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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum, mál nr. 698.

Hinn 15. aprfl sl. barst Sam tökum  fe rðaþ jónustunnar -  SAF beiðni um um sögn um tillögu um 
frum varp til laga um  breytingu á ým sum  lögum  til að mæ ta efnahagslegum  áhrifum  
heimsfaraldurs kórónuveiru  (greiðsludreifing staðgreiðslu og tryggingagjalds, ú ttekt 
séreignarsparnaðar). Frum varpið hefur verið yfirfarið  á vettvangi SAF og vilja sam tökin koma 
nokkrum  athugasem dum  og ábendingum  á fram fæ ri.

Nauðsynleg lagabreyting

Frum varpið er lagt fram  til að mæ ta efnahagslegum  áhrifum  kórónuveirufaraldursins og fagna 
sam tökin ráðgerðum  áform um . Löggjafinn hefur á sl. ári frestað ým sum  g jö ldum  m eð 
nokkrum  lagabreytingum. Er farið y fir það f kaflanum  "tile fn i og nauðsyn lagasetningarinnar" f 
greinargerðinni m eð fyrirliggjandi frum varpi. T ile fn ið  er vegna þess að í upphafi 
heim sfaraldursins voru aðgerðir m iðaðar við V-laga efnahagslega áhrif . Reyndin er því m iður 
sú að faraldurinn hefur dregist á langinn og eru efnahagsleg áhrif því meira U-laga. Með því 
eykst þörfin  til að lengja í þeim  úrræ ðum  sem gripið hefur verið til á sl. ári. Sam tökin telja 
m ikilvæ gt að viðhalda stuðningsúrræ ðum  á meðan faraldurinn er enn til staðar. Nú þegar það 
sér m ögulega fyrir endann á fara ldrinum  fer þörfin að m innka en þangað til er lagabreyting 
eins og þessi nauðsynleg enda er m ikilvæ gt fyrir a tvinnurekendur, sem eiga í rekstrarvanda 
vegna Covid-19, að eiga þess kost að dreifa og seinka fjá rú tlá tum  enn frekar.

Framhald frekari úrræði

Í frum varp inu kem ur fram  að fram hald á fleiri úrræ ðum  séu til skoðunar. SAF vilja leggja 
áherslu á að úrræði stjórnvalda sem hafa hingað til verið sett vegna heimsfaraaldursins á að 
fram lengja, nem a um sé að ræða einskiptis aðgerð líkt og stuðningsgreiðslur á uppsagnafresti. 
SAF vilja benda löggjafanum  á úrræði sem hæ gt er að fram leng ja og betrumbæ ta.

Atvinnurekendur með starfsmenn á hlutabótaleið

Sum úrræði stjórnvalda þurfa að eiga betri samleið. G o tt dæ mi um  hvaða úrræði stjórnvalda 
gætu fa llið  betur saman eru úrræði stjórnvalda um  hlutabæ tur, stuðning við að greiða 
uppsagnarfrest og úrræði stjórnvalda um  ráðningarstyrk. Margir a tvinnurekendur eru m eð
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hluta starfsfólks á h lutabóta le ið  og þegar eftirspurn eykst er þ ö rf á auknum  starfskrafti áður en 
velta fe r að skila sér. Til að fá ráðningastyrk þarf starfsm aður á h lutabóta le ið  að fá uppsögn og 
fara á atvinnuleysisskrá í a.m.k. einn mánuð. Því m un sá starfskraftur ekki nýtast sem skyldi í 
væ ntanlegri viðspyrnu. Sam tökin leggja til að stjórnvö ld  styðji við atvinnurekendur m eð því 
að heim ila að starfsm enn á h lutabóta le ið  geti farið beint á ráðningastyrk í stað þess að það 
eigi aðeins við um  aðila sem eru á atvinnuleysisskrá.

Sam tökin áskilja sér ré tt til að kom a m eð frekari ábendingar á síðari stigum.
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