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Efni: Umsögn um frum varp til fjáraukalaga 2020 -  841. mál.

í frumvarpinu eru fjárheimildir auknar um 65,2 ma. kr. vegna afmarkaðra efnahagslegra 

mótvægisráðstafana til að bregðast við heimsfaraldri COVID-19 sjúkdómsins. Nemur sú hækkun 

rúmlega 6% af áður samþykktum fjárheimildum. Hér að neðan er að mestu vísað í umsagnir Bandalags 

háskólamanna (BHM) um fyrri tvö fjáraukalagafrumvörp þessa árs.

Hlutabætur -  greiðsla atvinnuleysisbóta samhliða minnkuðu starfshlutfalli.

BHM tekur undir mikilvægi þess að tryggja rétt til greiðslu atvinnuleysisbóta samhliða minnkuðu 

starfshlutfalli vegna tímabundins samdráttar í starfsemi vinnuveitenda. BHM styður meginefni þessara 

aðgerða og vísar til umsagna bandalagsins um breytingu á lögum um atvinnuleysistryggingar, 

annarsvegar minnkað starfshlutfall dags. 17. mars 2020 og hins vegar framlenging hlutabótaleiðar 

dags. 25. maí 2020.

Laun á uppsagnarfresti

BHM styður meginefni og tilgang þessara tillagna. Hvað varðar efnislegar athugasemdir er vísað til 

umsagnar BHM um frumvarp til laga um stuðning úr ríkissjóði vegna greiðslu hluta launakostnaðar á 

uppsagnarfresti dags. 25. maí 2020. Við gerð umsagnarinnar var ítrekað að fylgja yrði settu markmið 

frumvarpsins, að tryggja réttindi launafólks.

Greiðslur til einstaklinga sem sæta sóttkví

BHM fagnaði greiðslum til einstaklinga sem sæta sóttkví og studdi afgreiðslu þess máls á Alþingi, að 

tilskilinni einni breytingu. Sjá umsögn bandalagsins um tímabundnargreiðslurvegna launa einstaklinga 

sem sæta sóttkví skv. fyrirmælum heilbrigðisyfirvalda án þess að sýna merki þess að vera sýktir dags.

18. mars 2020.

i
Bandalag háskólamanna
Borgartún i 6, 105 Reykjavík 

Simi 595  5100  
w w w .bhm  is

http://www.bhm


Bandalag
háskólamanna

Sprotar og kvikmyndagerð

í frumvarpinu er gerð tillaga um 650 m.kr. framlag til kríu og 500 m.kr. ætlaðar til mótframlagslána til 

sprotafyrirtækja. Hvort tveggja eru skynsamlegar ráðstafanir. Þá er einnig eðlilegt að hækka framlög í 

endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar hér á landi, enda skapar hún fjölda starfa fyrir fólk í skapandi 

greinum.

Kynjuð fjárlagagerð

BHM tekur undir þau sjónarmið sem fram koma í athugasemdum með frumvarpinu að þau úrræði sem 

gripið er til muni óhjákvæmilega endurspegla óútskýrður launamunur kynjanna. T.d. má leiða líkur að 

því að hærri fjárhæðir verði greiddar vegna launa karla en kvenna í sóttkví og í uppsagnarfresti. Hér 

eftir sem hingað til er mikilvægt að stjórnvöld leitist við að taka á þessum vanda. BHM styður að hugað 

verði sérstaklega að kynjasjónarmiðum við útfærslu mótframlagslána til sprotafyrirtækja og í 

fjárfestingarstefnu Kríu.

Fulltrúar BHM eru að sjálfsögðu reiðubúnir til að mæta á fund nefndarinnar til að fylgja umsögninni 

eftir.

Virðingarfyllst,

Georg Brynjarsson, 

hagfræðingur BHM

2
Bandalag háskólamanna
Borgartún i 6, 105 Reykjavík 

Sími 595 5100 

w w w .bhm .is

http://www.bhm.is

