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Umsögn og samantekt Vinnumálastofnunar um frumvarp til laga um breytingu á lögum 
um atvinnuleysistryggingar, nr. 54/2006 (skilvirkari framkvæmd).

Þingskjal 1426 —  812. mál.

Á fundi Velferðamefndar dags. 8. júní 2020 var óskað eftir stuttu minnisblaði frá 
Vinnumálastofnun um þær breytingar sem felast í 1. og 8. gr. frumvarps því er nú er til afgreiðslu 
hjá nefndinni.

Um 1. gr. frumvarpsins
upplýsingaöflun frá lögreglu

Í 9. gr. núgildandi laga um atvinnuleysistryggingar er Vinnumálastofnun veitt heimild til að óska 
eftir upplýsingum frá Skattyfirvöldum, Tryggingastofnun, Sjúkratryggingum Íslands, 
Innheimtustofnun sveitarfélaga, atvinnurekendum, lífeyrissjóðum, stéttarfélögum, tollyfirvöldum, 
Fangelsismálastofnun, eftirlitsfulltrúum samtaka aðila vinnumarkaðarins, Vegagerðinni, Lánasjóði 
íslenskra námsmanna og skólum. Með frumvarpi því sem nú liggur fyrir er lagt til að lögreglu verði 
einnig bætt við upptalningu ákvæðisins. Nefndin hefur óskað eftir því að Vinnumálastofnun 
tilgreini hvaða tegundir upplýsinga er gert ráð fyrir að lögreglan láti stofnuninni í té og teljast 
nauðsynlegar í þágu lögbundinna verkefna stofnunarinnar.

Um er að ræða upplýsingar sem nýtast í eftirliti með greiðslum atvinnuleysisbóta. Er helst átt við 
upplýsingar sem lögregla verður áskynja um í eftirlitsferðum með öðrum eftirlitsaðilum á 
vinnumarkaði svo sem Skattinum og Vinnueftirlitinu. Þá kann lögregla að hafa upplýsingar um 
brottfarir atvinnuleitenda sem grunaðir eru um að vera staddir erlendis og jafnvel fluttir af landi 
brott. Samkvæmt c-lið 13. gr. laga um atvinnuleysistryggingar er það skilyrði fyrir greiðslum 
atvinnuleysistrygginga að viðkomandi atvinnuleitandi sé staddur á Íslandi.

Vinnumálastofnun á gott samstarf við lögreglu auk fleiri embætti í tengslum við framkvæmd þeirra 
laga sem stofnuninni er falið að sinna. Vinnumálastofnun hefur þegar heimild til að nálgast 
upplýsingar hjá lögreglunni í tengslum við framkvæmd laga um atvinnuréttindi útlendinga sbr. 25. 
gr. laganna. Þá er heimild til að óska eftir upplýsingum frá lögreglu á grundvelli laga um 
starfsmannaleigur, laga um útsenda starfsmenn og skyldur erlendra þjónustuveitenda og laga um 
vinnustaðaskírteini og eftirlit á vinnustöðum. Ofangreind lög heimila Vinnumálastofnun að nýta 
aðstoð og óska eftir upplýsingum frá lögreglu en með nýju ákvæði í frumvarpinu er tekið fyrir allan 
vafa um að þær upplýsingar sé unnt að nýta við framkvæmd laga um atvinnuleysistryggingar. 
Breytingin felur einnig í sér aukið gegnsæi í lagatexta þannig að atvinnuleitendur geti með skýrum 
hætti gert sér grein fyrir því að Vinnumálastofnun sé heimilt að nýta upplýsingar frá lögreglu við 
framkvæmd á eftirliti með bótagreiðslum án þess að leitað sé að slíkum heimildum utan laga um 
atvinnuleysistryggingar.



Um 8. gr. frumvarpsins
(viöurlög vegna ótilkynntrar vinnu og svartri vinnu)

Nefndin hefur óskað eftir mati Vinnumálastofnunar og upplýsingum um það hvernig stofnunin 
hagar upplýsingagjöf sinni til atvinnuleitenda og þá hvernig þeir eru upplýstir um viðurlög við 
brotum. Hefur umsögn ASÍ um frumvarpið vakið upp spurningar um það hvort stofnunin geti 
sinnt þeirri skyldu í ljósi álags sem er á stofnuninni vegna heimsfaraldurs Covid19.

Í greinargerð með frumvarpi er sögu ákvæðisins gerð ágæt skil en Vinnumálastofnun telur ástæðu 
til að árétta að ákvæði þetta er bundið við tilfelli þegar einstaklingur tilkynnir ekki um vinnu á 
meðan hann þiggur greiðslur atvinnuleysisbóta. Tillaga sú er nú liggur fyrir í frumvarpinu gengur 
út á það að Vinnumálastofnun geti ekki beitt viðurlögum þegar einstaklingur er uppvís að broti, 
fyrr en viðkomandi er búinn að vera skráður atvinnulaus hjá stofnuninni í a.m.k. fjórar vikur. 
Tillagan virðist taka mið af ákvæðum 57. og 58. gr. núgildandi laga þar sem atvinnuleitendum er 
veitt svigrúm til að stýra eigin atvinnuleit á fyrstu vikum sem þeir eru skráðir atvinnulausir. Þau 
ákvæði veita umsækjendum tiltekinn frest til að haga atvinnuleit sinni eftir eigin höfði áður en 
atvinnuleitendum er gert skylt að mæta í atvinnuviðtöl eða vinnumarkaðsúrræði. Að mati 
stofnunarinnar eiga sömu sjónarmið ekki við um hugsanleg brot á lögunum eða grunnskyldum 
atvinnuleitenda. Er grundvallarmunur á því að veita nýjum umsækjendum frest til að leita sér að 
vinnu í sinni sérgrein eða á áhugasviði sínu og að heimila eða a.m.k. horfa vísvitandi framhjá 
bótasvikum á fyrstu fjórum vikum sem einstaklingur er skráður atvinnulaus.

Kynning Vinnumálastofnunar á réttindum og skyldum atvinnuleitenda fer víða fram og telur 
stofnunin að sú upplýsingagjöf sem atvinnuleitendur fá þegar þeir sækja um atvinnuleysisbætur sé 
fullnægjandi. Þegar einstaklingur sækir um greiðslur atvinnuleysisbóta þarf hann að staðfesta að 
hann hafi lesið og skilið þau skilyrði sem umsækjandi þarf að uppfylla. Þar á meðal skyldu hans til 
að tilkynna til stofnunarinnar þegar hann hefur störf. Á vefsíðu stofnunarinnar er atvinnuleitanda 
bent á að hann þurfi að upplýsa Vinnumálastofnun tafarlaust um störf og tilfallandi vinnu og að 
það kunni að leiða til biðtíma eða annarra viðurlaga samkvæmt lögum ef ekki er orðið við því. 
Þegar umsókn berst Vinnumálastofnun er einnig sendur tölvupóstur á alla umsækjendur þar sem 
umrædd skylda er ítrekuð. Aukið álag vegna áhrifa Covid 19 veiru hefur ekki áhrif á getu 
stofnunarinnar til að sinna þessari skyldu sinni. Umsækjandi sem hefur verið skráður atvinnulaus í 
átta eða fjórar vikur hefur ekki fengið ítarlegri kynningu á skilyrðum laganna en sá sem skráður 
hefur verið atvinnulaus í eina viku. Vinnumálastofnun vekur einnig athygli á að það ætti ekki að 
leynast neinum sem þiggur greiðslur atvinnuleysisbóta að honum ber að tilkynna til stofnunarinnar 
þegar hann hefur störf. Þá bendir stofnunin á að Úrskurðarnefnd velferðarmála hefur ekki gert 
athugasemdir við framangreint verklag við endurskoðun á ákvörðunum stofnunarinnar um 
viðurlög á grundvelli laganna. Tillaga þessi vekur einnig upp spurningar um jafnræði milli 
umsækjenda en tveir einstaklingar sem verða uppvísir að sama broti kunna að fá mismunandi 
meðferð og viðurlög eftir því hvenær þeir sóttu um greiðslur atvinnuleysisbóta.

Ef raunveruleg ástæða væri til að óttast að atvinnuleitendur væru ekki nægjanlega upplýstir um 
skyldu til að afskrá sig þegar þeir hefja vinnu væri nær að tryggja þá upplýsingagjöf enn frekar í 
stað þess að „heimila“ bótasvik fyrstu vikurnar sem viðkomandi er skráður atvinnulaus.

Í ljósi alls ofangreinds leggst Vinnumálastofnun gegn því að beiting úrræðisins verði háð tiltekinni 
tímalengd á atvinnuleysisbótum. Leggur stofnunin því til að ákvæðið hljóði svo:

„Sá sem verður uppvís að því að starfa á innlendum vinnumarkaði á sama tíma og hann fær 
greiddar atvinnuleysisbætur eða sætir biðtíma eða viðurlögum samkvæmt lögum þessum án þess 
að hafa tilkynnt Vinnumálastofnun um tilfallandi vinnu skv. 35. gr. a eða að atvinnuleit sé hætt skv.



10. gr. skal ekki eiga rétt á greiðslu atvinnuleysisbóta fyrr en hann hefur starfað a.m.k. sex mánuði 
á innlendum vinnumarkaði áður en hann sækir aftur um atvinnuleysisbætur. Skal honum jafnframt 
verða gert að endurgreiða ofgreiddar atvinnuleysisbætur skv. 39. gr.“

Virðingarfyllst, 
f.h. Vinnumálastofnunar,

Unnur Sverrisdóttir.


