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Alþýðusamband íslands hefur fengið til umsagnar frumvarp til laga um ýmsar forsendur 
frumvarps til fjárlaga fyrir árið 2015, 3.mál.

Með frumvarpinu er lagðar til ýmsar breytingar á lögum sem tengjast ráðstöfnum í frumvarpi 

til fjárlaga fyrir árið 2015. Meðal helstu ákvæða frumvarpsins eru breytingar á lögum nr. 
113/1990 um tryggingagjald, þar sem annars vegar er fallið frá greiðslu ríkissjóðs til 
starfsendurhæfingarsjóða á árinu 2015 og hins vegar lögð til lækkun á jöfnunarframlagi ríkisins 
vegna örorkubyrði lífeyrissjóða um 20% á ári næstu fimm árin. Þá er lögð til að framlenging á 
tímabundnu ákvæð laga um tekjuskatt nr. 90/2003 vegna breytingar á ákvæði um vaxtabætur. 

Auk þess er lögð til lækkun á eftirlitsgjaldi Fjármálaeftirlitsins og lækkun á gjaldhlutfalli vegna 

kostnaðar við rekstur umboðsmanns skuldara. Þá er lögð til hækkun á gjaldi í framkvæmdasjóð 
aldraðra og sóknargjöldum auk þess sem heimild Framkvæmdasjóðs aldraðar til að verja fé í 
rekstur hjúkrunarrýma er framlengdur. Lagt er til að breyta ákvæðum laga um 
atvínnuleysistryggingar þannig að lengd bótatímabils atvinnuleysisbóta verði stytt úr þremur 
árum í tvö og hálft ár. Þá er lögð til framlenging á bráðabirgðaákvæði almannatryggingalaga 
um hækkun á frítekjumarki örorkulífeyrisþega vegna atvinnutekna við útreikning 
tekjutryggingar og breyting á lögum um sjúkratryggingar sem felur í sér að S-merkt lyf sem 
ávísað er til notkunar utan sjúkrastofnanna skuli falla undir almennt greiðsluþátttökukerfi 
lyfja. Loks er í frumvarpinu lögð til lækkun á framlagi til Framkvæmdasjóðs ferðamannastaða, 
breyting á fjárhæðum losunarheimilda og gert ráð fyrir að lagt verði úrvinnslugjald á raf- og 

rafeindatæki.

Miðstjórn Alþýðusambands íslands og fjölmörg aðildarfélög sambandsins hafa á síðustu vikum 
sent frá sér ályktanir um fjárlagafrumvarp fyrir komandi ár. í þeim er fjölmörgum af þeim 
þáttum sem fram koma í frumvarpinu mótmælt harðleg og ber þar helst að nefna niðurskurð 
á framlagi vegna jöfnunar á örorkubyrði lífeyrissjóða, niðurfellingu á framlagi til VIRK



starfsendurhæfingarsjóðs, styttingu á bótatímabili atvinnuleysisbóta, aukin greiðsluþátttaka 
sjúklinga vegna lyfja og lækkun á raungildi vaxtabóta. Ályktanir miðstjórnar ASÍ og 
aðildarfélaga má sjá í meðfylgjandi viðauka við umsögnina.

Athugasemdir við einstaka þætti frumvarpsins:

1., 2. og 4. gr. - Lagt er til að 0,325% hlutdeild lífeyrissjóða í tekjum af almennu tryggingagjaldi 
til jöfnunar á örorkubyrði lífeyrissjóða verði lækkuð um 20% á ári frá og með árinu 2015 og 
falli þannig alfarið brott á árinu 2019. Fyrirkomulagið byggir á yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar í 

tengslum við kjarasamninga á almennum vinnumarkaði frá 15. nóvember 2005 þar sem 
stjórnvöld lýsa vilja sínum til samstarfs við Alþýðusambands íslands og Samtök atvinnulífsins 
um leiðirtil að draga úr vaxandi örorkubyrði lífeyrissjóða ogjafna stöðu milli einstakra sjóða. 
Samkomulagið kveður á um jöfnun á örorkubyrði lífeyrissjóða á samningssviði ASÍ og SA með 
framlagi af tryggingargjaldsstofni sem komi til framkvæmda á árunum 2007-2009. Framlaginu 

var síðan komið á með breytingu á lögum nr. 113/1990 um tryggingagjald í desember árið 
2006. Fyrir liggur að örorkutíðni innan ólíkra starfsgreina er mjög misskipt og því er 
örorkubyrði starfsgreinabundinna lífeyrissjóða sömuleiðis mjög misjöfn. Þannig er t.a.m. 
örorkubyrði lífeyrissjóða verkafólks og sjómanna margföld á við lífeyrissjóði skrifstofufólks og 
opinberra starfsmanna. Skerðing á framlagi til jöfnunar mun því koma verst niður á þeim 
sjóðum sem hafa hvað þyngsta örorkubyrði og verða þess valdandi að skerða þarf réttindi 
sjóðfélag í þeim sjóðum um allt að 4,5%. Þá liggur einnig fyrir að breytingin mun eingöngu 
koma niður á lífeyrisréttindum launafólks á almennum vinnumarkaði en sjóðir þeirra þurfa 
lögum samkvæmt að rétta stöðu sína með skerðingu á réttindum á sama tíma og réttindi 

opinberra starfsmanna sem tryggð eru með skattfé, standa óhögguð.

Alþýðusambandið mótmælir harðlega þeirri fyrirætlan stjórnvalda að rjúfa einhliða það 
samkomulag sem gert var við aðila vinnumarkaðarins og krefst þess að fallið verði frá þessari 
skerðingu. Engin umræða eða rökstuðningur hefur komið fram um þá fullyrðingu sem sett er 
fram í frumvarpi til fjárlaga, um að forsendur yfirlýsingarinnar frá árinu 2005 hafi breyst 
talsvert og því eigi að taka þetta fyrirkomulag til endurskoðunar. Með þessari aðgerð er vegið 

verulega að lífeyrisréttindum þess launafólks sem hvað lakast stendur.

3.gr.- Lögð er til frestun á framlagi ríkisins af almennu tryggingagjaldi til 
starfsendurhæfingarsjóða þriðja árið í röð. Aðilar vinnumarkaðarins sömdu í almennum 
kjarasamningum í febrúar 2008 um að hefja uppbyggingu á nýju fyrirkomulagi 
starfsendurhæfingar fyrir þá starfsmenn sem slasast eða veikjast til lengir tíma þannig að 
vinnugeta þeirra skerðist. Markmið samningsaðila var að tryggja að komið sé að málum eins 
snemma og kostur er til að stuðla að því að hver einstaklingur verði eins virkur á vinnumarkaði 
og kostur er. Samið var um að launagreiðendur hæfu greiðslu 0,13% iðgjald til nýstofnaðs 
Starfsendurhæfingarsjóðs um mitt ár 2008 og jafnframt mundu ASÍ og SA beita sér fyrir því að 
lífeyrissjóðir á samningssviði þeirra greiði samsvarandi iðgjald til sjóðsins. Þessu til viðbótar 
var gert samkomulag við þáverandi ríkisstjórn, sem undirritaði yfirlýsingu þess efnis í tenglum 
við gerð kjarasamninganna í febrúar 2008, um að ríkissjóður leggi Starfsendurhæfingarsjóði til
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sömu fjárhæð og launagreiðendur frá og með ársbyrjun 2009. í stöðugleikasáttmála 

stjórnvalda og aðila vinnumarkaðarins frá því í júní 2009 var framkvæmd yfirlýsingarinnar frá 
febrúar 2008 ítrekuð og var þar kveðið á um að lögfestingu á gjaldi ríkisins. Á árinu 2012 var 
loks bundið í lög að ríkissjóður greiddi þriðjungs framlag til starfsendurhæfingarsjóðs á móti 
lífeyrissjóðum og aðilum vinnumarkaðarins. Greiðslum ríkissjóðs var hins vegar frestað um eitt 
ár með óformlegu samkomulagi við aðila vinnumarkaðarins í tengslum við gerð fjárlaga fyrir 
árið 2014 gegn því að greiðslur ríkisins hæfust á árinu 2015.

Alþýðusambandið gerir alvarlegar athugasemdir við að nú skuli stjórnvöld hins vegar ganga 
þvert á þetta samkomulag og þá samninga sem gerðir hafa verið á undanförunum árum og 
ákvarða einhliða að falla frá þríhliða samkomulagi um fjármögnun starfsendurhæfingar sem 

ella hefðu numið um 1,3 milljörðum króna á árinu 2015. Sú forgangsröðun sem þarna birtist 
lýsir skammtímasýni stjórnvalda varðandi mikilægi þess að stuðla að endurhæfingu til þátttöku 
á vinnumarkaði í kjölfar áfalla og draga þannig markvert úr örorkutíðni. Þetta er brýnt 
hagsmunamáli fyrir bæði einstaklinga og samfélag.

5. gr. -  Lögð er til framlenging á tímabundnu ákvæð laga um tekjuskatt nr. 90/2003 vegna 
breytingar á ákvæði um vaxtabætur. í þessu samhengi vill Alþýðusambandi benda á að 

viðmiðunarfjárhæðir vaxtabóta hafa nú verið óbreyttar frá árinu 2011 á sama tíma og laun, 
verðlag og ekki síst húsnæðisverð hafa hækkað. Húsnæðisstuðningur ríkisins hefur því á 
liðnum árum lækkað umtalsvert að raungildi. Til viðbótar áréttar Alþýðusambandið nauðsyn 
þess að stjórnvöld komi með ríkulegum hætti að uppbyggingu á nýju húsnæðiskerfi hér á landi 
sem m.a. tryggir verulega uppbyggingu á félagslegu húsnæði fyrir þá hópa sem í dag hafa 
óviðráðanlega háan húsnæðiskostnað og fárra kosta völ á húsnæðismarkaði. Auk þess er 
grundvallar atriði að endurskoða húsnæðisbótakerfið með það að leiðarljósi að auka jafnræði 
milli búsetuforma og auka stuðning við leigjendur sem eru þeir hópar sem standa hvað verst 
að vígi á húsnæðismarkaði.

16.-18. gr. - Lagt er til að breyta ákvæðum laga um atvinnuleysistryggingar þannig að lengd 
bótatímabils atvinnuleysisbóta verði stytt úr þremur árum í tvö og hálft ár. Alþýðusambandið 
leggst alfarið gegn þessum fyrirætlunum sem vega hart að þeim sem veikast standa á 
vinnumarkaði. Fyrir liggur að 600-700 manns munu vegna þess missa bótarétt sinn hjá 
atvinnuleysistryggingasjóði um áramótin og ekki eiga kost á annarri framfærslu en 
fjárhagsaðstoð sveitarfélaga sem þó er lægri og lítur mun stífari skilyrðum en bætur 
atvinnuleysistrygginga. Stór hópur fólks mun því verða án framfærslu vegna þessa og fjölga 

mun enn í þeim hópi sem býr við fátækt í okkar samfélagi. Þessi aðgerð skýtur einkar skökku 
við í Ijósi þess að á sama tíma er dregið verulega úr framlögum til virkra vinnumarkaðsaðgerða 
og námstækifæra fyrir atvinnuleitendur.

19.gr. -  Lagt er til að útgjöld vegna S-merktra lyfja falli undir hið almenna greiðsluþátttökukerfi 
lyfja eins og önnur lyf sem sjúkratryggingar taka þátt í greiðslu á og ávísað er til notkunar utan 
heilbrigðisstofnanna. Samkvæmt frumvarpi til fjárlaga mun þessi ráðstöfun spara um 145 
milljónir króna sem falla mun á viðkvæman hóp sjúklinga en einkum er um dýr, sérhæfð lyf að 
ræða. Til viðbótar við þetta stendur skv. frumvarpi til fjárlaga til að hækka viðmiðunarfjárhæðir
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í greiðsluþátttökukerfi lyfja sem mun draga úr útgjöldum ríkisins um 160 milljónir króna til 

viðbótar og enn auka kostnað sjúklinga. Kostnaðarhlutdeild sjúklinga í lyfjum og öðrum 
heilbrigðiskostnaði hefur vaxið umtalsvert á undanförnum árum og lýsir Alþýðusambandið 
verulegri andstöðu við þessa þróun sem veldur því að efnahagur ræður því í sífellt meiri mæli 
hvort einstaklingar geta sótt sér nauðsynleg lyf og heilbrigðisþjónustu og stórir hópar fólks 
þurfa að neita sér um þessa grundvallar þætti. Vaxandi greiðsluþátttaka leggst þungt á 
sjúklinga og tekjulága hópa sem hætta er á að hindri aðgengi að þjónustunni og auki 
misskiptingu. Þessi þróun er ógn gegn þeirri grundvallarsýn sem sem sátt hefur verið um í 
okkar samfélagi að öllum skuli tryggt jafnt aðgengi að bestu fáanlegu heilbrigðisþjónustu sem 
völ er á óháð efnahag og aðstæðum.

20.gr. -  Lögð er til breyting á álagningastofni vegna greiðslu kostnaðar við rekstur 
umboðsmanns skuldara. Alþýðusambandið vill í þessu samhengi benda á að þrátt fyrir að 
dregið hafi úr fjölda þeirra mála sem koma til úrvinnslu hjá Umboðsmanni skuldara er 
mikilvægt að ekki verði gengið lengra í að skerða framlög til stofnunarinnar en svo að henni 
verði áfram tryggður rekstargrundvöllur. Brýnt er að heimili í fjárhagserfiðleikum geti sótt sér 
hlutlausa ráðgjöf og þjónustu til Umboðsmanns sem byggt hefur upp sérþekkingu á þessu 
sviði.

F.h. Alþýðusambands íslands

Henný Hinz 
hagfræðingur
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Alþýðusamband íslands

Reykjavík 17. september 2014

Fjárlagafrumvarpið 2015 - Aðför að launafólki
Miðstjóm ASÍ lýsir yfir miklum vonbrigðum með að ríkisstjórnin velji með fjárlagafrumvarpi sínu fyrir 
árið 2015 að ráðast enn og aftur gegn hagsmunum launafólks í stað þess að hefja uppbyggingu 
velferðarkerfisins. Almennt launafólk hefur á síðustu árum tekið á sig miklar byrðar með samdrætti í 
tekjum, auknum útgjöldum og skuldsetningu sem leitt hafa til minni kaupmáttar. Þetta á ekki síst við 
um lágtekjuhópa og lífeyrisþega. Á sama tíma hefur verið skorið verulega niður í heilbrigðis-, velferðar 
og menntakerfinu sem leitt hefur til meiri greiðsluþátttöku, minni þjónustu og meira óöryggis. 
Launafólk sem færði miklar fórnir hefur réttmætar væntingar um að endurreisn og uppbygging 
velferðarkerfisins hafi ríkan forgang nu þegar viðsnúningur hefur orðið í efnahags- og atvinnulífi 
þjóðarinnar.

Því er haldið að launafólki að nauðsynlegt sé að mæta minni tekjum ríkissjóðs með aðhaldsaðgerðum 
og margháttuðum skerðingum gagnvart almenningi. Alþýðusamband íslands hafnar alfarið slíkum 
málflutningi og bendir á að skattar á eignafólk og hátekjumenn hafa verið iækkaðir svo um munar. Þá 
hafa skattar á fyrirtæki sem skila methagnaði verið lækkaðir umtalsvert þannig að samtals hefur 
ríkisstjórnin skert tekjur ríkissjóðs um tugi milljarða.

Miðstjórn Alþýðusambands íslands lítur þessa aðför að almennu launafólki mjög aivarlegum augum og 
telur engan grundvöll fyrirfrekara samstarfi eða samræðu við ríkisstjórnina verði þetta að veruleika.

Aðgerðir ríkisstjórnarinnar kalla á að aðildarfélög ASÍ undirbúi sig og félagsmenn sína fyrir harðari deilur 
við gerð kjarasamninga en verið hefur um áratuga skeið. Við þessar aðstæður þarf verkalýðshreyfingin 
að þétta raðir sínar. Hún verður að beina spjótum sínum að viðsemjendum sínum til að rétta hlut 
félagsmanna bæði með tilliti til réttmætra leiðréttinga á launum en einnig til að treysta stöðu 
launafólks í þeirri aðför sem stjórnvöld virðast í gagnvart öðru fólki en því ríkasta í landinu.

Aðförin að launafólki felst meðai annars í:

Hækkun á matvælum Hækkun virðisaukaskatts á matvælí er aðför að hagsmunum launafólks sem
ver stórum hluta tekna sinna til kaupa á mat- og drykkjarvöru. Þær 
mótvægisaðgerðir sem boðaðar eru munu aðeíns gagnast hluta lágtekjufólks 
og aðeins að takmörkuðu leyti.

Atvinnuleysistryggingar Aðför að atvinnulausu fólki sem boðuð er með styttingu bótatímabiisins er
fordæmalaus og mun koma sérstaklega illa við þá sem velkast standa á 
vinnumarkaði og auka enn á fátækt í landinu.



Starfsgreinasamband
íslands

Formannafundur SGS 9.-10. september 2014

Ályktun um fjárlagafrumvarp

Formannafundur Starfsgreinasambandsins mótmælir harðlega þeirri herferð sem 
ríkisstjórnin er í gegn atvinnulausum og öðru tekjulágu fólki og birtist í nýju 
fjárlagafrumvarpi. Skerðing á bótatíma atvinnulausra er afturhvarf til fortíðar. Með 
hækkun á matarskatti er verið að velta álögum frá tekjuhæsta fólkinu yfir á 
lágtekjufólk. Formenn og varaformenn aðildarfélaga Starfsgreinasambandsins sem 
nú funda á ísafirði munu berjast hart gegn öllum þeim áformum sem birtast í 
frumvarpinu og verða til þess að rýra enn afkomu almenns launafólks og sérstaklega 
þeirra tekjulægstu.

ísafirði 9. september 2014
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Landssambands íslenzkra verzlunarmanna mótmælir harðlega þeim 
skerðingum sem fram koma í fjárlagafrumvarpinu

Formannafundur Landssambands íslenzkra verzlunarmanna, haldinn 22. september 2014, 
mótmælir harðlega þeim skerðingum sem fram koma í fjárlagafrumvarpi 2015. Þrátt fyrir að 
forystumenn ríkisstjómarinnar haldi þvi fram að fjárlagafrumvarpið bæti hag heimila að 
meðaltali, þá er ljóst að það gildir ekki um tekjulægri hópa samfélagsins.

Formannafundur LÍV gerir mjög alvarlegar athugasemdir við:

» Hækkun lægra þreps virðisaukaskatts úr 7% í 12%

• Skerðingu réttar til atvinnuleysisbóta

• Að ekki verði staðið við gefín fyrirheit um framlag til VIRK - Starfsendurhæfingarsjóðs

• Skerðingu framlaga til jöfhunar á örorkubyrði lífeyrissjóða

• Skert framlög til mennta-, heilbrigðis- og vinnumarkaðsmála

Það er ljóst að ofangreind atriði auðvelda ekki þá kjarasamningsgerð sem framundan er og 
stefnir að óbreyttu í hörð átök á vinnumarkaði. Formannafundur LÍV skorar á ríkisstjóm 
íslands að endurskoða framkomið fjárlagafrumvarp.



Rafiðnarsambandið lýsir miklum 
vonbrigðum með íj árlagafrumvarpi ð

Miðstjóm Rafiðnaðarsambands íslands (RSÍ) gagnrýnir harðlega áform stjómvalda um 
hækkun virðisaukaskatts á matvælum sem mun hafa mest áhrif á þá sem minnst hafa. Hækkun 
á nauðsynjum líkt og mat- og drykkjarvörum, raforku, heitu vatni og bleium hefiir bein áhrif á 
útgjöld heimilanna. Þetta eru þær vörur sem hvað erfiðast reynist að skera niður í rekstri 
heimilanna, enda hafa heimilin nú þegar dregið úr neyslu þeirra vara sem mögulegt er að 
sleppa.

Miðstjóm RSÍ gagnrýnir jafnframt áform stjómvalda lun að draga úr verkefnmu )VAllir vinna1- 
en fyrir liggur að endurgreiðsla virðisauka af vinnu lækkar úr 100% niður í 60%. Þegar 
ákveðið var að hækka þetta hlutfall var það gert til þess meðal annars að fjölga verkefnum í 
viðhaldsvinnu en ekki síður til að draga úr svartri atvinnustarfsemi. Gera má ráð fyrir að þeir 
sem þó hafa svigrúm til framkvæmda dragi frekar úr fyrirhuguðum framkvæmdum eða leiti 
annarra leiða til að standa undir þeim kostnaði.

Miðstjóm RSÍ gagnrýnir harðlega þá ákvörðun stjómvalda að ætla sér að auka fjárveitingu 
minna til iðn- og verknámsskóla í samanburði við bóknámsskóla. Gefúr það vísbendingu um 
að iðn- og verknám sé ekki metið til jafns við bóknám hjá stjómvöldum og kemur jafhframt í 
veg fyrir að fleiri nemendur komist að i iðnnámi. Þetta era þær greinar sem skortir starfsafl og 
þörfin fyrir iðn og verkmenntað fólk verður meiri á næstu árum verði ekkert að gert.

Miðstjóm RSÍ telur að eðlilegra heföi verið að ríkið hefði aflað sér aukinna tekna með öðrum 
leiðum en að sækja þær í vasa þeirra sem minna hafa á meðan þeir efnameiri njóti góðs af 
minni skattbyrði. Auknum útgjöldum heimilanna verður að mæta með auknum tekjum og því 
verður ekki séð önnur leið en að sú hækkun verði sótt í komandi kjarasamningum.



Ályktun frá Stéttarfélaginu Samstöðu

Stéttarfélagið Samstaða mótmælir harðlega þeirri aðför að launafólki sem birtist í nýju 
fjá rlagafrumva rpi ríkisstjó rna ri nna r.

Hækkun virðisaukaskatts á matvæli, skert réttindi atvinnulausra og lækkun framlags ríkisins til 
jöfnunar á örorkubyrði lífeyrissjóða ,eykur á byrðar lágtekjuhópa og sýnir að þeir eru ekki í 
forgangshópi ríkisstjórnarinnar.

Með þessu frumvarpi er ríkisstjórnin að gefa samstarfi og samræðum við verkalýðshreyfinguna langt 
nef. Við þær aðstæður þarf verkalýðshreyfingin að svara þeim skilaboðum skýrt og búa sig undir 
harðari deilur við gerð kjarasamninga en verið hafa um langa hríð.

Félög innan ASÍ hafa sýnt mikla ábyrgð við gerð samninga á undanförnum árum. Þau eiga ekki að 
bera hana ein í þjóðfélagi sem vill byggja á jöfnuði og sanngirni fyrir þegna sína.



FRRmsvn
STÉTTARFÉLAG ÞINGEYINGA

Framsýn ályktar - Hjarta ríkistjómarinnar 
slær ekki með verkafólki
Hörð gagnrýni kom fram á fjárlagafrumvarp ríkistjórnarinnar á fundi stjórnar og 
trúnaðarmannaráðs Framsýnar í gær. Eftir miklar og góðar umræður um málið 
var eftirfarandi ályktun samþykkt.

Ályktun Framsýnar stéttarfélags um fjárlagafrumvarpið

„Framsýn stéttarfélag gerir alvarlegar athugasemdir við framkomið 
fjárlagafrumvarp fyrir árið 2015. í frumvarpinu er ráðist að ákveðnum 
grunngildum sem miða að því að fólk geti séð fyrir sér og sínum með reisn.

Hvað ríkisstjórninni gengur til með að skerða réttindi atvinnulausra er ekki vitað. 
Þá er með hækkun á matarskatti verið að auka enn frekar álögur á lágtekjufólk.

Því miður fyrir láglaunafólk í landinu slær hjarta ríkisstjórnarinnar ekki með þeim 
tekjulægri í þjóðfélaginu. Fjárlagafrumvarpið staðfestir það sem og þær 
skattkerfisbreytingarnar sem gerðar voru síðasta vetur þegar þeir tekjulægstu 
voru skildir eftir.

Greinilegt er að ríkisstjómin hefur ekki áhuga fyrir því að vinna með 
verkalýðshreyfingunni í því að skapa þjóðfélag sem byggir á jöfnuði. 
Verkalýðshreyfingunni ber skylda til og mun svara þessum skílaboðum með 
skýrum hætti í komandi kjaraviðræðum við atvinnurekendur og í samskiptum við 
stjórnvöld. Ábyrgðin liggur ekki bara hjá verkalýðshreyfingunni."
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Ályktun stjórnar Verslunarmannafélags Skagafjarðar um fjárlagafrumvarp Ríkisstjórnar íslands 
2015

Stjórn Verslunarmannafélags Skagafjarðar mótmælir harðlega þeim skerðingum sem fram koma i 
fjárlagafrumvarpi 2015. Þrátt fyrir að forystumenn ríkísstjórnarinnar haldi því fram að 
fjárlagafrumvarpið bæti hag heimiia að meðaltali, þá er Ijóst að það gildir ekki um tekjulægri hópa 
samfélagsins.

Stjórn Verslunarmannafélags Skagafjarðar gerir miklar athugasemdir við:

• Hækkun lægra þreps virðisaukaskatts úr 7% í 12%

• Skerðingu réttar til atvinnuleysisbóta

• Að ekki verði staðið við gefin fyrirheit um framlag til VIRK - Starfsendurhæfingarsjóðs

• Skerðingu framlaga til jöfnunar á örorkubyrði lífeyrissjóða

• Skert framlög til menntamála sem bitna m.a. annars mjög harkalega á Fjölbrautaskóla 
Norðurlands vestra þrátt fyrir fögur orð á hátíðarstundum um eflingu iðnmenntar i landinu og fjölgun 
opinberra starfa á landsbyggðinni.

• Skert framlög til heilbrigðismáia sem enn og aftur bitna m.a. á Heilbrigðisstofnuninni 
Sauðárkróki.

Stjórn Verslunarmannafélags Skagafjarðar skorar á Ríkisstjórn íslands að endurskoða framkomið 
fjárlagafrumvarp. Nú er kominn tími á að hlusta á fólkið í landinu.

Sauðárkróki 29.september2014 

Stjóm Verslunarmannafélags Skagafjarðar



Ályktun félagsfundar VLFS Hellu
Verkalýðsfélag Suðurlands mótmælir harðlega þeirrí aðför að 
launafólki sem birtist í nýju fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnarinnar. Þar 
má helst telja.

Hækkun virðisaukaskatts á matvæli, skert réttindi atvinnulausra, 
lækkun framlags ríkisins til jöfnunar á örorkubyrði Lífeyrissjóða á 
sama tíma og dælt er peningum inn til opinberu sjóðanna sem þýðir 
enn meiri ójöfnuð á milli kjara almennra og opinberra Lífeyrissjóða. 
Þetta leggur auknar byrðar á lágtekjuhópa og sýnir að þeir eru ekki í 
forgangshópi ríkisstjórnarinnar.

Það er ótrúlegt skilningsleysi ríkjandi við gerð þessa fjárlagafrumvarps 
á kjörum almennings. Með þessu frumvarpi er ríkisstjórnin að gefa 
samstarfi við verkalýðshreyfinguna langt nef. Við þessar aðstæður 
verður verkalýðshreyfingin að svara þeim skilaboðum skýrt og búa 
sig undir harðari deilur við gerð kjarasamninga en verið hafa í langan 
tíma.

VLFS áréttar að félög innan ASÍ hafa sýnt mikla ábyrgð við gerð 
samninga á undanförnum árum. Það getur ekki verið réttlætanlegt 
að þau beri hana ein í þjóðfélagi sem vill byggja á jöfnuði og 
sanngirni fyrir þegna sína.



Verslunarmannafélag
Suðurlands

Ályktun Verslunarmannafélags Suðurlands

Stjórnarfundur Verslunarmannaféiags Suðurlands haldinn þann 29. september 2014 fordæmir þá 
lítilsvirðingu, sem ríkisstjórnin sýnir lægst launaða fólki landsins, með fjárlagafrumvarpi ársins 2015. 
Meðal þeirra atriða sem harðast koma niðurá þessum hópi er:

1. Skerðing framlaga, til jöfnunar á örorkubyrði lífeyrissjóðanna.
2. Hækkun lægra þrepsvirðisaukaskatts.
3. Að ekki er staðið við framlög til VIRK starfsendurhæfingasjóðs.
4. Aukin greiðsluþátttaka sjúklinga í læknis- og lyfjakostnaði.
5. Skerðing framiaga til menntamála.
6. Stytting tíma til greiðslu atvinnuleysisbóta.

Stjórn VMS skorar á ríkisstjórnina að endurskoða fram komið frumvarp og hafa þá hag þeirra 
sem minnst mega sín í fyrrirrúmi.
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Báran, stéttarfélag lýsir vanþóknun sinni á aðgerðum stjómvalda

Ályktun frá stjórn Bárunnar

Báran, stéttarfélag lýsir vanþóknun sinni á því hugarfari sem lýsir sér í flestum þeim 
aðgerðum stjómvalda sem snerta almennt launafólk á íslandi og opinberar, í besta falli algjöra 
vanþekkingu á kjörum venjulegs fólks.

Það verður ekki lengur við unað að láglaunahópar innan verkalýðshreyfingarinnar beri hitann 
og þungann af viðreisn efnahagslífsins. Hagsmiuigæsla stjómvalda gagnvart þeim efnameiri í 
formi lækkaðra og niðurfelldra skatta eru stjómvaldsaðgerðir sem ekki eru til þess fallnar að 
jafna kjörin.

Almennt launafólk á íslandi er búið að Ieggja sitt á vogarskálar eftiahagsviðreisnarinnar og 
hefur borið þær byrðar möglunarlítið meðan ákveðnir hópar samfélagsins hafa komið sér 
undan því að taka ábyrgð og haldið sínu striki. Ljóst er að nægt fjármagn er til í landinu til að 
bæta kjör þeirra lægst launuðu. Um það vitna hagnaðartölur fyrirtækja og 
hækkandi laun stjómenda þeirra.

Báran, stéttarfélag hvetur stjómvöld til að setjast niður til heiðarlegra viðræðna um hvemig 
skipta má lífsgæðum þessa lands á sanngjamari hátt en nú er.

Selfossi 19.09 2014

Stjóm Bárunnar, stéttarfélags á Suðurlandi



í íjárlagafrumvarpinu sem nú er í vinnslu eru kynnt áform um að fella niður greiðslur til 
jöfiiunar á örorkulífeyrisbyrði lifeyrissjóða sem mun hafa áhrif til skerðingar lífeyrisbóta 
sjóðfélaga í þeim sjóðum þar sem örorkubyrði er mikil og getur numið allt að 4,5% hjá Gildi 
lífeyrissjóði að óbreyttu. Með þessum áformum er ríkisstjómin að rjúfa samkomulag sem hún 
gerði um jöfhun á örorkubyrði sem var ein af forsendum sem fylgdi kjarasamningum með 
yfírlýsingu ríkisstjómar 2005 og siðan var lögfest ári síðar á Alþingi. Ríkisstjómin sem nú 
situr telur að forsendur hafí breyst og því sé rétt að taka þetta fyrirkomulag til endurskoðunar. 
Ljóst er að engin rök mæla með því að þessu fyrirkomulagi verði breytt ef stjómvöld vilja 
standa við fyrirheit um jöftiun lífeyrisskuldbindinga eins og lögfest hafði verið á sínum tíma. 
Þess vegna eru áfotm ríkisstjómarinnar nú aðför að lífeyriskjörum þeirra lakast settu í 
landinu.

Félagsfundur Eflingar tekur undir með Gildi lífeyrissjóði að ekki séu forsendur til áformaðra 
breytinga hvað varðar örorkubyrði sjóðanna. Þar sem sjóðfélagar Gildis lífeyrissjóðs bera 
einna hæstar örorkubyrðar lífeyrissjóðanna koma þessi áform einna harðast niður á þeim 
sjóðfélögum og munu leiða til skerðingar allt að 4,5% hjá sjóðfélögum að óbreyttu.

Þá er ljóst að þessi áformaða breyting mun ekki jafna lífeyrisréttindi opinberra starfsmanna og 
starfsmanna á almennum markaði, sem var eitt af markmiðum breytinganna, heldur auka 
þennan mismun þar sem opinberir starfsmenn fá skerðingar sjóðanna bættar frá 
skattgreiðendum eins og verið hefur.

Þess vegna munu þessi áform leiða til þess ef þau ná fram að ganga að sjóðfélagar í 
lífeyrissjóðum almenns verkafólks og sjómanna mun hafa minna fé í ellilífeyri og þannig 
munu kjör þessa hóps versna.

Það eru því engin rök sem réttlæta afturhvarf frá fyrri ákvörðun um stuðning við þá sjóði sem 
vegna samsetningar starfa og áhættu lenda í hærri örorkubyrði. Það er hrópleg ósanngimi ef 
þessir sjóðfélagar eiga að taka á sig ábyrgð af örorku sem eðlilegt er að atvinnulífið og 
samfélagið allt beri en ekki fólk í tilteknum störfum þar sem meira reynir á slit í stoðkerfum, 
slysahætta er meiri og afleiðingar slysa oft alvarlegri.

Stefnumörkun ríkisstjómar frá 2005 var einmitt ætlað að mæta þessu með samfélagslegri, 
sameiginlegri stefhumörkun þar sem þjóðfélagið axlaði ábyrgð á þessum þætti atvinnulífsins.

Félagsfundur Eflingar-stéttarfélags krefst þess að ríkisstjómin standi við gert samkomulag við 
aðila vinnumarkaðarins og lýsir yfir fullri ábyrgð á hendur henni ef hún lætur þessi áform 
verða að veruleika.



Ályktun frá Verkalýðsfélaginu Hlíf vegna fjárlagafrumvarpsins

Stjóm Verkalýðsfélagsins Hlífar mótmælir harðlega þeim niðurskurðar hugmyndum sem eru 
aðför að launafólki sem stjómvöid eru að ieggja tii og birtist i nýju fjáriagafiumvarpi 
ríkisstjómarinnar.

Það má helst telja:
Hækkun lægra þreps virðisaukaskatts úr 7% í 12%.
Aðför að atvinnulausu fólki sem boðuð er með styttingu bótatímabilsins er fordæmalaus og 
mun koma sérstaklega illa við þá sem veikast standa á vinnumarkaði og auka enn á fátækt í 
landinu.
Með þvi að fella niður lögboðið og umsamið framiag til Starfsendurhæfíngarsjóðs er vegið 
með alvarlegum hætti að hagsmunum fólks sem veikist og slasast og þarf 
á starfsendurhæfingu að halda.
Skerðingar á framlögum til jöfhunar örorkubyrða almennra lífeyrissjóða veldur þvi að skerða 
þarf lífeyrisgreiðslur til félagsmanna ASÍ og er félagsmönnum þeirra sjóða þannig enn á ný 
mismunað gagnvart þeim sjóðum sem njóta ríkisábyrgðar.
Kostnaður vegna lyfja og heilbrigðisþjónustu eykst verði fiumvarpið að lögum og þannig er 
sérstaklega vegið að hagsmunum sjúklinga og allra þeirra sem þurfa á þessari þjónustu að 
halda.
Ekki er gert ráð fyrir neinum auknum framlögum til að mæta kröfum um úrbætur 
í húsnæðismálum, hvorki í almenna húsnæðiskerfinu eða vegna félagslegra ibúða.
Þrátt fyrir fyrirheit ráðamanna um að efla starfs-, verk- og tæknimenntun er dregið 
hlutfallslega úr framlögum til verkmenntaskóla og vinnustaðanámssjóður þurrkaður út. 
Möguleikar fólks á vinnumarkaði til að sækja nám í framhaldsskólum eru skertir verulega. Þá 
er framlag til framhaldsfræðslu fyrir fólk með litla formlega menntun skert umtalsvert.

Verkalýðsfélagið Hlif munu berjast hart gegn ölium þeim áformum sem birtast i frumvarpinu 
og verða til þess að rýra enn afkomu almenns launafólks og sérstaklega þeirra tekjulægstu.
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Aldan stéttarfélag - Fjárlagafrumvarpið nagli í líkkistu 
velferðarsamfélagsins

Stjóm Öldunnar stéttarfélags ályktar vegna fjárlagafrumvarps ríkisstjómarinnar.

Ályktun

Stjóm Öldunnar stéttarfélags lýsir yfir miklum vonbrigðum með stefnu ríkisstjómar 
íslands sem birtist við gerð fjárlagafrumvarpsins sem nú liggur fyrir Alþingi. Það sætir 
undrun að þeir sem treyst er fyrir því að fara með forystu i landinu skuli í skjóli þessa valds 
síns leyfa sér að velja þá leið að tryggja hinum launahæstu enn betri afkomu á kostnað hinna 
tekjulægri. Það er fráleitt að ætla að halda því fram að umræddar breytingar á skattkerfi, 
hækkun á matvöru, stóraukinn kostnaður vegna lyflakaupa og heilbrigðisþjónustu og skertur 
réttur atvinnulausra, öryrkja og ellilífeyrisþega mtmi bæta hag heimila. Hverjum manni er 
ljóst að slíkar aðgerðir munu skerða lífsafkomu þorra þjóðarinnar og efla svarta hagkerfið. Er 
það markmiðið ?

Ef þetta framferði nær fram að ganga liggur í augum uppi að enn einn naglinn verður rekinn í 
líkkistu hins íslenska velferðarsamfélags.

Stjóm Öldunnar skorar hér með á ríkisstjóm íslands að endurskoða Qárlagafrumvarpið og 
taka upp samstarf við stéttarfélögin með það að markmiði að byggja upp sanngjamt samfélag 
sem við getum verið stolt af.

Stjóm Öldunnar stéttarfélags 
07.10.2014


