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Efni: Frumvarp til laga um breytingu á lögum um fæðingar- og foreldraorlof, nr. 95/2000 

(afnám takmarkana), 56. mál.

Vísað er í tölvupóst frá nefndasviði Alþingis, dags. 30. janúar sl., þar sem óskað var eftir 

umsögn umboðsmanns barna um framangreint frumvarp.

Með frumvarpinu er lagt til að ákvæði laganna sem heimilar foreldri að skipta fæðingarorlofi, 

en þó með þeim skilyrðum að aldrei megi taka fæðingarorlof skemur en tvær vikur í senn, verði 

fellt á brott. Segir í greinargerð með frumvarpi að slík takmörkun sé óþörf, enda sé 

fæðingarorlof alltaf tekið í samráði við vinnuveitenda.

Með samþykkt laga nr. 90/2004 voru gerðar breytingar á 10. gr. laga um fæðingar- og 

foreldraorlof, og var lágmarks tími fyrir töku fæðingarorlofs lengdur úr einni viku í tvær. Var 

tekið fram í greinargerð með frumvarpinu að það hafi viljað brenna við að foreldrar hafi ekki 

lagt niður störf þegar þeir hafi tilkynnt um fæðingarorlof í viku og að erfitt hafi reynst að fylgjast 

með því í framkvæmd.

Í frumvarpi því sem er til meðferðar á Alþingi núna er hins vegar ekki fjallað um þessi atriði og 

má því leiða að því líkur að um óbreytt ástand sé að ræða. Í 2. gr. laga um fæðingar- og 

foreldraorlof er að finna markmiðsákvæði laganna en þar segir að markmiðið sé að tryggja barni 

samvistir við báða foreldra og gera bæði konum og körlum kleift að samræma fjölskyldu- og 

atvinnulíf.

Þó svo að nauðsynlegt sé að tryggja foreldrum sveigjanleika við töku fæðingarorlofs er 

jafnframt brýnt að eftirlit sé haft með því að fæðingarorlofi sé raunverulega ráðstafað í þágu 

barna þannig að foreldrar leggi niður launuð störf á vinnumarkaði í tiltekinn tíma og þess í stað 

sinni umönnun barns á heimili. Ber til þess að líta að um afar mikilvæga hagsmuni barna er að



ræða og því brýnt að löggjafinn leiti allra leiða til þess að tryggja börnum umönnun foreldra á 

mikilvægasta æviskeiði þeirra.

Með hliðsjón af framangreindu telur umboðsmaður barna ekki ástæðu til þess að leggja til að 

þær breytingar sem lagðar eru til í frumvarpinu verði samþykktar.

Virðingarfyllst,

Salvör Nordal, 

Umboðsmaður barna


