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-----Original Message-----
From: stefanaau [mailto:stefanaau@althingi.is]
Sent: 19. apríl 2004 22:50 
To: Sigridur L. Baldursdottir 
Cc: hanna.sigridur.gunnsteinsdottir 
Subject: spumingar Jóhönnu Sig

Þær spumingar sem Jóhanna Sig. hefur beðið mig að koma á framfæri eru 
eftirfarandi:

Fá mat á því hvað lenging viðmiðunar tímans úr 12 mán í 24 mán hefur 
einstaka hópa? Taka dæmi - og hvort og þá hvaða hópar geta lent í 
skerðingu?

Skerðir fæðingarorlof örorkulífeyri, umönnunarbætur eða aðrar greiðslur 
TR? Ef svo er er ástæða til að breyta því?

Hve margir einstaklingar hafa fengið skertar orlofsgreiðslur eftir 
fæðingarorlof og um hve háar fjárhæðir er að ræða frá upphafi ef 
orlofssjóður þyrfti að endurgreiða þessum einstaklingum orlofsfé?

Kv
St

Stefán Ami Auðólfsson 
nefhdarritari

Sæll Stefán

Við höfum tekið saman svör við spumingunum sem þú sendir okkur og eru 
þau meðfylgjandi. Fyrst vildum við þó ítreka að við fögnum frumvarpinu 
enda teljum við að það geri okkur á margan hátt auðveldara um vik að 
sinna okkar verki og stuðla að góðri framkvæmd laganna. Þá erum við 
þeirrar skoðunar að þær breytingar sem þar eru lagðar til standi vel með 
meginmarkmiðum laganna.

1. Lenging viðmiðunartimans úr 12 mánuðum í 24 getur haft margbreytileg 
áhrif hjá einstaklingum bæði til hækkunar og lækkunar greiðslna úr 
Fæðingarorlofssjóði. Þannig mun breytingin t.d. hafa áhrif til hækkunar 
hjá þeim sem minnka við sig starfshlutfall eða missa atvinnu og eiga
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rétt á atvinnuleysisbótum á síðari hluta viðmiðunartímans eða að honum 
loknum, en tímabilið miðast í frumvarpinu við tekjuár. Vegna almennrar 
þróunar launa eru hins vegar nokkrar líkur á að þessi breyting hafi 
áhrif til lækkunar. Lenging viðmiðunartimabilsins mun einnig auka líkur 
á skörun fæðingarorlofa sem gæti komið misjafnlega niður eftir því hvort 
foreldrar hafa fengið mismun launa og fæðingarorlofs greiddann eða ekki. 
En eins og fram kom á fundi með félagsmálanefnd þá mun lenging 
tímabilsins vissulega gera mönnum erfiðara um vik að sýna í umsóknum 
sínum til fæðingarorlofssjóðs hærri tímabundnar tekjur til þess að hafa 
áhrif á greiðslur í fæðingarorlofi.

2. Greiðslur úr fæðingarorlofssjóði fara ekki saman með greiðslu 
örorkulífeyris og tengdum greiðslum svo sem tekjutryggingu, 
tekjutryggingarauka eða bamalífeyri, né með umönnunargreiðslum vegna 
bama. TR hefur vakið athygli á þessu og lagt til að hugað verði að 
breytingum á þessu í þá veru að greiðslumar fari saman en greiðslur úr 
fæðingarorlofssjóði skerði greiðslur lífeyris eins og um atvinnutekjur 
væri að ræða.

3. TR skráir ekki upplýsingar um orlofsgreiðslur einstaklinga, ekki er 
spurt um þær á umsóknareyðublaði. Þá berast upplýsingar um 
orlofsgreiðslur að loknu fæðingarorlofi ekki TR. Því er okkur ekki 
mögulegt að svara þessari spumingu.


