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

Samtökum atvinnulífsins hafa borist til umsagnar frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 
95/2000 um fæðingar- og foreldraorlof. Með frumvarpinu eru lagðar til nokkrar breytingar á 
ákvæðum laganna er snúa að lengd fæðingarorlofs og greiðslum í orlofi.

Samtök atvinulífsins gera ekki athugasemdir við ákvæði frumvarpsins er snúa að breytingum 
á viðmiðunarfjárhæðum greiðslna úr fæðingarorlofssjóði. Í ljósi þess að heimild foreldra til að 
dreifa fæðingarorlofi sínu er færð aftur til fyrra horfs, þannig að fæðingarorlofi verði ekki 
dreift lengur en í 18 mánuði, eru hér ekki heldur gerðar athugasemdir við lengingu 
fæðingarorlofs úr samtals 9 mánuðum í 12 mánuði.

Hinsvegar gera Samtök atvinnulífsins athugasemd við að ekki er skýrt af frumvarpinu hvernig 
fjármögnun verður háttað. Fram kemur í greinargerð með frumvarpinu að strax árið 2014 fari 
útgjöld vegna lagabreytinganna fram úr fjárheimildum án þess að gerð sé grein fyrir því með 
hvaða hætti standa eigi straum af þeim útgjöldum. Samtök atvinnulífsins leggja mikla áherslu 
á að útgjaldaauka vegna frumvarpsins verði mætt án frekari hækkunar almenna 
tryggingagjaldsins, en í stað þess verði hlutfall gjaldsins sem rennur til fæðingarorlofssjóðs 
hækkað innan þess ramma sem fyrir er.

Ljóst er að nokkur hluti verðandi mæðra framvísar læknisvottorði um óvinnufærni síðustu 
vikur meðgöngunnar. Í mörgum tilfellum virðist vera um það að ræða að læknir ráðleggi 
verðandi móður hvíld en að ekki sé í raun um að ræða sjúkdóm sem valdi óvinnufærni. Í 
slíkum tilfellum er vinnuveitendum óhægt um vik að véfengja vottorð læknis og greiða því 
starfsmönnum veikindalaun á grundvelli vottorðsins. Fyrir atvinnulífið eru þessar fjarvistir 
mjög kostnaðarsamar og bætast við kostnað af venjubundnum veikindum starfsfólks. Samtök 
atvinnulífsins telja mikilvægt að brugðist verði viss þessu með einhveijum hætti og leggja því 
til að samhliða lengingu fæðingarorlofs hefjist fæðingarorlof í slíkum tilfellum allt að mánuði 
fyrir áætlaðan fæðingardag og styttist sem því nemur í hinn endann.
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