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Efni: Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna íjárlaga fyrir árið 2022
(þingskjal 3 - 3 .  mál).

Minnisblaði þessu er ætlað að koma á framfæri breytingatillögum félagsmálaráðuneytisins í kjölfar 
framlagningar á frumvarpi til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna tjárlaga fýrir árið 2022. 
Breytingatillögunum var komið á framfæri við ijármála- og efnahagsráðuneytið þann 9. desember 
2021. Þann 13. desember 2021 upplýsti fjármála- og efnahagsráðuneytið að ráðuneytið fallist á að 
umræddar tillögur verði sendar efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis vegna framangreinds frumvarps 
um breytingu á ýmsum lögum vegna íjárlaga fyrir árið 2022.

1. Tillaga að breytingu á lögum um tímabundnar greiðslur vegna launa einstaklinga sem sæta 
sóttkví samkvæmt fyrirmælum heilbrigðisyfirvalda án þess að vera sýktir, nr. 24/2020.

Félagsmálaráðuneytið leggur til að tímabilið sem lögin taka til verði framlengt til og með 31. 
desember 2022. Er þetta lagt til þar sem enn er alls óvíst hversu lengi til viðbótar sóttkví verður beitt 
af hálfu heilbrigðisyfirvalda til að hefta útbreiðslu kórónuveiru. Umræddum breytingum er ætlað að 
styðja áfram við opinberar sóttvamaráðstafanir samkvæmt sóttvamalögum, nr. 19/1997, þannig að 
sem flestir sem fá fyrirmæli um að sæta sóttkví geti fylgt þeim fyrirmælum án þess að hafa áhyggjur 
af afkomu sinni.

Fjóst er að sóttvarnaráðstafanir hafa varað lengur en gert var ráð fyrir við setningu umræddra laga í 
mars 2020 og því hefur gildistími laganna verið lengri en áætlað var í upphafl. I samræmi við þær 
breytingar sem lagðar em til hvað varðar framlengingu á gildistíma laganna er jafnframt lagt til að 
kveðið verði á um í 8. gr. laganna að Vinnumálastofnun skuli miða við undanfarandi tekjuár í stað 
tekjuársins 2019 þegar meðaltekjur sjálfstætt starfandi einstaklinga eru fundnar.

Þá er lagt til að við 11. gr. laganna bætist ný málsgrein þar sem kveðið verði á um að atvinnurekendur 
sem fá greidda styrki úr Atvinnuleysistryggingasjóði vegna þátttöku launamanns í 
vinnumarkaðsúrræði eigi ekki rétt á greiðslum samkvæmt lögunum vegna sama launamanns á sama 
tímabili og fyrmefndir styrkir eiga við um.

Framangreindar tillögur fela í sér efitirfarandi breytingar á lögunum:
a. I stað dagsetningarinnar „31. desember 2021“ í 1. málsl. 1. mgr. 1. gr. laganna kemur: 31. 

desember 2022.
b. í stað orðanna „tekjuárið 2019“ í 2. málsl. 1. mgr. 8. gr. laganna kemur: undanfarandi tekjuár.

c. í  stað dagsetningarinnar „31. mars 2022“ í 1. málsl. 3. mgr. 9. gr. laganna kemur: 31. mars 
2023.

d. Við 11. gr. laganna bætist ný málsgrein, svohljóðandi:
Atvinnurekendur sem fá greidda styrki úr Atvinnuleysistryggingasjóði vegna þátttöku 
launamanns í vinnumarkaðsúrræði eiga ekki rétt á greiðslum samkvæmt lögum þessum vegna 
sama launamanns á sama tímabili og fyrmefndir styrkir eiga við um.



2. Tillaga að breytingu á lögum um atvinnuleysistryggingar, nr. 54/2006.

Félagsmálaráðuneytið leggur til að gildistími ákvæðis til bráðabirgða XV við lög um 
atvinnuleysistryggingar verði framlengdur til og með 31. desember 2022 þannig að á árinu 2022 verði 
áfram miðað við að sá sem telst tryggður skv. III. og IV. kafla laganna og hefur framfærsluskyldu 
gagnvart bömum yngri en 18 ára skuli eiga rétt á 6% af óskertum gmnnatvinnuleysisbótum með 
hverju bami eigi hann einungis rétt til gmnnatvinnuleysisbóta eða þegar að loknu tímabili 
tekjutengdra atvinnuleysisbóta skv. 32. gr. laganna.

Framangreind tillaga felur í sér efitirfarandi breytingu á lögunum:
I stað orðanna „til og með 31. desember 2021“ í 2. mgr. ákvæðis til bráðabirgða XV í 
lögunum kemur: til og með 31. desember 2022.

3. Tillaga að breytingu á lögum um almannatryggingar nr. 100/2007.

Skerðingarhlutfall örorkulífeyris.
Félagsmálaráðuneytið leggur til að skerðingarhlutfall örorkulífeyris samkvæmt 5. mgr. 18. gr. laga 
um almannatryggingar lækki úr 25% í 11% en sama skerðingarhlutfall gildir einnig um útreikning 
örorkustyrks og aldurstengdrar örorkuuppbótar skv. 19. og 21. gr. laganna og um útreikning 
endurhæfingarlífeyris skv. 7. gr. laga um félagslega aðstoð.

I fmmvarpi til fjárlaga ársins 2022 er gert ráð fyrir því að bætur örorkulífeyrisþega hækki um 5,6%. 
Sú hækkun mun að óbreyttu leiða til þess að svokallað „fall á krónunni“ mun aukast en það lýsir sér 
þannig að ef tekjur lífeyrisþega hækka um eina krónu getur hann misst rétt til greiðslu örorkulífeyris 
og við það falla niður allar tengdar greiðslur, svo sem tekjutrygging, heimilisuppbót og orlofs- og 
desembemppbætur. Getur slík lækkun bóta numið tugþúsundum króna á mánuði. Samkvæmt gildandi 
reglum geta greiðslur tekjutryggingar og heimilisuppbótar samhliða einni krónu í örorkulífeyri numið 
samtals 107.215 kr. á mánuði en með 5,6% hækkun bóta getur sú íjárhæð farið upp í 116.238 kr. á 
mánuði en það er hækkun um 8,41%.

Til að bregðast við þessum vanda er lagt til að skerðingarhlutfall örorkulífeyris, sem og örorkustyrks, 
aldurstengdrar örorkuuppbótar og endurhæfingarlífeyris, verði lækkað úr 25% í 11%. Með því móti 
er komið í veg fyrir það vandamál sem lýst hefur verið hér að framan og þannig búið að fyrirbyggja 
að örorku- og endurhæfmgarlífeyrisþegar geti misst háar bótafjárhæðir við það eitt að tekjur þeirra 
hækki smávægilega.

Sérstakt frítekjumark vegna atvinnutekna þeirra sem fá  greiddan hálfan ellilífeyri.
Fagt er til að sett verði sérstakt frítekjumark á atvinnutekjur einstaklinga sem fá greiddan hálfan 
ellilífeyri. I fmmvarpi til fjárlaga ársins 2022 er gert ráð fyrir því að frítekjumark á atvinnutekjur 
þeirra sem fá greiddan fullan ellilífeyri verði hækkað úr 1.200.000 kr. á ári í 2.400.000 kr. Til að 
hálfur lífeyrir geti nýst sem skyldi er lagt til að samtímis verði lögfest sérstakt frítekjumark vegna 
atvinnutekna þeirra sem fá greiddan hálfan ellilífeyri og að það nemi einnig 2.400.000 kr. á ári.

I sáttmála um ríkisstjómarsamstarf Framsóknarflokks, Sjálfstæðisflokks og Vinstrihreyfingarinnar -  
græns framboðs er m.a. lögð áhersla á að eldra fólki verði gert kleifit að vera virkir þátttakendur á 
vinnumarkaði, m.a. með auknum sveigjanleika 1 starfslokum. Einn liður í slíkum sveigjanleika felst í 
þeim möguleika fólks að draga úr starfshlutfalli en geta samtímis fengið greiddan hálfan ellilífeyri frá 
lífeyrissjóði og almannatryggingum. Með innleiðingu frítekjumarksins mun taka hálfs ellilífeyris geta 
orðið mun eftirsóknarverðari kostur en hann er samkvæmt gildandi reglum, en aðeins um 60 
einstaklingar hafa nýtt sér þetta úrræði hingað til.



Framangreind tillaga felur í sér eftirfarandi breytingu á lögunum:
a. í stað „25%“ í 5. mgr. 18. gr. laganna kemur: 11%.
b. Við 2. mgr. 23. gr. laganna bætist nýr málsliður, svohljóðandi: Þá skal lífeyrisþegi hafa 

2.400.000 kr. sérstakt frítekjumark vegna atvinnutekna.




