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Efni: Umsögn BSRB um breytingu á lögum um aímannatryggingar, lögum um félagslega 
aöstoð, lögum um Ábyrgðasjóð launa, lögum um fæðingar- og foreldraorlof, Iögum um 
málefni fatlaðra og lögum um húsnæðismál, með síðari breytiugum, þskj. 315 - 274. mái.

BSRB hefur fengið til umsagnar frumvarp til laga sem mælir fyrir um breytingar á 
framangreindum lögum. Margar þeirra breytinga á lögum sem lagðar eru til með frumvarpinu eru 
að mati bandalagsins jákvæðar, en dæmi þess eru breytingar á lögum um Ábyrgðasjóð launa og 
breyting á lögum um húsnæðismál ásamt rýmkun á gildissviði úrskurðamefiidar almanna- 
trygginga þ.e. breyting á lögum um almannatryggingar.

BSRB gerir ekki efnislegar athugasemdir við ákvæði frumvarpsins að undanskildum 
fyrirhugðum breytingum á lögum um fæðingar- og foreldraorlof:

í ályktun BSRB um fyrirhugaðar breytingar á fæðingarorlofskerfínu kom meðal annars fram að 
bandalagið krefóist þess að sú spamaðarkrafa sem hefur verið lögð á fæðingarorlofssjóð verði 
endurskoðuð.

Markmið fæðingarorlofslaganna er að tryggja að bam og foreldrar geti notið samvista. Einnig er 
lögunum ætlað að tryggja samræmingu Qöískyldu- og atvinnulífs foreldra, E f ákveðið verður að 
lækka þak greiðslna í fæðingarorlofi úr 350 þúsund kr. í 300 þúsund kr. hefur hámark þess verið 
lækkað um 44% á einu ári. Ljóst er að slfkar breytingar kollvarpa því kerfi sem barist heíúr verið 
fyrir að ná fram síðastliðin ár. Slík skerðing á greiðslum í fæðingarorlofí dregur úr Iíkum þess að 
markmið laganna náist og er jafnframt varhugaverð afturfór í jafnréttismálum. Hins vegar telur 
BSRB ekki að jafnrétti gangi framar réttindum bams og leggur því áherslu á að réttindi bams 
verði ávallt höfö í forgangi.

Verði spamaðarkröfunni ekki aflétt með öðrum hætti en að skerða greiðslur í fæðingarorlofí 
leggur bandalagið áherslu á að reynt sé með öllum ráðum að milda áhrif breytinganna með sem 
mestum hætti. BSRB telur að það felist einkum í ákveðnum sveigjanleika en leggur áherslu á að 
tímalengd fæðingarorlofsins haldist óbreytt. í samræmi við markmið ríkisstjórnar hefúr 
bandalagið tekið afstöðu til þess að í núverandi efnahagsþrengingum verði gengið út frá því að 
lægstu launin verði varin. Þvi leggur bandalagið áherslu á að þak greiðslna í fæðingarorlofí verði 
fremur lækkað en að hlutfall greiðslna verði lækkaðar heilt yfír. Til að milda áhrifín gagnvart 
þeim launahærri leggur bandalagið til þann sveigjanleika að foreldrar hafi líkt og áður möguleika
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BSRB
á að taka samtaís níu mánaða fæðingarorlof en geti haft meiri áhrif hversu háar greiðslur þeir fái 
hvem mánuð, þó að heildarútkoman sé ávallt sú sama.

Þá verður einnig að eiga sér stað samræður við sveitarfélögin um möguleika foreldra til að fá 
niðurgreiðslu vegna umönnunar hjá dagforeldrum ef foreldrar kjósa að fara fyrr út á 
vinnumarkaðinn,

Að lokum leggur bandalagið eindregið til að veittur verði eins mikill aðlögunartími fyrir 
mögulegar lagabreytingar og kostur er. Fjöldi fjölskyldna mun verða fyrir verulegri röskun tekna 
og hefur gert áætlanir í samræmi við þær forsendur sem áður voru fyrir hendi. Þeir foreldrar sem 
eignast börn síðar á árinu 2010 hafa þá meira svigrúm til að aðlaga aðstæður sínar að breyttu 
fyrirkomulagi greiðslna í fæðingarorlofí og í samræmi við það skipuleggja orlofstökuna og 
fjárhagsmál sín.

Fyrir hönd BSRB,

framkvæmdastjóri
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