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Efni: Umsögn Jafnréttisstofu um frv. til breytinga á lögum um fæðingar- og foreldraorlof, 
496. mál, þskj. 638.

Með tölvubréfi dags. 10. desember 2012, óskaði velferðarnefnd Alþingis eftir umsögn 
Jafnréttisstofu um frumvarp til breytinga á lögum nr. 95/2000 um fæðingar- og 
foreldraorlof (hækkun greiðslna og lenging), 496. mál, þskj. 638. Í tölvubréfi 
nefndarinnar kom fram að umsagnarinnar væri óskað í síðasta 13. desember 2012. 
Jafnréttisstofa kemst ekki hjá því að gera athugasemd við að svo stuttur frestur sé 
gefinn til þess að gefa umsögn um lagafrumvarp. Svo stuttur frestur gefur 
umsagnaraðilum lítið sem ekkert svigrúm til að kanna forsendur frumvarps eða viða 
að sér gögnum, sem nauðsynlegt getur verið til þess að gefa greinargóða umsögn.

Almennar athugasemdir Jafnréttisstofu við frumvarpið:
Jafnréttisstofa fagnar þeirri afstöðu löggjafans sem fram kemur í greinargerð með 
frumvarpi því til breytinga á lögum um fæðingar- og foreldraorlof sem hér er til 
umsagnar, að mikilvægt þyki að hefja endurreisn á fæðingarorlofskerfinu, en kerfið 
hefur verið mjög mikið skert frá efnahagshruninu í byrjun október 2008. Svo mikið að 
segja má að fæðingarorlofskerfið eins og það er nú sé ekki svipur hjá sjón miðað við 
það sem áður var.

Jafnréttisstofa tekur undir það að hækka þurfi greiðslur til foreldra og Jafnréttisstofa 
fagnar því að loks eigi að stíga það skref að lengja fæðingarorlof á Íslandi í 12 
mánuði.

Jafnréttisstofa tekur einnig undir það að fært verið til fyrra horfs að taka skuli 
fæðingarorlofið á fyrstu 18 mánuðum barnsins, en ekki verði hægt að dreifa því á allt 
að 36 mánuði, eins og er skv. núgildandi reglum. Enda snýst fæðingarorlof fyrst og 
fremst um það að barn eigi kost á nánum samvistum við báða foreldra sína í upphafi 
lífs síns og einnig þegar aðrir umönnunarkostir, s.s. dagforeldrar og/eða dagheimili 
eru ekki í boði.
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Í frumvarpinu er lagt til að haldið verði í það fyrirkomulag sem nú er að foreldrar eigi 
jafnlangan sjálfstæðan rétt til töku fæðingarorlofs, sem verður lengdur í fjóra mánuði í 
skrefum, sem ekki er hægt að framselja og síðan geti foreldrar sjálfir ákveðið hvort og 
þá hvernig þeir skipti með sér einum þriðja af heildarfæðingarorlofinu. Jafnréttisstofa 
telur að heppilegra væri og í meira samræmi við gildandi jafnréttislög að 
fæðingarorlofið yrði þannig að hvort foreldri um sig ætti sjálfstæðan rétt til 
fæðingarorlofs í sex mánuði. Reynslan hefur sýnt, sjá m.a. athugasemdir í 
greinargerði með frumvarpinu sem hér er til umsagnar, að það eru mæðurnar sem taka 
tvo þriðju af orlofinu. Með því að halda því fyrirkomulagi að hafa orlofið þrískipt þá 
eru verulegar líkur á því að mæður muni taka átta mánuði en feður aðeins fjóra. Það er 
í meira samræmi við markmið jafnréttislaga nr. 10/2008 um að jafna stöðu kynjanna á 
vinnumarkaði og í samfélaginu, sbr. 1. gr., að færa fæðingarorlofið í það horf að báðir 
foreldrar eigi jafnan rétt, sex mánuði. Foreldrar geta þá tekið hluta orlofsins á sama 
tíma ef þeir svo kjósa, þannig að ákveðiðnn sveigjanleiki er í kerfinu.

Jafnréttisstofa telur jafnframt að það að útrýma kynbundnu launamisrétti sé 
nauðsynleg forsenda þess að foreldrar geti raunverulega nýtt sér fæðingarorlofsrétt 
sinn til jafns. Eins og staðan er í dag, sjá m.a. athugasemdir í greinargerð með 
frumvarpinu, þá eru mæður með lægri laun en feður og m.a. þess vegna taka þær 
stærri hluta af fæðingarorlofinu en feður. Til þess að foreldrar eigi raunverulega kost á 
að skipta orlofi jafnt þarf kynbundið launamisrétti að hverfa.

Jafnréttisstofa harmar það að þak á greiðslum til foreldra í fæðingarorlofi verði ekki 
hækkað meira en lagt er til í frumvarpinu. Ljóst er að stór hluti foreldra verður fyrir 
mikilli tekjulækkun við það að taka fæðingarorlof, ekki síst þegar litið er til þess að 
laun hafa lítið hækkað, framfærslukostnaður hækkar og verðtryggð lán hækka vegna 
skattahækkana, svo það helsta sé nefnt. Líklegra er að tekjulægri einstaklingurinn 
verji þá meiri tíma heima og tekjuhærri einstaklingurinn dragi úr sínum tíma heima 
sem getur haft neikvæð áhrif á verkaskiptingu á heimilum og jafna stöðu kynjanna.

Jafnréttisstofa harmar það einnig að lenging á fæðingarorlofi í 12 mánuði úr níu verði 
ekki að veruleika fyrr en eftir rúm þrjú ár og að lenging orlofsins hefjist ekki fyrr en á 
árinu 2014. Það er löngu orðið tímabært að lengja fæðingaorlof hér á landi. Ísland 
hefur dregist langt aftur úr löndunum sem við berum okkur helst saman við hvað þetta 
varðar.

Jafnréttisstofa bendir á að það er ekki að finna í frumvarpinu ákvæði um sérstakan rétt 
mæðra til orlofstöku vegna meðgöngu og fæðingar. Margar verðandi mæður eru frá 
vinnu síðustu vikurnar fyrir fæðingu og eru þá í veikindaleyfi á grundvelli 
lækisvottorðs. Þær eru ekki í öllum tilvikum veikar heldur þreyttar vegna
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meðgöngunnar. Það er betra bæði fyrir þær og börnin að þær geti hvílst fyrir fæðingu. 
Jafnréttisstofa telur löngu tímabært að gefa þessu gaum og að bæta við réttindi mæðra 
sérstökum rétti til töku orlofs vegna meðgöngunnar og fæðingarinnar sjálfrar, áður en 
þær taka hið hefðbundna fæðingarorlof, sem ætti ekki að skerðast við þetta orlof sem 
hér er lagt til að tekið verði upp.

Athugasemdir við einstaka greinar:

1. gr.
8. gr. a. orðist svo:
“Foreldrar, sbr. 1. mgr. 1. gr., eiga sjálfstæðan rétt til fæðingarorlofs í allt að sex 
mánuði hvort um sig vegna fæðingar, frumættleiðingar eða töku barns í varanlegt 
fóstur. Þessi réttur er ekki framseljanlegur. “

Öllum öðrum greinum frumvarpsins verði breytt til samræmis við það að rétturinn til 
fæðingarorlofs sé sex mánuðir fyrir hvort foreldri.

2.gr.
Þær breytingar verði gerðar á 2. gr. frv. að hámarksfjárhæðin verði hækkuð.

7. gr.
Þessi grein frumvarpsins verði felld niður og fæðingarorlof verði lengt í 12 mánuði 
vegna barna sem fæðast frá 1. janúar 2013.

Nýrri grein verði bætt við um sérstakan viðbótarrétt mæðra til töku orlofs í kringum 
fæðinguna, sem ekki skerðir rétt þeirra til töku sex mánaða fæðingarorlofs.

Sé óskað frekari skýringa eða upplýsinga þá vinsamlegast hafið samband við 
Jafnréttisstofu.

Virðingarfyllst,

Ingibjörg Elíasdóttir 
lögfræðingur
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