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Efni: Umsögn um hjálagt frumvarp til laga um fæðingar- og foreldraorlof og 
tryggingagjald, 855.mál.

Undirritaður mætti á fund félagsmálanefhdar þann 20. apríl 2004.

Undirritaður bennti á að í frumvarpinu væri ekki gert ráð fyrir því að mæður ófeðraðra 
bama, eða mæður þeirra bama þar sem feður hefðu ekki áhuga né vilja til að taka þátt í 
uppeldi bama sinna og þar með talið að nýta sér rétt sinn til fæðingarorlofs, gætu fengið 
þá mánuði sem faðir hefði annars rétt á.

Telja má eðlilegt að móðir geti nýtt sér þá þrjá mánuði sem um ræðir.
Hjá bömum sambúðar- og hjónafólks hafa foreldrar þann möguleika að vera heima með 
bamið í níu mánuði samanlagt en móðir ,ófeðraðs bams eða þar sem faðir gefur ekki kost 
á sér í uppeldi, getur einungis boðið baminu að vera heima í sex mánuði, án frekari 
skerðingar á fæðingarorlofslaunum við lengingu fæðingarorlofs.

Sá hópur sem um ræðir er ekki stór en hann er til staðar.

Árið 2002 eru alls 148 ófeðruð böm á aldrinum 0-18 ára. (Heimild: Tryggingastofnun 
Ríkisins)

í samantekt undirritaðs eru að jafiiaði um 25-35 faðemismál höfðuð á íslandi, hluti þeirra 
er vegna afneitunar föðurs, en önnur þar sem ekki er endilega ljóst hver faðirinn er.

í mörgum þeim málum þar sem faðemismál er höfðað, er ástæðan sú að faðir hefur engan 
vilja til að gangast við baminu, sinna uppeldi þess né taka fæðingarorlof vegna fæðingu 
bamsins.

Þvi má ætla að til að jafna hlut þeirra bama sem um ræðir, skal gefa móður þeirra þann 
kost að nýta þá þrjá mánuði sem faðir hefði annars rétt til.

Skal tekið framm að vegna tímaskorts, gafst stjóm FEF gafst ekki sá kostur að koma með 
umsögn á ofangreint mál. Heldur er um ræða alit formanns.
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