
Velferðanefnd Alþingis 
Nefndarsviði Austurstræti 8-10 
Reykjavík

Hafnarfjörður 18. Mars 2020

Efni: Frumvarp til laga um breytingu á lögum um atvinnuleysistryggingar og lögum um Ábyrðasjóð 
launa (minnkað starfshlutfall).

Fyrir hönd ferðaþjónustufyrirtækisins GoNorth ehf, kt 480710-0370 fagna ég fram komnu frumvarpi 
og vona að afgreiðslu þess verði lokið á allra næstu dögum.

GoNorth er ein af fjölmörgum ferðaþjónustufyrirtækjum, sem verður fyrir gríðarlegu höggi þessa 
dagana. Okkar starfsemi er framkvæmd íslandsferða, fyrir erlendar ferðaskrifstofur, sem selja þær 
ferðir til sinna farþega. Lang flestir viðskiptavinir okkar eru frá Evrópusambandslöndum, Bretlandi og 
Bandaríkjunum. Frá því síðastliðin sunnudag hafa okkur eingöngu borist afbókanir, nú er búið að afbóka 
allar ferðir með ferðadagsetningum 15.mars til og með 6.apríl og viðbúið að afbókanir ferða út apríl og 
jafnvel lengur berist á næstu dögum. Þetta þýðir að skrifstofan verður tekjulaus þetta tímabil, þar sem 
við fáuð aðeins greitt fyrir þá þjónustu sem veitt er (í samræmi við lög um skipan ferðamála).

Fram komið frumvarp, ef það verður samþykkt, mun nýtast okkar starfsemi og við munum grípa til þess 
að draga úr starfshlutfalli, frekar en segja upp starfsmönnum. Enda fyrirsjáanlegt að ef engir gestir 
koma til landsins, verður verulegur samdráttur í verkefnum.

Sú athugasemd sem ég vil koma á framfæri varðandi frumvarpið er 80% reglan, að samanlagðar 
greiðslur frá vinnuveitenda og úr atvinnutryggingarsjóði geti aldrei numið hærri fjárhæð en 80% af 
meðaltali heildarlauna launamanns. Þessi regla mun þýða 20% tekjuskerðingu launamanna. Flestar 
launakannanir hafa sýnt að ferðaþjónustan er ekki hálaunastétt, og það mun hafa veruleg áhrif á 
afkomu launþega að tekjur þeirra skerðist af völdum þessa 80% þaks. Það má jafnvel leiða að því líkum 
að skerðing launa við 80% þakið valdi tregðu launamanna til að fallast á þessa lausn, og þrýsti 
vinnuveitenda þar með út í uppsagnir.

Ég tel gríðarlega mikilvægt að falla frá 80% þakinu, en skil hins vegar nauðsyn þess að einhver takmörk 
séu, og finnst því eðlilegt að sett sé krónutöluþak á greiðslur úr atvinnutryggingarsjóði.
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