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Efni: Umsögn BSRB um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 95/2000, um 
fæðingar- og foreldraorlof, með síðari breytingum (hækkun greiðslna og lenging), 
þskj. 638 - 496. mál.

BSRB hefur fengið til umsagnar frum varp til laga um um breytingu á lögum um 
fæðingar- og foreldraorlof. Bandalagið fagnar áætlunum um hækkun þaks fæðingarorlofs 
sem en hefði kosið að sjá frekari hækkun en boðað er. Þannig fékk BSRB frumvarpið til 
umsagnar á fyrri stigum þess og þá átti þakið að hækka í 400 þús. kr. árið 2013. 
Bandalagið gerði engar athugasemdir við þá tillögu og leggur til að velferðarnefnd breyti 
frumvarpinu aftur í það horf í meðförum sínum.

Afleiðingar m ikillar lækkunar þaks á fæðingarorlofsgreiðslur hefur valdið því að 
foreldrar taka sér síður fæðingarorlof en það á einkum við um feður. Þegar búið er svo 
um fæðingarorlofskerfið að foreldrar draga úr fæðingarorlofstöku er Ijóst að það er ekki 
að þjóna m arkmiði sínu. Því hefur BSRB lagt mikla áherslu á að þakið verði hækkað sem 
fyrst. Með tillögunni verður þakið hækkað í 350 þús. kr. en engin langtímaáform eru um 
frekari hækkun þess. Hins vegar er lagðar til langtím aáætlanir um lengingu 
fæðingarorlofs sem tekur endanlega gildi 2016.
Bandalagið telur að forgangsraða verði í þessum efnuin enda Ijóst að foreldrar taka ekki 
lengra fæ ðingarorlof e f  greiðslur í fæðingarorlofi eru áfram svo lágar að þau sjái sér ekki 
fært að taka fæðingarorlof yfir höfuð. Því er það brýnna verkefni að hækka þakið strax í 
400 þús. kr. á m ánuði ásamt því að gerð verði áætlun um frekari hækkun þess.
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