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Efni: Umsögn BHM um frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2018

BHM hefur ekki gefist tími til að gaumgæfa frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2018, en 
ákaflega stuttur tími hefur verið til stefnu og nær umsögnin því ekki yfir alla þá þætti sem vert 
væri að vekja máls á.

Almennt um fjárlagafrumvarpið 2018
I aðdraganda nýafstaðinna alþingiskosninga var áberandi umræða um að sú grunnþjónusta sem 
ríkið veitir, hvort sem er í heilbrigðiskerfinu, menntakerfinu eða annarri grunnþjónustu, stæði 
ekki undir þeim kröfum sem þjóðin gerir til hennar. Bandalag háskólamanna (BHM) hefur ítrekað 
bent á að vandi hins opinbera kristallast ekki síst í starfskjörum og vinnuaðstöðu opinberra 
starfsmanna. Þannig hefur lengi blasað við að fjölmargir vinnustaðir hins opinbera eru alls ekki 
samkeppnishæfir um menntað og gott starfsfólk. ítrekað hefur þjónusta hins opinbera verið 
ófullnægjandi, ekki síst sökum þess að ríkið stendur sig ekki sem samkeppnishæfur vinnuveitandi.

Launaliður fjárlaga
í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar eru fögur fyrirheit um eflingu heilbrigðiskerfisins, menntunar 
og vísinda. Sem fyrr segir er hart nær ómögulegt að bæta samkeppnishæfni og gæði opinberrar 
þjónustu á íslandi nema til komi alveg sérstakt átak sem snýr að kjörum opinberra starfsmanna. 
Því furðar BHM sig á að launaforsendur fjárlagafrumvarpsins eru óbreyttar milli 
fjárlagafrumvarpa, ef frá er talin 100 m.kr. viðbót vegna sérbókana í kjarasamningum, þrátt fyrir 
yfirlýsingar um eflingu fyrrnefndrar þjónustu.

BHM hvetur alþingismenn til að gæta sérstaklega að því við fjárlagagerð að stofnunum hins 
opinbera sé veitt það fjárhagslega svigrúm sem er nauðsynlegt til þess að bæta kjör og aðstæður
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opinberra starfsmanna. Ákalli þjóðarinnar um stóreflda opinbera þjónustu verður ekki svarað að 
fullu nema til komi sérstakar aðgerðir til að bæta kjör ýmissa stétta opinberra starfsmanna!

Heilbrigðis- og menntamál
BHM fagnar aukinni áherslu á heilbrigðismál í fjárlagafrumvarpi 2018, einkanlega 
geðheilbrigðismál og heilsugæslu en einnig byggingu nýs spítala. BHM hefur þó áhyggjur af stöðu 
sérfræðinga í málaflokknum. Eftir þvísem velsæld íslendinga og lífslíkur aukast þá þyngjast byrðar 
heilbrigðiskerfisins. Um leið og meðalævin hefur lengst þá hafa framfarir valdið því að fólk getur 
lifað lengur með sjúkdóma en áður. Um langa hríð hefur fjársvelti málaflokksins orðið til þess að 
stofnanir eru ekki samkeppnishæfar um laun eða starfskjör sérfræðinga og það þarf að lagfæra. 
Málefnið tengist einnig umræðunni um launamun kynjanna og kynskiptum vinnumarkaði. Margar 
fagstéttir innan BHM sem starfa í heilbrigðisþjónustu eiga það sameiginlegt að vera að mestu 
kvennastéttir en verðmæti þeirrar menntunar sem þessar stéttir hafa aflað sér endurspeglast alls 
ekki í launasetningu þeirra. Endurmeta þarf laun þessara sérfræðinga og taka tillit til þeirrar 
menntunar sem þeir hafa aflað sér. BHM hefði gjarnan vilja sjá myndarlega innspýtingu 
sérstaklega til þess verkefnis.

Málefni Lánasjóðs íslenskra námsmanna
í frumvarpinu er gert ráð fyrir óbreyttum fjárframlögum til Lánasjóðs íslenskra námsmanna og 
þannig lækka framlög til sjóðsins að raunvirði. Um leið og BHM fagnar auknum framlögum til 
háskóla er minnt á mikilvægi þess að löggjafinn tryggi LÍN fjárframlög svo staða námsmanna sé 
tryggð óháð efnahag.

Málefni Fæðingarorlofssjóðs
BHM fagnar 739 m.kr. framlag í Fæðingarorlofssjóð til hækkunar á hámarksgreiðslum úr 500 
þúsund kr. í 520 þúsund kr. á mánuði. BHM ítrekar þó fyrri afstöðu sína að framlög til 
fæðingarorlofssjóðs séu aukin þannig að sjóðurinn geti staðið við lögbundið hlutverk sitt, að 
tryggja öllum jafnan rétt til töku fæðingar- og foreldraorlofs. Gögn Fæðingarorlofssjóðs sýna að 
tekjuskerðingar hafa valdið kynjahalla á töku orlofs og við það verður ekki unað. Draga þarf úr 
tekjuskerðingum svo lögbundið hlutverk sjóðsins standi, og það þarf að gera áður en ákvörðun 
um lengingu fæðingar- og foreldraorlofs er tekin.

Nýsköpun og vísindi

BHM telur mikilvægt að sett verði aukið fjármagn til eflingar nýsköpunar og vísinda bæði innan 
háskólanna og í atvinnulífinu. Nauðsynlegt er að efla rannsóknir á mörgum sviðum en fjármagn 
til rannsókna er af skornum skammti og þeir styrkir sem eru í boði t.d. frá rannsóknasjóðum of 
fáir og of lágir.
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Önnuratriði

Eins og kemur fram í upphafi umsagnar BHM er ákaflega stuttur tími til stefnu og nær umsögn
BHM því ekki til margra þátta sem vert er að vekja máls á. Sem dæmi má nefna:

a. Efnahagsþróunina og möguleg áhrif fjárlagafrumvarpsins á stöðuleika á vinnumarkaði til að 
tryggja áframhaldandi kaupmáttaraukningu.

b. Að fjármagni verði veitt til aukinnar og bættrar vinnslu launaupplýsinga, til að hægt verði af 
uppfylla ákvæði svokallaðrar 7. greinar samkomulags um nýja skipan lífeyrismála opinberra 
starfsmanna („jöfnun launa milli markaða") og sem auk þess þarf að verða grundvöllur fyrir 
samkomulagi um nýtt kjarasamningalíkan að norrænni fyrirmynd.

c. Áhyggjur BHM varðandi ábyrgð ríkisins vegna skuldbindingar A-deildar LSR, en hún er 
aðeins áætluð brot af því sem til þarf þegar á mun reyna að mati BHM.

Virðingarfyllst,

Gyða Hrönn Einarsdóttir

varaformaður BHM

3

Bandalag háskólamanna
Borgartúní 6, 105 Reykjavík 
Sími 595 5100 
www.bhm.is

http://www.bhm.is

