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Akureyri 10. desember 2009,

Efni: umsögn um 273 mái, þskj. 314, og um 274 mál, þskj. 315, 138. lþ.

Með tölvubréfí dags. 8. desember 2009» óskaði félags- og tryggingamálanefnd eftir umsögn 
Jafnréttisstofu um frv. til laga um breytingu á lögum nr. 54/2006, um atvinnuleysistryggingar, 
lögum nr. 40/1991, um félagsþjónustu sveitarfeálga, og lögum nr. 95/2000, um fæðingar- og 
foreldraorlof, með síðari breytingum, mál nr. 273, þskj. 314, 138. Iþ. Þess var óskað að umsögn 
bærist ekki síðar en á hádegi 11. desember 2009.
Fresturinn sem gefínn var til þess að veita umsögn um frumvarpið var svo stuttur að ekki voru tök 
á því á Jafhréttisstofu að fara ítarlega yfír frumvarpið. Jafhréttisstofa telur mjög brýnt að 
löggjafínn gæti að því að þau úrræði og þær leiðir sem fjallað eru um í frumvarpinu nýtist bæði 
konum og körlum og að viðurlög og regluverk komi ekki verr niður á öðru kyninu en hinu.

Með tölvubréfí dags. 8. desember 2009, óskaði félags- og tryggingamálanefnd eftir umsögn 
Jaftiréttisstofu um frv. til laga um breytingu á lögum um almannatryggingar, lögum um félagslega 
aðstoð, lögum um Ábyrgðarsjóð launa, lögum um fæðingar- og foreldraorlof, lögum um málefni 
aldraðra og lögum um húsnæðismál, með síðari breytingum, mál nr. 274, þskj. 315, 138. Iþ Þess 
var óskað að umsögn bærist ekki síðar en á hádegi 11. desember 2009. Með tölvubréfi 8. 
desember 2009 var fulltrúi Jafnréttisstofo jafnframt boðaður á fund félags- og 
tryggingamálanefndar fímmtudaginn 10. desember 2009, milli kl. 18:00 og 20:00. Fundarboðið 
kom með svo stuttum fyrirvara að Jafnréttisstofa getur ekki sent fuiltrúa sinn á fimd nefndarinnar, 
því miður. Jafhréttisstofa er staðsett á Akureyri, sem kunnugt er, og því nauðsyn á nokkrum 
fyrirvara, til þess að mögulegt sé að senda fulltrúa á fund nefnda þingsins.
Um frumvarpið í heiid er það að segja að fresturinn sem gefínn var til þess að veita umsögn um 
frumvarpið var svo stuttur að ekki voru tök á því á Jafnréttisstofu að fara ítarlega yfír frumvaipið. 
Jafnréttisstofa telur mjög brýnt að löggjafínn gæti að því að þau úrræði og þær leiðir sem fjallað 
eru um í frumvarpinu nýtist bæði konum og körlum og að skerðing á réttindum komi ekki verr 
niður á öðru kyninu en hinu.

Jafiiréttisstofa gerir IV. kafla laganna, um breytingu á lögum nr. 95/2000, um fæðingar- og 
foreldraorlof, með síðari breytingum, að sérstöku umQöllunarefni. í frumvarpinu er lagt til að



foreldrum verði gert að fresta i 36 mánuði töku á einum af 3 mánuðum sem foreldrar geta skipt á 
milli sín. Eftir stendur að möðirin á þá 3 mánuði, faðirinn 3 og þau geta skipt á milli sin 2 
mánuðum. Liklegast er að í flestum tilvikum verði þetta þannig að móðirin taki þá 5 mánaða orlof 
og faðirinn hafi sína þijá óskerta, Ekkert er Ijóst um það hvort foreldrar myndu yfirieitt taka 
síðasta mánuðinn þegar bam er á bilinu 3 til 5 ára eins og lagt er til. Jafnréttisstofa telur að hér sé 
í raun verið að stytta fæðingarorlofstímann úr 9 í 8 mánuði, og þannig að mæður fái einungis 5 
mánuði. Það er andstætt því sem heilbrigðisstéttir hafa talað fyrir og því sem almennt er mælt 
með, þ.e. því að böm séu einungis á bijósti fyrstu 6 mánuðina. Ef móðirin þarf að fara að vinna 
eftir 5 mánuði er ljóst að það mun í mörgum tilvikum koma í veg fyrir að bamið njóti bestu 
umönnunar og næringar. Þessi breyting, ásamt þeirri lækkun á greiðslum til foreldra, sem þegar 
er orðin, gerir það að verkum að raunverulega er verið að hrófla við því kerfi sem við hér á landi 
höfiim stært okkur af á alþjóða vettvangi. Fæðingarorlofið verður þá orðið mjög stutt hér og það 
er ekki orlof vegna fæðingar að taka einn orlofsmánuð þegar bam er á aldrinum 3 til 5 ára. Slíkur 
tími nýtist þá alls ekki í kringum fæðingu bams og stendur því ekki undir nafni.
Jafnréttisstofa leggst gegn þeim breytingum sem lagðar eru til í frumvaipinu á lögum nr, 95/2000 
um fæðingar- og foreldraorlof. Jafnframt beinir Jafhréttisstofa þeim tilmælum til löggjafans að 
annarra leiða verði leitað til þess að bæta fjárhagslega stöðu fæðingarorlofssjóðs.
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