
^ R bÍ| Bandalaq
^  J|" háskólamanna

Fjárlaganefnd Alþingis 
Nefndarsvið skrifstofu Alþingis 
Austurstræti 8-10 
150 Reykjavík

Reykjavík, 19. febrúar 2018

Efni: Vegna frumvarps til þingsályktunar um fjármálastefnu fyrir árin 2018-2022, 2. mál.

Bandalag háskólamanna fagnar því að lögð sé fram fjármálastefna með það að markmiði að 
stuðla að efnahagslegum stöðugleika. Það veikir hins vegar þau áform að fjármálastefnan eins og henni 
er lýst í þingsályktunartillögunni byggist á efnahagsspá sem verður að teljast nokkuð bjartsýn. í Ijósi 
viðkvæmrar stöðu í efnahags- og atvinnumálum hefði verið ráð að stefnan byggði á varfærnari 
efnahagsspá en raun bervitni.

í greinargerð með frumvarpinu segir að markmið fjármálastefnu sé að stuðla að sjálfbærni og 
stöðugleika í opinberum fjármálum auk þess sem bent er á nauðsyn þess í hagstjórnarlegu tilliti að 
fjármálastefna hins opinbera og peningamálastefna Seðlabankans stuðli samhliða að markmiði um 
jafnvægi í þjóðarbúskapnum á sem flestum sviðum. í þessu sambandi bendir Bandalag háskólamanna 
á mikilvægi samráðs stjórnvalda og aðila vinnumarkaðarins við allar meiriháttar ákvarðanir um 
hagstjórnina.

í viðræðum aðila vinnumarkaðarins og stjórnvalda um nýtt vinnumarkaðslíkan á íslandi hefur BHM 
bent á að ábyrgðin á stöðugu efnahagsumhverfi er ekki einvörðungu á herðum launafólks í landinu.
Þar vegur stjórn efnhagsmála og peningastefnan í landinu einnig þungt. Á sama tíma og ríkisvaldið í 
hlutverki vinnuveitanda gerir þá kröfu að kjarasamningar stuðli að stöðugleika í efnahagsmálum bendir 
fjármálaráð á þá staðreynd að í íslenskri hagsveiflu séu mjúkar lendingar undantekning fremur en regla.
Fjármálaráð telur æskilegt væri að gerð sé greining á afleiðingum þess ef aðstæður verði aðrar en gert 
er ráð fyrir í þjóðhagsspá Hagstofunnar. Undir þetta sjónarmið tekur BHM.

Nýtt vinnumarkaðslíkan

Það vekur athygli að ný ríkisstjórn skuli ekki lýsa þvíyfir með afdráttarlausum hætti að markmið 
hennar sé að koma á nýju og bættu vinnumarkaðslíkani á íslandi. Sá kafli fjármálastefnunnar sem fjallar 
um vinnumarkaðinn er stuttur og mjög almennur. BHM telur að ríkisstjórnin verði að hafa skýrari sýn 
á framvindu umbóta á vinnumarkaði. í frumvarpinu segir aðeins að kallað hafi verið eftir samræmdri 
aðferðafræði við gerð kjarasamninga en enn sem komið er hafi ekki náðst sátt um breytt skipulag og 
samræmd viðmið um launabreytingar fyrir vinnumarkaðinn í heild líkt og þekkist annars staðar á 
Norðurlöndunum.

BHM er áfram um umbætur á vinnumarkaði og ítrekar þá afstöðu sína að slíkar breytingar feli jafnframt 
í sér endurröðun ákveðinna stétta háskólamenntaðs fólks hjá ríkinu. Að auki hafa ríki og sveitarfélög 
skuldbundið sig, skv. samkomulagi við BHM, BSRB og KÍ, að jafna laun á milli opinbera og almenna 
vinnumarkaðarins vegna samræmingar lífeyrisréttinda í landinu.
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Útgjaldastefna

BHM fagnar því að fjármálastefnan boði aukin útgjöld til heilbrigðismála en bendir á mikilvægi 
varanlegrar tekjuöflunar til að standa straum af þeim. Þá minnir BHM á sameiginlega yfirlýsingu 
forsætisráðherra, fjármála- og efnahgasráðherra og heilbrigðisráðherra sem undirrituð var 12. febrúar 
2018 í tilefni af kjarasamningum nokkurra aðildarfélaga BHM við samninganefnd ríkisins. Um langa hríð 
hefur fjársvelti opinbera heilbrigðiskerfisins orðið til þess að stofnanir eru ekki samkeppnishæfar um 
laun eða starfskjör sérfræðinga. Yfirlýsingin gefur von um breytingar til hins betra. Málefnið tengist 
einnig umræðunni um launamun kynjanna og kynskiptan vinnumarkað. Margar fagstéttir sem starfa í 
heilbrigðisþjónustu eiga það sameiginlegt að vera að mestu skipaðar konum. Verðmæti 
háskólamenntunarinnar sem þessar stéttir hafa aflað sér endurspeglast ekki í launasetningu þeirra. 
Endurmeta þarf laun þessara stétta með tilliti til þeirrar menntunar. BHM hefði gjarnan vilja sjá á þessu 
verkefni tekið í fjármálastefnunni.

Hlutfall atvinnulausra háskólamenntaðra

í greinargerð með frumvarpinu segir að atvinnulausum með erlent ríkisfang hafi fjölgað mun 
hraðar en erlendum aðilum á vinnumarkaði. í þessu sambandi bendir BHM á að hlutfall 
háskólamenntaðra meðal atvinnulausra hefur vaxið gífurlega á undanförnum árum. Þannig var hlutfall 
atvinnulausra sem höfðu háskólamenntun 7% árið 2000 en náði 26% árið 2017. BHM undrast að í 
fjármálastefnu ríkisstjórnarinnar skuli ekki birtast neinn vegvísir að mennta- og atvinnustefnu sem taki 
með skilvirkum hætti á þessari þróun.
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