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Umsögn LÍS um breytingu á lögum um atvinnuleysistryggingar og lögum um 

Ábyrgðasjóð launa (framlenging hlutabótaleiðar), 813. mál

Landssamtök íslenskra stúdenta, hér eftir LÍS, fagna ætlunum stjórnvalda um að framlengja 

hlutabótaleiðina sem og því að stúdentar séu enn teknir með í reikninginn hvað hana varðar. 

Þrátt fyrir það hafa LÍS áhyggjur af þeim lið frumvarpsins sem snertir skilyrði um hærra 

starfshlutfall en áður var að finna í bráðabirgðaákvæði um hlutabætur.

Eins og aðrir hafa stúdentar bæði misst vinnuna og lækkað í starfshlutfalli vegna 

heimsfaraldurs COVID-19. Það sem er þó ólíkt með stúdentum og öðrum launamönnum er að 

stúdentar vinna gjarnan hlutastörf með námi, færri vinna full störf, en rúmur helmingur 

stúdenta hérlendis vinnur með námi og 71% þeirra gera það að öllu eða miklu leyti til þess að 

eiga efni á námi, samkvæmt Eurostudent VI könnuninni.1 Að sumri til leita stúdentar sér þó 

að fullum störfum en atvinnuleysi hefur aukist mikið og framboð á sumarstörfum er því af 

skornum skammti, eins og flestum er nú ljóst. Kannanir á meðal stúdenta í háskólum 

höfuðborgarsvæðisins, Háskóla Íslands, Listaháskóla Íslands og Háskólans í Reykjavík, hafa 

sýnt fram á að um 7.000 stúdentar sem stunda nám í skólunum þremur hafi enn ekki fengið 

störf í sumar.2

Því má ætla að einhverjir stúdentar haldi sig í hlutastörfum vetrarins, hlutastörfum þar 

sem þeir hafa gjarnan verið lækkaðir í starfshlutfalli. Þar sem stúdentar vinna, eins og áður 

sagði, margir hverjir í hlutastörfum ekki fullum störfum, með fram námi gæti reynst þeim 

erfitt að halda 50% starfshlutfalli eftir skerðingu. Því kalla LÍS eftir því að stúdentar séu

1 Sjá niðurstöður EUROSTUDENT VI á bls. 16 og 17 hér:
https://www.stjomarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=2d86daef-4fb1-11e8-942b-005056bc530c
2 Sjá samantekt af Facebook-síðu LÍS:
https://www.facebook.eom/haskolanemar/photos/a.676993189031069/3140535352676828/?type=3&t 
heater

https://www.stjomarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=2d86daef-4fb1-11e8-942b-005056bc530c
https://www.facebook.eom/haskolanemar/photos/a.676993189031069/3140535352676828/?type=3&t


undanskildir 50% ákvæðinu og þeir séu enn gjaldgengir í hlutabótakerfinu ef starfshlutfall 

þeirra er lækkað niður í allt að 25%.

Þá taka LÍS sérstaklega undir lið b sem lýtur að því að launamenn geti óskað eftir að 

miðað verði við meðaltal heildarlauna í hverjum mánuði tekjuárið 2019 en það gæti nýst 

stúdentum, sem eru með mismiklar tekjur eftir mánuðum vegna breytilegra álagspunkta í 

námi, afar vel.
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