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Efni: Frumvarp til laga um fæðingar- og foreldraorlof 
(623. mál).

Verslunarráð íslands þakkar nefndinni fyrir að veita viðtöku 
þessari umsögn um ofangreint frumvarp. Frumvarpið felur í 
sér róttækar breytingar á regium um fæðingarorlof og 
kveður jafnframt á um nýjungar eins og foreldraorlof og 
íögbundnar launagreiðsiur í fæðingaroriofi.

í greinargerð með frumvarpinu fylgir umsögn 
fjármálaráðuneytis um frumvarpið. Er Ijóst að töiuverð 
útgjöld eru óhjákvæmileg verði frumvarpið samþykkt 
óbreytt. Kostnaður við launagreiðslur í fæðinarorlofi munu 
kalla á yfir 3 milljarða í útgjöld á ári að mati ráðuneytisins. I 
umsögn þess kemur þó einnig fram að erfitt geti verið að 
áætla heildarkostnað vegna frumvarpsins vegna ýmissa 
óvissuþátta. Einnig er töluverð óvissa um kostnað 
atvinnulífsins vegna ólaunaðs foreldraorlofs sem lagt er til 
að komið verði á laggirnar. í umsögn fjármálaráðuneytisins 
er aðeins vikið að hugsanlegum kostnaði ríkissjóðs vegna 
þessa, en jafnvel þær upphæðir eru settar fram með sama 
fyrirvara og aðrar.

Um frumvarpið almennt vill Verslunarráð taka fram að 
ástæða er tii að hafa þungar áhyggjur af þeirri óvissu um 
kostnað þann sem af hlýst verði frumvarpið samþykkt 
óbreytt. Verslunarráð telur að svo viðamikið mál sem þetta 
frumvarp er þurfi að sæta ítarlegri skoðun og umfjöllun. Sá 
tími sem ætlaður hefur verið til kynningar á frumvarpinu er
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óvenju naumur og í hæsta máta óeðiilega skammur með 
íilliti til mikiivægis þess.
Á þessu stigi gerir Verslunarráð því engar athugasemdir við 
einstaka greinar frumvarpsins en hvetur til þess að 
frumvarpið fái frekari efnislega meðferð með það að 
leiðarljósi að kanna hvort ekki megi draga á einhvern hátt úr 
óvissuþáttum þess.

Virðingarfyllst,
f.h. Verslunarráðs íslands,


