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Nefndasvið Alþingis

Svar við umsagnarbeiðni varðandi:
Frumvarp til laga um atvinnuleysistryggingar o.fl. (aukið eftirlit og þrengri reglur), 273. 
mál.
Frumvarp til laga um almannatryggingar o.fl. (breyting ýmissa laga, lægri útgjöld. 
ríkissjóðs), 274. mál

SÖkum þess að félögin hafa einungis haft þijá sólarhringa til þess að fara yfír 
frumvörpin þá telja félögin að tíminn sé fjarri því að vera nægur til þess að svara 
beiðninni. Hafa ber í huga að félÖgin samanstanda af fólki sem sinnir hagsmunagæslu 
nemenda i sjálfboðavinnu. Það fólk er nú í miðri prófatíð og því síður að þrír 
sólarhringar dugi okkur til þess að vinna umsögn um jafn umfangsmikið og mikilvægt 
mál á greinargóðan hátt.
Félag stúdenta við HA, stúdentafélag Hólaskóla og nemendafélag
Landbúnaðarháskóla íslands hafa ýmsar athugasemdir við frumvörpin og telur 
nauðsynlegt að fá lengri tíma til þess að fara betur yfir í samráði við okkar 
félagsmenn. T.a.m. er óljóst hvort þær breytingar sem lagt er til að verði gerðar á 5. 
gr. og 16. gr. frumvarps um breytingar á lögum nr. 54/2006, um
atvinnuleysistryggingar standist Stjómarskrá. í 1. mgr. 76. gr. Stjómaskrár íslands
segir „Öllum, sem þess þurfa, skal tryggður í lÖgum réttur til aðstoðar vegna
sjúkíeika, örorku, elli, atvinnuleysis, örbirgðar og sambœrilegra atvika. ” 
Breytingamar leiða til ýmissa spuminga og alveg ljóst að breytingamar munu skerða 
kjör og stöðu stúdenta í landinu. Því vilja félögin óska eftir lengri tíma til þess að 
skoða vandlega þau vafamál sem okkur snertir sem og að eiga samráð við fulltrúa 
innan skólanna til þess að tryggja lýðræðisleg vinnubrögð innan okkar hrejrfíngar.
Það er einlæg ósk okkar að nefhdin veiti okkur lengri frest til þess að fara frumvarpið 
til þess að tryggja málefnaleg og lýðræðisleg vinnubrögð.
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