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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um fæðingar- og foreldraorlof og lögum nr. 
113/1990, umtryggingagjald, 855. mál.

Samtökum atvinnulífsins hefur borist ofangreint frumvarp til umsagnar en því er ætlað að 
styrkja fæðingarorlofskerfið og koma böndum á útgreiðslur úr fæðingarorlofssjóði auk þess 
sem lagðar eru til breytingar á fjármögnun hans.

Samtök atvinnulífsins telja ljóst að nauðsynlegt er að bregðast við brýnum fjárhagsvanda 
sjóðsins. Hámarksgreiðsla á mánuði til starfsmanns í fæðingarorlofi er það há samkvæmt 
fnunvarpinu að tæplega getur verið ástæða til að óttast að sú ákvörðun hafi neikvæð áhrif á 
jafnréttismarkmið frumvarpsins. Þak á greiðslur er einnig nauðsynlegt vegna óskýrrar og 
rúmrar afmörkunar laganna á viðmiðunarlaunum. Minna má á að samtökin hafa frá upphafi 
bent á að setja þurfi þak á greiðslur úr sjóðnum, meðal annars með tilliti til áhrifa 
óhefðbundinna launagreiðslna.

Fjármögnun fæðingarorlofssjóðs og tilfærslur á tryggingargjaldi frá atvinnuleysis- 
tryggingasjóði valda áhyggjum. Samtök atvinnulífsins óttast að sú fjármögnun sem skilin er 
eftir fyrir Atvinnuleysistryggingasjóð muni ekki reynast nægjanleg og því vofi yfir hætta á 
gjaldahækkun fyrir atvinnulífið vegna þeirra skuldbindinga sem byggðar hafa verið upp í 
báðum þessum kerfum. Samtökin telja á hinn bóginn óeðlilegt að fjármagna eina ríkisstofhun 
með tryggingagjaldi svo sem gert hefur verið með Vinnuefíirlit ríkisins.

Loks er rétt að gera athugasemd við það að áfram fái báðir foreldrar að vera í fæðingarorlofi.
Slikt er einungis eðlilegt takmarkaðan tíma orlofsins en fer að öðru leyti gegn markmiðinu um 
að tryggja bami samvistir við foreldri í sem lengstan tíma. Samtök atvinnulífsins telja brýnt 
að inn í lögin komi ákveðnari stefnumörkun um að tilgangur laganna sé að bam njóti 
umönnunnar föður og móður. Inn í 8. gr. frumvarpsins komi að foreldrar eigi sjálfstæðan rétt 
til fæðingarorlofs í allt að þijá mánuði hvort um sig til að annast bam sitt. Verulega skortir á 
að þetta atriði sé áréttað í lögunum sem er til þess fallið að ýta undir misnotkun.
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