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Efni: Umsögn BHM um frumvarp til laga um breytingu á logum nr. 95/2000 um 
fæðingar- og foreldraorlof (855. mál)

I
Vísað er til bréfs yðar, dags. 6. apríl 2004, varðandi umsögn um 855. mál, frumvarp 
til laga um breytingu á lögum nr. 95/2000 um fæðingar- og foreldraorlof. Eftirfarandi 
er umsögn Bandalags háskólamanna (BHM) um þingmálið.

Bréf yðar barst BHM hinn 7. apríl sl., daginn fyrir skirdag, og eru því gefnir 4 virkir 
dagar til umsagnar um þetta stóra mál. BHM gagnrýnir þennan afar skamma frest 
harðlega -  einkum í ljósi þess að ekkert samráð var haft við BHM, sem er 
heildarsamtök háskólamenntaðs launafólks, við undirbúning fiumvarpsins i 
Stjómarráðinu. Skýtur þetta skökku við þar sem BHM átti ásamt BSRB og KI í 
samningaviðræðum við fjármálaráðherra og sveitarfélög um réttindi til fæðingarorlofs 
á árunum 1999 til 2000 og í kjölfarið var frumvarp til laga um fæðingar- og 
foreldraorlof lagt fram á vordögum 2000. Átti BHM þess kost að koma beint að 
endanlegri gerð frumvarpsins áður en það var lagt fram á Alþingi. Framlagning þessa 
þingmáls felur því í sér rof á samningsrétti BHM sem er varinn í 1. mgr. 74. og 2. 
mgr. 75. gr. stjómarskrárinnar en síðamefnda ákvæðið hljóðar svo:

„í lögum skal kveða á um rétt manna til að semja um starfskjör sín og önnur réttindi 
tened vinnu.“

í 1. mgr. 1. gr. laga nr. 95/2000 um fæðingar- og foreldraorlof segir:

„Lög þessi taka til réttinda foreldra á innlendum vinnumarkaði til fæðingar- og 
foreldraorlofs “

Lögin fela þvi ótvirætt i sér „réttindi tengd vinnu“ i skilningi áðumefnds 
stjómarskrárákvæðis -  einkum í ljósi þess að lögbundin samningsskylda hefiir verið 
um fæðingarorlofsrétt opinberra starfsmanna, sbr. 2. mgr. ákvæðis til bráðabirgða i 
lögum nr. 70/1996 um réttindi og skyldur ríkisins þar sem segir að reglugerðir nr. 410 
og 411 frá 1989 haldi gildi sinu „uns laun í [...] fæðingarorlofi hafa verið ákveðin [um 
embættismenn undir kjaranefnd] eða um þau samið. sbr. 1. mgr. 9. gr.“ Skal þess 
getið að BHM, BSRB og KÍ sömdu samhliða viðræðum um fæðingarorlof um breyttar 
reglur um veikindarétt opinberra starfsmanna sem nú er að finna í 12. kafla 
kjarasamninga aðildarfélaganna, sbr. samkomulag, dags. 24. október 2000, milli 
BHM, BSRB og KÍ annars vegar og ríkis og sveitarfélaga hins vegar; var þar samið
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um hvor tveggja réttindin. Með þvi samkomulagi var samningsréttur samtaka 
launafólks og samningsskylda ríkisins staðfest um þessi réttindi.

BHM telur þess vegna að einhliða framlagning þingmáls þessa sé ekki í samræmi við 
stjómarskrána. BHM krefst þess að þingmálið verði afturkallað og að teknar verði upp 
samningaviðræður við heildarsamtök launafólks um efni málsins. Að öðrum kosti 
áskilur BHM sér rétt til þess að

a) láta reyna á hvort fyrirhuguð lagabreyting samrýmist tilvitnuðu 
stjómarskrárákvæði um samningsrétt launafólks um atvinnutengd réttindi, 
sbr. tilvitnað lagaákvæði um samningsskyldu um þessi tilteknu réttindi,

b) byggja rétt á 2. mgr. ákvæðis til bráðabirgða í lögum nr. 70/1996 um réttindi 
og skyldur ríkisins, sbr. reglugerð nr. 410/1989 um bamsburðarleyfi 
starfsmanna ríkisins í þeim tilvikum þar sem eldri reglur veita konum í 
opinberri þjónustu betri rétt og

c) krefja riki og sveitarfélög um aukin framlög i Fjölskyldu- og styrktarsjóð 
opinberra starfsmanna sem mismun á réttindum kvenna i opinberri þjónustu 
nemur samkvæmt eldri reglum annars vegar og breyttum lögum um 
fæðingar- og foreldraorlof hins vegar, nái þingmálið fram að ganga.

n
Að þvi er efni málsins varðar hefiir BHM hins vegar þrátt fyrir framangreint -  vegna 
lauslegra frétta af fyrirhuguðu frumvarpi -  rætt það í stofnunum samtakanna eftir því 
sem kostur. BHM er algerlega andvígt þingmálinu -  einkum þeim breytingum sem 
felast i tekjutengdu þaki og lengingu viðmiðunartimabils úr 12 í 24 mánuði.

Að því er þakið varðar er ljóst að nái frumvarpið fram að ganga glatast sá 
jafnréttistilgangur laganna að stuðla að þvi að sem flestir feður -  tekjuháir sem 
tekjulágir -  sinni í ríkari mæli en hingað til fjölskylduábyrgð á öllum stigum. Auk 
þess stenst ekki að fjármagna atvinnutengd réttindi með tekjutengdum greiðslum 
(hluta hlutfallstengds tryggingargjalds) en neita sumum um hlutdeild i afurðinni þegar 
tilgangur laganna er að bæta raunverulegan tekjumissi af fjölskylduábyrgð. Tilgangur 
laga þessara er ekki að jafna tekjur i einstökum tilvikum. Obreytt stuðla lögin hins 
vegar almennt að jafnrétti kynja á vinnumarkaði -  þ.m.t. launajafnrétti.

Að því er varðar lengingu viðmiðunartimabils er ljóst að með því er rofið samráð við 
samtök launafólks um þvi sem næst 80% heildartekna í fæðingarorlofí -  en BHM, 
BSRB og KÍ gerðu kröfu um 100% heildartekna í viðræðum við fjármálaráðherra 
1999 til 2000. Með tvöföldun viðmiðunartimabils er vist að margir háskólamenn, sem 
eru að koma úr námi og hefja starfsframa ná ekki réttri viðmiðun til að fá bættan 
tekjumissi þar sem algengt er að laun þeirra og staða hækki hlutfallslega hraðast á 
þessum tíma -  sem er oft sá sami og þegar fólk ákveður að eignast böm. Hefur BHM 
óskað eftir því við Kjararannsóknarnefnd opinberra starfsmanna (KOS) að hún reikni 
hvaða áhrif lenging viðmiðunartímabilsins hefur fyrir unga háskólamenn og mun 
kynna niðurstöðuna fyrir félagsmálanefnd Alþingis.
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Um einstök ákvæði frumvarpsins er ekki færi á að fjalla að sinni en áskilinn er réttur 
til skriflegra viðbótarathugasemda verði ekki fallist á afturköllun þingmálsins auk 
þess sem BHM óskar eftir fundi með félagsmálanefnd Alþingis um málið.

Virðingarfyllst, 
f.h. stjómar BHM e.u.,

framkvæmdarstjóri BHM.

Afrit:
BSRB.
KÍ.
KOS.
Kjaraþróunardeild Reykjavikurborgar.
Launanefnd sveitarfélaga.
Starfsmannaskrifstofa fj ármálaráðuneytis.

3/3


