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Efni: Umsögn BHM um frumvarp til laga um breytingu á lögum um fæðingar- og foreldraorlof 
nr. 95/2000 (lenging fæðingarorlofs) 393. mál.

BHM fagnar því að til standi að lengja fæðingarorlof í 12 mánuði. Um er að ræða eitt stærsta 
jafnréttismál vinnumarkaðarins. BHM átti fulltrúa í starfshópi um framtíðarstefnu í 
fæðingarorlofsmálum sem skilaði af sér skýrslu í mars 2016. Hvað snertir lengd fæðingarorlofs 
var niðurstaða starfshópsins sú sama og lögð er til í frumvarpi þessu, það er að hvort foreldri 
um sig fái fimm mánuði sem ekki eru framseljanlegir og eiga að auki sameiginlegan rétt til 
tveggja mánaða, samtals 12 mánuðir. Í bókun BHM í skýrslunni kom fram sú afstaða 
bandalagsins að því markmiði laganna að foreldrum sé gert kleift að samræma fjölskyldu- og 
atvinnulíf sé best náð með því að skipta mánuðum jafnt á milli foreldra. Er sú afstaða BHM 
óbreytt að framtíðarskipan fæðingarorlofsmála sé best komið þannig að þegar um tvo foreldra 
er að ræða fái hvort foreldri sex mánaða fæðingarorlof. Réttindi á vinnumarkaði eru að jafnaði 
ekki framseljanleg og er það mat BHM að það sama eigi við um fæðingarorlof.

Í greinargerð með frumvarpi þessu er komið inn á mikilvægi þess að viðræður verði hafnar 
milli ríkis og sveitarfélaga um möguleika barna á að hefja leikskóladvöl við 12 mánaða aldur. 
BHM tekur undir þetta og vekur athygli á að það er mikilvægur hluti af skipan 
fæðingarorlofsmála að foreldrar séu ekki í þeirri stöðu að hafa klárað rétt sinn til 
fæðingarorlofs en hafa ekki kost á dagvistun fyrir barn og geta þ.a.l. ekki snúið aftur til starfa 
sinna.

Þá telur BHM rétt að árétta mikilvægi þess að hækka hámarksgreiðslur úr fæðingarorlofssjóði 
svo sem flestum foreldrum sé gert kleift að nýta rétt sinn að fullu foreldrum, barni og 
samfélaginu til hagsbóta. Í kjölfar efnahagshrunsins 2008 voru hámarksgreiðslurnar lækkaðar 
verulega og hafa frá þeim tíma ekki náð fyrri fjárhæðum sé tekið mið af verðlagi. Afleiðingin 
var meðal annars sú að foreldrar nýttu fæðingarorlof í minna mæli þó fyrst og fremst feður. Í 
stjórnarsáttmála þeirrar ríkisstjórnar sem nú er við völd kemur fram, í kaflanum um
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jafnréttismál, að ríkisstjórnin leggi áherslu á jafnrétti kynjanna og að á dagskrá í samtali 
stjórnvalda og aðila vinnumarkaðarins sé lenging fæðingarorlofs og hækkun orlofsgreiðslna í 
fæðingarorlofi. Mikilvægt er að fylgja eftir þeirri lengingu sem í frumvarpi þessu er lögð til með 
frekari hækkun hámarksgreiðslna.

BHM styður þá breytingu að lengja fæðingarorlof í 12 mánuði en leggur til að það verði 
útfært með þeim hætti að réttur til fæðingarorlofs sé bundinn hvoru foreldri. Samhliða 
lengingu er mikilvægt að stjórnvöld beiti sér fyrir því að börnum standi dagvistun til boða 
frá 12 mánaða aldri sem og að hámarksgreiðslur í fæðingarorlofi verði hækkaðar.
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