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Efni: Umsögn um frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2019.

Alþýðusambandi Íslands hefur borist til umsagnar frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2019, 
Mál 1, ásamt frumvörpum til laga um breytingar á ýmsum lögum vegna fjárlaga fyrir árið 
2019, Mál 2 og 3.

Alþýðusambandið hefur áður komið fram skoðun sinni á opinber fjármál og má þar vísa 
til umsagnar um fjármálastefnu1 frá því í lok síðasta árs og umsögn um fjármáláætlun frá 
síðasta sumri2. ASÍ hefur séð ástæðu til að gagnrýna þróun opinberra fjármála á 
undanförnum árum og verið þeirra skoðunar að fjármál hins opinbera muni ekki tryggja 
félagslegan stöðugleika hér á landi. ASÍ hefur í því samhengi áður varað við veikingu 
nauðsynlegra tekjustofna og vanrækslu félagslegra innviða. Hætta er á því að verði 
efnahagshorfur veikari en gert er ráð fyrir muni tekjustofnar hins opinbera ekki standa 
undir nauðsynlegri velferð hér á landi.

Jafnframt hefur miðstjórn ASÍ ítrekað ályktað um opinber fjármál, nú síðast þann 19. 
september þar sem sagði að fjárlagafrumvarp „gefi ekki tilefni til mikillar bjartsýni íþeim  
kjaraviðrœðum sem í hönd fara, þrátt fyrir yfirlýsingar stjórnvalda í samskiptum við 
verkalýðshreyfinguna um aukna áherslu áfélagslegan stöðugleika“3

Almennt

Fjárlagafrumvarpið byggir á efnahagsspá Hagstofunnar frá því í júní. Þó efnahagsleg 
óvissa hafi að mörgu leyti aukist undanfarið spá greiningaraðilar engu að síður 
allnokkrum hagvexti á næstu árum. Raungerist spá Hagstofunnar má gera ráð fyrir þó 
nokkrum vexti á innlendri eftirspurn á næstu árum en með breyttri samsetningu þar sem 
vægi atvinnuvegafjárfestinga minnkar og íbúðafjárfesting og opinber fjárfesting aukast á 
móti. Skýr merki eru um að hægt hafi á vexti ferðaþjónustunnar og dregið úr fjölgun 
ferðamanna. Jafnframt má sjá að dregið hefur úr neyslu þeirra og dvalarlengd hefur styst

1 Sjá nánar https://www.althingi.is/altext/erindi/148/148-278.pdf
2 Sjá nánar https://www.althingi.is/altext/erindi/148/148-1621.pdf
3 Sjá ályktun Miðstjórnar: https://www.asi.is/um-asi/utgafa/frettasafn/almennar-frettir/ryrt-innlegg-rikisstjornar-inn-i-kjaravidraedur/
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en merki eru um að sú þróun komi verr niður á jaðarsvæðum. Þessi þróun er þó ekki 
óvænt og viðbúið að hægja myndi á þeim mikla vexti sem hefur ríkt undanfarin ár.

Frumvarpið gerir ráð fyrir að ríkissjóður verði rekinn með 29 milljarða króna afgangi, eða 
sem nemur 1% af vergri landsframleiðslu (VLF). Frumvarpið gerir ráð fyrir að 
frumjöfnuður þ.e. jöfnuður án vaxtagjalda- og tekna, verði jákvæður um 77,2 mia.kr. á 
árinu 2019 eða sem nemur 2,7% af landsframleiðslu sem er talsverð lækkun frá fjárlögum 
yfirstandandi árs sem gerði ráð fyrir 91,2 milljarða afgangi a f  frumjöfnuði eða sem nemur 
3,2% af landsframleiðslu.

Þjóðhagsreikningar benda til þess að hagvöxtur verði allnokkur á þessu ári en sú áhætta 
er ávallt fyrir hendi að hagvöxtur verði hér minni á næstu árum en spár gera ráð fyrir. 
Raungerist slík sviðsmynd kæmu fram áhrif á tekjur hins opinbera í gegnum veltutengda 
skatta og tekjuskatta. Áhrif á vinnumarkaði yrðu hinsvegar þau að draga myndi úr 
atvinnuþátttöku og atvinnuleysi aukast. Því er það jákvætt skref að stjórnvöld ætli sér að 
auka framlög til sjóða vinnumarkaðarins, þ.e. atvinnuleysistryggingasjóðs og 
ábyrgðasjóðs launa.

Sú fjármálastefna sem fylgt hefur verið á Íslandi á undanförnum árum hefur leitt a f sér 
aukin útgjöld ríkisins á sama tíma og tekjustofnar hafa verið veiktir með þensluaukandi 
áhrifum, t.d. skattkerfisbreytingum á borð við afnám auðlegðarskatts, lækkun veiðigjalda, 
lækkanir á neyslusköttum, afnám tolla og vörugjalda og lækkun tekjuskatta. Fyrir vikið 
hefur afkoma ríkisins verið í járnum e f tekið er tillit til áhrifa hagsveiflunnar en á sama 
tíma hefur aðhald m.a. falist í að ráðast ekki í velferðarumbætur og veikja stuðning í 
gegnum tilfærslukerfin, þ.e. barna- og vaxtabætur. Slík fjármálastefna mun einungis ýta 
undir ójöfnuð á Íslandi og grafa undan félagslegum stöðugleika og því ekki líkleg til að 
byggja undir sátt á vinnumarkaði.

Skattar

Í skýrslu Hagdeildar ASÍ sem gefin var út haustið 2017 var skattbyrði launafólks rakin 
frá árinu 19984. Meginniðurstaða skýrslunnar var sú að skattbyrði flestra hópa á 
vinnumarkaði hefði aukist yfir tímabilið en þar af langmest hjá lágtekjuhópum. Þróunina 
mætti rekja til þriggja atriða. Í fyrsta lagi vegna misgengis í þróun launa og 
persónuafsláttar þar sem uppbygging kerfisins leiðir til sjálfvirkrar aukningar skattbyrði 
þegar laun hækka umfram verðlag. Í öðru lagi vegna aukinna skerðinga og veikingar 
vaxtabótakerfisins. Í þriðja lagi vegna aukinna skerðinga og veikingar barnabótakerfisins. 
Þessi þróun hefur ekki verið óvænt og verkalýðshreyfingin um langt skeið bent á 
þróunina.

4 Sjá skýrslu Hagdeilar ASÍ: http://www.asi.is/media/313671/skattbyrdi-launafolks-1998-2016.pdf 
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Í frumvarpinu er lagt til að persónuafsláttur hækki um 1 prósentustig umfram lögbundna 
vísitöluhækkun. Persónuafsláttur mun því skv. frumvarpinu hækka um 4% á árinu 2019 í 
stað 3% líkt og lög gera nú ráð fyrir. Persónuafsláttur á mánuði hækkar skv. þessu úr 
53.895 kr. í 56.051 kr. eða um 2.156 kr. en þar af nemur lögbundin vísitöluhækkun um 
1.600 kr. Hafa ber í huga að líkt og bent var á í skýrslu Hagdeildar hefði persónuafsláttur 
verið 78 þús. hefði hann þróast í takt við launaþróun. Samhliða þessu er lagt til að 
þrepamörk efra skattþreps taki mið af vísitölu neysluverðs í stað launavísitölu líkt og verið 
hefur. Sú breyting hefur í för með sér að þrepamörk efra þreps hækka um 3% í stað 6% 
og hækka úr 893.713 í 920.524 kr. á mánuði í stað 947.335 kr. Heildaráhrif a f breytingum 
á persónuafslætti og þrepamörkum er 1,7 milljarða króna lækkun á tekjum ríkissjóðs.

Stjórnvöld hafa boðað endurskoðun á tekjuskattkerfinu. Í því samhengi telur 
Alþýðusambandið að koma þurfi í veg fyrir sjálfvirkar hækkanir á skattbyrði hinna 
tekjulægstu og fjölga þurfi þrepum í tekjuskattkerfinu. Í skýrslu Hagdeildar ASÍ frá 2013 
um lífskjör á Norðurlöndum var m.a. bent á að skattar á hærri tekjur séu lægstir á Íslandi 
af Norðurlöndunum5. Ennfremur er vert að gagnrýna að við endurskoðun á skattkerfinu 
sé ekki horft til skatta á arðgreiðslur, fjármagnstekjur og auðlegð í samhengi við 
skattlagningu launatekna.

Stuðningur til barnafjölskyldna

Stuðningur til barnafjölskyldna verður aukinn um 1,6 ma. kr. samkvæmt 
fjárlagafrumvarpi og barnabætur verða því um 12,1 ma. kr. á næsta ári. Bótafjárhæðir 
hækka um 5% frá fyrra ári og tekjuskerðingarmörk hækka um 24% frá fyrra ári en tekið 
er upp nýtt þrep hærri skerðinga á tekjum yfir 11.000.000 á ári hjá hjónum og 5.500.000 
hjá einstæðum foreldrum.

Í dag byrja barnabætur að skerðast undir lægstu launum en með breytingunum hefst 
tekjuskerðing barnabóta við 300.000 kr. mánaðartekjur foreldris í stað 241.000 kr. Nýtt 
þrep skerðinga verður til þess að skerðingar aukast fari tekjur foreldris umfram 458 
þúsund kr. á mánuði. Í því samhengi má benda á að neðri fjórðungsmörk heildarlauna 
voru 496 þúsund krónur á mánuði á árinu 2017.

Barnabætur hjóna verða að fullu skertar við mánaðartekjur sem nema um 625.000 á hvort 
foreldri (samanlagðar tekjur hjóna 1,2 m.). Miðgildi heildarlauna nam á árinu 2017
618.000 kr. sem þýðir að hjón sem hafa tekjur í kringum miðgildi fá engar barnabætur. 
Hefðu tekjuskerðingarreglur verið óbreyttar hefðu bætur verið fullskertar við 
mánaðartekjur sem nema um 667.000 á hvort foreldri og við um 1,4 milljón kr. 
mánaðartekjur hjá einstæðum foreldrum.

5 Sjá nánar https://www.asi.is/media/6385/Lifskjor-LokaLoka.pdf 
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Barnabætur hafa á liðnum árum rýrnað mikið að raunvirði. Eftir hækkunina nú eru útgjöld 
til barnabóta svipuð að raunvirði og á árinu 2013 en um 8% lægri en árið 2010. Jafnframt 
hefur viðtakendum barnabóta fækkað um 13 þús. frá árinu 2013 og yfirlýst stefna 
stjórnvalda hefur verið að þrengja þann hóp enn frekar. Alþýðusambandið gagnrýnir þau 
áform harðlega og hefur kallað eftir því að stuðningur til barnafj ölskyldna verði almennari 
í takt við kerfin á Norðurlöndum. Þó aukin framlög til barnabóta og hækkun grunnbóta 
séu j ákvætt skref er það mat ASÍ að stuðningur til barnafj ölskyldna þurfi að vera víðtækari 
og ná til stærri hóps.

Húsnæðismál

Alþýðusambandið hefur á undanförnum árum bent á þann bráðavanda sem ríkir á 
húsnæðismarkaði. Á leigumarkaði búa um 50 þús. einstaklingar og af þeim eru tekjulágir 
og ungt fólk í meirihluta. Samkvæmt ÍLS ná leigjendur síður að safna sparifé og tekjulágir 
leigjendur búa frekar við íþyngjandi húsnæðiskostnað en á Norðurlöndum og þurfa að 
greiða yfir 50% af ráðstöfunartekjum í leigu. Gylfi Zoega gerir sama mál að 
umfjöllunarefni í skýrslu sinni „Staða efnahagsmála í aðdraganda kjamsamninga" þar 
sem hann bendir á að leigjendur verji að jafnaði 18,7% af ráðstöfunartekjum í 
húsnæðiskostnað á meðan eigendur verji 6,1%. Leigjendur eru því síður í aðstöðu til að 
kaupa fasteign og sitja fastir í fátæktargildrum á óstöðugum leigumarkaði. Búsetuform er 
í auknum mæli farið að hafa ráðandi áhrif á lífskjör þar sem eigendur húsnæðis hafa notið 
góðs a f  efnahagslegri uppsveiflu á meðan staða leigjenda hefur þyngst.

• Almennar íbúðir

o Í frumvarpinu eru stofnframlög til bygginga almennra íbúða aukin um
800 milljónir milli ára. Þar með er verið að standa við yfirlýsingu um 
byggingu 2.300 almennra íbúða á árunum 2016-2019 sem gefin var út í 
tengslum við kjarasamninga á almennum vinnumarkaði árið 2015. Fram 
að þessu hafa fjárveitingar ekki dugað til að standa undir uppbyggingu á 
þeim fjölda íbúða sem lofað var m.a. sökum vaxandi 
byggingarkostnaður.

o ASÍ telur að fjölga eigi íbúðum í almenna íbúðakerfinu mun hraðar en
áform eru um eða um a.m.k. 1.000 á ári næstu árin til að mæta 
uppsafnaðri þörf, mæta slæmum aðstæðum lágtekjufólks á leigumarkaði 
og slá á þenslu á húsnæðismarkaði.

• Vaxtabætur

o Samkvæmt frumvarpinu munu vaxtabætur halda áfram að lækka, um 600
m. kr. frá fjárlögum síðasta árs og verða alls 3.4 ma. kr. árið 2019. 
Lækkunin nemur 15% milli ára.
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o Viðmiðunarfjárhæðir og eignamörk hafa rýrnað verulega í samanburði 
við laun og fasteignaverð á undanförnum árum sem hefur leitt til þess að 
heimilum sem fá stuðning í gegnum vaxtabótakerfið hefur fækkað 
verulega undanfarin ár. Gert er ráð fyrir að viðmiðunarfjárhæðir 
vaxtabóta og hámarksfj árhæðir hækki um 5% á árinu 2019 og eignamörk 
um 10%. Sú hækkun dugar þó skammt til að halda í við þróun launa og 
eignaverðs á liðnum árum mun því áfram fækka í hópi þeirra sem fá 
vaxtabætur.

o Í heild hefur húsnæðisstuðningur í gegnum vaxtabótakerfið rýrnað að 
raungildi um ríflega 70% frá árinu 2013 og heimilum sem fengu 
vaxtabætur fækkaði um tæplega 19.000 milli áranna 2013 og 2017.

o Þá hafa bótafjárhæðir (hámarksbætur) verið óbreyttar frá árinu 2010 en 
gert er ráð fyrir 5% hækkun þeirra skv. frumvarpinu. Til samanburðar má 
nefna að verðlag hefur frá árinu 2010 hækkað um 25% og launavísitala 
um ríflega 76%. Þetta gerir það að verkum að kerfið styður við sífellt 
færri heimili. Tekjulágt barnafólk sem á lítið eigið fé í sínu húsnæði 
(20%) fær í dag lítinn sem engan stuðning í gegnum vaxtabótakerfið.

o Hröð eignaskerðing vaxtabóta hefur lent þungt á kaupendum húsnæðis á 
undanförnum árum samhliða hröðum hækkunum húsnæðisverðs. Slíkt 
fyrirkomulag er óheppilegt þar sem það dregur verulega úr 
fyrirsjáanleika við húsnæðiskaup og lendir þyngst á þeim sem koma nýir 
inn á húsnæðismarkað.

• Húsnæðisbætur

o Gert er ráð fyrir 64 milljóna kr. lækkun á framlögum til húsnæðisbóta til 
leigjenda. A f því má áætla að ekki standi til að hækka bótafjárhæðir til 
samræmis við hækkandi verðlag og leigu og þar með verði dregið úr 
stuðningi við leigjendur sem er sá hópur sem stendur hvað verst að vígi 
á húsnæðismarkaði.

Sjóðir vinnumarkaðarins

Aukin framlög til sjóða vinnumarkaðarins eru jákvæð tíðindi en útgjöld vegna 
fæðingarorlofs, atvinnuleysistrygginga og ábyrgðasjóðs launa eru aukin milli ára í takt 
við ábendingar verkalýðshreyfingarinnar. Mikilvægt er að tekið sé tillit til verðlags og 
launaþróunar en fyrir breytingu voru atvinnuleysisbætur í sögulega lágmarki og 
hámarksbætur ábyrgðasjóðs launa höfðu ekki hækkað frá árinu 2009.

• Útgjöld til fæðingarorlofs aukast um tæplega 2,2 milljarða króna frá fyrra ári, 
þ.a. um 1,8 ma. kr. vegna hækkunar á hámarksgreiðslum til foreldra í 
fæðingarorlofi í 600.00 kr. á mánuði frá 1. Janúar 2019.

o Þó er ekki gert ráð fyrir fjármunum til að mæta tillögum starfshóps um 
framtíðarstefnu í fæðingarorlofsmálum sem lagði til að tekjur upp að
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300.000 skerðist ekki og að fæðingarorlof yrði lengt í 12 mánuði í 
áföngum.

o Jafnframt er vert að benda á þrátt fyrir hækkun á hámarksgreiðslu úr 
Fæðingarorlofssjóði í 600.000 kr. verður kaupmáttur 
hámarksgreiðslunnar enn um þriðjungi lægri en á árinu 2007.

• Framlög til atvinnuleysistrygginga og ábyrgðasjóðs launa aukast milli ára. 
Heildarframlög til málaflokksins aukast um fjórðung milli ára, alls um 4,9 mia. 
kr. Mestu munar um aukin framlög til atvinnuleysistryggingarsjóðs (3,9 mia. kr.) 
og ábyrgðarsjóðs launa (200 m. kr.).

o Fjárheimild til Atvinnuleysistryggingasjóðs eykst m.a. vegna hækkunar 
bóta upp í 90% af dagvinnutekjum. 

o Ábyrgðasjóður launa fær aukin framlög vegna hækkun á hámarksábyrgð 
greiðslna úr sjóðnum sem hækka í 633 þús. á mánuði og aukins 
mótframlags í lífeyrissjóð.

Menntamál

Undanfarin ár hefur störfum fjölgað hratt á Íslandi en á sama tíma sjást vísbendingar um 
vaxandi misræmi m.t.t. menntunar og færni. Gríðarlegur skortur er á iðnmenntuðum á 
meðan staða ákveðinna hópa háskólamenntaðra á vinnumarkaði hefur versnað. Flest 
Evrópuríki leggja aukna áherslu á að kortleggja vinnumarkað til framtíðar þannig að 
stjórnvöld geti haft réttar upplýsingar við stefnumótun í mennta- og atvinnumálum. ASÍ 
kallar eftir því að stjórnvöld móti hæfni- og atvinnustefnu fyrir Ísland en aukið fjármagn 
í menntun tryggir ekki eitt og sér aukna verðmætasköpun, lykilatriðið sé að fjárfesta í 
réttri menntun og færni.

Í stjórnarsáttmála er boðað að iðn-, verk- og starfsnám verði eflt í þágu öflugra samfélags.
ASÍ fagnar þeim áherslum en aðgerðir skortir um hvernig eigi að ná tilætluðum árangri.
Haustið 2016, gerðu stjórnvöld samkomulag við aðila vinnumarkaðarins og háskólana 
um þróun fagháskólanáms. Í samkomulaginu var viðurkennt að þróun fagháskólanáms í 
samstarfi framangreindra aðila væri eitt brýnasta verkefnið á sviði háskólamenntunar 
hvort heldur litið er til hagsmuna nemenda á háskólastigi, atvinnulífsins eða samfélagsins 
alls. Þá er ljóst að öflugt fagháskólanám er ein að mikilvægustu forsendum þess að auka 
áhuga og aðsókn nemenda að verk- og starfsnámi á framhaldsskólastigi.

Í frumvarpinu er gert ráð fyrir að framlög til framhaldsskólanna hækki sem nemur launa- 
og verðlagsbreytingum en framlög til háskóla hækka um 1,6% umfram það. Á sama tíma 
er enn gert ráð fyrir að framlög til framhalds- og vinnumarkaðsfræðslu fari lækkandi milli 
ára eða sem nemur um 60 milljónum króna. Í því samhengi er vert að nefna að samkvæmt 
gögnum Hagstofunnar eru um 40 þús. einstaklingar á vinnumarkaði sem hafa eingöngu 
grunnmenntun. Þar standa einstaklingar og þá sérstaklega konur og fólk á landsbyggðinni 
höllustum fæti. Mikilvægt er að þessum fjölda einstaklinga verði boðin úrræði við hæfi.
Það er forsenda þess að þeir hafi raunhæf tækifæri til að taka þátt í þeirri þróun varðandi 
tækni og atvinnulíf sem þegar er hafin og mun aðeins aukast í fyrirsjáanlegri framtíð.
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Fjölgun aðfluttra einstaklinga á íslenskum vinnumarkaði kallar einnig á aukin kraft í 
námsúrræði til að þeir hópar geti orðið virkir þegnar á íslenskum vinnumarkaði.

Heilbrigðismál

Alþýðusambandið leggur áherslu á að heilbrigðis- og öldrunarþjónustunni sé tryggt 
nægilegt fé til reksturs og uppbyggingar, opinber rekstur verði styrktur og dregið verði úr 
greiðsluþátttöku sjúklinga. ASÍ hefur áður lýst áhyggjum a f þeirri þróun sem átt hefur sér 
stað síðastliðin ár þar sem einkarekni hluti heilbrigðisþjónustunnar hefur vaxið á kostnað 
þeirrar opinberu sem hefur endurspeglast í þróun útgjalda til einstakra þátta 
heilbrigðisþjónustunnar. Þessari þróun telur ASÍ brýnt að snúa við og fagnar þeim 
áformum sem sett hafa verið fram í þá veru. Þá áréttar ASÍ þá skoðun sína að mikilvægt 
sé að Alþingi komi að mótun heildstæðrar heilbrigðisstefnu og að útgjöld til 
heilbrigðismála taka mið a f henni og fagnar því áformum um mörkun slíkrar stefnu sem 
sett eru fram í frumvarpinu. Aukning á rekstarfé til sjúkrahúsþjónustunnar er til bóta 
og jákvætt að tekið sé tillit til ýmissa ábendinga sem fram hafa komið um þörf á auknum 
framlögum. Hafa þarf þó hugfast að sjúkrahúsþjónustan hefur um árabil verið fjársvelt og 
rekstur hennar verður áfram þungur.

• ASÍ fagnar auknu framlagi til löngu tímabærrar uppbyggingar á nýjum 
Landspítala.

• Lögum samkvæmt á heilsugæslan að vera fyrsti viðkomustaður sjúklinga sem er 
bæði skilvirkt og hagkvæmt fyrir einstaklinga og ríkissjóð. Mikill rekstarvandi 
hefur verið í opinberu heilsugæslunni á undanförum árum en stefna stjórnvalda 
hefur verið að styrkja hlutverk hennar og er nauðsynlegt að fjárveitingar 
endurspegli þá áherslu.

• Heilbrigðisráðherra kynnti í vor áform um aukna uppbyggingu hjúkrunarrýma 
á næstu árum sem er brýnt enda fyrirséð veruleg aukning á þörf fyrir slík rými á 
næstu árum. Gert er ráð fyrir viðbótarfé til reksturs nýrra hjúkrunarrýma á næsta 
ári en ekki er að sjá að bætt sé í rekstargrunn þeirra sem fyrir eru en 
hjúkrunarheimilin eiga mörg í umtalsverðum rekstrarvanda og áfram er gert ráð 
fyrir að framlengja heimild til að nýta fé úr Framkvæmdasjóði aldraðra til 
reksturs hjúkrunarrýma sem er andstætt hlutverki hans.

• Í frumvarpinu er gert ráð fyrir 400 milljóna króna framlagi til að draga úr 
greiðsluþátttöku sjúklinga í heilbrigðiskerfinu. Útfærsla á því liggur ekki fyrir 
en almennir notendur greiða nú að hámarki ríflega 71.000 kr. á ári fyrir 
heilbrigðisþjónustu sem fellur undir kerfið sem er umtalsvert meira en það
50.000 kr. hámarks sem fyrirheit voru gefin um við afgreiðslu breytinga á 
greiðsluþátttökukerfinu á Alþingi vorið 2016. ASÍ tók undir þá fyrirætlan að setja 
hámark á þann kostnað sem sjúklingar þurfa að greiða fyrir heilbrigðisþjónustu 
en taldi kostnaðarþakið allt o f hátt ekki síst í ljósi þess að lyf eru áfram í sérstöku 
greiðsluþátttökukerfi og sálfræðiþjónusta, sem er mjög dýr fyrir einstaklinga, er 
áfram undanskilin greiðsluþátttöku sjúkratrygginga. Þar að auki eru þættir eins 
og tannlækningar, hjálpartæki, ferðakostnaður, o.fl. sem ekki eru hluti a f  almenna
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greiðsluþátttökukerfinu. Kostnaður vegna þessara þátta bætist þannig við 
hámarkskostnað sjúklinga skv. greiðsluþáttökukerfinu. Ólíklegt verður að teljast 
að framlagið muni duga til að standa við fyrirheit um 50.000 kr. árlegt hámark á 
greiðsluþátttöku sjúklinga.

Almannatryggingar

Bætur almannatrygginga hækka skv. frumvarpinu um 3,4% um áramót. Útfærsla á þeirri 
hækkun liggur ekki fyrir en ASÍ hefur sl. ár gagnrýnt þá leið sem farin hefur verið við 
hækkun á bótum almannatrygginga þar sem sérstök framfærsluuppbót til 
örorkulífeyrisþega sem skerðist krónu á móti krónu hefur hækkað umfram almanna 
hækkun bóta auk þess sem hámarksbætur til þeirra örorkulífeyrisþega sem búa einir hefur 
hækkað umfram almanna hækkun bóta. Þetta hefur leitt til þess að skerðingar á 
tekjulægstu lífeyrisþegana hafa aukist og munurinn á lífeyrir til þeim sem búa einir og 
með öðrum hefur farið vaxandi.

ASÍ leggur áherslu á að lokið verði sem fyrst við heildarendurskoðun á mats- og 
greiðslukerfi almannatrygginga vegna örorkulífeyrisþega. Þetta er brýnt til að bæta kjör 
öryrkja, einfalda almannatryggingakerfið gagnvart þessum hópi með sambærilegum hætti 
og gert hefur verið gagnvart ellilífeyrisþegum, bæta samspilið við lífeyrissjóðina og auka 
áherslu á starfsgetu og endurhæfingu.

Gagnvart ellilífeyrisþegum hefur sú leið verið farin sl. ár að hækka heimilisuppbót til 
þeirra sem búa einir umtalsvert umfram almenna hækkun ellilífeyris. Sú leið hefur aukið 
muninn á lífeyrir þeirra ellilífeyrisþega sem búa einir og þeirra sem eru í sambúð. Segja 
má að með þessu séu teknar upp tekjutengingar vegna maka að nýju í breyttu formi. Þá 
leggur ASÍ áherslu á að mörkuð verði sú stefna að lækka almennt skerðingarhlutfalli 
ellilífeyris úr 45% í 30% til að bæta kjör ellilífeyrisþega með bættu samspil 
almannatrygginga og lífeyrissjóða og auknum ávinningi af atvinnuþátttöku.

Virk -  starfsendurhæfingarsjóður

Alþýðusambandið vill taka undir ábendingar Virk starfsendurhæfingarsjóðs um að 
framlög til Virk þurfi að hækka til að nema 0,05% af áætluðum gjaldstofni 
tryggingagjalds fyrir árið 2018, eins og kveðið er á um í lögum nr. 60/2012 og 
þjónustusamningi milli velferðarráðuneytisins og VIRK.

f.h. Alþýðusambands Íslands 
Róbert Farestveit 
Hagfræðingur
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