
Umsögn um þingsályktunartillögu um um skilyrðislausa grunnframfærslu (borgaralaun)

Ég hef lesið mig til um skilyrðislausa grunnframfærslu á síðustu misserum, bæði reynslusögur 
af prufukeyrslum slíkra kerfa víða erlendis, rannsóknum byggðum á gögnum úr þeim sem 
fræðilegar greinar um hugsanlegar útfærslur og útkomur borgaralauna. Niðurstaðan er að það 
sé vert að kanna betur hvernig og hvort hugmyndin um borgaralaun geti komið íslendingum 
og íslensku samfélagi til góða.

Fyrst ber að athuga að borgaralaun er í raun safnheiti yfir nokkrar leiðir fyrir ríki eða 
sveitarfélög til að standa að skilyrðislausum beinum tekjutilfærslum (beingreiðslum) til 
einstaklinga. Leiðirnar felast í því hversu margir í samfélaginu fá beingreiðslur, hvort allir 
aldurshópar eigi að fá sömu upphæð, hvaða önnur hlunnindi þiggjendur beingreiðslna eiga rétt 
á og hversu háa upphæð hver hópur ætti að fá. Það sem aðskilur hugmyndafræði borgaralauna 
frá hefðbundnum félagslegum tekjutilfærslum er að borgaralaun eru skilyrðislaus og ekkert 
beint eftirlit verður haft með einstaklingum sem þiggja launin.

Í fréttum undanfarna mánuði höfum vil lesið um hvernig Finnland, Holland, Kanada, Nýja 
Sjáland, Sviss og fleiri ríki hyggjast skoða mögulega upptöku borgaralauna en þó hefur ekki 
verið tiltekið hverskonar beingreiðslur eru áætlaðar. Í Sviss er t.d. verið að undirbúa 
þjóðaratkvæðagreiðslu um það hvort skoða eigi borgaralaun nánar í stjórnkerfinu eða ekki. Í 
Finnlandi er áætlað að yfirvöld hefji tilraunir með ólíkar útfærslur borgaralauna. Það er því 
vert að tiltaka að upptaka borgaralauna væri tilraun til að bæta hag samfélagsins umfram það 
sem þegar er gert, álíka og þegar almannatryggingakerfinu var komið á með tilraunum um 
alþýðutryggingar sem með lögum árið 1936.

Útfærslur skilyrðislausra tekjutilfærslna eru aðallega tvær, annarsvegar borgaralaun fyrir alla 
landsmenn og hinsvegar neikvæður tekjuskattur, þar sem einstaklingar sem hafa laun undir 
lágmarksgrunnframfærsluviðmiði fá greitt það sem upp á vantar til að hafa 
lágmarksgrunnframfærslu sér til lífsviðurværis. Einnig þarf að ákvarða hvaða samfélagshópar 
eiga rétt á borgaralaunum og hvort miða skuli upphæð borgaralauna við 
lágmarksframfærsluviðmið velferðarráðuneytis eða önnur álíka viðmið. Þannig væri hægt að 
greiða skilyrðislaus borgaralaun til ellilífeyrisþega, öryrkja og barna svipað og nú er, en ólíkt 
því sem nú er ættu allir sem ekki stunda launaða atvinnu eða eru í hlutastörfum einnig rétt á 
lágmarksgrunnframfærslugreiðslum svo lengi sem borgaralaunin eiga við þá, óháð 
persónulegum aðstæðum og ástæðu fyrir tekjumissinum.
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Árið 2013 voru útgjöld hins opinbera rúmir 830 milljarðar króna. Rúmlega helmingur af því 
eða 443 milljarðar króna fóru í útgjöld til félagsverndar og þar af 249 milljarðar króna í beinar 
tekjutilfærslur til einstaklinga. Þessar tölur má finna hjá Hagstofu Íslands 
(http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Samfelag/Samfelag felagsmal utgjold felagsvernd/HE 
I01002.px).

Leiða má líkur af því að ef borgaralaun verða tekin upp muni allar aðrar tekjutilfærslur vegna 
félagsverndar verða lagðar niður á sama tíma. Þannig leggjast af: atvinnuleysisbætur, 
ellilífeyrisbætur, sjúkra- og slysadagpeningar, örorkulífeyrisbætur, barnabætur, dánarbætur, 
foreldraorlofsgreiðslur, vaxtabætur og fjárhagsaðstoð sveitarfélaga, sem samanlagt kosta 250- 
300 milljarða króna á ári. Með því að skoða ólíkar útfærslur borgaralauna má skoða hvort 
aðrar beingreiðslur verði einnig færðar í þetta form, s.s. framfærsluhluti námslána, 
listamannalaun, beingreiðslur í landbúnaði, persónuafsláttur, o.þ.h.

Með upptöku borgaralauna má búast við heilmiklum jákvæðum breytingum á íslensku 
samfélagi. Með borgaralaunum má útrýma fátækt, þau munu hafa mikil áhrif á 
lífeyrissjóðskerfið, sem verður í raun óþarft og mörg vandamál sem plagað hafa lífeyrisþega 
verða í raun úr sögunni. Einnig má búast við að tilteknir hópar landsmanna geti látið rætast 
drauma um aukna menntun, stofnun eigin einkarekstrar eða að sinna köllun sinni í listum eða 
vísindaiðkun, sem ekki hefur reynst unnt að framkvæma vegna tekjuskerðingar um leið og 
atvinnuhlutfall minnkar. Þá má búast við að foreldrar í sambúð geti í einhverjum mæli gefið 
börnunum meiri tíma, sem hlýtur að vera hagkvæmt bæði fyrir börnin og samfélagið.

Á Íslandi er ekki ólíklegt að borgaralaun geti orðið til hagsældar fyrir samfélagið. Það þarf þó 
að undirbúa farveginn vel. Mikilvægt er að reikna vandlega út mögulegar sviðsmyndir 
borgaralauna. Nú þegar eru til góð sundurliðuð gögn með öllum helstu tölum um 
kostnaðarliði samfélagsins hjá Hagstofu Íslands, Fjársýslu ríkisins og hjá fagstofnunum. Það 
þarf að reikna áætlaðan kostnað, fjármögnun og bera saman við áætlaðan ágóða. Kostnaðinn 
er nokkuð einfalt að áætla með tölum úr mannfjöldaspá og kostnaði per einstakling. Til að 
standa undir kostnaði þarf að skoða hvernig flæði virðisaukaskatts mun breytast, hvort hækka 
þurfi skatta, bæta við nýjum sköttum eða hvort hægt sé að þurfi vægi króna til að sviðsmyndin 
virki. Ágóðann er flóknara að áætla, þar þarf að skoða bæði beinan og óbeinan 
samfélagslegan ágóða.

Eftir að helstu sviðsmyndir hafa verið skoðaðar væri þjóðþrifaráð að prufukeyra líklegustu 
sviðsmyndina á afmörkuðum svæðum á Íslandi. Þar dettur manni helst í hug Akureyri og 
Eyjafjarðarsvæðið sem er stórt en nokkuð afmarkað markaðssvæði. Þar mætti prufukeyra 
borgaralaun í 2-5 ár og rannsaka um leið ítarlega hvaða áhrif beingreiðslurnar hafa á 
atvinnulíf, einstaklinga, líf þeirra, heilsufar, hugarfar, menntunarstig og á félagslega kerfið. Á 
sama tíma þarf að framkvæma samanburðarrannsókn á öðru álíka svæði á Íslandi.

kveðja,
Albert S. Sigurðsson, landfræðingur
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