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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um orlof húsmæðra 339. mál.

Stjórn Sambands sunnlenskra kvenna og orlofsnefnd hefur móttekið erindi allsherjar- 
og menntamálanefndar Alþingis dags. 20. febrúar 2015 þar sem óskað var eftir 
umsögn um ofangreint frumvarp.

Orlof húsmæðra var mikil bót fyrir húsmæður á Íslandi þegar þau lög voru sett. 
Margar húsmæður hafa notið orlofs frá þeim tíma. Rannsóknir sýna að enn bera 
konur meiri ábyrgð á barnauppeldi og heimilsstörfum en karlar. Við teljum að enn 
hafi ekki allar konur rétt til að sækja í sjóði stéttarfélaga þó mikið hafi áunnist í því 
efni á síðari árum. Við vitum að orlofið hefur verið kærkomið konum sem eru 
einstæðar, bundnar yfir börnum og/eða sjúklingum og hafa getað fengið sig lausar 
tímabundið til að taka sér frí og fara í nokkurra daga orlof. Ekki má vanmeta 
félagslegt gildi orlofs húsmæðra og þar má t.d. nefna konur sem eru af erlendu bergi 
brotnar og þurfa aðstoð til að komast inn í íslenskt samfélag.

Þrátt fyrir ofangreint má segja að lögin um orlof húsmæðra séu barns síns tíma og 
með tilliti til jafnréttis kvenna og karla þá teljum við eðlilegt að frumvarp um 
niðurfellingu þessara laga hafi komið fram. Vissulega er mikilvægt að leggja áherslu 
á jafnrétti kvenna og karla á öllum sviðum.

Þó að lög þessi verði lögð niður þarf að vera möguleiki fyrir fólk að geta sótt um 
orlof eða eitthvað á svipuðum nótum til sveitarfélaganna þannig að þeir sem verst eru 
settir í þjóðfélaginu s.s. öryrkjar, lágtekjufólk eigi möguleika á að taka sér orlof.



Í frumvarpinu kemur fram að ætlast er til að lögin taki þegar gildi. Það teljum við 
ekki rétt, þar sem sá fyrirvari er alltof skammur. Orlof húsmæðra í Árnes- og 
Rangárvallasýslu fyrir árið 2015 er skipulagt með nokkurra mánaða fyrirvara. Byrjað 
var að undirbúa það á haustdögum 2014. Við teljum að lögin eigi að taka gildi 31. 
des. 2015. Sveitarfélögin skulu því greiða til orlofsins 2015.
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