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Efni: Ahrifamat vegna breytinga á frumvarpi til laga um breytingu á lögum um 
atvinnuleysistryggingar, nr. 54/2006 (tekjutengdar bætur)

í ljósi framhalds af aðgerðum stjómvalda til að skapa viðspymu við áhrifum heimsfaraldurs 
kórónuveirunnar, Viðspyrna fyrir Island, sem kynnt var þann 20. nóvember sl., hefur félags- og 
bamamálaráðherra óskað eftir að velferðamefnd geri eftirfarandi breytingar á fmmvarpi til laga um 
breytingu á lögum um atvinnuleysistryggingar, nr. 54/2006 (tekjutengdar bætur), sem ráðherra mælti 
fyrir á Alþingi 17. nóvember sl. og er nú til meðferðar hjá velferðamefnd.

6% af grunnatvinnuleysisbótum með hverju barni:
í samræmi við framangreindar aðgerðir stjómvalda er óskað efltir að í stað dagsetningarinnar 31.
desember 2020 í 1. mgr. ákvæðis til bráðabirgða XV í lögum nr. 54/2006, um
atvinnuleysistryggingar, með síðari breytingum, komi 31. desember 2021. Jafnframt er bent á 
mikilvægi þess að kveðið verði skýrt á um að ákvæðið gildi til og með 31. desember 2021.

Samkvæmt upplýsingum frá Vinnumálastofnun fær að meðaltali um þriðjungur atvinnuleitenda 
sérstaka greiðslu vegna framfærsluskyldu gagnvart bömum yngri en 18 ára, sbr. 34. gr. laganna. 
Aætlar stofnunin að þessar greiðsliu: muni nema um 2.300 milljónum á árinu 2021 og miðar sú áætlun 
við að atvinnuleysi verði að jafnaði 10,55% á árinu og að um 7.500 atvinnuleitendur að meðaltali fái 
umræddar geiðslur sem nemi 6% af grunnatvinnuleysisbótum. Ef áfram yrði miðað við 4% af 
grunnatvinnuleysisbótum gerir Vinnumálastofnun ráð fyrir að kostnaðurinn verði um 1.600 milljónir 
á árinu 2021.

Atvinnuleysisbætur samhliða minnkuðu starfshlutfalli:
I samræmi við framangreindar aðgerðir stjómvalda er óskað efltir að í stað dagsetningarinnar 31. 
desember 2020 í 1. mgr. ákvæðis til bráðabirgða XVI í lögum nr. 54/2006, um
atvinnuleysistryggingar, með síðari breytingum, komi 31. maí 2021.

í tengslum við framangreinda breytingu varðandi atvinnuleysisbætur samhliða minnkuðu
starfshlutfalli er jafnframt óskað efltir að sambærilegum dagsetningum í 9., 10. og 11. mgr. ákvæðisins 
verði breytt til samræmis. I því sambandi er bent á að í frumvarpinu er nú þegar gert ráð fyrir að 
umræddum dagsetningum verði breytt til samræmis við núverandi gildistíma úrræðisins, sbr. 1. mgr. 
ákvæðisins, en mikilvægt er að allar þessar dagsetningar verði þær sömu (til og með 31. maí 2021).

Þá er óskað eftir að í stað dagsetningarinnar 1. janúar 2021 í 3. mgr. ákvæðis til bráðabirgða III í 
lögum nr. 88/2003, um Abyrgðasjóð launa, með síðari breytingum komi 1. júní 2021 en mikilvægt er 
að ákvæði þetta hafi sama gildistíma og úrræðið um atvinnuleysisbætur samhliða minnkuðu 
starfshlutfalli. Bent er á að í ákvæðinu er kveðið á um að ákvæðið falli úr gildi 1. janúar 2021 og því 
er mikilvægt að í stað þeirrar dagsetningar komi 1. júní 2021 þannig að ákvæðið hafi sama gildistíma 
og úrræðið um atvinnuleysisbætur samhliða minnkuðu starfshlutfalli í lögum um 
atvinnuleysistryggingar.



Vinnumálastofnun áætlar að kostnaður við framlengingu úrræðisins um atvinnuleysisbætur samhliða 
minnkuðu starfshlutfalli verði um 1.200 milljónir á mánuði, miðað við að fjöldi umsækjenda verði 
um 5.000 einstaklingar í hverjum mánuði, eða um 6.000 milljónir á tímabilinu 1. janúar 2021 til og 
með 30. maí 2021. Byggir sú áætlun á raungögnum stofnunarinnar. I október voru rúmlega 5.000 
einstaklingar sem nýttu sér úrræðið og greiðslur til hópsins námu í heildina um 1.203 milljónum líkt 
og áætlanir höfðu gert ráð fyrir. Ljóst þykir að útgjöld munu sveiflast eftir fjölda umsækjenda í 
hverjum mánuði auk þess sem fyrirhuguð hækkun grunnatvinnuleysisbóta frá og með 1. janúar 2021 
kemur til með að hafa áhrif til hækkunar á útgjöldum.


