
Það sem
gott er að vita

Upplýsingar um réttindi og skyldur 
umsækjenda um atvinnuleysisbætur



Í þessum bæklingi eru upplýsingar um réttindi og skyldur  
þeirra sem eru í atvinnuleit og umsækjendur um atvinnu-
leysisbætur. Ef eitthvað er óljóst, kynntu þér upplýsingar 
á www.vinnumalastofnun.is eða hafðu samband við næstu 
þjónustuskrifstofu Vinnumálastofnunar.
 

Réttur til atvinnuleysisbóta
Launafólk og þeir sem hafa verið sjálfstætt starfandi á aldrinum 18-70 ára 
eiga rétt á atvinnuleysisbótum að því tilskildu að þeir hafi áunnið sér bótarétt 
og uppfylli skilyrði laga um atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir 
svo sem þau: 

• Að vera atvinnulaus.

• Að vera búsettur og  
staddur á Íslandi.

• Að vera virkur í atvinnuleit.

•  Að vera vinnufær.

•  Að vera reiðubúinn að ráða  
sig til almennra starfa.

Bótaréttur
Upphæð atvinnuleysisbóta fer eftir áunnum rétti. Áunninn bótaréttur fer eftir 
vinnuhlutfalli sl. ára. Til dæmis þarftu að hafa verið í fullu starfi í eitt ár til 
að fá fullar atvinnuleysisbætur. Upphæðin lækkar eftir því sem bótarétturinn 
er minni en þú verður að hafa a.m.k. stundað 25% starf í 3 mánuði á sl. 12 
mánuðum. Sjáðu nánar á www.vinnumalastofnun.is/atvinnuleysisbaetur.

Það þarf að staðfesta atvinnuleit í hverjum mánuði
Til að fá atvinnuleysisbætur þarftu að vera að virk/ur í að leita þér að vinnu. 
Þú verður alltaf að staðfesta atvinnuleit milli 20. og 25. dags hvers mánaðar. 
Það gerir þú með því að fara inn á „Mínar síður“ á www.vinnumalastofnun.is, 
eða koma á næstu þjónustuskrifstofu og framvísa skilríkjum.

Þú þarft að staðfesta atvinnuleit, þrátt fyrir að:
•  Ekki sé búið að afgreiða eða staðfesta umsókn þína. 

•  Þú sért á biðtíma.

•  Þú sért með námssamning.

•  Þú sért í úrræðum á vegum Vinnumálastofnunar að  
undanskildum ráðningartengdum vinnumarkaðsúrræðum.

Útborgun atvinnuleysisbóta er alltaf 
fyrsta virka daginn í hverjum mánuði
Greiðslutímabilið er frá fyrsta til síðasta dags mánaðar.  
T.d. fyrir 1. janúar – 31. janúar kemur greiðsla fyrsta virka daginn í febrúar.

Ef þú ert ekki viss - hafðu þá samband.

Mundu að staðfesta atvinnuleit
20. - 25. hvers mánaðar



Vinna samhliða greiðslu atvinnuleysisbóta
• Ef þú færð vinnu þarftu að láta vita áður en þú byrjar í vinnunni.  

Ef þú færð tilfallandi vinnu eða fast hlutastarf þarftu að skila inn  
tilkynningu um tekjur á „Mínum síðum“.

•  Það er ekki hægt að vera í sjálfstæðum rekstri samhliða  
atvinnuleysisbótum. Ef þú færð vinnu sem verktaki verður þú  
að afskrá þig meðan á vinnu/verkefni stendur.

•  Allar breytingar þarf að tilkynna til Vinnumálastofnunar.

Utanlandsferðir og atvinna erlendis
•  Ef þú ferð til útlanda verður þú alltaf að láta Vinnumálastofnun vita áður  

en þú ferð. Þú átt ekki rétt á atvinnuleysisbótum á meðan þú ert erlendis 
nema að þú hafir fengið útgefið vottorð (U2) sem heimilar atvinnuleit  
á Evrópska efnahagssvæðinu.

•  Ef þú ætlar að leita þér að vinnu erlendis er gott að byrja á að  
skoða www.eures.is og tala við EURES ráðgjafa Vinnumálastofnunar.

Boðun í viðtöl, fundi og önnur úrræði
Vinnumálastofnun boðar í viðtöl, fundi og önnur úrræði með tölvupósti, sms 
sendingum eða tilkynningum á „Mínar síður“

•  Það er skyldumæting í viðtöl og á fundi.

•  Það er skyldumæting á námskeið og önnur úrræði.  
sem þú ert boðaður/boðuð í.

•  Það er skyldumæting í atvinnuviðtöl.

Nauðsynlegt er að láta vita  
af öllum breytingum, svo sem:
•  Breyttu heimilisfangi, símanúmeri og netfangi.  

Breytingarnar skal tilkynna á þjónustuskrifstofu og á „Mínum síðum“.

•  Ef það eru breytingar sem gætu haft áhrif á atvinnuleit og greiðslu bóta  
eins og vinna, nám, fæðingarorlof, veikindi, tekjur o.s.frv.  
Sjá nánar á www.vinnumalastofnun.is

Missir bótaréttar
Kynntu þér vel reglur og skyldur atvinnuleitenda. Ef reglur eru brotnar eða 
ekki farið eftir þeim áttu á hættu að missa bætur í ákveðinn tíma. Það á m.a. 
annars við ef þú:
•  Hafnar þátttöku í vinnumarkaðsúrræðum.

•  Ferð til útlanda án þess að tilkynna það fyrirfram.

•  Ert í námi án námssamnings.

•  Uppfyllir ekki mætingarskyldu í úrræði.

•  Segir sjálf/ur upp starfi.

•  Ef það er ekki hægt að ná í þig.

• Ef þú tilkynnir ekki um vinnu samhliða því að vera á bótum.

Sjáðu nánar á www.vinnumalastofnun.is  
undir kaflanum atvinnuleysisbætur – biðtími og viðurlög.

Ef þú ert ekki viss - hafðu þá samband.

Hefur þú kynnt þér

www.vinnumalastofnun.is

Mundu að staðfesta atvinnuleit
20. - 25. hvers mánaðar



Gott að vita:
Á heimasíðu Vinnumálastofnunar www.vinnumalastofnun.is er að finna 
upplýsingar um störf í boði hjá Vinnumálastofnun á öllu landinu. Þar er 
einnig að finna góð ráð í atvinnuleitinni, upplýsingar um hvernig má gera 
góða ferilskrá o.fl.

Starfsfólk Vinnumálastofnunar:
• Tekur á móti gögnum s.s. vottorði vinnuveitenda, skattkorti o.fl.

• Veitir þér upplýsingar um það sem viðkemur réttindum  
og skyldum í atvinnuleit.

• Aðstoðar við atvinnuleit og miðlar störfum. Veitir upplýsingar varðandi 
vinnumarkaðsúrræði, s.s. starfstengda samninga (starfsþjálfun o.fl.), 
ráðgjafaviðtöl, námskeið, námsstyrki, námssamninga, aðstoð við 
ferilskrárgerð o.fl.

• Greiðslustofa veitir upplýsingar varðandi greiðslu atvinnuleysisbóta.

Þjónustuskrifstofur 
Vinnumálastofnunar:

Greiðslustofa
Túnbraut 1-3, 545 Skagaströnd
Sími: 582 4900
Bréfasími: 582 4920
Netfang: greidslustofa@vmst.is

Höfuðborgarsvæðið
Kringlunni 1, 103 Reykjavík
Sími: 515 4800
Bréfasími: 588 2587
Netfang: vinnumalastofnun@vmst.is

Vinnumálastofnun Vesturlandi
Stillholt 18, 2.hæð, 300 Akranes
Sími: 430 5300
Bréfasími: 430 5301
Netfang: vesturland@vmst.is

Vinnumálastofnun á Vestfjörðum
Árnagötu 2 – 4, 400 Ísafjörður
Sími: 512 7790
Bréfasími: 534 7791
Netfang: vestfirdir@vmst.is

Vinnumálastofnun Norðurlandi vestra
Túnbraut 1 – 3, 545 Skagaströnd
Sími: 455 4200
Bréfasími: 455 4201
Netfang: nordurland.vestra@vmst.is

Vinnumálastofnun á Norðurlandi eystra
Skipagata 14, 600 Akureyri
Sími: 460 5100
Bréfasími: 462 2100
Netfang: nordurland.eystra@vmst.is

Vinnumálastofnun á Austurlandi
Miðás 1, 700 Egilsstaðir
Sími: 512 8280
Bréfasími: 471 2287
Netfang: austurland@vmst.is

Vinnumálastofnun Suðurlandi
Austurvegur 56, 800 Selfoss
Sími: 512 7780
Bréfasími: 571 0790
Netfang: sudurland@vmst.is

Vinnumálastofnun Suðurnesjum
Krossmói 4a - 2. Hæð, 260 Reykjanesbær
Sími: 421 8400
Bréfasími: 421 8405
Netfang: sudurnes@vmst.is

Þú getur pantað tíma hjá ráðgjafa Vinnumálastofnunar á þinni  
þjónustuskrifstofu og fengið aðstoð varðandi atvinnuleitina.
Ef þú ert ekki viss – hafðu þá samband.

www.vinnumalastofnun.is
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