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Umsögn LÍS um frumvarp til laga um breytingu á lögum um atvinnuleysistryggingar, 
nr. 54 /2006 , og lögum um greiðslur til íþróttafélaga vegna launakostnaðar og 
verktakagreiðslna á tímum kórónuveirufaraldurs, nr. 155 /2020  (framlenging 
úrræða o.fl.).

LÍS hafa frá upphafi faraldursins talað fyrir því að stúdentar skulu eiga rétt á 
atvinnuleysisbótum í námshléum. Að undanförnu hafa verið sett upp fjölmörg störf sem 
ætluð eru stúdentum yfir sumartímann, sem ber að sjálfsögðu að fagna, en út frá 
jafnræðissjónarmiðum sjá stúdentar ekki hvers vegna þeim er ekki veitt saman öryggisneti 
og öðru vinnandi fólki. Af launum þeirra stúdenta sem hafa verið á vinnumarkaði er greitt í 
atvinnuleysistryggingasjóð og því er það grundvallaratriði og krafa stúdenta að hljóta rétt 
til þess að sækja í þann sjóð í námshléum. Það er því ótækt að ekki sé hugsað betur um 
stúdenta lögum um atvinnuleysistryggingari.

Eitt atriði í frumvarpinu snýr að fólki í námi, breyting á 1. grein;

Í  stað orðanna „þegar hann sækir um atvinnuleysistryggingar" í 5. mgr. 52. gr. laganna 
kemur: við starfslok hans eða þegar hann missir starfsitt að hluta, sbr. 17. gr.

Þessi breyting á að skýra betur miðað sé við starfslok en ekki umsókn um 
atvinnuleysisbætur þegar heimilt er fyrir einstakling telst tryggður innan 
atvinnuleysistryggingakerfisins (þá í minna en 12 námseiningum, til að teljasttryggður) að 
klára námsönn en hljóta samt atvinnuleysisbætur. Ekki er um efnisbreyting breytingu að 
ræða, þetta fyrirkomulag var þegar til staðar. Í greinargerð er breytingin skýrð þannig:

Er þetta lagt til þar sem mikilvægt þykir að skýrt verði kveðið á um ílögunum að þeir sem 
tryggðir eru innan atvinnuleysistryggmgakerfisms, sem hafa stundað nám samhliða þátttöku 
á vinnumarkaði þegar þeir missa starf sitt, geti lokið þeirri námsönn sem þegar er hafin við 5 
starfslok í stað þess að þeir þurfi að hætta námi til að geta nýtt rétt sinn innan 
atvmnuleysistryggmgakerfisms.

Hafi höfundar frumvarpsins áhyggjur af brotfalli úr námi vegna atvinnumissis þá vilja 
stúdentar leggja til að réttur stúdenta til atvinnuleysisbóta í námshléum myndi draga úr 
líkunum á því að stúdentar þurfi að hætta námi vegna atvinnuleysis og fjárhagsvanda.
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