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Málefni: Beiðni um framlög á fjáraukalögum fyrir árið 2020, 841. mál
Samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu (SFV) eru samtök fyrirtækja, félagasamtaka og 
sjálfseignarstofnana sem eru ekki ríkisstofnanir og starfa á heilbrigðissviði samkvæmt 
þjónustusamningi eða öðrum tengdum greiðslum frá ríkinu. Samtökin voru stofnuð árið 2002 
og eru aðildarfélögin orðin 47. Meðal aðildarfélaga eru Hrafnistuheimilin, Grundarheimilin, 
Krabbameinsfélagið, SÁÁ o.fl. Greiðslur ríkisins til aðila innan SFV nema hátt í 15% af 
heildarútgjöldum ríkisins til heilbrigðismála á ári. Aðildarfélög samtakanna mynda samanlagt 
fjölmennasta vinnustað sjúkraliða á landinu og næst fjölmennasta vinnustað hjúkrunarfræðinga 
(á eftir Landspítalanum). Um 32% sjúkraliða landsins starfa hjá aðildarfélögum SFV og um 
10% hjúkrunarfræðinga.

Almennt um fjáraukalög ársins 2020 með hliðsjón af aðildarfélögum Samtaka fyrirtækja 
í velferðarþjónustu
Framlagt frumvarp til fjáraukalaga er það þriðja á þessu ári sem sett hefur verið fram vegna 
COVID -  19 faraldursins.

Í fyrsta frumvarpi til fjáraukalaga, þingmál 695, var aukið rekstrarfé til málefnasviðs 
sjúkrahúsþjónustu (23) um 350 millj. kr. vegna COVID faraldursins. Þá var aukið rekstrarfé til 
málaflokks heilsugæslu (24.10) um 250 millj. kr. Einnig var samþykkt fjárframlag til 
Landspítala vegna framkvæmda við COVID deild, alls 390 millj. kr. Þá var veitt fjármunum til 
Sjúkrahúss Akureyrar vegna breytinga á húsnæði upp á 120 millj. kr. Þá var veitt 380 millj. kr. 
til annara framkvæmda hjá heilbrigðisstofnunum. Alls 1,490 milljónir króna.

Í öðru frumvarpi til fjáraukalaga, þingmál 724, var aukið rekstrarfé til málefnasviða innan 
heilbrigðisþjónustunnar, þ.e. málefnasviðs sjúkrahúsþjónustu (nr. 23) um 850 milljónir króna 
og málaflokks heilsugæslu (nr. 24.10) um 690 milljónir króna. Alls 1,540 milljónir króna. Þá 
var bætt við málaflokk 25.20 fjármagni upp á 30 milljónir króna við til að koma til móts við 
það tekjutap sem SÁÁ urðu fyrir í faraldrinum.

Ekki er kveðið á um nein fjárframlög til heilbrigðismála í þessu þriðja frumvarpi til fjáraukalaga 
fyrir árið 2020. Ekki hefur verið um að ræða viðbótarfjárframlög til málaflokks 25.10, 
hjúkrunarheimila og dagdvala í þeim frumvörpum til fjáraukalaga sem hafa verið lögð fram, 
eða tekið undir ábendingar um slík framlög sem komu fram í þinglegri meðferð þeirra. 
Núverandi fjárheimildir þess málaflokks vegna ársins 2020 hafa ekki einu sinni verið fullnýttar 
af stjórnvöldum, heldur drógu SÍ úr greiðslum til hjúkrunarheimila á meðan neyðarstig
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Almannavarna ríkti vegna COVID faraldursins, þar sem nýting á hjúkrunarrýmum minnkaði 
vegna þeirra aðstæðna sem uppi voru í samfélaginu.

Beiðni um aukin rekstrarframlög til málaflokka 25.10 og 25.20
Undir málaflokk 25.10 falla hjúkrunar - , dvalar -  og dagdvalarrými landsins, en undir 
málaflokk 25.20 falla endurhæfingarstofnanir eins og SÁÁ, Sjálfsbjargarheimilið o.fl.

Aukin verkefni í COVID faraldri
Verkefni hjúkrunarheimila og dagdvala jukust umtalsvert vegna COVID faraldursins og ýmis 
rekstrarkostnaður samhliða. Bæði var um að ræða kostnað vegna aukinna veikinda starfsmanna 
og sóttkví, en starfsmenn hjúkrunarheimila sem fengu einhver einkenni veikinda voru yfirleitt 
sendir heim til að bíða niðurstöðu COVID sýnatöku. Þá varð einnig til ýmis kostnaður sem hlýst 
af ytri aðstæðum eins og sóttvörnum og aukningu í þjónustu. Mörg heimili þurftu að útbúa 
sóttvarnarhólf innan heimilanna og skipta upp starfsmannahópum. Það leiddi til aukinnar 
mönnunar (ekki hægt að samnýta starfsfólk milli deilda), fleiri aukavakta og jafnvel þurfti að 
fjölga starfsmönnum. Flestir eru sammála um að sá árangur sem náðist hjá hjúkrunarheimilum 
og dagdvölum landsins var mjög mikilvægur fyrir heilbrigðiskerfið í heild sinni. Þar var gripið 
til margskonar ráðstafana til að takmarka smithættu hjá viðkvæmasta og veikbyggðasta 
hópnum, sem og til að létta álagi af spítölum og öðrum sjúkrastofnunum með aukinni þjónustu 
innan veggja heimilanna. Þessi árangur varð ekki til af sjálfum sér og fól í sér aukinn 
rekstrarkostnað sem verður að mæta.

Erfitt er að áætla þann kostnað nákvæmlega sem í þessum aðgerðum fólst, en 13 
hjúkrunarheimili, sem reka samtals 1310 hjúkrunarrými, hafa áætlað viðbótarkostnað hjá sér í 
kringum 127.700 kr. pr. rými yfir tímabilið 1. mars -  31. maí 2020 vegna COVID faraldursins. 
Að lang mestu leyti er um að ræða aukinn launakostnað (um 75% af tilgreindum 
viðbótarkostnaði). Um 2.422 rými eru undir þjónustusamningi við SÍ. E f þessar tölur eru 
heimfærðar á þann rýmafjölda, má gera ráð fyrir að viðbótarkostnaður vegna þessa sé rúmlega 
309 milljónir króna.

Rétt er að benda á að kostnaður heilbrigðiskerfisins í heild sinni hefði getað orðið umtalsvert 
meiri ef hjúkrunarheimilin hefðu ekki gripið til áðurnefndra ráðstafana.

Álagsgreiðslur til heilbrigðisstarfsmanna innan SFV
Starfsfólk aðildarfélaga SFV hefur, líkt og annað heilbrigðisstarfsfólk, unnið þrekvirki 
undanfarnar vikur. Ekki bara við aðlögun að breytingunum á vinnustöðunum heldur einnig með 
því að vanda sig sérstaklega í umgengni við aðra. Margir starfsmenn hafa búið í ákveðinni 
sóttkví í margar vikur og haldið sig með sinni fjölskyldu innan veggja heimilisins, á milli þess 
sem þeir mæta til vinnu. Stjórnendur hafa unnið sleitulaust að breytingum á starfsmannahaldi, 
sóttvörnum og viðbragðsáætlunum. Starfsmenn hafa staðið í framlínunni í COVID sýnatökum 
hjá skjólstæðingum sínum, íbúum og starfsfólki, og ítrekað sett heilu einingarnar og deildirnar 
í sóttkví til að takmarka líkur á að smit gæti dreift sér.

Í öðrum fjárauka fyrir árið 2020 var sett sérstakt fjármagn, einn milljarður króna, sem átti að 
ráðstafa í álagsgreiðslur til heilbrigðisstarfsmanna sem staðið hafa vaktina í gegnum þennan 
COVID faraldur. Sú fjármögnun var hins vegar bundin við heilbrigðisstarfsmenn sem starfa hjá 
ríkisstofnunum. Þannig er gerður greinarmunur á því hvort ríkið, sem ber ábyrgð á fjármögnun
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þessarar heilbrigðisþjónustu, er að veita hana í gegnum ríkisstofnun eða hefur fengið þriðja 
aðila til að sjá um veitingu hennar. Slík mismunun gagnvart okkar heilbrigðisstarfsfólki er 
algjörlega ólíðandi. Það er enginn grundvöllur fyrir slíkri mismunun. Gerð er sú krafa að veitt 
verði viðbótarfjármagni til að hægt sé að greiða slíkar álagsgreiðslur til allra 
heilbrigðisstarfsmanna, sem héldu uppi heilbrigðisþjónustunni okkar í faraldrinum, óháð því 
hvort þeir starfi hjá ríkisstofnun eða þriðja aðila.

Það er erfitt fyrir SFV að meta umfang slíkra greiðslna, enda eru samtökin ekki með upplýsingar 
um þær forsendur sem lágu til grundvallar útreikningi á áðurnefndum milljarði. Ein leið sem er 
þó e.t.v. tæk, er að horfa til umfangs málaflokka í fjárlögum, þ.e. málaflokkana: 23.10 (sérhæfð 
sjúkrahúsþjónusta), 23.20 (almenn sjúkrahúsþjónusta), 24.10 (heilsugæsla), 25.10 (hjúkrunar -  
og dvalarrými) og 25.20 (endurhæfingarþjónusta). Veitt var einum milljarði króna í fjármögnun 
álagsgreiðslna hjá starfsmönnum stofnana sem falla undir þrjá fyrstu málaflokkana. 
Samanlagður rekstrargrunnur þessa þriggja málaflokka samkvæmt frumvarpi til fjárlaga ársins 
2020 var 136.259,40 milljónir króna1. Rekstrargrunnur málaflokks 25.10 (hjúkrunar -  og 
dvalarrými) samkvæmt sama fjárlagafrumvarpi var 50.998,92 og rekstrargrunnur málaflokks 
25.20 samkvæmt sama frumvarpi var 5.760,3 milljónir króna. E f þessir tveir málaflokkar ættu 
að fá hlutfallslega jafnháa fjárveitingu og þeir fyrri þrír fengu, þá fengi málaflokkur 
hjúkrunarheimila og dagdvala um 374 milljónir króna og endurhæfingarstofnanir um 42 
milljónir króna. Þó er rétt að taka tillit til þess að um 10% hjúkrunarrýma á Íslandi, sem eru 
fjármögnuð undir málaflokki 25.10, eru rekin af heilbrigðisstofnunum ríkisins, sem hafa þegar 
fengið álagsgreiðslu vegna sinna starfsmanna. Því væri e.t.v. eðlilegra að viðbótarfjárveiting 
þess málaflokks væri um 336 milljónir króna og væri þá ekki ráðstafað til heilbrigðisstofnana 
ríkisins. Þetta er ekki fullkomin nálgun, en eins og áður segir hafa SFV engar upplýsingar um 
forsendur fyrri fjárveitingar og hafa því takmarkaðar leiðir í kostnaðarmati vegna þessa liðar.

Með hliðsjón af öllu ofangreindu er óskað eftir að fjárheimild málaflokks 25.10 verði 
hækkuð sem nemur 645 milljónir króna og að fjárheimild málaflokks 25.20 verði hækkuð 
sem nemur 42 milljónum króna, til að mæta þeim viðbótarkostnaði sem varð til í COVID 
faraldrinum og til að greiða álagsgreiðslur til heilbrigðisstarfsmanna sem vinna á þeim 
stofnunum sem heyra undir þessa málaflokka.

SFV óska eftir að fá að koma á fund fjárlaganefndarinnar til að ræða betur ofangreinda umsögn.

Virðingarfyllst, 
f.h. SFV

Eybjörg Hauksdóttir, framkvæmdastjóri

1 Sjá bls. 97 -  99 í fylgiriti til fjárlaga ársins 2020.
2 Sjá bls. 101 í fylgiriti til fjárlaga ársins 2020.
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