
Kópavogur, 1. Maí 2020

Til háttvirts þingmanns,

Ég er að hafa samband til að vekja athygli á slæmri stöðu hluta nýútskrifaðra stúdenta vegna skerts 
starfshlutfalls og þeirra hlutabótaúrræða sem boðið hefur verið upp á. Þetta á sér í lagi við hóp þeirra sem 
eru nýútskrifaðir nemar sem þurftu að þreyta próf í desember og janúar og fóru á vinnumarkaðinn í 
kjölfarið í fullt starf. Um er að ræða afmarkaðan hóp nýstúdenta og nýútskrifaðra starfsnema á 
verknámsbrautum á borð við matreiðslu og þjónustu.

Hliðsjónar af:

Þingskjal 1173, 150. löggjafarþing 664. m ál: atvinnuleysistryggingar og Ábyrgðasjóður launa 

(minnkað starfshlutfall). Lög nr. 23 21. mars 2020. [hlekkur á lögin]

Í lögunum er skrifað "Til að finna út m eðaltal heildarlauna skal miða við þriggja mánaða tímabil 
áður en launamaður missti starf sitt að hluta."

Vandamál:

Ofangreint orðalag gerir það að verkum að þeir stúdentar er útskrifuðust um áramót geti ekki 

hlotið bætur sbr. lög 23/2020. Teljum við það vera mistök við lagasetningu sem beri að leiðrétta 

snarlega, til þess að tryggja kjör nýstúdenta.

Þar sem prófatímabil hjá bæði háskólanemendum og starfsnemum á sér stað að jafnaði í 

desember/janúar, þýðir það að þeir nemendur sem hafi þurft að þreyta próf eða skila inn 

lokaverkefnum á þeim tíma til þess að útskrifast gæti eðli málsins samkvæmt ekki verið í fullri 

vinnu. Aukinheldur, þá er þetta ákveðið millistigstímabil fyrir stúdenta, þar sem fyrsta greiðsla 

vegna námslána er að jafnaði ekki fyrr en um og yfir seinni part janúar.

Því til hliðsjónar, þá eru framfærsluviðmið Lánasjóðs íslenskra námsmanna (LIN) ekki miðuð við 

100% framfærslu, sem gefur að skilja að stúdentar og starfsnemar þurfi að sinna ýmiskonar vinnu 

til að teygja lopann.

Þetta á sér í lagi við ýmiskonar starfsgreinar á sviði framreiðslu, þjónustu, og matreiðslu, sem 

reiða sig á lágt launað starfsnám með væntingar um betri laun eftir fullnustu. Þessar nýútskrifuðu 

starfsstéttir falla á milli skips og bryggju í ofangreindum lögum, að okkar mati, og ber að leiðrétta.

Dæmi:



Starfsnemi sem er að taka fullnustu réttinda í byrjun janúar 2020 vinnur eins og hér er lýst:

- Desember: Vinnur fjórar vaktir fyrir 50.000 kr.

- Janúar: Vinnur átta vaktir, fyrir 100.000 kr.

- Febrúar: Fær full laun sem eru 500.000 kr.

Skv. ofangreindum lögum þá þyrfti að leggja saman þessar tekjur og finna meðaltal, sem í þessu 

tilviki er 217 þúsund krónur.

Hafi sá hinn sami sleppt því að vinna þessar vaktir í janúar og febrúar þá litið dæmi út eins og 

eftirfarandi:

- Desember: Vinnur fjórar vaktir fyrir 0 kr.

- Janúar: Vinnur átta vaktir og fær 0 kr.

- Febrúar: Fær full laun og fær 500.000 kr.

Skv. ofangreindu hefði viðkomandi rétt á allt að 500.000 kr. Á mánuði skv. Lögum 23/2020.

Eins og ber að skilja, þá er þarna óhófleg verið að vega að þeim sem hafði það fram tak að taka á 

sér vinnu í desember/janúar.

Afleiðingar:

Miðað við mismunandi eðli náms og starfa þá teljum við þetta hafa sér í lagi íþyngjandi afleiðingar 

fyrir þá nema sem hafa um áramótin lokið starfsgreinanámi eða tóku þátt í jólavertíðinni.

Við teljum þetta vera yfirsýn löggjafans í þeim ólgusjó sem á undan hefur gengið og teljum þetta 

vera auðleysanlegt. Þarna er um að ræða lítinn hóp fyrrverandi stúdenta sem fellur ekki endilega 

inn í þau úrræði sem ríkisstjórnin og Alþingi hefur hingað til komið með heldur falli milli skips og 

bryggju eins og staðan er nú.

Þarna er að mestu leyti einstaklingar sem hafa tekið á sig langt starfsnám sem borgar lítið og er í 

þeirri starfsgrein sem kemur hvað verst út úr nýliðnum atburðum.

Lausn:

Til þess að rétta þennan halla þá leggjum við til eitthvað í líkindum við eftirfarandi:

• Hafi viðkomandi verið að ljúka námi í desember og janúar og samhliða því haft tekjur sem 

eru undir 250.000 kr. á mánuði, þá skuli það ekki teljast til frádráttar frá þeim 

grunnviðmiðum sem Vinnumálastofnun á að byggja á skv. 2 mgr. A liðar 1 gr l. nr. 32/2020 

að því gefnu að hlutaðeigandi skili inn vottorði þess efnis að hann hafi ekki getað verið í



fullri vinnu vegna viðurkenndra prófa eða náms er voru þreytt eða stundið á 

viðurkenndum námsstofnum.

• Breyting þessi þarf að vera afturvirk tímabundið í ljósi aðstæðna til þess að endurspegla 

þær ótrúlegu aðstæður sem allir hafa þurf að búa við undanfarna mánuði í ljósi 

heimsfaraldrarins.

Niðurstaða:

Þarna er um að ræða mjög afmarkaðan hóp nýstúdenta og starfsnema sem eru að taka fyrstu 

skref sjálfstæðs lífs. Þarna er um augljósa yfirsýn í lögum enda er þetta ekki vilji löggjafans að 

þessi hópur, sem er að feta sín fyrstu spor í lífinu, að gera þeim erfitt fyrir. Þarna er um augljósa 

yfirsýn sem ætti að vera hægt að laga auðveldlega. Við erum fús að koma á fundi eins og ykkur er 

þóknanlegt.

Kær kveðja,

Sindri Steinn Marinósson 

Fyrir hönd,

Richmond Raggas Landayan, Kokkur á VOX 

Hlynur Kristjánsson, Kokkur hjá Fiskfélaginu 

Alfreð Kort Kárason, Kokkur á Grillmarkaðinum


