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Reykjavík, 27. apríl, 2020

Nefndasvið Alþingis 
b.t. fjárlaganefndar 
Austurstræti 8-10 
101 Reykjavík 
nefndasvid@althingi.is

Efni: Umsögn um frumvarp til fjáraukalaga fyrir árið 2020, sbr. lög nr. 26/2020.

Hinn 21. apríl síðastliðinn lagði fjármála- og efnahagsráðherra fram á Alþingi frumvarp til 
fjáraukalaga fyrir árið 2020, sbr. lög nr. 26/2020 (þskj. 1253 í 724. máli). Frumvarpinu var vísað 
til fjárlaganefndar að 1. umræðu lokinni hinn 22. apríl. Með tölvupósti óskaði nefndin eftir 
umsögn SVÞ -  Samtaka verslunar og þjónustu um frumvarpið.

Í grófum dráttum er tilgangur frumvarpsins tvíþættur, þ.e. annars vegar að tryggja ráðherra 
heimild til samningsgerðar við Seðlabanka Íslands um umönnun umsýslu vegna svokallaðra 
stuðningslána og hins vegar að afla heimilda til 13,2 mia. kr. fjárheimilda til félagslegra 
aðgerða, styrkingu nýsköpunar og þróunar og svokallaðra lokunarstyrkja.

Lokunarstyrkir

SVÞ telja afar jákvæð þau áform sem felast í lokunarstyrkjum og stuðningslánum til minni 
fyrirtækja sem þurftu að leggja niður starfsemi í ljósi ákvæða auglýsingar um takmörkun á 
samkomum vegna farsóttar, nr. 243/2020. Það er þó álitamál hvort umfang lokunarstyrkja sé í 
raun nægilegt, m.t.t. þess fjárhæðarhámarks sem áætlað er að setja hverjum rekstraraðila og 
þess markmiðs sem stefnt er að. Af lestri umfjöllunar um Áhrif á efnahagslífið á bls. 10-11 í 
greinargerð frumvarps til laga um fjárstuðning til minni rekstraraðila vegna heimsfaraldurs 
kórónuveiru virðist áhrifamatið háð töluverðri óvissu sem m.a. snýr að því að hvaða leyti 
rekstraraðilar hafa nýtt sér önnur úrræði. Þrátt fyrir að lokunarstyrkjum sé aðeins ætlað að 
bæta rekstraraðilum hluta þess tekjutaps sem þeir hafa orðið fyrir vegna tímabundinnar lokunar 
á starfsemi verður að ætla að slíkum styrkjum sé ætlað að hafa raunveruleg áhrif á 
rekstrarstöðu þessara aðila. Miðað við þær upplýsingar sem virðast hafa legið fyrir við 
samningu frumvarpsins hlýtur a.m.k. að teljast óljóst hvort sú verði niðurstaðan og þar með er 
óljóst hvort umfang fjárheimildar til lokunarstyrkja geti talist nægilegt.

Nýsköpun og þróun

Tillaga um 2.300 m.kr. til að efla nýsköpun og þróun er að sama skapi afar jákvætt skref. Gera 
má þó ráð fyrir að SVÞ muni setja fram einhverjar athugasemdir og ábendingar í umsögn um 
frumvarp til laga um matvælasjóð.

Erlendir íbúar

Engum dylst að atvinnusvæðið Suðurnes hefur orðið fyrir verulegu höggi vegna aðgerða í 
tengslum við COVID-19 og í því samhengi er sérstök áhersla á viðbrögð á því svæði afar 
skynsamleg. Ástæða er til að fagna því sérstaklega að til standi að hrinda af stað átaki í að 
efla félagslega þátttöku og virkni íbúa með erlendan bakgrunn.
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Undanfarin ár hafa fjölmargir einstaklingar af erlendum uppruna sest hér að og tekið virkan 
þátt í verðmætasköpun í atvinnulífinu. Erlent vinnuafl hefur reynst atvinnulífi og hagvexti á 
Íslandi afar mikilvægt. Smæð samfélagsins og verulegt umfang ferðaþjónustu en ekki síður 
verslunar og þjónustu hefur beinlínis framkallað verulega þörf fyrir vinnuafl. Það eru í raun 
hagsmunir allra að virkni fólksins verði aukin. SVÞ telja afar mikilvægt að stjórnvöld og 
atvinnulífið vinni saman að því að treysta stöðu þessa fólks, efla það og styrkja. Á sama tíma 
og við ætlumst til þess að erlendir íbúar aðlagist íslenskri menningu, þurfum við, sem eigum 
rætur á Íslandi, að laga okkur að þeirri staðreynd að við þurfum á þeim að halda.

Álagsgreiðslur til heilbrigðisstarfsfólks í framlínusveit

Álags- og áhættuumbun til heilbrigðisstarfsfólks í framlínusveit er í raun eðlileg í ljósi 
aðstæðna. SVÞ vilja nota tækifærið og hvetja til þess að þess verði gætt sérstaklega að 
umbunin nái til þeirra sem tekið hafa þátt í bakvarðasveit í heilbrigðisþjónustu ekki síður en 
fastráðnum starfsmönnun heilbrigðiskerfisins. Þeir sem tekið hafa þátt í bakvarðasveitinni njóta 
kjara í samræmi við gildandi kjarasamninga en vegna þess hve starfstími þeirra er skammur 
njóta þeir takmarkaðri veikindaréttar en margir fastráðnir starfsmenn í heilbrigðiskerfinu. Það 
má því segja að áhættutaka þeirra sé í ákveðnum skilningi meiri. Ef þeir sýkjast af COVID-19 
í starfi á vettvangi bakvarðasveitarinnar og veikindin dragast á langinn geta þeir staðið frammi 
fyrir því að veikindaréttur nái ekki til alls þess tíma sem það tekur þá að ná fullum bata og 
starfsorku að nýju.

Heilsuefling í heimabyggð

Gerð er tillaga um 540 millj. kr. fjárheimild til verkefnisins heilsuefling í heimabyggð. Um 
verkefnið segir í greinargerð frumvarpsins:

Heilsugæsluþjónusta um land allt verður stórefld með sérstakri áherslu á geðrækt og 
andlegt heilbrigði. Í því felst að sérhæfðu starfsfólki innan heilsugæslunnar verður fjölgað, 
s.s. geðlæknum, sálfræðingum og félagsráðgjöfum. Þá verður fjarheilbrigðisþjónusta aukin 
enn frekar sem og samhæfing og samræming þjónustu heilsugæslu á landsvísu.

Að mati SVÞ er þarna um að ræða verkefni sem mögulegt er að einstakir einkaaðilar geti tekið 
að sér ekki síður en heilsugæslan. Af þeim sökum telja samtökin að taka verði forsendur 
fjárveitingarinnar til endurskoðunar.

Atvinnuúrræði fyrir námsmenn

Meðal félagslegra aðgerða sem ætlunin er að tryggja fjárheimildir fyrir er atvinnuúrræði fyrir 
námsmenn sem eiga engan eða takmarkaðan rétt til atvinnuleysisbóta. Í greinargerð 
frumvarpsins er tekið fram að vonir standi til þess að ríki og sveitarfélög geti sameiginlega 
skapað um 3.000 sumarstörf fyrir námsmenn með sérstöku átaki í samstarfi 
félagsmálaráðuneytis og mennta- og menningarmálaráðuneytis næstu mánuði. Til grundvallar 
liggur það markmið að virkniþörf atvinnuleitenda, þ.e. að viðhalda, bæta og breyta færni 
vinnuaflsins til sóknar þegar atvinnuástand batnar.

Á vettvangi SVÞ hefur það verið rætt hvort það sé eðlilegt að þeir fjármunir sem ætlunin er að 
veita til slíkra verkefni renni einvörðungu til atvinnuúrræða sem komið er á laggirnar af hálfi 
hins opinbera. Samdráttur atvinnutækifæra hjá einkafyrirtækjum hefur átt sér stað vegna
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tekjufalls en tekjur standa ekki undir þeim fjölda starfa sem þær hafa hingað til staðið undir. 
Slík fyrirtæki ættu hins vegar í mörgum tilvikum að vera að öðru leyti í ágætis færum til þess 
að setja á fót ýmis ófjármögnuð þróunarverkefni sem skapað geta verðmæti til framtíðar. Á 
grundvelli vinnu við slík verkefni geta námsmenn kynnst rekstri einkafyrirtækja og myndað 
tengsl við atvinnulífið og stuðlað að verðmætasköpun til framtíðar. Telja SVÞ því rétt að útvíkka 
gildissvið fjárheimildarinnar þannig einkafyrirtækjum verði gert fært að sækja um framlag 
vegna launa til námsmanna sem starfa við afmörkuð og tímabundin þróunarverkefni.

Kynningarátak til að verja störf og auka verðmætasköpun innanlands

SVÞ fagna áformum um 100 millj. kr. framlag til kynningarátaks til að verja störf og auka 
verðmætasköpun innanlands.

Samtökin eru meðal aðila að samningi um sameiginlegt kynningarátak stjórnvalda og 
atvinnulífs um að verja störf og auka verðmætasköpun og hafa þegar skuldbundið sig til að 
leggja fram fjármuni til verkefnisins. Afar mikilvægt er að vel takist til og átakið hafi raunveruleg 
áhrif. Sagan kennir okkur að vanda þarf til slíkra verkefna en dæmi eru um það erlendis frá að 
slík kynningarátök skili ekki þeim árangri sem að er stefnt. Verkefnið er hins vegar afar brýnt í 
ljósi aðstæðna og efnahagshorfa næstu eins til tveggja ára.

Að lokum

Með samþykkt laga nr. 23/2020 var svokölluð hlutabótaleið tekin upp tímabundið í ljósi 
aðstæðna. Markmið hlutabótaleiðarinnar var að stuðla að því að vinnuveitendur gætu haldið 
ráðningarsambandi við starfsmenn sína eins og frekast væri unnt, enda þótt það kynni að vera 
nauðsynlegt að minnka starfshlutfall þeirra að einhverju leyti. Var þannig stefnt að því að draga 
úr auknu atvinnuleysi vegna tímabundinna þrenginga á vinnumarkaði og koma til móts við 
aðstæður launamanna sem þurfa að taka á sig kjaraskerðingu í formi minnkaðs starfshlutfalls 
vegna tímabundins rekstrarvanda fyrirtækis þess sem þeir starfa hjá.

Frá því að lögin voru samþykkt hafa efnahagshorfur orðið skýrari og við blasir verulegur 
samdráttur útflutningstekna og 7-13% samdráttur vergrar landsframleiðslu árið 2020. Þá 
virðist ljóst að töluvert muni vanta upp á að samdrátturinn gangi til baka á árinu 2021. Ekki 
virðist fyrirséð að ástandið muni leiða af sér þrýsting á verðlag en atvinnuleysishorfur út árið 
2021 eru dekkri en áður. Undir slíkum kringumstæðum horfa atvinnurekendur fram á verulega 
þörf fyrir aðlögun sem einkum mun koma fram í aðgerðum sem stefna að lækkun 
rekstrarkostnaðar. Miðað við núverandi stöðu og horfur virðist sýnt að fjöldamörg fyrirtæki 
munu ekki ráða við aðlögunina og þá hvað helst þau sem búa við verulega eða nær algerlega 
skert tekjustreymi. Undir slíkum kringumstæðum ráða fyrirtækin einfaldlega hvorki við að 
standa undir 25% launakostnaðar né útgreiðslu launa á uppsagnarfresti. Þá standa þau frammi 
fyrir verulegum vanda við að standa undir föstum kostnaði sem ekki tekur sveiflu eftir árferði, 
t.d. fasteignaskatti sem er lagður á miðað við forsendur sem byggjast á stöðu síðasta árs og 
virðist nánast aldrei dragast saman sama hvað á gengur.

Á þessum tímapunkti virðist ljóst að mörg fyrirtæki munu leggja upp laupana á næstunni og 
þau sem eftir standa verða í mörgum tilvikum mjög skuldsett. Þar með er ekki aðeins hætt við 
að fjárhagsleg verðmæti og þekking fari forgörðum heldur gætu einnig skapast forsendur 
stöðnunar sem hæglega getur dregið úr þrótti atvinnulífsins til að takast á við verðmætasköpun
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til nokkurs tíma litið. Í þessu ljósi telja SVÞ afar mikilvægt stjórnvöld grundvalli aðgerðir og 
umfang þeirra á raunhæfu mati á samfélagslegum kostnaði og ábata til nokkurs tíma litið og 
stígi fast til jarðar.

Virðingarfyllst, 

f.h. SVÞ -  Samtaka verslunar og þjónustu

Andrés Magnússon 
framkvæmdastjóri

Benedikt S. Benediktsson 
lögfræðingur
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