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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 95/2000, um 
fæðingar- og foreldraorlof, og lögum nr. 113/1990, um tryggingagjald, með síðari 
breytingum, o.fl.

Með visan til bréfs félagsmálanefndar Alþingis, dags. 6. apríl 2004, er hér með komið á 
íramfæri athugasemdum Tryggingastofnunar ríkisins við ofangreint frumvarp.

Tryggingastofnun fagnar tillögu frumvarpsins um að lengja lágmarkstíma 
fæðingarorlofs úr viku í tvær vikur og telur Tryggingastofnun jafnvel ástæðu til að 
lengja lágmarkstimann i allt að mánuð.
Fæðingarorlofssjóður hefur tekið tillit til óska umsækjenda um að gerðar verði 
breytingar á umsókn þeirra um fæðingarorlof varðandi tímalengd orlofsins og 
skiptingu þess. Reynslan hefur sýnt að umsækjendur, einkum feður, óska oft eftir að 
gera breytingar á því sem þeir upphaflega óskuðu eftir eða setja jafnvel ekki fram 
fastmótaðar óskir með fyrstu umsókn. Það hefur berlega komið í ljós að mikil aukin 
vinna fylgir því fyrir starfsmenn Fæðingarorlofssjóðs þegar einstaklingar eru jafnvel 
að skipta fæðingarorlofí sínu upp í 12 einingar. Þá má ljóst vera að því styttra sem 
fæðingarorlof er hveiju sinni þeim mun erfiðara er að fylgjast með því að 
umsækjandinn leggi niður störf. Auk þess sem ætla verður að markmið laganna um 
fæðingar- og foreldraorlof náist betur við lengri samfelldri orlofstöku.

2. gr.
Tryggingastofnun telur 2. gr. frumvarpsins fela í sér breytingu til bóta.

3. gr.
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4. gr.

1. mgr. 4. gr.
Tryggingastofnun fagnar því að kveðið verði skýrar á um það hvað átt sé við með 
upphafsdegi fæðingarorlofs. Þó er vert að hafa í huga að ákvæði frumvarpsins getur 
haft í för með sér þrengingu á rétti foreldra frá því sem verið hefur í framkvæmd ef 
einungis er litið til áætlaðs fæðingardags bams en ekki fæðingardags þess. A f þessum 
sökum vill Tryggingastofnun leggja til að bætt verði inn í ákvæðið fæðingardegi 
bams, t.d. með þeim hætti að 1. málsliður verði svohljóðandi: “Foreldri, sbr. 1. mgr.
1. gr., öðlast rétt til greiðslna úr Fæðingarorlofssjóði eftir að hafa verið samfellt í sex 
mánuði á innlendum vinnumarkaði fyrir áætlaðan fæðingardag bams eða fæðingardag 
bams, eftir því sem skapar foreldrinu meiri rétt, eða þann tíma þegar bam kemur inn á 
heimili við ættleiðingu eða varanlegt fóstur, sbr. 2. og 4. mgr. 8. gr.”

2. mgr. og 4. mgr. 4. gr.
Sem framkvæmdaraðili fagnar Tryggingastofhun þeim breytingum sem felast i 2. 
mgr. 4. gr. frumvarpsins. Ætla má að breytingar þessar verði bæði til að einfalda störf 
Fæðingarorlofssjóðs og leiða til þess að auðveldara verði að miða greiðslur úr 
Fæðingarorlofssjóði við rauntekjur umsækjenda, en borið hefur á því að umsækjendur 
reyni að sýna laun sín sem hæst á viðmiðunartímabilinu. A hinn bóginn telur 
Tryggingastofnun sér jafnframt skylt að benda á að bæði 2. mgr. og 4. mgr. 4. gr. 
frumvarpsins geta falið í sér mismunum eftir því hvenær árs bam fæðist. Þá er ástæða 
til að benda á að 2. mgr. 4. gr. getur leitt til lækkunar greiðslna til foreldra í 
fæðingarorlofí þar sem ekki virðist vera gert ráð fyrir að tekið verði tillit til 
launaþróuriar frá þvi viðmiðunartímabili lýkur og þar til að bam fæöist, en sá timi 
getur orðið allt að einu ári. Þá mun lenging viðmiðunartímabildsins væntanlega einnig 
leiða til lækkunar á greiðslum í fæðingarorlofi. Með lengingu viðmiðunartímabilsins 
eru einnig auknar likur á skörun fæðingarorlofa sem myndi hafa áhrif til lækkunar 
greiðslna i fæðingarorlofi fyrir tiltekna hópa foreldra en ekki aðra og myndi þannig 
skapast aukin mismunun á milli þessara hópa.

9. mgr. 4. gr.
Tryggingastofnun leggur til að bætt verði við 1. málslið málsgreinarinnar þannig að 
hann verði svohljóðandi: “Réttur foreldris til greiðslna i fæðingarorlofi er bundinn 
því að foreldri uppfylli skilyrði um rétt til fæðingarorlofs skv. 8. gr. og leggi niður 
störf í samræmi við þá tilhögun fæðingarorlofs sem ákveðin hefur verið skv. 10. gr.” 
Tryggingastofnun telur fulla ástæðu til að kveða á um það skýrt í lögunum að 
óheimilt sé að stunda launuð störf samhliða því að fá greiðslur úr Fæðingarorlofssjóði 
umfram það skerta starfshlutfall sem ákveðið hefur verið að vinna samhliða 
fæðingarorlofi.

I 9. mgr. er enn fremur kveðið á um að greiðslur frá vinnuveitanda sem eru hærri en 
nemi mismun greiðslna úr Fæðingarorlofssjóði og meðaltals heildarlauna foreldris 
skuli koma til frádráttar greiðslum úr Fæðingarorlofssjóði. Tryggingastofhun óskar 
að kveðið verði skýrt á um framkvæmd þessa frádráttar annað hvort í lögum eða 
reglugerð.



10. mgr. 4. gr.
Tryggingastofhun leggur til að bætt verði við 1. málslið málsgreinarinnar þannig að 
hann verði svohljóðandi: “Foreldri á innlendum vinnumarkaði sem á rétt til
fæðingarorlofs skv. 8. gr. en uppfyllir ekki skilyrði 1. mgr. á rétt á fæðingarstyrk skv. 
18. gr., sbr. þó 9. mgr. 19. gr, enda leggi foreldrið niður störf þann tíma sem 
fæðingarstyrkur er greiddur.”

í 10. mgr. er enn fremur kveðið á um að greiðslur frá vinnuveitanda sem eru hærri en 
nemi mismun fjárhæðar fæðingarstyrks og meðaltals heildarlauna foreldris skuli 
koma til frádráttar styrknum. Tryggingastofnun óskar að kveðið verði skýrt á um 
framkvæmd þessa frádráttar annað hvort í lögunum eða reglugerð. Jafnframt vill 
Tryggingastofnun benda á að greiðsla fæðingarstyrks er það lág fjárhæð að fái 
foreldri greiðslur frá vinnuveitanda á sama tíma og hann fær greiddan fæðingarstyrk, 
kann að vera mjög erfitt að sjá hvort störf hafi verið lögð niður.

6. gr.
Tryggingastofhun óskar eftir því að verksvið og hlutverk Tryggingastofnunar og 
Fæðingarorlofssjóðs annars vegar og skattyfirvalda og innheimtuaðila hins vegar 
verði skilgreint itarlega í lögunum eða reglugerð, svo framkvæmd þeirra ákvæða sem 
6. gr. hefur að geyma geti gengið sem best fyrir sig.

3. mgr. a-liður 6. gr.
Hér leggur Trvggingastofnun til að bætt verði við nýjum málslið svohijóöandi: "bnn 
fremur er heimilt að skuldajafna ofgreiddum greiðslum úr Fæðingarorlofssjóði á móti 
síðar tilkomnum rétti til fæðingarorlofs.”

8. gr. 

b-liður 8. gr.
Tryggingastofnun telur að það að gera lögheimili á Islandi að skýlausu skilyrði fyrir 
fæðingarstyrk vera til þess að gera heimild til fæðingarstyrks skýrari.
Á hinn bóginn vill Tryggingastofnun vekja athygli á að í framkvæmd og samkvæmt 
úrskurðum úrskurðamefndar i fæðingar- og foreldraorlofsmálum hefur 
undanþáguákvæði 13. gr. reglugerðar nr. 909/2000, um greiðslur úr 
Fæðingarorlofssjóði og greiðslu fæðingarstyrks, ekki bara átt við um námsmanninn 
sjálfan heldur og maka hans sem flytur með honum erlendis. Þannig hefur maki 
námsmanns, sem sjálfur er ekki í námi og ekki á vinnumarkaði, fengið greiddan 
fæðingarstyrk (lægri styrk). Þegar reglugerðarákvæðið er flutt með þeim hætti sem 
frumvarpið gerir ráð fyrir inn i 19. gr. laganna, sem varðar fæðingarstyrk til foreldra i 
fullu námi, og um leið er búið að gera lögheimilisákvæðið í 18. gr. skýlausara, virðist 
vera búið að girða fyrir þann möguleika að maki námsmanns sem flytur erlendis 
vegna náms eigi rétt á fæðingarstyrk. I þessu sambandi þykir rétt að benda á að með 
þessum hætti er verið að mismuna mökum námsmanna eftir því hvar þeir eru í námi.



Sé nám stundað utan Norðurlandanna getur námsmaðurinn og maki hans átt áfram 
lögheimili hér á landi, en námsmenn á Norðurlöndum og fjölskyldur þeirra verða að 
flytja lögheimili sitt til námslandsins. A f þessum sökum telur Tryggingastofnun 
umhugsunarvert hvort bæta eigi inn í b-lið 8. gr. undanþáguákvæði sem eigi við um 
maka námsmanna erlendis.

9-gr.
Tryggingastofnun telur rétt að ákvæði reglugerðar verði færð í lög eins og lagt er til i 
frumvarpinu.

i° . gr.
A f lestri laganna verður ekki ráðið með ótvíræðum hætti hvað talist geti brot á 
lögunum, nema þá ákvæði lokamálsgreinar 5. gr. frumvarpsins þar sem segir að 
foreldri beri að tilkynna Tryggingastofhun ríkisins skriflega um breytingu á töku 
fæðingarorlofs. I athugasemdum með frumvarpinu segir að refsiákvæði þessu sé 
einkum ætlað að eiga við þegar foreldrar leggja ekki niður störf er þeir taka 
fæðingarorlof og þiggja engu að síður greiðslur úr Fæðingarorlofssjóði fyrir sama 
tímabil.
Tryggingastofnun telur að eigi lög um fæðingar- og foreldraorlof að hafa að geyma 
refsiákvæði verði þau að hafa að geyma skýrara ákvæði um það hvað sé brot á 
lögunum. Því telur Tryggingastofnun að réttast væri að kveða á um það berum orðum 
í lögunum að óheimilt sé að stunda launuð störf samhliða því að fá greiðslur úr 
Fæðingarorlofssjóði umfram það skerta starfshlutfall sem ákveðið hefur verið að 
vinna samhliða fæðingarorlofi og að óheimilt sé að stunda launuð störf samhliða 
greiðslu fæðingarstyrk, sbr. áður framkomnar athugasemdir við 9. og 10. mgr. 4. gr. 
Enn fremur telur Tryggingastofhun að refsiákvæði laganna ætti að vera skýrt með 
þeim hætti að þar væri tilgreint brot á hvaða ákvæðum laganna gæti varðað sektum og 
að lokum að i refsiákvæðinu kæmi fram að “með brot gegn lögum þessum skal farið 
að hætti opinberra mála”.

Auk þeirra breytinga sem lagðar eru til í frumvarpinu vill Tryggingastofnun koma á 
framfæri atriðum sem stofiiunin telur að betur mættu fara í lögum um fæðingar- og 
foreldraorlof.

í fyrsta lagi leggur Tryggingastofnun til að við 12. gr. verði bætt innan hvaða 
tímamarka réttur til fæðingarorlofs vegna andvanafæðingar og fósturláts sé til staðar 
og væri það til samræmis við ákvæði 8. gr. laganna og 2. gr. frumvarpsins þar sem 
kveðið á er um tímamörk vegna fæðingar lifandi bama. Varpar Tryggingastofnun 
fram þeirri hugmynd að við 12. gr. bætist ný málsgrein svohljóðandi: “Réttur til 
fæðingarorlofs vegna andvanafæðingar eða fósturláts fellur niður 6 mánuðum eftir 
andvanafæðingu eða fósturlát”.

í öðru lagi skal á það bent að með lögum nr. 121/2003 um breytingu á lögum nr. 
113/1990 um tryggingagjald, sem tóku gildi 1. janúar sl., voru felld brott ákvæði sem



vörðuðu lögbundið framlag vegna séreignaspamaðar. Lögbundið mótframlag er því 
ekki lengur til í íslenskum lögum og því leggur TR til að síðari málsliður 1. mgr. 14. 
gr. laga um fæðingar- og foreldraorlof verði felldur brott.

í þriðja lagi telur Tryggingastofnun rétt að vekja athygli á að þingfest hefur verið í 
héraðsdómi Reykjavíkur steíha Alþýðusambands íslands gegn Tryggingastofhun 
ríkisins vegna Fæðingarorlofssjóðs, þar sem gerðar eru þær dómkröfur að viðurkennt 
verði með dómi að Tryggingastofnun ríkisins vegna Fæðingarorlofssjóðs beri að 
greiða foreldrum 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. 
Tryggingastofnun mun krefjast sýknu af stefnukröfum þessum og byggir m.a. á því að 
í lögum um fæðingar- og foreldraorlof er hvergi getið um greiðslu orlofslauna vegna 
greiðslna til foreldra i fæðingarorlofi. Eins og fyrr segir telur Tryggingastofiiun rétt 
að vekja athygli löggjafans á þessum málaferlum nú þegar lög um fæðingar- og 
foreldraorlof eru til endurskoðunar og gefa þannig löggjafanum kost á að taka 
ákvörðun um það hvort greiða skuli orlofslaun af greiðslum úr Fæðingarorlofssjóði 
eða ekki og taka á því með beinu ákvæði í lögunum tengdu 2. mgr. 14. gr. laganna.

I fjórða lagi leggur Tryggingastofnun til að við 20. gr. verði bætt innan hvaða 
tímamarka réttur til fæðingarstyrks vegna andvanafæðingar og fósturláts sé til staðar 
og væri það til samræmis við ákvæði 1. mgr. 18. gr. og 1. mgr. 19. gr. laganna, þar 
sem kveðið er á um að tímamörk vegna fæðingar lifandi bama. Varpar 
Tryggingastofnun fram þeirri hugmynd að við 20. gr. bætist ný málsgrein 
svohljóðandi: “Réttur til fæðingarorlofs vegna andvanafæðingar eða fósturláts fellur 
niður 6 mánuðum eftir andvanafæðingu eða fósturlát”.

I fimmta lagi vill Tryggingastofnun, vegna 3. mgr. 33. gr. laga um fæðingar- og 
foreldraorlof þar sem kveðið er á um að greiðslur fiá öðmm ríkjum vegna sömu 
fæðingar og fyrir sama timabil komi frádráttur við greiðslu úr Fæðingarorlofssjóði 
skv. 13. gr. og greiðslu fæðingarstyrks skv. 18. og 19. gr., vekja athygli á úrskurði 
úrskurðamefndar fæðingar- og foreldraorlofsmála í máli nr. 55/2003, þar sem fallist 
var á það með kæranda málsins að hann, sem átti rétt á fæðingarstyrk námsmanna, 
ætti rétt á að taka sameiginlegan rétt foreldra hérlendis, þegar maki hans átti rétt á 
fæðingarorlofi erlendis og verður ekki annað ráðið af úrskurðinum en að þessi réttur 
þess foreldris til að taka sameiginlega réttinn hérlendis sé óháður því hversu mikill 
réttur maka hans er erlendis.
Telur Tryggingastolhun æskilegt að löggjafinn taki á þessu með skýrum hætti og þá 
annað hvort þannig að taka fram að maki þess sem á rétt á fæðingarorlofi erlendis eigi 
rétt á að taka sameiginlega réttinn hér á landi að fullu eða með því að taka fram að í 
slíkum tilvikum skuli taka tillit til þess hversu mikinn rétt hitt foreldrið eigi erlendis.

I sjötta lagi leggur Tiyggingastofnun til að í lög um fæðingar- og foreldraorlof verði 
bætt inn ákvæði sem veiti Fæðingarorlofssjóði heimild til að leita upplýsinga og



gagna frá þriðja aðila, t.d. vinnuveitanda umsækjanda, skóla og lánasjóði, til að 
ákveða rétt umsækjanda.

Að lokum vill Tryggingastofnun í sjöunda lagi vekja athygli á þeim mismun sem felst 
í ákvæðum 6. mgr. 8. gr. og 4. mgr. 18. gr. laganna. Samkvæmt 6. mgr. 8. gr. laganna 
nægir umgengnisréttur forsjárlauss foreldris til greiðsluréttar úr Fæðingarorlofssjóði, 
en til að umsækjendur um fæðingarstyrk geti fengið greiðslur verða þeir að hafa forsjá 
bams eða sameiginlega forsjá með hinu foreldrinu, sbr. 4. mgr 18. gr.

Virðingarfyllst

Karl Steinar Guðnason 
forstjóri


