræðunum, að um margvíslega framkvæmdaörðugleika yrði að
ræða, eins og einnig er bent á í fyrrgreindu bréfi nefndarinnar.

Þá hefur einnig verið rætt við trygglngasérfræðíng, sem er sammála um, að
mál þetta þyrfti allt meiri athugunar við og væri nauðsynlegt að skoða það niður i
kjölinn, bæði af sérfræðingum og þeim, sem hagsmuna hafa að gæta, áður en
ákvörðun yrði tekin.

Fljótt á litið sýnist oss eðlilegt, ef til kæmi um orlof á kaupi vegna barns-
burðar, að það væri þáttur i hinu almenna tryggingakerfi. og spurning þá, hvort
ekki væri eðlilegra, að um dagpeningagreiðslur yrði að ræða.

Þar sem vér leyfum oss að vænta þess, að málið fái allt nánari athugun og
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samband vort fái aðstöðu til að vinna að henni, ef til kemur, sjáum vér ekki ástæðu
til að ræða málið frekar að sinni.

Virðingarfyllst,

Vinnuveitendasamband íslands,

Björgvin Sigurðsson.

Félag ísl. iðnrekenda hefur kynnt sér framanritaða umsögn og er henni samþykkt.

Félag ísl. iðnrekenda,
Pétur Sæmundsen.

Fylgiskjal III.

KVENRÉTTINDAFÉLAG ÍSLANDS.
Reykjavik, 23. nóv. 1960.

Fundur í Kvenréttindafélagi íslands, haldinn 15. nóv. 1960, lýsir ánægju sinni
yfir frumvarpi til laga um fæðingarorlof, sem komið er fram á Alþingi 000. mál),
og skorar á Alþingi að gera það að lögum þegar á þessu þingi.

Virðingarfyllst,

f. h. Kvenréttindafélags íslands,

Sigríður J. Magnússon,
formaður.

Til Alþingis.

Fylgiskjal IV.

KVENRÉTTINDAFÉLAG ÍSLANDS.
Reykjavík, 13. des. 1960.

Háttvirt heilbrigðis- og félagsmálanefnd neðri deildar Alþingis hefur farið þess
á leit við Kvenréttíndatélag Íslands, að það sendi umsögn um frumvarp til laga
um fæðingarorlof.

Félagið hefur þegar látið í ljós ánægju sína yfir þessu frumvarpi og skorað á
Alþingi að gera það að lögum á þessu þingi, þVÍ að félagið telur frumvarpið, ef
að lögum verður, mikilsvert spor í þá átt, að þjóðfélagið taki tillit til mismunandi
aðstöðu kvenna og karla við fjölgun mannkynsins.

Þegar þetta frumvarp er orðið að lögum, má ætla, að Ísland geti fullgilt sam-
þykkt Alþjóðavinnumálastofnunarillnar frá 1952-53, sem reiknað er með að hver
menningarþjóð geri.

Með lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, sem veita konum
fæðingarorlof með fullum launum, hefur Alþingi sýnt skilning á réttmæti þessa máls.

Svör Kvenréttindafélags Íslands við spurningum háttvirtrar Nd. Alþingis:
1. Í frumvarpinu er gert ráð fyrir, að framkvæmd væntanlegra laga verði í

sömu höndum og framkvæmd almannatryggingalaganna. svo sem er um ýmis atriði
tryggingalöggjafar, þótt ekki séu þau felld inn í almannatryggingalögin sjálf.

Umrætt frumvarp nær aðeins til kvenna, sem eru launþegar, en njóta ekki þegar
fæðingarorlofs samkvæmt lögum eða samningum.

Æskilegt væri, að allar mæður gætu fengið orlof frá störfum fyrir og eftir
fæðingu. Til þess að svo megi verða, þarf að veita húsmæðrum, sem vinna kaup-
laust, heimilishjálparstyrk svo mikinn, að þær gætu greitt fyrir fullkomna heimilis-
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hjálp að minnsta kosti í einn mánuð. Ákvæði um slíkt orlof er ekki hægt að fella
inn í þetta frumvarp, sem ætlar atvinnuveitendum að greiða iðgjald í orlofssjóð.

2. Eðlilegast er, að um fæðingarorlof gildi sömu reglur og um önnur orlof,
hvað þetta snertir.

3. Sjálfsagt er, að allir atvinnuveitendur greiði iðgjald í orlofssjóð, hvort sem
þeir hafa konur eða karla í þjónustu sinni, annað getur alls ekki komið til greina.

4. Ósennilegt er, að frumvarpið, ef að lögum verður, muni spilla fyrir því, að
konur fái atvinnu, enda hafa atvinnuveitendur ekki fjárhagslega byrði af fæðingar-
orlofinu utan iðgjaldsins. Árslaun konu hækka ekki við fæðingarorlof, frekar en
hvers annars starfsmanns, sem fær greidd laun, á meðan hann er sjúkur.

5. Iðgjaldagreiðslur er erfitt að ákveða fyrir fram til langs tíma, enda gerir
frumvarpið ráð fyrir, að iðgjaldið sé ákveðið með reglugerð til eins árs í senn.

6. Fæðingarorlof með fullum launum ætti jafnvel að vera eðlilegri hlutur en
sjúkdómsforföll með fullum launum, því að í raun og veru eru fæðingar barna
beinlínis í þágu þjóðfélagsins, en það eru sjúkdómar ekki.

Virðingarfyllst,

f. h. stjórnar KvennréUindafélags íslands,

Sigríður J. Magnússon,
formaður.

Til heilbrigðis- og félagsmálanefndar neðri deildar Alþingis.
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