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Efni: Frv. til I. um br. á I. um fæðingar- og foreldraorl. og öðrum 
lögum (855. mál).

Verslunarráð íslands þakkar nefndinni fyrir það tækifæri að fá að 
veita umsögn um ofangreint frumvarp.
Þegar frumvarp um lög um fæðingar- og foreldraorlof var lagt fram á 
vordögum árið 2000 benti Verslunarráð á, með skriflegri umsögn og 
ábendingum á nefndarfundi, ýmsa alvarlega galla á frumvarpinu. Það 
sem helst blasti við voru gífurleg útgjöld sem myndu fylgja 
frumvarpinu. Þá vakti Verslunarráð athygli á því að hugmyndir 
frumvarpshöfunda um útgjöld fæðingarorlofssjóðs væru óraunhæfar 
og kostnaður í meira lagi vanmetinn. Nú er svo komið að spár ráðsins 
um greiðsluerfiðleika fæðingarorlofssjóðs hafa ræst. Því fagnar 
Verslunarráð ofangreindu frumvarpi sem miðar að nokkru leyti að þvi 
að bregðast við raunverulegum vanda sjóðsins. Verslunarráð telur þó 
ekki nóg að gert og þá leið sem valin er, að skerða tekjur 
atvinnuleysistryggingasjóðs, ekki heppilega til lengri tíma litið. í 
athugasemdum með frumvarpinu eru ekki færð rök fyrir þeirri 
fullyrðingu að staða atvinnuleysistryggingasjóðs sé það sterk að 
óhætt sé að lækka greiðslur inn í þann sjóð.

Hjá Tryggingastofnun hefur verið unnið að því að kanna áhrif þess á 
fæðingarorlofssjóð ef hámark væri á greiðslum úr sjóðnum. Með því 
að setja markið við þá 15% tekjuhæstu „kúnna“ sjóðsins árið 2003 
væri hámarksgreiðsla úr sjóðnum miðuð við kr. 277.889 
mánaðarlaun. Þannig væri hægt að lækka útgjöld sjóðsins árið 2003 
um 500 milljónir króna. Væri lágmarkið lægra, t.d. þannig að 
einstaklingi yrði ekki greitt hærra úr sjóðnum en kr. 225.000 á 
mánuði, væri hægt að minnka útgjöld sjóðsins um tæpar 700 
milljónir. Um leið og þakið er fært niður fyrir þessa fjárhæð lækka 
útgjöld sjóðsins mjög hratt. Ofangreint frumvarp kveður á um 
hámarksgreiðslu úr sjóðnum sem nemur kr. 480.000. Með þeirri 
aðgerð, ásamt öðrum breytingum, er því spáð að útgjöld sjóðsins 
lækki einungis um 150 milljónir. Verslunarráð hefði talið rétt að hafa 
umrædda hámarksfjárhæð lægri ef markmið frumvarpsins um að 
draga úr útgjöldum sjóðsins á að nást.
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Allt að einu fagnar Verslunarráð því að nú sé reynt að bregðast við 
þeirri staðreynd að fæðingarorlofssjóður er fjárfrekur.

Verslunarráð vakti á sínum tíma einnig athygli á ýmsum 
misnotkunarmöguleikum í kerfi eins og fæðingarorlofinu. Með 
ofangreindu frumvarpi er að nokkru leyti reynt að takast á við þann 
vanda.

Verslunarráð hveturtil þess að frumvarpið nái fram að ganga.

Virðingarfyllst,

f.h. Verslunarráðs íslands,



Nefndasvið Alþingis 
Félagsmálanefnd
b/t Stefáns Árna Auðólfssonar, nefndarritara 
Austurstræti 8 - 1 0  
150 Reykjavík

Reykjavík, 16. apríl 2004.

Efni: Frv. til I. um br. á I. um húsnæðismál nr. 44/1998 (785. mál) 
og frv. til I. um br. á I. um greiðsluj. fasteignaveðlána (829. mál).

Verslunarráð íslands þakkar nefndinni fyrir það tækifæri að fá að 
veita umsögn um ofangreind frumvörp sem fjallað er hér um í einu 
lagi enda nátengd.
Verslunarráð gerir ekki athugasemdir við þá formbreytingu sem 
frumvörpin mæla fyrir um. Það vekur þó athygli ráðsins að í 5. gr. 
fyrrnefnda frumvarpsins er lögð til orðalagsbreyting sem ekki er 
nægilega gert grein fyrir í athugasemdum. Erfitt er að átta sig á því 
hvort hér er um eiginlega efnisbreytingu að ræða, þ.e. hvort í 
íbúðalánasjóður sinni raunverulega í einhverjum tilvikum t.d. 
innheimtu. Verslunarráð sér ekki ástæðu til að afnema skyldu 
íbúðarlánasjóðs til að semja við lánastofnanir um afgreiðslu og 
innheimtu lána, og mæla einungis fyrir um heimild til þessara 
samninga. Hér er þó kannski verið að vísa til þess að sjóðurinn 
afgreiði lánin sjálfur.
Með þessum frumvörpum telur Verslunarráð enn frekari rök fyrir því 
að fjármögnun húsnæðiskaupa verði komið í hendur fjármálastofnana 
og vonar að hér sé stigið skref í þá átt.

Virðingarfyllst,
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