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Efni: Umsögn um breytingu á lögum nr. 95/2000, um fæðingar- og foreldraorlof, með 

síðari breytingum og lögum nr. 113/1990, um tryggingagjald, með síðari 

breytingum.  

Í frumvarpinu er lagt til að fæðingarorlof hækki í tólf mánuði úr níu í tveimur þrepum á árunum 

2018 og 2019. Fæðingarorlof skiptist þannig milli foreldra að hvort um sig hafi rétt til fimm 

mánaða en eigi tvo mánuði sameiginlega. Tillagan er í samræmi við tillögu starfshóps um 

framtíðarstefnu í fæðingarorlofsmálum frá mars 2016. 

Jafnframt er lagt til að hlutur Fæðingarorlofssjóð í gjaldstofni tryggingagjalds hækki úr 0,65% 

í 0,87%. Ekki er gert ráð fyrir hækkun á heildartryggingagjaldshlutfalli sem nú er 6,85%. 

Tryggingagjaldið skiptist í þrennt, þ.e. almennt tryggingagjald 5,40%, atvinnutryggingagjald 

1,35% og gjald í ábyrgðasjóð launa 0,1%. Við fyrstu sýn  mætti ætla að í tillögunni felist að 

almenna tryggingagjaldið, sem er 5,40%, hækki ekki en sennilegra er að byggt sé á því að 

almenna tryggingagjaldið hækki um 0,22% og að atvinnutryggingagjaldið lækki um sama 

hlutfall. Ef sú hugmynd liggur að baki tillögunni eru Samtök atvinnulífsins því algerlega 

andvíg. 

Afstaða SA er að hækkun almenna tryggingagjaldsins kemur ekki til álita. SA krefjast þess að 

stjórnvöld og stjórnmálaflokkarnir á Alþingi standi við ítrekuð fyrirheit um lækkun 

tryggingagjalds og það verði eins og fyrir hækkun vegna aukins atvinnuleysis á árunum 2009 

og 2010. Enn skortir liðlega 1% lækkun gjaldsins svo því marki verði náð. 

Samtök atvinnulífsins áttu aðild að umræddum starfshópi og skiluðu séráliti vegna tillögu 

hópsins um lengingu orlofsins og fjármögnun hennar. SA skiluðu einnig áliti á drögum að 

frumvarpi um breytingu á umræddum lögum 23. ágúst 2016 síðastliðinn. 

Í sérálitinu og umsögninni er ítrekuð sú afstaða SA að þau fallist ekki á að fæðingarorlof verði 

lengt í 12 mánuði vegna aukins kostnaðar og lengri fjarveru foreldra frá störfum. Alls óljóst sé 

hvort slík lenging muni stuðla að jafnrétti kynjanna. SA telji að fremur eigi að auka 

dagvistunarþjónustu sveitarfélaga. SA hafi áður lagt til að grunnskólaganga hefjist við fimm 

ára aldur sem gæti skapað svigrúm til lækkunar á dagvistunaraldri. 

Samtök atvinnulífsins leggjast gegn því að frumvarpið verði að lögum. 

 

Virðingarfyllst, 

f.h. Samtaka atvinnulífsins 

 

Hannes G. Sigurðsson, aðstoðarframkvæmdastjóri 
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