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

Ágætu nefndarmenn í velferðarnefnd,

Á meðan ég fagna framkomnu stjórnarfrumvarpi til breytingar á lögum um fæðingar- og 
foreldraorlof sem nefndin hefur nú til umfjöllunar, vil ég koma eftirfarandi umsögn á 
framfæri.

Ég eignaðist mitt fyrsta barn 2009 og tók þriggja mánaða fæðingarorlof þegar sonur minn 
var sex mánaða gamall. Ég er sannfærður um að samvera okkar feðganna hafi skipt sköpum 
um kærleika okkar og nánd. Lögin um fæðingarorlof skiluðu því líka 2009 að konan mín, 
móðir drengsins, hafði meira svigrúm en hún ella hefði haft til að stunda sitt nám, þar sem 
ég þurfti ekki að vinna fyrir okkur á meðan.

Við eigum von á öðru barni í lok janúar 2013. Miðað við núverandi frumvarp sé ég ekki 
fram á að fara í fæðingarorlof árið 2013. Það tekur mig sárt, en til þess skilar hækkunin á 
hámarksgreiðslunni of litlu af skerðingu hennar til baka. Er ég þó enginn hátekjumaður, 
aðeins háskólakennari, en við þurfum eins og aðrir að standa undir afborgunum og höfum 
varla efni á verulegri tekjuskerðingu í þrjá mánuði. Þó hafði ég hugsað mér að reyna að 
taka fæðingarorlofið síðar, á haustmánuðum 2014, þegar barnið verður 18/19 mánaða 
gamalt, og brúa þannig bilið áður en það hefur leikskólagöngu, enda hefur konan mín 
áform um að fara í framhaldsnám þá.

Og þá er ég kominn að aðalerindi mínu við velferðarnefnd, sem varðar ekki upphæð 
fæðingarorlofsins, heldur þá breytingu sem laumað er inn í frumvarpið ásamt með lengingu 
orlofsins og hækkun greiðsluþaksins: Afturhvarfið til reglunnar um að aðeins megi taka 
fæðingarorlof fyrstu 18 mánuði eftir fæðingu barns. Þessi “gildistími” var með góðum 
rökum lengdur í 36 mánuði frá 1. júlí 2009, í samhengi við lækkun greiðsluþaksins í 
350.000 kr., til þess að deila greiðslum á lengri tíma en einnig til að skapa báðum foreldrum 
aukinn sveigjanleika og svigrúm til að nýta rétt til fæðingarorlofs um leið og upphæð þess 
lækkaði. Nú, aðeins tveimur og hálfu ári síðar, er hann styttur aftur án haldbærs



rökstuðnings. Í athugasemdunum sem fylgja frumvarpinu er m.a.s. tekið fram að vegna 
þess hve skammt er síðan fyrirkomulaginu var breytt liggi ekki einu sinni "fyrir endanlegar 
tölur um í hvaða mæli foreldrar hafa nýtt sér það að geta dreift orlofinu yfir lengra tímabil” . 
Breytingarnar virðast því í besta falli vera ótímabærar. Athugasemdirnar gera jafnframt ráð 
fyrir að engin sérstök sparnaðaráhrif séu af styttri “gildistíma” orlofsins, útgjöld 
Fæðingarorlofssjóðs haldist óbreytt af þeim sökum.

Mér er þessi tillaga óskiljanleg, í ljósi þess að íslensk börn komast almennt ekki á leikskóla 
fyrr en eftir tveggja ára afmælið, oftast tveggja til tveggja og hálfs árs gömul. Engin 
breyting er fyrirsjáanleg á því á næstunni. Í tilviki barnsins sem við eigum von á í janúar 
2013 mun þetta afturhvarf verða þess valdandi að við feðgin munum væntanlega ekki njóta 
saman þriggja mánaða sólarhringssamvista. Það mun kalla á vistun hjá dagforeldrum á 
þeim tíma sem barnið hefði ella notið samvista við föður sinn. Þetta flækir jafnframt áform 
konu minnar um framhaldsnám, enda er henni illa við þá tilhugsun að setja eins árs barn í 
hendur vandalausra — og margt í barnasálfræði styður við þá afstöðu.

Þetta er auðvitað bara eitt tilfelli, mitt eigið, sem ég hef rakið, en ég er handviss um að 
helmingun 36 mánaða “gildistíma” fæðingarorlofsins hefur slæm áhrif á margar aðrar 
fjölskyldur: Sviptir fleiri börn samveru við foreldra sína, dempar víðar jafnréttisáhrif 
laganna, og dregur þannig úr mætti þeirra til að ná þeim markmiðum sem þeim er ætlað. Ef 
þetta væri réttlætt með áhrifum á ríkisbúskapinn væri hægt að sýna því skilning, en þvert á 
móti kemur fram í athugasemdum að enginn sparnaðar verði af þessari helmingun. Þessi 
vonda ráðstöfun er því byggð inn í frumvarpið algerlega að óþörfu!

Látum vera að lækkun á greiðsluþakinu sé ekki skilað í stærri áföngum en frumvarpið gerir 
ráð fyrir; látum vera þó rikisstjórnin lengi fæðingarorlofið ekki fyrr en fyrst á fjárlögum 
ársins 2014, sem hún þó ber enga ábyrgð á. Það er a.m.k. óþarfi að draga úr mætti laganna 
til að ná markmiðum sínum og gera þar með nokkrum hópi foreldra og barna erfiðar fyrir 
en ella að nýta rétt sinn með því að minnka svigrúmið til þess úr 36 mánuðum í 18.

Ég beini því hér með þeirri ósk til velferðarnefndar að áður en frumvarpið kemur til 
annarrar umræðu í þinginu verði felldir brott úr 1. gr. þess liðir b, d, og e, auk þess sem 
síðasta setning 3. gr. falli brott.

Virðingarfyllst,

Valdimar Tr. Hafstein 
Miðstræti 4, Reykjavík


