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Sæll. Hér koma nokkrar athugasemdir við Frumvarp til laga um ýmsar forsendur frumvarps til fjárlaga 
fyrir árið 2015, 3. mál. Þær eru þær sömu fyrir BHM og KÍ. Þetta er ekki formlegt, undiritað þar sem 
ég vildi koma þessum punktum á framfæri sem ég hefði annars farið yfir munnlega í morgun.

1. Athugasemdir við 3. gr. Vísað er til þess að greiðslum ríkissjóðs hafi verið frestað um eitt ár með 
óformlegu samkomulagi við aðila vinnumarkaðarins í tengslum við gerð fjárlaga fyrir árið 2014 gegn 
því að greiðslur ríkisins hæfust á árinu 2015. Undirrituð geriri alvarlegar athugasemdir við að nú skuli 
vera gengið þvert á það samkomulag og ákvarða einhliða að falla frá þríhliða samkomulagi um 
fjármögnun starfsendurhæfingar sem ella hefðu numið um 1,3 milljörðum króna á árinu 2015. Þá 
bendi ég á mikilvægi þess að stuðla að endurhæfingu til þátttöku á vinnumarkaði í kjölfar áfalla og 
draga þannig markvert úr örorkutíðni. Þetta er brýnt hagsmunamáli fyrir bæði einstaklinga og 
samfélagið en með þessu er verið að setja framtíðarstarf VIRK í hættu og um leið er endurhæfing 
fjölda skjólstæðinga sjóðsins sett í uppnám.

2. Athugasemdir við 16.-18. gr. - Lagt er til að breyta ákvæðum laga um atvinnuleysistryggingar 
þannig að lengd bótatímabils atvinnuleysisbóta verði stytt úr þremur árum í tvö og hálft ár.
Undirrituð gerir athugasemdir við þessar tillögur. Fyrir liggur að 600-700 manns munu vegna þess 
missa bótarétt sinn hjá atvinnuleysistryggingasjóði um áramótin og ekki eiga kost á annarri 
framfærslu en fjárhagsaðstoð sveitarfélaga. Sú fjárhagsaðstoð er lægri og þrengri skilyrði þar en 
varðandi rétti til bóta atvinnuleysistrygginga. Stór hópur fólks mun því verða án framfærslu vegna 
þessa og fjölga mun enn í þeim hópi sem býr við slæm kjör og jafnvel fátækt.

Í tengslum við þetta er bent á mikilvægi þess að styrkja Vinnumálastofnun og ekki skera fjárheimildir 
til stofnunarinnar. Hún mun ekki vera í stakk búin til að sinna lögbundnum verkefnum sínum með 
þessu áframhaldi.

Með kveðju, 
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