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Efni: Umsögn BHM um frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum til að mæta efnahagslegum  
áhrifum heimsfaraldurs kórónuveiru (frekari aðgerðir vegna vinnumarkaðar). Þingskjal 2036 -  972. 
mál.

BHM hefur fengið til umsagnar drög að frumvarpi til breytinga á ýmsum lögum til að mæta 
efnahagslegum áhrifum heimsfaraldurs kórónuveiru (frekari aðgerðir vegna vinnumarkaðar). Er með 
frumvarpinu ætlunin að bregðast við óvissu sem ríkir á innlendum vinnumarkaði vegna útbreiðslu 
kórónuveiru og áhrifum á vinnumarkaðinn. BHM metur það svo að með frumvarpinu séu stigin ýmis 
ágætis skref hvort heldur er með nýjum aðgerðum eða framlengingu á aðgerðum sem hófust fyrr. 
Varðandi einstaka kafla frumvarpsins vill BHM benda á eftirfarandi:

I. kafli

Breyting á lögum um tímabundnar greiðslur vegna launa einstaklinga sem sæta sóttkví skv. 
fyrirmælum heilbrigðisyfirvalda án þess að vera sýktir. Það er jákvætt skref að framlengja gildistíma 
ákvæðanna og eyða þar með mögulegri óvissu hvað þetta varðar. Á þessi ákvæði reyndi ekki jafn mikið 
og reiknað var með við setningu laga 24/2020 en engu að síður er að mati BHM um að ræða 
nauðsynlegan öryggisventil fyrir fólk í þessari stöðu.

Vakin hefur verið athygli á því að nú þegar skólastarf er að hefjast aftur hefur þegar komið upp sú 
staða í nokkrum tilvikum að skólum og/eða leikskólum er lokað tímabundið vegna starfsfólks sem sætir 
sóttkví. Í slíkum tilvikum er réttarstaða foreldra og forráðamanna óljós og réttindi jafnvel lítil eða 
engin. Getur sú staða meðal annars verið uppi að foreldrar og/eða forráðamenn hafa klárað rétt til 
launa í veikindum barna og foreldar ekki í aðstöðu til að vinna að heiman. Er það slæm staða ef foreldri 
eða forráðamaður neyðist til að vera í ólaunuðu leyfi heima með barni/börnum sem ekki komast til 
skóla/leikskóla þar eð starfsmenn þar sæta sóttkví.

Breyting á lögum um atvinnuleysistryggingar. Það er jákvætt að mati BHM að atvinnutengd 
starfsendurhæfing svari til vinnuframlags við mat á rétti til atvinnuleysisbóta eins og mælt er fyrir um 
í 4. og 5. gr. frumvarpsins. Þá lítur BHM það jákvæðum augum að möguleikar fólks í atvinnuleit til náms 
séu útvíkkaðir.

II. kafli
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frumvarpi þessu falli niður 3. mgr. XIV. ákvæðis laga um atvinnuleysistryggingar. Athygli er vakin á því 
að umrætt ákvæði 3. mgr. fjallar um sjálfstætt starfandi einstaklinga og kom inn með lögum 44/2020 
um breytingu á lögum um atvinnuleysistryggingar þegar vakin hafði verið athygli á því að staða 
sjálfstætt starfandi, með mismunandi rekstrarform, sem þurft höfðu að nýta sér hlutabótaleiðina var 
verri en staða launamanna. Ekki verður séð ástæða þess að ákvæðinu er ætlað að falla niður við 
gildistöku frumvarps þessa í stað þess að framlengja gildistíma þess jafn lengi og hlutabótaleið eða út 
október 2020.

Framlenging hlutabótaleiðar um tvo mánuði er ekki til þess fallin að eyða óvissu starfsfólks og 
fyrirtækja. Í athugasemd með 8. gr. kemur fram að nauðsynlegt þyki að framlengja úrræðið þar sem 
enn eru þrengingar á vinnumarkaði. Óhætt er að fullyrða að umræddar þrengingar á vinnumarkaði 
verði enn til staðar þann 31. október næstkomandi. Heppilegra er að mati BHM að stjórnvöld horfi til 
lengri tíma í þessum efnum og bjóði starfsfólki og fyrirtækjum upp á meiri fyrirsjáanleika en verður að 
óbreyttu.

Hvað ákvæði b-liðar 9. gr. frumvarpsins varðar er það gleðilegt að tímabil tekjutengdra 
atvinnuleysisbóta sé framlengt úr þremur mánuðum í sex. Betur má ef duga skal. BHM hefur bent á 
nauðsyn þess að hækka lágmarksbætur og hámark tekjutengdra atvinnuleysisbóta og ítrekar það hér 
með. Hefur BHM bent á að háskólamenntaður sérfræðingur sem horfir fram á atvinnuleysi í eitt ár í 
óbreyttu kerfi verður fyrir um 55% tekjuskerðingu á ársgrundvelli. Með lengingu tímabils 
tekjutengingar úr þremur mánuðum í sex er stigið skref í rétta átt. Nauðsynlegt er engu að síður að 
hækka gunnupphæð atvinnuleysisbóta sem og hámark tekjutengdra atvinnuleysisbóta.

Virðingarfyllst 
f.h. BHM,

Andri Valur Ívarsson 
lögmaður BHM
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