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Efni: Umsögn um stjórnarfrumvarp 332/152 til laga um styrki til rekstraraðila veitingastaða sem hafa 
sætt takmörkunum á opnunartíma.

Eftir að hafa hlustað á umræðu um “Styrki til rekstraraðila veitingastaða sem hafa sætt takmörkunum 
á opnunartíma” á 25. þingfundi 152. löggjafarþings þann 20. janúar 2022 getum við Í Samstöðuhóp 
einyrkja og lítilla fyrirtækja í ferðaþjónustu ekki annað en lýst áhyggjum okkar yfir hinu nýja frumvarpi 
til laga um styrki til rekstraraðila veitingastaða sem hafa sætt takmörkunum á opnunartíma sem komið 
er frá fjármála- og efnahagsráðherra og þeirri staðreynd að hvergi í frumvarpinu né í umræðunni að 
hálfu stjórnvalda sé minnst á áframhaldandi ríkisaðstoð fyrir einyrkja og lítil fyrirtæki í ferðaþjónustu 
þ.e. annarra en þeirra sem reka veitingastaði, vegna hertra sóttvarnaraðgerða er tóku gildi nú 15. 
janúar 2022.

Það fyrsta sem stingur í augun er heiti frumvarpsins. Það eitt og sér segir að hér sé einungis verið að 
horfa til rekstraraðila veitingastaða og þegar frumvarpið er lesið yfir í heild sinni kemur í ljós að hvergi 
er minnst einu orði á einyrkja og litlu fyrirtækin í ferðaþjónustunni önnur en þau sem eru í 
veitingageiranum. Á meðan við heyrum ekki beint frá stjórnvöldum að einhver önnur aðstoð eða 
úrræði séu á leiðnni fyrir þau fyrirtæki í ferðaþjónustu sem ekki tilheyra veitingageiranum og á meðan 
útlit er fyrir að þetta frumvarp sé það eina sem koma skal getum við ekki annað sagt en að frumvarpið 
sé meingallað þar sem það takmarkast einungis við hluta ferðaþjónustunnar þ.e. veitingageirann.

Í umræðunni sem fór fram á þingfundinum 20. janúar 2022 má glöggt merkja að fáeinir þingmenn 
virðast halda að frumvarpið styðji við öll fyrirtæki í ferðaþjónustu, hvort sem þar er átt við 
veitingahúsageirann, gistingu, afþreyingu ýmiskonar, menningartengda ferðamennsku, fólksflutninga, 
ferðaskrifstofur sem og ferðaskipuleggjendur eða annað er við kemur ferðaþjónustu þar sem íslensk 
ferðaþjónusta byggist á mjög svo fjölbreyttum grunni. Það er merkilegt þar sem hvergi er minnst á 
önnur fyrirtæki en þau sem eru í veitingageiranum. Aðrir þingmenn virðast horfa til heitis frumvarpsins 
og þess sem í því stendur og styðja það að taka veitingahúsageirann út fyrir sviga fjölbreytileikans sem 
eitthvað sem umfram annað þurfi að styðja sérstaklega við, þá mögulega ekki gerandi sér grein fyrir 
þeim fjölþættu áhrifunum sem sóttvarnaraðgerðir fyrr og nú hafa haft og munu hafa vítt og breytt um 
alla ferðaþjónustuna og sömu þingmenn nefna aðra anga ferðaþjónustunnar ekki einu sinni á nafn í 
ræðum sínum. Einhverjir þingmenn hafa svo nefnt að það þurfi einnig að gera eitthvað fyrir fyrirtæki 
sem veita gistiþjónustu en án þess að nefna önnur fyrirtæki í ferðaþjónustunni og takmarka ræður 
sínar við veitingageirann og gistingu. Einstaka þingmaður hefur þó talað máli m.a. einyrkja og lítilla 
fyrirtækja í ferðaþjónustu, gerandi sér grein fyrir heildinni og því að hér þurfa framlegðarsjónarmið 
líka að hafa sitt vægi sem og samkeppnishæfni íslenskrar ferðaþjónustu gagnvart restinni af heiminum 
sem í framtíðinni þarf að vera trygg og erum við þakklát því. En betur má ef duga skal.



Hér þurfa allir að átta sig á að áhrifa nýjustu sóttvarnaraðgerða er tóku gildi á miðnætti 15. janúar 
2022 gætir svo sannarlega allstaðar Í ferðaþjónustunni, þeirra gætir ekki bara Í veitingageiranum, það 
hryktir í öllum stoðum og afbókanir eru að eiga sér stað í stórum stíl og dregið hefur verulega úr 
nýbókunum, bókunarstaða næstu mánaða er því afar slæm hjá mörgum. Af því leiðir að fram undir 
sumar eru mörg fyrirtæki að horfa fram á algjöra ördeyð þó eygjandi smá vonarglætu í því að sumrið 
mögulega komist vel af stað. Hinsvegar mun sú vonarglæta dofna fljótt ef ekki verður farið í aðgerðir 
fyrir ferðaþjónustuna í heild svo koma megi þessum fyrirtækjum og einyrkjum áfram þennan síðasta 
spöl í átt að sumri og viðspyrnu. Ef ekkert verður aðhafst núna er hætta á að það sem áður hefur verið 
gert sé til einskiss unnið. Ferðaþjónustan virkar þannig að allt hangir á sömu spítunni, eitt leiðir af öðru 
og rennir stoðum undir annað þannig að ef veitingastaðir starfa með takmörkunum, þá koma fáir að 
gista og ef það koma fáir að gista verða fáir að nýta sér afþreyinguna. Síbreytilegar takmarkanir vegna 
sóttvarna eru þar af leiðandi alltaf að fara hafa víðtæk áhrif á ferðaþjónustuna. Því þarf að horfa á 
heildarmyndina og gæta jöfnuðar.

Við spyrjum því hyar þau.fyrjrtækLÍferðaþjónustusemekkj eru nefndíþessu.ti!tekna frumyarpistanda 
í heildarmyndinni? Hvar standa t.d. litlu fyrirtækin sem eru að bjóða upp á afþreyingu eða þau sem 
setja saman pakkaferðir fyrir fólk, svona svo dæmi séu nefnd? Hver er stefna stjórnvalda hvað varðar 
þessi litlu fjölbreyttu fyrirtæki? Á aftur að skilja!jtlu fjö]skyldufyrirtækjnLútundlanJ umræðunnLum. 
ríkisaðstoð?Þetta er bara alls ekki skýrt og svörin sem hafa fengist eru loðin. Við óvissuna verður 
hinsvegar ekki unað og við krefjumst svara og aðgerða.

Við getum rifjað upp að hefði hin sterka samstaða hátt í 500 lítilla fyrirtækja í ferðaþjónustu ekki 
myndast og hópurinn í kjölfarið bent á ósanngirnina í fyrstu tillögum og frumvörpum stjórnvalda um 
ríkisaðstoð til handa fyrirtækjum í ferðaþjónustu þá ætti ferðaþjónustan ekki þann möguleika á 
viðspyrnu sem hún þó á í dag, þökk sé þeim sem tóku málflutning okkar alvarlega og brugðust við. Sú 
ríkisaðstoð sem í kjöflarið var veitt og nýttist hvað best er þakkarverð. En því skal haldið til haga að ef 
við sem hópur hefðum ekki brugðist við og ef ekki hefði verið á okkur hlustað á sínum tíma, þá væri 
ferðaþjónustan búin að upplifa fjölda gjaldþrota og stórskaðast. Það er því sárt eftir allt sem á undan 
er gengið að enn og aftur séum við ekki nefnd í frumvarpi er þessi mál varðar og kemur frá 
stjórnvöldum, sárt að það sé eins og ekki sé gert ráð fyrir áframhaldndi aðstoð fyrir einyrkja og lítil 
fyrirtæki í ferðaþjónustu eftir síðustu sóttvarnaraðgerðir og fúlt að aftur þurfum við að standa upp og 
láta í okkur heyra til þess að minna á okkur og okkar tilverurétt, enn á ný finnum við í Samstöðuhóp 
einyrkja og lítilla fyrirtækja íferðaþjónustu okkur knúin til þess að stíga fram og krefjast þess að rétt 
eins og í fyrri aðgerðum eigi fyrirtækin okkar öll sömu möguleika á að sækja um ríkisaðstoð vegna 
nýjustu sóttvarnaraðgerða og áhrifa þeirra á reksturinn. Það vantar svo grátlega lítið upp á að almenn 
viðspyrna innan ferðaþjónustunnar geti hafist og framlegð fari í framhaldinu að aukast að það að ætla 
sér að einblýna einungis á veitingageirann er varðar áframhaldandi aðstoð er skandall.

Hvað varð um vitneskjuna um hvað felst í því t.a.m. að vera lítið fyritæki úti á landi? Hvað varð um 
vitneskjuna um það hvernig rekstri er háttað og hvað þarf til að reksturinn gangi upp? Hvað varð um 
vitneskjuna um samþættingu ferðaþjónustunnar, að einn geirinn hefur áhrif á annan? Hvað er 
veitingageirinn án annarrar ferðaþjónustu og hún án veitingageirans? Hvað varð um vitneskjuna um 
hversu mikilvæg ferðaþjónustan í heild sinni er m.a. byggðastefnunni, eflingu landsbyggðarinnar og 
því að sporna við fólksflótta af landsbyggðinni, uppbyggingu og nýsköpun? Það má þá nefna í 
framhjáhlaupi að megnið af veitingahúsageiranum er staðsettur á höfuðborgarsvæðinu án þess þó að 
ætla sér hér að stilla hér upp einhverju dæmi landsbyggðin á móti höfuðborgarsvæðinu.

Enn á ný sjá einyrkjar og lítil fyrirtæki í ferðaþjónustu fyrir sér að þurfa að taka skellinn... óvissan er 
algjör... Við bendum á að svo virðist sem þrátt fyrir allan þennan tíma í Covid séu enn ekki til 
sviðsmyndir sem gefa færi á skjótari og skýrari viðbröðgum vegna áhrifa sóttvarnaraðgerða og þá um 



leið engin viðbragðsáætlun, rétt eins og engin forvinna hafi átt sér stað svo standast mætti 
ófyrirsjáanleikanum snúning svo bregðast mætti fljótt við breyttum aðstæðum, umræðan er að taka 
of langan tíma. Það væri öllum til mikilla þæginda ef slíkar sviðsmyndir og viðbragðsáætlanir lægju þá 
þegar fyrir þegar verið er að herða sóttvarnaraðgerðir. Þegar þessar aðgerðir skella á fyrirvaralaust er 
enginn sjens gefinn og það er ómögulegt fyrir fyrirtæki að vera sífellt að reyna að laga sig að 
síbreytilegum og óvæntum aðstæðum og í leiðinni undirbúa sig fyrir ótrygga framtíð. Því miður á þetta 
svo ekki bara við um fyrirtækin heldur einnig viðskiptavinina sem leggja ekki í þessa óvissu og ýmist 
hætta við að bóka eða afbóka.

Okkar einfalda krafa er því að einyrkjar og lítil fyrirtæki í ferðaþjónustu, hópurinn okkar, í öllum sínum 
fjölbreytileika og án þess að einhverjum geira innan ferðaþjónustunnar sé hyglt umfram annan fái að 
njóta áframhaldandi ríkisaðstoðar vegna nýjustu sóttvarnaraðgerða sem hrundu af stað bylgju 
afbókana og drógu úr ferðavilja fólks og þessi fyrirtæki falli öll undir þetta frumvarp, nafni þess verði 
þá breytt og það aðlagað að ferðaþjónustunni í heild sinni. Með slíkri breytingu á frumvarpinu munu 
fyrirtæki og/eða einstaklingar sem hafa orðið fyrir tekjufalli í rekstri sínum sem beinni afleiðingu 
sóttvarnaraðgerða stjórnvalda og þar af leiðandi heimsfaraldursins sitja við sama borð og jafnræðis 
mun þá verða gætt.
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