
ALÞÝÐUSAM BAND  ÍSLANDS

Alþingi 
Erindi nr. Þ / 3

Nefndasvið Alþingis kO M u d agu r / / ?  *y ‘£ 0 Ó </
Austurstræti 8 - 1 0  
150 Reykjavík

Reykjavík 19. apríl 2004
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Alþýðusambandi íslands hefur borist til umsagna ofangreint frumvarp til laga 
um breytingar á lögum nr. 95/2000, um fæðingar og foreldraorlof, og lögum 
nr. 113/1990, um tryggingagjald, með síðari breytingum, o.fl.

Helstu niðurstöður

Það er mat Alþýðusambands íslands að það frumvarp sem nú liggur fyrir um 
breytingar á lögunum um fæðingar- og foreldraorlof gangi ekki í neinum 
mikilvægum atriðum geng upphaflegum markmiðum laganna. Þannig mun það 
þak á greiðslum sem lagt er til með frumvarpinu ekki hafa áhrif á nema lítinn 
hóp foreldra og greiðslur það rýmilegar að ekki ætti að hafa áhrif á töku 
fæðingarorlofsins.

Ekki er ástæða til annars en að taka undir þau sjónarmið sem koma fram í 
frumvarpinu og athugasemdum með því um að eðlilegt sé að sporna gegn allri 
misnotkun á Fæðingarorlofssjóðnum. Hins vegar er Ijóst að þær aðferðir sem 
lagðar eru til munu jafnframt fela í sér almenna skerðingu á greiðslum í 
fæðingarorlofi. Þar skipti mestu sú tillaga að miða við tvö síðustu tekjuár fyrir 
fæðingu barns (eða komu þess á heimili). Gegn þessum skerðingaráhrifum 
mætti vinna með þv í að miða við síðasta heiia tekjuár í  stað tveggja, án þess 
að fórna þeim meginmarkmiðum sem tiilögurnar ganga út á.

Alþýðusambandið leggur ríka áherslu á að tækifærið sem nú gefst, við 
endurskoðun laga um fæðingar- og foreldraorlof, verði notað til að taka a fö ll 
tvímæli um að foreldrar sem eiga aðild að Alþýðusambandi íslands fái greidd 
orlofslaun samkvæmt 7. gr. laga um orlof nr. 30/1987 vegna þess tíma sem 
þeir eru í  fæðingarorlofi og njóta greiðslu úr sjóðnum skv. 2. mgr. 13. gr. laga 
um fæðingar- og foreldraorlof.

Einnig er mikilvægt að nota tækifærið nú til að treysta sveigjanleika og 
heimildir Fæðingarorlofssjóðs ef foreldrar hafa í stuttan tíma verið utan 
vinnumarkaðar síðustu sex mánuði fyrir upphaf töku fæðingarorlofs. Þá er að 
mati ASÍ mikið álitamál hvort heimilt er, svo og hvort ástæða eða sanngirni 
felist í  þv í að hætta að taka tillit til starfa f öðrum löndum EES við ákvörðun 
greiðslna úr Fæðingarorlofssjóði eins og frumvarpið gerir ráð fyrir.
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Hvað varðar tillögur um breytingar á lögum um tryggingagjald og lúta að 
tekjuöflunarþátt frumvarpsins felst hann í því að færa mjög umtalsverðar 
fjárhæðir frá Atvinnuleysistryggingasjóði í Fæðingarorlofssjóð. Verði tillagan að 
veruleika mun hún veikja stöðu Atvinnuleysistryggingasjóðs og 
framtíðarmöguleika til að bæta stöðu atvinnulausra.

Alþýðusamband íslands hafnar þeirri leið sem lögð er til og felst í að bæta 
stöðu Fæðingarorlofssjóðs með því að skerða rekstrargrundvöll og 
framtíðarmöguleika Atvinnuleysistryggingasjóðs. ASÍ leggur til að þess f stað 
verði hlutur Atvinnutryggingagjaldsins óbreyttur og tekjuþörf 
Fæðingarorlofssjóðs mætt með því að taka a f þeim hluta tryggingagjaldsins 
sem ekki er sérstaklega varið til trygginga er tengjast vinnumarkaðinum og 
starfsemi tengdri honum.

Þá varar ASÍ við því að breytingar á fjármögnun til reksturs Vinnueftirlits 
ríkisins verði til þess að veikja rekstrargrundvöll og starfsskilyrði 
stofnunarinnar. Þvert á móti er mikilvægt að styrkja til muna starfsgrundvöll 
Vinnueftirlitsins þannig að stofnunin geti mætt auknum kröfum og umsvifum á 
vinnumarkaði eins og núverandi fyrirkomulag gerir ráð fyrir.

Alþýðusamband íslands lýsir þannig yfir stuðningi við meginefni frumvarps til 
laga um breytingar á lögum nr. 95/2000, um fæðingar og foreldraorlof, og 
lögum nr. 113/1990, um tryggingagjald, með síðari breytingum, o.fl. 
Alþýðusambandið leggur til að frumvarpið verði samþykkt, að því tilskyldu að 
tekið verði tillit til ofangreindra athugasemda og tillagna um breytingar á efni 
þess.

Greinargerð

Félagsmálaráðherra hefur lagt fram á Alþingi frumvarp til laga um breytingar á 
lögum um fæðingar- og foreldraorlof og lögum um tryggingagjald. Tilgangurinn 
er, eins og segir í athugasemdum með frumvarpinu, „einkum sá að renna 
styrkari stoðum undir það fæðingarorlofskerfi sem komið var á með lögunum 
með því að treysta betur stöðu þess og koma böndum á útgreiðslur úr 
Fæðingarorlofssjóði." Jafnframt segir að „Við endurskoðun laganna þótti ekki 
tímabært að leggja til stórar breytingar á kerfinu enda mikilvægt að því verði 
viðhaldið svo stuðlað verði áfram að jafnri þátttöku kvenna og karla á 
vinnumarkaði og jafnri ábyrgð foreldra á umönnun barna sinna. Ekki sfst skiptir 
máli að börn fái notið umönnunar beggja foreidra á fyrstu mánuðum ævi 
sinnar."

Staða Fæðingarorlofssjóðs og tillögur ráðherra

Fyrir liggur að Fæðingarorlofssjóður mun að öllu óbreyttu lenda í greiðsluþroti 
innan skamms. Það er því augljós nauðsyn á að grípa til ráðstafana til að 
tryggja jafnvægi á milli tekna og útgjalda sjóðsins og treysta þannig stöðu 
hans til framtíðar. Jafnframt er mikilvægt að þær breytingar sem gerðar verða 
á lögunum um fæðingar- og foreldraorlof verði ekki til að spilla fyrir þeim 
markmiðum laganna að stuðlað að jafnri þátttöku kvenna og karla á 
vinnumarkaði og jafnri ábyrgð foreldra á umönnun barna sinna, ekki síst með 
því að börn fái notið umönnunar beggja foreldra á fyrstu mánuðum og árum 
ævi sinnar.
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Með frumvarpi félagsmálaráðherra er valin blönduð leið til að treysta 
fjárhagslega stöðu Fæðingarorlofssjóðsins. Annars vegar með því að leggja til 
breytingar sem ætlað er að draga úr útgjöldum sjóðsins. Hins vegar með því 
að auka tekjur hans og vegur sá þáttur mun þyngra. Þannig er gert ráð fyrir 
því að sparnaður vegna breytinga verði um 150 milljónir á ári, á meðan 
tekjuaukningin gefi um 1.150 milljónir á ári.

Auk þess sem að framan greinir eru gerðar tillögur um ýmsar lagfæringar á 
lögunum sem flestar hafa að markmiði að skýra einstaka þætti laganna og 
gefa ýmsum þáttum varðandi framkvæmd þeirra skýrari lagagrundvöll, s.s. 
eins og varðandi framkvæmdina í tengslum við ættleiðingar, greiðslur til 
námsmanna, lengingu á lágmarkstímabili í fæðingarorlofi úr einni viku í tvær, 
millifærslu fæðingarstyrkja o.fl. Ekki verður farið út í umfjöllun um þessa þætti 
hér nema að því leyti sem þeir kunna að tengjast fjárhag sjóðsins og áhrifum á 
réttindi foreldra til töku fæðingarorlofs eða greiðslna í fæðingarorlofi.

Hér verður þó ekki hjá því komist að vekja athygli á einu ákvæði i núgildandi 
lögum sem í einhverjum tilfellum hefur leitt til ósanngjarnrar niðurstöðu við 
ákvörðun greiðslna í fæðingarorlofi, en það er krafan um að viðkomandi hafi 
verið samfellt á vinnumarkaði í sex mánuði fyrir töku fæðingarorlofs 
(samkvæmt tillögunum eftirleiðis alfarið bundið við innlendan vinnumarkað). 
Nokkur dæmi eru þekkt um að einstaklingar hafi vikið af vinnumarkaði 
tímabundið á framangreindu tímabili af ýmsum ástæðum sem ekki hafa verið 
viðurkenndar af Fæðingarorlofssjóði, jafnvel um mjög stuttan tíma s.s. vegna 
tímabundins atvinnuleysis eða breytingar á störfum, og við það misst réttinn til 
tekjutengdra fæðingarorlofsgreiðslna. Að vísu hefur að nokkru verið komið til 
móts við gagnrýni á fyrri framkvæmd með breytingum á reglugerð um þetta 
efni. Mikilvægt er að breytingarnar nú verði notaðar til að tryggja heimildir 
Fæðingarorlofssjóðsins til að taka með sanngjörnum hætti tillit til 
framangreindra tilfella við ákvörðun greiðslna úr sjóðnum.

Alþýðusambandið leggur ríka áherslu á að tækifærið sem nú gefst við 
endurskoðun laga um fæðingar- og foreldraorlof verði notað til að taka a f öll 
tvímæli um að foreldrar sem eiga aðild að Alþýðusambandi íslands fái greidd 
orlofslaun samkvæmt 7. gr. laga um orlof nr. 30/1987 vegna þess tíma sem 
þeir eru í  fæðingarorlofi og njóta greiðslu úr sjóðnum skv. 2. mgr. 13. gr. laga 
um fæðingar- og foreldraorlof. Starfsmenn ríkisins og stofnana þess njóta í dag 
slíkra greiðslna sem teknar eru beint úr ríkissjóði eða af rekstarfé viðkomandi 
stofnunar.

í kjölfar niðurstöðu úrskurðarnefndar Fæðinqar- og foreldraorlofssjóðs, þar 
sem foreldri í aðildarfélagi Alþýðusambands Islands var neitað um greiðslu 
orlofslauna frá Fæðingarorlofssjóði meðan viðkomandi naut greiðslna úr 
sjóðnum, stefndi ASÍ Tryggingastofnun ríkisins vegna Fæðingarorlofssjóðs til 
að viðurkenningar á því að foreldrar eigi rétt á slíkum greiðslum. í stefnu 
Alþýðusambandsins segir m.a.:

í  svari félagsmálaráðherra við fyrirspurn á 128. löggjafarþingi 2002-2003 kemur fram 
að ekki sé unnt að undanskilja ávinnsiu á rétti til greiðslna i  orlofi frá öðrum 
starfstengdum réttindum sem fæðingarorlof skal reiknast til starfstíma við mat á. Þvi 
beri Fæðingarorlofssjóði að greiða foreldrum orlofslaun vegna þess tima sem þeir eru i 
fæðingarorlofi og njóta greiðslna úr sjóðnum. Félagsmáiaráðherra sá sem svarar 
fyrirspurninni samdi og lagði fram iög nr. 95/2000 og ítrekaði þetta viðhorf sitt i  
umræðum á Alþingi.
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Auk þess sem lög 95/2000 juku almenn fæðingarorlofsréttindi var markmið þeirra að 
jafna fæðingaroriofsréttindi þ.a. réttur beggja kynja skyldi vera jafn og sami réttur á 
opinberum og almennum vinnumakaði. Samkvæmt kjarasamningum ríkisstarfsmanna 
halda þeir áfram að ávinna sér rétt tii orlofsgreiðslna úr hendi launagreiðanda þá 
mánuði sem þeir eru i fæðingarorlofi. Rikisstarfsmenn njóta sömu greiðslna úr 
Fæðingarorlofssjóði og starfsmenn á almennum vinnumarkaði. Ljóst má þvi vera að sú 
niðurstaða úrskurðarnefndar fæðingar- og foreldraorlofsmála að orlofslaun séu innifalín 
i  greiðslum sjóðsins er röng þvi fjarri lagi skulu sjóðir ríkisins tvigreiða sömu réttindi.

Mikilvægt er að nota tækifærið sem nú gefst til að taka af öll tvímæli í þessum 
efnum og tryggja launafólki jafnan rétt til orlofslauna vegna töku 
fæðingarorlofs óháð því hvort það starfar hjá hinu opinbera eða á almennum 
vinnumarkaði.

Tillögur um sparnað og herta framkvæmd

a) í frumvarpinu er lagt til að sett verði hámark á greiðslur úr sjóðnum m.v. 
80% af 600.000 kr. meðaltals mánaðartekjum foreldra á viðmiðunartímabilinu, 
þannig að mánaðarlegar útgreiðslur sjóðsins til foreldris verði að hámarki
480.000 kr.

Þessi breyting mun aðeins hafa áhrif gagnvart litlum hópi foreldra í 
fæðingarorlofi. Það er því ekki ástæða til að ætla að hún hafi umtalsverð áhrif 
hvað varðar markmið laganna, né heldur mun hún fela í sér mikinn sparnað 
fyrir sjóðinn. Það má því segja að breytingin feli fyrst og fremst í sér pólitísk 
skilaboð. Verði hámarkið hins vegar ekki látið fylgja almennum 
launabreytingum í framtíðinni kunna áhrifin að verða meiri og valda skaða 
þegar frá líður.

b) í frumvarpinu er lögð áhersla á að komið verði í veg fyrir misnotkun á 
greiðslum úr sjóðnum. Þetta á einkum að gerast með tvennu:

Greiðslur úr sjóðnum verða stilltar saman með upplýsingum úr skattkerfinu, 
þannig að greiðslur í fæðingarorlofi verða tengdar tekjum samkvæmt 
skattframtölum á viðmiðunartímabilinu.

Þá verður viðmiðunartímabilið nú tvö síðustu tekjuár (almanaksár) á undan 
fæðingarári barns (eða þess árs er barn kemur inn á heimili við ættleiðingu 
eða varanlegt fóstur) í stað síðustu 12 af 14 mánuðum fyrir upphaf 
fæðingarorlofstöku eins og er í núgildandi lögum.

Tekið skal undir það yfirlýsta markmið með breytingunum að koma þarf í veg 
fyrir misnotkun á Fæðingarorlofssjóðinum, hvort sem er með því að foreldrar 
gefi upp rangar tekjur eða flytji tekjur á milli tímabila til auka greiðslur úr 
Fæðingarorlofssjóði. Þar virðist samtenging við gögn úr skattkerfinu ásamt 
möguleikum á leiðréttingum vænlegur kostur.

Ókosturinn við þá aðferð sem valin er skv. frumvarpinu, einkum hvað varðar 
breytingarnar á viðmiðunartímanum og ekki er gerð grein fyrir í 
athugasemdum með því, er hinsvegar sá að hún mun almennt leiða til 
lækkunar á greiðslum til foreldra í fæðingarorlofi þar sem viðmiðunartekjurnar 
verða mun eldri en í núgildandi lögum og því síður í samræmi við almenna 
launaþróun en nú er. Þannig má sem dæmi nefna að greiðsla til foreldris sem 
hefur töku fæðingarorlofs í byrjun september 2005 mun byggja á meðaltali 
tekna áranna 2003 og 2004 í stað tímabilsins júní 2004 til júlí 2005 eins og er
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skv. núgildandi lögum. Miðað við reynsiuna undanfarin ár getur skerðing a f 
þessum ástæðum numið nokkrum prósentustigum. Þetta er alvarlegasti ágalli 
á þeim sparnaðartillögum sem er að finna í  frumvarpinu.

c) í þessu frumvarpi er lagt til að viðmiðun vegna útreiknings á greiðslum í 
fæðingarorlofi verði nú í öllum tilfellum áætlaður fæðingardagur barns (eða 
koma barns inn á heimili ef um er að ræða ættleiðingu eða töku barns í 
varanlegt fóstur).

Þessi breyting mun í einhverjum tilfellum leiða til skerðingar á greiðslum til 
feðra í fæðingarorlofi, sem nú geta miðað viðmiðunartímabilið við upphaf töku 
fæðingarorlofsins. Að baki þessari breytingu liggja hins vegar 
jafnræðissjónarmið.

d) í þessu frumvarpi er lagt til að sett verði að skilyrði fyrir ávinnslu réttinda til 
greiðslu í fæðingarorlofi að viðkomandi hafi verið samfellt á innlendum 
vinnumarkaði í sex mánuði fyrir upphafsdag fæðingarorlofs. Þar með verði felld 
út heimild til að taka til greina starfstíma foreldris í öðru EES ríki, enda hafi 
foreldri unnið hér á landi í minnsta kosti einn af síðustu sex mánuðunum fyrir 
upphafsdag fæðingarorlofs.

Að mati ASÍ er það mikið álitamál hvort heimilt er, svo og hvort ástæða eða 
sanngirni felist í því að hætta að taka tillit til starfa í öðrum löndum EES við 
ákvörðun greiðslna úr Fæðingarorlofssjóði eins og frumvarpið gerir ráð fyrir. 
Væntanlega eru sparnaðaráhrifin af þessari breytingu hverfandi fyrir 
Fæðingarorlofssjóð. Hins vegar er Ijóst að hún dregur úr sveigjanleika og getur 
haft mjög alvarlegar fjárhagslegar afleiðingar fyrir þá foreldra sem verða fyrir 
skerðingu vegna þessarar breytingar.

Tillögur um auknar tekjur Fæðingarorlofssjóðs

Eins og áður segir felast tillögur félagsmálaráðherra um að koma á jafnvægi í 
tekjum og gjöldum Fæðingarorlofssjóðs samkvæmt frumvarpinu, einkum í því 
að auka tekjur sjóðsins frá því sem nú er með því að breikka tekjugrunn hans. 
Þetta á að nást með því að auka hlutdeild Fæðingarorlofssjóðs í 
tryggingagjaldinu með breytingum á lögum um tryggingagjald. Alls á þetta að 
skila Fæðingarorlofssjóði tekjuauka upp á 1.150.000.000 á ári. Breytingin á að 
gerast með tvennum hætti:

a) Atvinnutryggingagjald sem rennur til Atvinnuleysistryggingasjóðs og sem nú 
er 0,8% af gjaldstofni almenna tryggingagjaldsins verður 0,65% og almennt 
tryggingagjald sem nú er 4,84% hækki samsvarandi og verði 4,99% og 
mismunurinn renni til Fæðingarorlofssjóðs.

b) Gjald til Vinnueftirlits ríkisins sem samkvæmt lögunum er allt að 0,08% 
(hefur í reynd verið 0,048% síðustu ár) verði fellt niður og renni til 
fæðingarorlofssjóðs. Rekstur Vinnueftirlitsins verið hins vegar settur beint á 
fjárlög.

Ekki verður hjá því komist að gera alvarlegar athugasemdir við framangreindar 
tilfærslur. Þannig mun lækkunin á Atvinnutryggingagjaldi leiða til 
tekjulækkunar fyrir Atvinnuleysistryggingasjóð upp á 750.000.000 á ári. Það 
þýðir að tekjur sjóðsins munu tæplega standa undir útgjöldum á næstu árum, 
miðað við bjartsýnar spár opinberra aðila um minnkandi atvinnuleysi og nánast

5



óbreytta upphæð atvinnuleysisbóta. Þetta þýðir jafnframt að reynist 
atvinnuleysi meira en áætlað er mun ganga á eignir sjóðsins. Þá felur þessi 
tekjuskerðing í sér að lítið sem ekkert fjárhagslegt svigrúm verður til þess að 
hækka atvinnuleysisbætur og treysta stöðu og afkomu fólks sem verður 
atvinnulaust. Það gengur þvert gegn stefnu Alþýðusambandsins og yfirlýstum 
markmiðum félagsmálaráðherra með þeirri endurskoðun á lögum um 
atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir sem nú er ný hafin.

Einnig er mikilvægt að efla og treysta starfsemi Vinnueftirlits ríkisins, en Ijóst 
er að nýlegra breytingar á vinnuverndarlögunum, ný og aukin verkefni 
stofnunarinnar, almennar kröfur um aukið vinnuverndarstarf og þegar hafnar 
og fyrirhugaðar stórframkvæmdir, gera auknar kröfur til stofnunarinnar og 
kalla á aukið fjármagn til starfseminnar. Markaður tekjustofn VER sem tók mið 
að launasummunni í landinu fól í sér ákveðna tryggingu í þessum efnum. 
Mikilvægt er að frá þeirri meginhugsun verði ekki horfið með breytingunum á 
tryggingagjaldinu og fjármögnun á rekstri stofnunarinnar.

19. apríl 2004

Halldór Grönvold, 
aðstoðarframkvæmdastjóri ASÍ

Hjálagt fylgir stefna ASÍ frá 24. febrúar 2004 sem lögð var fram í héraðsdómi 
Reykjavíkur þar sem þess er krafist að viðurkennt verði fyrir dómi að 
fæðingarorlofssjóði beri að greiða foreldrum sem aðild eiga að aðildarfélögum 
ASÍ orlofslaun skv. 7. gr. laga um orlof nr. 30/1987.
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Nr. 1. Lagt fram í héraðsdómi 

Reykjavíkur 24.2 2004.

STEFNA

Alþýðusamband íslands,
Sætúni 1, Reykjavík, kt. 420169-6209

GERIR KUNNUGT að það þurfi að höfða mál fyrir Héraðsdómi 
Reykjavíkur á hendur Tryggingastofnun ríkisins, kt. 060269-2669, 
Laugavegi 114-116, Reykjavík vegna Fæðingarorlofssjóðs, kt. 450101- 
3380, Laugavegi 114-116, Reykjavík.

Dómkröfur

Að viðurkennt verði með dómi að Tryggingastofnun ríkisins vegna 
Fæðingarorlofssjóðs beri að greiða foreldum sem aðild eiga að 
aðildarfélögum Alþýðusambands Islands, orlofslaun samkvæmt 7. gr. laga 
um orlof nr. 30/1987 af greiðslum úr Fæðingarorlofssjóði vegna þess tíma 
sem þeir eru í fæðingarorlofi og njóta greiðslna úr sjóðnum skv. 2. mgr. 
13. gr. laga um fæðingar og foreldraorlof nr. 95/2000.

Að stefndi verði dæmdur til greiðslu málskostnaðar skv. mati réttarins.

Málavextir
Ágreiningur er um það, hvort Tryggingastofnun ríkisins v/ 
Fæðingarorlofssjóðs beri að greiða orlof skv. orlofslögum ofan á greiðslur 
sínar til félagsmanna aðildarfélaga ASÍ í fæðingarorlofi.

Samkvæmt lögum nr. 95/2000 um fæðingar- og foreldraorlof á launafólk í 
fæðingarorlofi rétt til greiðslu úr Fæðingarorlofssjóði, sem nemi 80% af 
meðaltali heildarlauna þess miðað við 12 mánaða samfellt tímabil sem 
lýkurtveimur mánuðum fyrir upphafsdag fæðingarorlofs.

Þann 6. janúar 2003 synjaði Tryggingastofnun ríkisins foreldrinu A um 
greiðslu orlofs á greiðslur úr Fæðingarorlofssjóði. A sem mun vera rafvirki 
á almennum vinnumarkaði og tekur því laun skv. kjarasamningum á 
almennum vinnumarkaði kærði, ákvörðun Tryggingastofnunar til
úrskurðarnefndar fæðingar og foreldraorlofsmála þann 21. mars 2003 en 
hlutverk nefndarinnar er að kveða upp úrskurði um ágreiningsefni sem 
kunna að rísa á grundvelli laga 95/2000 og sæta úrskurðir nefndarinnar 
ekki kæru til æðra stjórnvalds.

Nefndin óskaði greinargerðar frá Alþýðusambandi íslands og fleiri aðilum 
áður en úrskurður var kveðinn upp. í greinargerð sinni til 
úrskurðarnefndar setti stefnandi fram það álit sitt að greiða bæri 
launafólki á almennum vinnumarkaði orlof úr Fæðingarorlofssjóði líkt og A



hafði gert kröfu um. Þann 10. júlí 2003 staðfesti úrskurðarnefndin 
ákvörðun Tryggingastofnunar með úrskurði í málinu sem fengið hafði 
númer sem mál 19/2003.

í niðurstöðu úrskuðarnefndar segir m.a.:

"Barn kæranda er fætt 8. desember 2002. Samkvæmt útreikningi 
Tryggingastofnunar sem ekki hefur verið mótmæit voru heiidariaun 
kæranda á tóif mánaða viðmiðunartímabiii B kr. eða að meðaitaii D kr. á 
mánuði. Ekki verður annað séð en að í  þessum heiidartekjum séu 
oriofsiaun meðtaiin." Og síðar:

Sá greinarmunur sem gerður er á rétti tii oriofstöku og rétti tii oriofsiauna 
í  framangreindum lögum f  oriofsiögum ; styður þá niðurstöðu að í  2. mgr. 14. 
gr. ffl. felist fyrirmæli um áunninn rétt til orlofstöku en ekki rétt til 
orlofslauna. Orðalag og efni ákvæðisins að öðru leyti styður einnig þá 
niðurstöðu. í  2. mgr. 13. gr. ffl. er eins og áður er komið fram mælt fyrir 
um aðferð við útreikning á greiðslum til starfsmanns í  fæðingarorlofi úr 
Fæðingarorlofssjóði. Telja verður að um rétt starfsmanns til frekari 
greiðslna f fæðingarorlofi en ákvæði 2. mgr. 13. gr. ffl. kveður á um þurfi 
skýr fyrirmæli í  lögum ."

Fyrri afgreiðsla Tryggingastofnunar sem úrskurðarnefnd staðfesti liggur til 
grundvallar þeirri framkvæmd sem Tryggingastofnun hefur á um greiðslur 
til félagsmanna aðildarfélaga stefnanda í fæðingarorlofi. Þá framkvæmd 
telur stefnandi ólögmæta og er mál þetta er höfðað til þess að fá þeirri 
framkvæmd hrundið.

Málsástæður og lagarök
Meginmálsástæða stefnanda er sú, að fyrrgreindur úrskurður 
úrskuðarnefndar og framkvæmd Tryggingastofnunar sé í andstöðu við 13 
og 14. gr. I. 95/2000, orlofslög nr. 30/1987 og 7. gr. tilskipunar 
Evrópusambandsins nr. 93/104.

í 2. mgr. 13. gr. laga nr. 95/2000 segir að mánaðarleg greiðsla 
Fæðingarorlofssjóðs til starfsmanns í fæðingarorlofi skuli nema 80% af 
meðaltali heildarlauna miðað við 12 mánaða samfellt tímabil sem Ijúki 
tveimur mánuðum fyrir upphafsdag fæðingarorlofs. Til launa teljist hvers 
konar laun og aðrar þóknanir samkvæmt lögum um tryggingagjald. 
Samhljóða ákvæði er í 2. mgr. 2. gr. reglugerðar nr. 909/2000. 
Samkvæmt 7.gr. laga nr. 113/1993 um Tryggingagjald teljast til 
gjaldstofns skv. 6. gr. laganna, meðal annars hvers konar laun og 
þóknanir, þar með talið orlofsfé og greiðslur fyrir ónotað orlof.

Samkvæmt 1. mgr. 14. gr. laga nr. 95/2000 greiðir fæðingarorlofssjóður 
það mótframlag til lífeyrissjóðs sem atvinnurekanda ber ekki að greiða og 
samkvæmt 2. mgr. 14. gr. reiknast fæðingarorlof til starfstíma við mat á 
starfstengdum réttindum, svo sem rétti til orlofstöku og lengingar orlofs 
samkvæmt kjarasamningum, starfsaldurshækkana, veikindaréttar, 
uppsagnarfrests og réttar til atvinnuleysisbóta. Ekki er um tæmandi 
talningu að ræða.



í kjarasamningum aðildarfélaga ASÍ segir að fæðingarorlof allt að sex 
mánuðum teljist til unnins tíma við útreikning orlofsréttar, þ.e. réttar til 
frítöku en ekki orlofslauna. Launamaður innan ASÍ á því ekki rétt til 
launaðs orlofs úr hendi atvinnurekanda þá mánuði sem hann er í 
fæðingarorlofi og nýtur greiðslna úr Fæðingarorlofssjóði, líkt og á við um 
rétt til mótframlags í lífeyrissjóð.

Með lögum um orlof nr. 16/1943 var staðfest sú meginregla, að 
órjúfanlegt samband er milli orlofs frá störfum og greiðslu. Þannig var 
ákveðið í 3 og 4. gr. laganna að launafólk hefði bæði rétt á og skyldu til 
hlutfallslega launaðs orlofs tiltekinn dagafjölda á ári m.v. unna mánuði 
síðustu 12 mánuði þar á undan. Án hlutfallslegarar greiðslu myndi það 
ekki hafa efni á að fara í orlof eins og það var orðað í greinargerð. 
Meginregla þessi er enn í gildi þó reglum um meðferð, vörslu og innheimtu 
orlofsfjár hafi verið breytt og orlofsréttur aukinn.

Þessi meginregla kemur fram í gildandi lögum um orlof nr. 30/1987. í 1. 
gr. þeirra segir að allir, sem starfa í þjónustu annarra eigi rétt á orlofi og 
orlofslaunum samkvæmt lögunum. Skv. 4. gr. laganna skal orlof veitt í 
einu lagi á tilteknu tímabili almanaksársins og jafnframt að því skuli alltaf 
lokið fyrir lok orlofsársins og skv. 13. gr. er óheimilt sé að flytja áunnin 
orlofslaun milli orlofsára. Samkvæmt 3. gr. orlofslaga er orlof nú tveir 
dagar fyrir hvern unninn mánuð á síðasta orlofsári og reiknast hálfur 
mánuður eða meira heill mánuður en skemmri tími telst ekki með. Það 
telst unninn mánuður þótt maður sé frá vinnu vegna veikinda eða slysa ef 
hann fær greitt kaup á meðan eða er í orlofi.

Frítökuréttur án greiðslu er þannig ekki orlofsréttur eða orlofstökuréttur í 
skilningi orlofslaga.

Meginregla 13 og 14. gr. I. 95/2000 er því sú, að foreldri í fæðingarorlofi 
glatar hvorki né hættir að ávinna sér starfstengd réttindi meðan á 
fæðingarorlofi stendur. Að svo miklu leyti sem réttindi þessi eru ekki 
greidd af atvinnurekanda greiðir fæðingarorlofssjóður 80% þeirra; Á því er 
byggt að það eigi við um ávinnslu orlofs skv. orlofslögum. Úrskurður 
úrskurðarnefndar í málinu nr. 19/2003 og framkvæmd stefnda gengur 
gegn þessari meginreglu og skerðir lög- og kjarasamningsbundin 
orlofsréttindi félagsmanna aðildarfélaga ASÍ í raun um sem nemur 2 
launuðum orlofsdögum fyrir hvern þann mánuð sem tekinn er í 
fæðingarorlofi. Úrskurðurinn er einnig að þessu leiti til í andstöðu við 1. tl. 
7.gr. tilskipunar Evrópusambandsins nr. 93/104 um ákveðna þætti er 
varða vinnutíma sbr. auglýsingu nr. 285/1997 sem skyldar íslenska ríkið 
til að tryggja öllu launafólki a.m.k. 4 vikna launað árlegt orlof. Ólaunaður 
2 daga frítökuréttur fyrir hvern mánuð í fæðingarorlofi samræmist því 
ákvæði ekki.

Úrskurðurinn er einnig í andstöðu við þá reglu 7.gr. orlofslaga sem kveður 
á um greiðslu orlofs við orlofstöku en samtíma greiðsla orlofs eins og 
úrskurðurinn gerir ráð fyrir er óheimill sbr. og 2. tl. 7.gr. tilskipunar 
Evrópusambandsins nr. 93/104 sem kveður á um bann við samtíma 
greiðslu orlofs nema við starfslok.



Stefnandi byggir einnig á því, að úrskurðurinn sé í andstöðu við forsendur 
og markmið laganna um fæðingarorlof.

í svari félagsmálaráðherra við fyrirspurn á 128 löggjafarþingi 2002-2003 
kemur fram að ekki sé unnt að undanskilja ávinnslu á rétti til greiðslna í 
orlofi frá öðrum starfstengdum réttindum sem fæðingarorlof skal reiknast 
til starfstíma við mat á. Því beri Fæðingarorlofssjóði að greiða foreldrum 
orlofslaun vegna þess tíma sem þeir eru í fæðingarorlofi og njóta greiðslna 
úr sjóðnum. Félagsmálaráðherra sá sem svarar fyrirspurninni samdi og 
lagði fram lög nr. 95/2000 og ítrekaði þetta viðhorf sitt í umræðum á 
Alþingi.

Auk þess sem lög 95/2000 juku almenn fæðingarorlofsréttindi var 
markmið þeirra að jafna fæðingarorlofsréttindi þ.a. réttur beggja kynja 
skyldi vera jafn og sami réttur á opinberum og almennum vinnumakaði. 
Samkvæmt kjarasamningum ríkisstarfsmanna halda þeir áfram að ávinna 
sér rétt til orlofsgreiðslna úr hendi launagreiðanda þá mánuði sem þeir eru 
í fæðingarorlofi. Ríkisstarfsmenn njóta sömu greiðslna úr 
Fæðingarorlofssjóði og starfsmenn á almennum vinnumarkaði. Ljóst má 
því vera að sú niðurstaða úrskurðarnefndar fæðingar- og 
foreldraorlofsmála að orlofslaun séu innifalin í greiðslum sjóðsins er röng 
því fjarri lagi skulu sjóðir ríkisins tvígreiða sömu réttindi.

Það er og í engu samræmi við jöfnunarmarkmið laganna að telja 
orlofslaun vera innifalin í greiðslum Fæðingarorlofssjóðs líkt og 
úrskurðarnefndin gerir þar sem það orlofsfé sem launamanni er greitt á 12 
mánaða viðmiðunartímanum fyrir upphaf fæðingarorlofs er áunnið á 
mislöngum tíma utan viðmiðunartímabilsins. Þannig er sá hluti orlofslauna 
sem fellur á 12 mánaða viðmiðunartíma vegna þeirra foreldra sem hefja 
töku fæðingarorlofs 1. júní að 10/11 hlutum uppsafnaður orlofssparnaðar 
utan viðmiðunartímabilsins meðan hann er 1/11 hjá þeim foreldrum sem 
hefja töku fæðingarorlofs 1. september.

Markmið laga 95/2000 var einnig að hvetja foreldra til samvista með 
börnum sínum sbr. 2.gr. þeirra en því markmiði verður ekki náð ef 
greiðslum Fæðingarorlofssjóðs er þannig hagað að fæðingarorlof skerði 
lög og kjarasamningsbundin rétt og raunar skyldu til launaðs orlofs frá 
störfum m.a. í sama tilgangi.

Um aðild og kröfugerð
Fæðingarorlofssjóður er í vörslu Tryggingastofnunar ríkisins sem sér um 
reikningshald og daglega afgreiðslu sjóðsins í umboði félagsmálaráðherra 
sbr. 4.gr. laga nr. 95/2000. Forstjóri Tryggingastofnar ríkisins annast 
stjórn stofnunarinnar sbr. 4.gr. laga 117/1993. Mál þetta er því höfðað á 
hendur Tryggingastofnun ríkisins vegna Fæðingarorlofssjóðs til 
viðurkenningar á greiðsluskyldu sjóðsins.

Stefnandi er samkvæmt samþykktum sínum málsvari launafólks í 
sameiginlegum hagsmunamálum gagnvart stjórnvöldum. Ótilgreindur 
hópur launafólks í rúmlega áttatíu stéttarféjögum á almennum 
vinnumarkaði sem aðild eiga að Alþýðusambandi íslands hefur lögvarða 
hagsmuni af því að fá úrlausn dómstóla um rétt sinn til greiðslu í



fæðingarorlofi eins og þeim rétti er skipað skv. lögum 95/2000, reglugerð 
909/2000, úrskurði úrskurðarnefndar um fæðingar og foreldraorlofsmál í 
málinu nr. 19/2003 og framkvæmd Tryggingastofnunar ríkisins. 
Samkvæmt 25. gr. laga nr. 91/1991 höfðar Alþýðusamband íslands því 
mál þetta í eigin nafni til viðurkenningar tiltekinna lögvarinna og vel 
afmarkaðra réttinda félagsmanna sinna.

Um málskostnað
Um málskostnað úr hendi stefnda vísast til meginreglna 21.kafla I. 
91/1991.

Framlögð skjöl
Auk stefnu mun stefnandi leggja fram úrskurð úrskurðarnefndar í 
fæðingar- og foreldraorlofsmálum í málinu nr. 19/2003, þingskjal 1127, 
574 mál 128. löggjafarþings og endurrit úr þingræðum.

Skýrslugjöf
Eins og mál þetta liggur fyrir sér stefnandi ekki sérstaka ástæðu til 
skýrslugjafar fyrir dómi.

Áskilnaður
Stefnandi áskilur sér rétt til þess að koma að frekari gögnum, 
málsástæðum og vitnisburði undir rekstri málsins þ.m.t. fyrir Hæstarétti 
allt eftir því sem tilefni gefst til.

Málflutningsumboð og fyrirkall
Fyrir hönd stefnanda flytur^ mál þetta Magnús M. Norðdahl hrl., 
deildarstjóri lögfræðideildar ASÍ.

Fyrir því stefnist hér með Karli Steinari Guðnasyni, Heiðarbrún 8, Keflavík, 
kt. 270539-2549, forstjóra fyrir hönd Tryggingastofnunar ríkisins vegna 
Fæðingarorlofssjóðs til þess að mæta í Héraðsdómi Reykjavíkur, sem 
háður verður í húsnæði Héraðsdóms Reykjavíkur, dómhúsinu v/ 
Lækjartorg í Reykjavík, dómssal 102, þriðjudaginn 24. febrúar 2004 kl.
10.00 árdegis, þá er mál þetta verður þingfest, svara þar til saka, leggja 
fram gögn og þola dóm. Skorað er á stefnda að koma fyrir dóm þá er mál 
þetta verður þingfest en sæki hann ekki þing má búast við því að 
útivistardómur gangi.

Reykjavík 21. janúar 2004,

Magnús M. Norðdahl hrl.

Mér löglega birt fyrir hönd stefnda 
og fallið frá stefnubirtingarfresti,


