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Ný lög

• Ný lög voru samþykkt 20.3 2020
• Byggja á þríhliða samkomulagi ASÍ,SA og ríkisstjórnar frá 6.3 2020

• Tímabil aðstoðarinnar miðast við sóttkví frá 1. febrúar 2020 til og 
með 30.apríl 2020. 

• Markmið laganna 
• Hægja á útbreiðslu COVID-19

• Tryggja afkomu launafólks í sóttkví 



Ný lög

• Meginreglur
• Launagreiðandi heldur áfram launagreiðslum og fær endurgreiðslu

• Launamaður sækir sjálfur um EF launagreiðandi heldur ekki áfram launagreiðslum

• Sjálfstætt starfandi sækja sjálfir um 

• Opinberir starfsmenn og starfsmenn sveitarfélaga = full laun (sérstök yfirlýsing)

• Grunnskilyrði fyrir greiðslu eru opinber fyrirmæli um sóttkví launamanns 
eða sjálfstætt starfandi sjálfs en lögin ná einnig til þeirra ef 

• barns þeirra undir 13 ára og yngri er sett í sóttkví eða 

• barns þeirra undir 18 ára og yngri sem þiggur þjónustu á grundvelli laga um þjónustu við 
fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir er sett í sóttkví 



Laun greidd frá launagreiðanda

• Launamaður fær formlega tilkynningu frá yfirvöldum um að 
hann skuli fara í sóttkví

• Lætur launagreiðanda vita

• Launagreiðslur halda áfram þó launamaður mæti ekki til 
starfa
• Kanna ber hvort launamaður geti sinnt vinnu að öllu leyti eða að 

hluta þaðan sem hann sætir sóttkví (fjarvinna)

• Metið sem hlutfall 



Laun greidd frá launagreiðanda

• Launagreiðandi sækir um endurgreiðslu þess hlutfalls sem 
hann greiðir
• Fær 100% endurgreiðslu þess hlutfalls sem ekki er hægt að vinna í 

fjarvinnu
• Þó að hámarki, hlutfall af 633 þúsundum m.v. almanaksmánuð eða 21.100 

á dag. 

• Greiðir öll launatengd gjöld
• Nettó fyrir hann c.a. 75% endurgreiðsla

• Fjarvist launamanns gengur ekki á veikindarétt og 
ráðningarsamband helst óbreytt 



Laun ekki greidd frá launagreiðanda

• Launamaður fær formlega tilkynningu frá yfirvöldum um að 
hann skuli fara í sóttkví

• Lætur launagreiðanda vita og kannar stöðu sína 
• Áfram skal kanna hvort launamaður geti sinnt vinnu að öllu leyti 

eða að hluta þaðan sem hann sætir sóttkví (fjarvinna)

• Metið sem hlutfall 

• Launagreiðandi greiðir þann hluta launanna sem svarar til 
fjarvinnu hafi hún verið möguleg



Laun ekki greidd frá launagreiðanda

• Launamaður sækir sjálfur um endurgreiðslu þess hlutfalls 
sem hann fær ekki greitt frá launagreiðanda 
• Fær 100% endurgreiðslu þess hlutfalls sem ekki er hægt að vinna í 

fjarvinnu
• Þó að hámarki, hlutfall af 633 þúsundum m.v. almanaksmánuð eða 21.100 

kr. á dag.
• VMST greiðir einnig 11,5% framlag til lífeyrissjóðs og heldur eftir 4%
• Önnur launatengd gjöld (sjúkrasjóður etc.) eru ekki greidd af þeim hluta 

sem VMST greiðir

• Fjarvist launamanns gengur ekki á veikindarétt og 
ráðningarsamband helst óbreytt 



Réttindi sjálfstætt starfandi

• Sjálfstætt starfandi einstaklingur þarf að uppfylla eftirfarandi 
• Sé með opinn rekstur 

• Hafi staðið skil á greiðslu tryggingagjalds og staðgreiðslu skatts af reiknuðu 
endurgjaldi a.m.k. í þrjá mánuði á undanfarandi fjórum mánuðum fyrir umsóknardag 
eða með öðrum reglulegum hætti samkvæmt reglum ríkisskattstjóra

• Hafi ekki getað sinnt vinnu að öllu leyti eða hluta þaðan sem hann sætti sóttkví

• Fjárhæð greiðslna vegna sjálfstætt starfandi einstaklinga
• Greiðsla tekur mið af mánaðarlegu meðaltali reiknaðs endurgjalds sem greitt hefur 

verið tryggingagjald af árinu 2019. 

• Greiðslur aldrei verið hærri en 633.000 m.v. almanaksmánuð eða 21.100 kr. á dag

• Hlutfallað m.v. hvort hægt hafi verið að vinna í fjarvinnu 



Fjarvinna

• Alltaf skal kanna hvort hægt sé að vinna í fjarvinnu þaðan sem viðkomandi er í 
sóttkví

• Kjarasamningur ASÍ / SA um fjarvinnu gildir. Í honum segir m.a.;
• Meginreglan er sú, að launagreiðanda ber að útvega, tengja og halda við þeim búnaði sem 

nauðsynlegur er við reglulega fjarvinnu nema fjarvinnustarfsmaður noti sinn eigin búnað.
• Sé fjarvinna innt reglulega af hendi, bætir eða greiðir launagreiðandi beinan kostnað sem 

stafar af vinnunni, sérstaklega hvað varðar kostnað við samskipti.
• Launagreiðandi sér fjarvinnustarfsmanni fyrir viðeigandi möguleika á tæknilegri aðstoð.
• Launagreiðandi ber í samræmi við landslög og kjarasamninga  ábyrgð á kostnaði vegna taps  

og skemmda á búnaði og gögnum sem fjarvinnustarfsmaður notar.
• Fjarvinnustarfsmaður fer vel með þann búnað sem honum er séð fyrir og safnar hvorki né 

dreifir ólöglegu efni um internetið.
• Öll álitaefni er varða búnað, ábyrgð og kostnað skulu skilgreind á skýrann hátt áður en 

fjarvinna hefst.



Veikindi af völdum COVID-19

• Veikist launamaður af COVID-19 meðan á sóttkví stendur taka reglur 
kjarasamninga um veikindarétt við af lögunum um laun í sóttkví
• Að tæmdum veikindarétti taka sjúkrasjóðir stéttarfélaganna við (120 dagar)

• Vegna veikinda barna af COVID-19 gilda almennar reglur 
kjarasamninga
• Að tæmdum þeim rétti taka sjúkrasjóðir stéttarfélaganna við (90dagar)

• Veikindi maka skapa ekki rétt til launa
• Sjúkrasjóðir stéttarfélaganna taka þetta (90 dagar)



Það sem lögin gera ekki

• Ná ekki til forfalla launamanns vegna skerts skólastarfs barna

• Ná ekki til einstaklinga sem að læknisráði fara í sjálfskipaða sóttkví 
vegna alvarlegra undirliggjandi sjúkdóma

• Ná ekki til einstaklinga sem vegna skerðingar í opinberri þjónustu 
þurfa að annast nákomna sem ella væru í dagvistun t.d. aldraðir eða 
lögráða börn í viðkvæmri stöðu 

• Samkvæmt greinargerð með frumvarpinu er ætlun stjórnvalda að 
verða við kröfum ASÍ í þessu efni „síðar“
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