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Samtök atvinnulífsins hafa íjallað um frumvarp til laga um fæðingar- og 
foreldraorlof, 623 mál en skipan þessara mála skiptir ekki aðeins starfsmenn heldur 
einnig atvinnurekendur máli.

Samtökin eru sammála því að með íyrirhuguðum breytingum á fæðingarorlofslögum 
sé stigið verulegt skref tií að auka jafnrétti kynja á vinnumarkaði. Samtökin taka 
jafníxamt undir það sjönarmið að mikilvægt sé að jafna aðstöðu kynjanna á 
vinnumarkaði og leitast við að auðvelda bæði konum og körlum að samræma 
atvinnuþátttöku og fjölskyldulíf. Liður í því er aukin þátttaka feðra og sveigjanleiki í 
töku fæðingarorlofs þar sem því verður við komið með samkomulagi vinnuveitanda 
og starfsmanns.

Samtökin höfðu áður lýst því yfír að þau væru tilbúin að leita eftir nýjum lausnum á 
fyrirkomulagi fæðingarorlofs í tengslum við kjarasamning þannig að greiðslur nái 
tilteknu hlutfalli reglubundinna launa, sbr. ræðu formanns VSÍ á aðalfundi 
samtakanna s.l. vor. Forsenda þess var, eins og þar kom fram, að samkomulag næðist 
um fjármögnun og fyrirkomulag fyrir allan vinnumarkaðinn. Samkvæmt núverandi 
kerfí er mjög mikill munur á rétti starfsmanna eftir því hvort þeir starfa hjá opinberum 
aðilum eða einkafyrirtækjum. Mjög brýnt er að jafna þennan mun.

í frumvarpinu um fæðingar- og foreldraorlof er lagt til að gerðar verði afar dýrar 
réttarbætur á þeim forsendum að ekki þurfi að leggja á nýja skatta vegna þeirra. Þetta 
er alrangur skilningur og hættulegur.

Það er mat Samtaka atvinnulífsins að kostnaðarauki Tryggingastofnunar og ríkissjóðs 
af breytingunni verði um tveir og hálfur milljarður ki*óna á ári þegar fæðingarorlof 
karla hefur að fullu tekið gildi. Af útgjöldum hins nýja fæðingarorlofssjöðs hafa 
sveitarfélög, fjármálastofnanir og sjúkrasjóðir til þessa greitt tæpan hálfan milljarð. 
Við kostnaðinn má hins vegar bæta óhagræði sem fyrirtæki hafa af fæðingarorlofi 
karla og foreldraorlofí. Oft er dýrara að fá fólk til afleysinga, en að borga vönum 
manni laun, Stundum er ekki hægt að bæta í skarðið, þannig að viðskiptavild og 
fjármagn nýtast ekki sem skyldi.
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Kostnadur við nýtt milljónir % af
fæðingarorlofskerfí króna trygginga-

gjaldsstofni
Heildarkostnaður við nýtt kerfi 4.300 1,33%
“Kostnaður við fyrra kerfi 1.550 0,49%
T ryggingastofnunar
-Sparnaður ríkis vegna greiðslna úr 250 0,08%
fæðsjóði
AHs ný útgjöld Tryggingastofnunar 2.500 0,76%
og rikissjóðs

Spamaður annarra:
(Sveitarfélaga, íjámiálafyrirtækja og 450
sjúkrasjóða)
Allar tölur á áætluðu verðlagi 2000, en reistar á gagnagrunni frá
1997.

Fjárlagaskrifstofa gerir ráð fyrir að betur verði fylgst með atvimiuþátttöku fólks en 
áður og er það meginskýringin á því að hún býst við að kostnaður af hinu nýja 
fæðingarorlofskerfi verði um hálfum milljarði króna minni en hér er áætlað.

Kostnaðurinn er jafn þó að peningamir séu teknir úr Atvinnuleysistryggingasjóði og 
tryggingargjald hækki því ekki strax. Skyldur Atvinnuleysistryggingasjóðs breytast 
ekki. Samtök atvinnulífsins hafa lagt áherslu á að byggja sjóðinn upp með þeim 
rökum að hann eigi að vera sveiflujöfnunarsjóður. Staða hans verður verri þegar 
atvinnuleysi eykst aftur hér á landi og tilfærslu úr honum nú má því jafna við lántöku. 
Heildarkostnaður fæðingaroriofssjóðs þegar kerfið er að fullu komið til framkvæmda 
mun samkvæmt mati Samtaka atvinnulífsins nema um 1,24% af tryggingagjaldsstofni 
(við þennan kostnað bætast 0;09%? vegna fólks sem ekki er á vinnumarkaði, sem 
ríkissjóður greiðir beint). Þegar til íengdar lætur munu þessar tilfærslur því ekki duga 
til og tryggingagjald þvi óhjálcvæmilega hækka. Fullyrðingar um annað í skýringum 
með frumvarpinu standast ekki.

Þegar hugað er að þensluáhrifum frumvarpsins verður að hafa í huga að nú er 
eitthvert mesta góðæri sem komið hefur hér á landi. Þá á að ráðast í réttindabætur, 
sem kosta tvo og hálfan milljarð á ári, án þess að leggja á nýja skatta. Að auki dregur 
feðra- og foreldraorlof úr framboði á vinnuafli um tvö þúsund ársverk, ef að líkum 
lætur, en það eru um V/2% vinnuafls. Miðað er við að 85% feðra taki feðraorlof og 
60%» foreldra nýti foreldraorlof sitt. Feðraorlof eitt samsvarar 0,7%» vinnuafls. Má því 
segja að frumvarpið boði tangarsókn gegn stöðugleikanum, sem mátti raunar við litlu 
fyrir.

Þá ber frumvarpið þess merki að of skammur tími hefiir gefist við samningu þess. 
Samtök atvinnulífsins telja því mjög brýnt að þær útfærsiur sem felast í frumvarpinu 
og áhrif þeirra verði skoðuð gaumgæfilega og það endurskoðuð í samræmi við 
niðurstöðu þess mats.



Nauðsynlegt er að skoða áhrif tekjutengingarinnar og þeirrar stefnuinörkunar að 
ekkert þak eða hámark verði á greiðslum í fæðingarorlofi. Samtök atvinnulífsins hafa 
af því miklar áhyggjur. Það á ekki síst við um möguleg áhrif þessa á fyrirkomulag 
annarra greiðslna, svo sem atvinnuleysisbóta. Þá þarf að skoða launahugtak 
frumvarpsins með tilliti til áhrifa óhefðbundinna launagreiðslna.

Eins telja Samtök atvinnulífsins mjög óæskilegt að gamla kerfínu sem byggir á fjölda 
unninna stunda skuli viðhaldið með hækkun grunnfjárhæða. Sú viðmiðun hefur ekki 
reynst haldgóð og í engu samræmi við markmið fæðingarorlofsgreiðslna að bæta 
tekjutap. Ofgreiðslum í fæðingarorlofi verður því haldið áfram en 1997 hækkuðu 
rúmlega 40% mæðra í tekjum við að fara i fæðingarorlof.

Það er jafnframt verulegt áhyggjuefni að frumvarpið gerir ráð fyrir tengingu 
grunnfjárhæða við þróun launa, verðlags og efnahagsmála. í frumvarpinu er beinlínis 
hnykkt á því þar sem félagsmálaráðherra er veitt heimild að fengnu samþykki 
ríkisstjórnar, að breyta grunnfjárhæðinni tií hækkunar ef verulegar breytingar verða á 
launaþróun og þjóðhagsforsendum frá afgreiðslu fjárlaga. Nærtækt er því að spyrja 
hvort hér sé verið að innleiða launa- og verðlagstryggingu.

Þá felur frumvarpið í sér þá stefnubreytingu að í stað þess að greiðslur í 
fæðingarorlofi greiðist beint úr fæðingarorlofssjóði verður heimilt að semja um að 
vinnuveitandi annist greiðslur gegn endurgreiðslu úr sjóðnum. Samtök atvinnulífsins 
vara eindregið við þeirri breytingu. Samstaða hefur verið um það á einkamarkaði að 
greiðslur í fæðingaroríofi séu einstökum vinnuveitendum óviðkomandi. Þær komi frá 
Tryggingastofnun eða fæðingarorlofssjóði. Eðlilegt er að viðhalda þeirri reglu. Það 
dregur úr mismunun og stuðlar að auknu jafnrétti foreldra og þá ekki síst kvenna á 
vinnumarkaði.

Auk þess telja samtökin þörf á að taka sérstakt tilíit til óvinnufæmi kvenna á síðasta 
mánuði meðgöngu. Rétt er að fæðingarorlofstaka hefjist allt að mánuði fyrir áætlaðan 
fæðingardag ef lconan verður ófær um að sinna starfi sínu. Reynslan sýnir að mjög 
algengt er að þungaðar konur séu frá vinnu vegna veikinda á síðustu dögum 
meðgöngu. Það er iðulega vegna óvinnufærni frekar en eiginlegs sjúkleika. 
Núverandi reglur ýta þannig undir misnotkun á veikindalaunagreiðslum. Heimild 
núgildandi laga til fæðingarorlofsgreiðslna sem tekin er upp í 17. gr. frumvarpsins 
leysir ekki þennan vanda. Tií þess er sú leið bæði of torsótt og seinleg.

Auk þess er það andstætt hagsmunum foreldra og vinnuveitenda þeirra að takmarka 
val foreldra um það hvort þeirra taki fæðingarorlof með þeim hætti sem frumvarpið 
gerir ráð fyrir. Fyrir utan að það felur í sér augljósa mismunun milli barna.

Hvað varðar einstakar greinar frumvarpsins eru að öðru íeyti gerðar eftirfarandi 
athugasemdir:

Urskurðarnefnd skv. 5. gr.
Vegna breytts fyrirkomulags og tekjutengingar fæðingarorlofsgreiðslna má gera 
ráð fyrir að nefndin muni að stórum hluta fjalla um ágreining vegna 
tekjuviðmiðana og upphæðar greiðslna í fæðingarorlofi. Það er því eðlilegt að 
a.m.k. einn nefndarmanna hafi staðgóða þekkingu á vinnumarkaðsmálum og sé 
skipaður að höfðu samráði við aðila vinnumarkaðarins.



Hugtaksskilgreiningar 7. gr■
Vakin er athygli á að munur er gerður á starfsmönnum og sjálfstætt starfandi 
einstaklingum þar sem starfsmaður þarf að uppfylla skilyrði um 25% starfshlutfall 
í hverjum mánuði en hinn ekki. Dregið er í efa að sú mismunun standist reglur 
tilskipunar ESB um hlutastörf.

Heimild 9. gr. til breytinga á tilkynningu um upphaf fœdingarorlofstöku
Þeir tilkynningarfrestir sem frumvarpið gerir ráð fyrir eru mjög til bóta. 
Atvinnurekendi þarf að vita tímanlega og með sæmilegri vissu frá hvaða tíma 
starfsmaður verður íjarverandi sökum fæðingarorlofs. Hann þarf að hafa svigrúm 
til að ráða staðgengil í hans stað eða gera aðrar nauðsynlegar ráðstafanir.. 
Atvinnurekandi þarf jafnframt að geta treyst þvi að tímamörk standist þannig að 
hann eigi ekki á hættu að vera með tvöfalda mönnun vegna frestunar á áður 
tilkynntu fæðingarorlofi. Er því lagt til að 2, málsliður 2. mgr. breytist þannig að í 
stað orðanna "Vilji kona breyta áður tilkynntum upphafsdegi fæðingarorlofs..." 
komi HVilji kona flýta ..." Sú breyting er í samræmi við skýringar með 
ákvæðinu.

Samkomulag við vinnuveitanda um skiptingu fœðingarorlofs skv. 10. gr

Eins og frumvarpið gerir ráð fyrir er samkomulag við vinnuveitanda forsenda þess 
að fæðingarorlofi verði skipt niður á fleiri tímabil og/eða því verði tekið samhliða 
minnkuðu starfshlutfalli. Slíkt fyrirkomulag sem getur verið beggja hagur er 
undir því komið að því verði við komið starfsins vegna,

Öryggi og heilbrigði á vinnustöðum.

Samkvæmt 11. gr. á þunguð kona rétt á fæðingarorlofsgreiðslum þurfi að veita 
henni tímabundið leyfi frá störfum af öryggisástæðum. Engin takmörk eru sett við 
lengd slíks leyfis. Það getur því varað allan meðgöngutímann ef öðrum 
ráðstöfunum svo sem breytingu á vinnuskilyrðum eða vinnutíma þeirra sem vinna 
næturvinnu verður ekki við komið. Ekki er að sjá að tekið hafi verið tillit til þessa 
við útreikning á kostnaðaráhrifum frumvarpsins enda erfitt að áætla umfang hans. 
Ljóst er hins vegar að hann getur orðið verulegur alít eftir því hvemig á er haldið.

Meðferð umsökna um fœðingarorlof sbr. 15. gr.

Laun starfsmanna eru í mörgum tilvikum trúnaðarmál. Rétt er því að árétta í 
lögum að farið skuli með slíkar upplýsingar sem trúnaðarmál.

Tilkynning um foreldraorlof skv. 26. gr.
Gert er ráð fyrir að tilkynningarfrestur vegna foreldraorlofs sé 6 vikur. Æskilegt 
er að sami tilkynningarfrestur gildi bæði um fæðingar- og foreldraorlof. 
Fresturinn sé 8 vikur sé ekki samkomulag um annað. Það á ekki síst við sé 
foreldrarorlof tekið í beinu framhaldi af fæðingarorlofi þannig að það hafi áhrif á 
ráðningu staðgengils.

Á 8 árum kann starfsmaður að hafa starfað hjá fleiri en einum vinnuveitanda. Því 
verður að líta svo á að starfsmaður verði að sýna fram á það gagnvart nýjum 
vinnuveitanda að hann hafi ekki þegar nýtt sér rétt sinn til foreldraorlofs.



Með vísan til framanritaðs þessa telja Samtök atvinnulífsins nauðsynlegt að 
frumvarpið verði tekið til ítarlegrar skoðunar. Gagngerar breytingar á 
fæðingarorlofslöggjöf eins og hér er gerð tillaga um er viðamikið verkefni sem hefur 
áhrif á allan vinnumarkaðinn. Það krefst því gaumgæfilegrar skoðunar með tilliti til 
allra þátta og vandaðri umfjöllunar en hér hefur gefist tími til. Miklu betra er að 
afgreiðsla frumvarpsins frestist til haustsins, heldur en að að alvarleg mistök verði 
gerð við þessa lagasetningu með ófyrirsjánlegum afleiðingum.

Fyrir hönd Samtaka atvinnulífsins

Ari Edwald, framkvæmdastjóri


