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Efni: Umsögn BHM um frumvarp til Qárlaga fyrir árið 2022
I frumvarpi til fjárlaga fyrir árið 2021 var það sagt helsta markmið stjórnvalda að styðja áfram 
við hagkerfið, bjarga störfum, verja heimili landsins og skapa viðspyrnu. I greinargerð með 
frumvarpi til fjárlaga fyrir árið 2022 er það sagt mat stjórnvalda að vel hafi tekist til í þeirri 
viðleitni. BHM er sammála því mati að mestu leyti en nú ertím i til að líta fram á veginn og 
marka stefnu um framtíðaráskoranir með hliðsjón af stjórnarsáttmálanum. Umsögn 
bandalagsins um fjárlög ársins 2022 er meðal annars sett fram með það í huga.

Samantekt
S  Heilbrigðiskerfið: BHM fagnar þeirri aukningu sem boðuð er til heilbrigðiskerfisins í 

fjárlögum 2022 en minnir á að ekki verður unnið á uppsöfnuðum vanda með áætlanagerð 
til eins árs í senn. íslensk stjórnvöld vörðu meiru til rekstrarútgjalda í heilbrigðiskerfinu 
(%VLF) en aðrar Norðurlandaþjóðir á árunum 1985-2007. Á áratugnum 2010-2019 voru 
framlögin marktækt lægri en á öðrum Norðurlöndum eða 6,7% af VLF að meðaltali á 
Islandi 2010-2019 samanborið við 8,2% af VLF á hinum Norðurlöndunum. BHM kallar eftir 
því að stjórnvöld auki verulega framlög til heilbrigðiskerfisins og setji viðmið um aukningu 
framlaga til lengri tíma óháð hagsveiflunni t.a.m. með stefnu um aukningu 
heilbrigðisútgjalda sem miðast við langtímaleitni hagvaxtar (2,3% raunaukning á ári).

S  Barnabætur: Barnabæturgeta enn varlatalistannað enfátæktarstyrkur. Sé miðað við hjón 
á meðaltekjum aðildarfélaga BHM, annað ífullu starfi og hitt íhálfu starfi, má sjá að réttur 
þeirra til barnabóta er enginn. BHM telur þetta óásættanlegt og kallar eftir 
heildarendurskoðun barnabótakerfisins. Setja þarf langtímaviðmið um þróun barnabóta 
t.a.m. með árlegri hækkun sem tengd er við launaþróun og þróun almenns verðlags. Skýra 
þarf aldurstengdar skerðingar m.t.t. framfærslu barna.

S  Listir og menning: BHM telur það sérstökvonbrigði að framlög til menningarsjóða dragist 
saman milli ára og sérstaklega í Ijósi bágrar stöðu menningargreina eftir heimsfaraldur líkt 
og greining bandalagsins á stöðu menningargreina hefur sýnt.

S  Langtímaatvinnuleysi háskólamenntaðra: BHM gerir kröfu um að stjórnvöld grípi fljótt í 
taumana með sértækum stuðningsaðgerðum ef efnahagsbatinn dregst á langinn m.a. 
með stuðningi við langtímaatvinnulausa. í þessu samhengi ber að nefna að fjöldi 
háskólamenntaðra á vinnufærum aldri (25-64 ára) sem eru utan vinnumarkaðar hækkaði 
um 75% á árunum 2016-2020. Fjöldi utan vinnumarkaðar sem ekki eru með 
háskólamenntun, jókst aðeins um 30% á sama tímabili.

S  Sáttin á vinnumarkaði og efndir loforða: Enn erverið að vinna úrsamkomulagi um jöfnun 
launa sem BHM, BSRB, Kl, ríkissjóður og Samband íslenskra sveitarfélaga skuldbundu 
sig til haustið 2016. Uppfylla þarf einnig markmið sameiginlegrar yfirlýsingar þriggja 
ráðherra frá 2018 umbætur í kjörum og starfsumhverfi heilbrigðisstétta. BHM minnir 
einnig á að í stöðugleiksáttmála frá 2009 var boðuð endurskoðun á skattalegri meðferð 
greiðslna úr sjóðum verkalýðsfélaga.

S  Háskólamenntaðir koma mun verr út úr kjarasamningslotunni en aðrir: Kaupmáttur 
félagsmanna aðildarfélaga BHM hjá ríkinu jókst aðeins um 5% á tímabilinu mars 2019-júní 
2021, skv. mati kjaratölfræðinefndar. Hætt er við að kaupmáttaraukning 
háskólamenntaðra í kjarasamningslotunni verði að engu ef ferfram sem horfir. BHM kallar 
enn og aftur eftir forystu stjórnvalda í að taka með skilvirkum hætti á vanmati menntunar í 
íslensku hagkerfi en slíkt vanmat getur hæglega orðið að efnahagslegri áskorun og komið 
niður á lífskjörum allra ef ekkert verður að gert.
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Skuldin við heilbrigðiskerfíð og kjör heilbrigðisstarfsmanna
Úr stjórnarsáttmálanum (stytt útgáfa): „Mikilvægt er að tryggt sé  að þjónusta sé  veitt innan 
skilgreinds biðtíma. Haldið verður áfram að draga úr greiðsluþátttöku fólks fyrir 
heilbrigðisþjónustu. Staða og hlutverk Landspítalans verður styrkt og sérstök áhersla lögð á að 
fylgja eftir uppbyggingu gjörgæ slu og bráðadeildar. Heilbrigðisstofnanir verða styrktar og aðgengi 
jafnað um land allt. Við ætlum að efla geðheilbrígðisþjónustu fyrír alla hópa sam félagsins. “

I fjárlagafrumvarpi 2022 er gert ráð fyrir að framlög til heilbrigðismála aukist um 16 ma.kr. að 
raunvirði og aukningin verði m.a. nýtt til að opna sex hágæslurými, 30 endurhæfingarrými og 
farsóttardeild í Fossvogi. Greiðsluþátttaka sjúklinga verði þá lækkuð og framlög til 
geðheilbrigðismála aukin tímabundið um 400 m.kr. í eitt ár. BHM fagnar þessum áherslum en 
minnir á að ekki verður unnið á uppsöfnuðum vanda heilbrigðiskerfisins á næstu árum með 
áætlanagerð til eins árs í senn.

6,7% samanborið við 8,2% og framlögin of hagsveiflutengd
Sé horft til rekstrarútgjalda* hins opinbera til heilbrigðiskerfisins, sem hlutfall af vergri 
landsframleiðslu (VLF), má greina að íslensk stjórnvöld vörðu meiru til heilbrigðiskerfisins en 
aðrar Norðurlandaþjóðir á 21 ára tímabili þ.e. á árunum 1985-2007. Eftir 2007 dró hins vegar 
verulega í sundur með Islandi og hinum Norðurlöndunum en áratugurinn 2010-2019 sker sig 
úr í sögulegum samanburði, sjá mynd að neðan. Það er sérstakt áhyggjuefni að útgjöld til 
heilbrigðismála á Islandi eru hagsveiflutengdari á íslandi en á öðrum Norðurlöndum. Lækkun 
hlutfallsins eftir 2008 má að hluta skýra með háu launahlutfalli í rekstrarútgjöldum og 
raunlaunaskerðingu heilbrigðisstarfsfólks eftir 2008 en hlutdeild launþega íV LF  var í sögulegu 
lágmarki eftir hrun. Þrátt fyrir það sýnir myndin svo ekki verður um villst að framlög hins 
opinbera til rekstrarútgjalda á áratugnum 2010-2019 voru marktækt lægri en síðustu 2-3 
áratugi á undan og mun lægri en á öðrum Norðurlöndum eða 6,7% af VLF að meðaltali á Islandi 
2010-2019 samanborið við 8,2% af VLF á hinum Norðurlöndunum.

Rekstrarútgjöld hins opinbera til heilbrigðismála 
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Heimild: O E C D  Health Statistics 2021. *Rekstrarútgjöld til heilbrigðismála skv. SH A  2011 staðlinum.

BHM kallar eftir því að stjórnvöld auki verulega framlög til íslenska heilbrigðiskerfisins til 
lengri tíma og sett verði viðmið um aukningu framlaga óháð hagsveiflunni t.a.m. með 
stefnu um aukningu heilbrigðisútgjalda sem miðast við langtímaleitni hagvaxtar (2,3% 
raunaukning á ári) og með hliðsjón af spá um lýðfræðilegar breytingar. Forgangsraða þarf 
þá verkefnum strax m.a. í þágu átaks í öldrunarþjónustu og geðheilbrigðisþjónustu.



Stjórnvöld efni loforðin um umbætur í starfsumhverfi og kjörum heilbrigðisstétta
Þann 12. febrúar 2018 skrifuðu Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra, Svandís Svavarsdóttir 
heilbrigðisráðherra og Bjarni Benediktsson fjármála- og efnahagsráðherra undir yfirlýsingu í 
tengslum við kjarasamninga 17 aðildarfélaga BHM.1 Þar kemur m.a. fram:
„Ríkisstjórnin mun beita sér fyrir þvíað mótuð verði markmið og leiðir ísamvinnu við fagstéttir 
í  þeim tilgangi að skapa eftirsóknarverðan starfsvettvang fyrir heilbrigðisstarfsfólk. Lögð 
verður fram aðgerðaáætlun til fjögurra ára...farið verður, f samráði við aðildarfélög BHM, í  
umbætur á starfsumverfi og kjörum heUbrigðisstarfsmanna ríkisins með það að markmiði búa 
þeim samkeppnishæf kjör...“
BHM kallar eftir því að stjórnvöld geri grein fyrir því hvaða aðgerðir eru á teikniborðinu til 
að uppfylla markmið fyrrgreindrar yfirlýsingar og einnig að stjórnvöld skýri af hverju 
fagstéttir BHM í heilbrigðisþjónustu2 hafa ekki haft aðkomu að „Landsráði um mönnun og 
menntun í heilbrigðisþjónustu" þrátt fyrir ákvæði yfirlýsingarinnar um samráð við fagstéttir 
BHM. Bandalagið minnir á að á Islandi eru starfandi 35 heilbrigðisstéttir með lögverndað 
starfssvið og samkeppnishæft starfsumhverfi og kjör munu ráða úrslitum um nýliðun í 
fagstéttum og eflingu heilbrigðiskerfisins samhliða. Nú er svo komið að fjölmargar stofnanir í 
heilbrigðiskerfinu eru einfaldlega ekki samkeppnishæfar um mannauð á íslenskum 
vinnumarkaði. Island er þá á alþjóðlegum samkeppnismarkaði um heilbrigðisstarfsfólk og 
skortur á heilbrigðisstarfsfólki hefur aukið líkur á því að aðrir gangi í störf þeirra fagstétta sem 
glíma við mesta mönnunarvandann. BHM telur það óásættanlegt.

Kallað eftir heildarendurskoðun barnabótakerfísins
Úr stjórnarsáttmálanum: „Við einsetjum okkur að aðbúnaður og réttindi barna á Islandi séu ávallt í  
fyrirrúmi. Stuðningur við börn og aðgengi að góðri þjónustu hefur jákvæð áhrifá  þroska og velsæ ld  
og stuðlar að jöfnum  tækifærum út í  lífið “

Við gerð kjarasamninga ríkisins við aðildarfélög heildarsamtaka stéttarfélaga í 
almannaþjónustu, BSRB, á árinu 2020, var heildarendurskoðun á stuðningi stjórnvalda við 
barnafjölskyldur boðaður. Stjórnvöld sögðust myndu beita sér fyrir framgangi verkefna sem 
varða almenna velferð barnafjölskyldna í landinu. Áhugavert er að skoða þessi loforð í 
samhengi við hækkanir barnabóta á árinu 2022 og réttindi liðlega 76 þúsund 
háskólamenntaðra einstaklinga á vinnumarkaði til barnabóta. I frumvarpi til fjárlaga 2022 er 
lögð til hækkun bóta og skerðingarmarka sem breyta því þó ekki að barnabætur geta enn varla 
talist annað en fátæktarstyrkur. Sé miðað við hjón á meðaltekjum aðildarfélaga BHM* hjá 
ríkinu, annað í fullu starfi og hitt í hálfu starfi, má sjá að réttur þeirra til barnabóta er enginn. 
BHM telur þetta óásættanlegt.

Kerfi barnabóta á íslandi hefurtekið miklum breytingum á síðustu áratugum, frá því að vera 
tekjutengt að hluta í að vera alfarið tekjutengt með tekjulágar fjölskyldur í huga. Stuðningur við 
millitekjufjölskyldur á Islandi í formi barnabóta er nú hverfandi og mun minni en innan landa 
OECD. Skerðingar eftir aldri barna eru jafnframt meiri hér en í öðrum löndum. Tekjutengingar 
geta vissulega átt rétt á sér upp að ákveðnu marki en hafa í tilviki barnabóta gengið svo langt 
að ástæða er til að spyrja hvort kerfið þjóni tilgangi sínum um stuðning við velferð 
barnafjölskyldna. BHM skorar á stjórnvöld að endurskoða þetta kerfi með það fyrir augum  
að auka stuðning við fjölskyldur í millitekjuhópum m.a. við háskólamenntaða. Telur 
bandalagið þá brýnt að stjórnvöld setji langtímaviðmið um þróun barnabóta t.a.m. með 
hækkun bótanna árlega sem tengd er við launaþróun og þróun almenns verðlags. BHM 
kallar jafnframt eftir því að stjórnvöld skýri aldurstengdar skerðingar m.t.t. raunkostnaðar 
við framfærslu barna.

*regluleg heildarlaun skv. mati Kjaratölfræðinefndar. Annaraðilinn ífullu starfi og hinn íhálfu starfi. Eitt barn undir 
7 ára aldri.
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Vonbrigði með menningarsjóði
I greinargerð BHM frá í haust3 um stöðu menningargreina er fjallað um að mikill samdráttur 
hafi orðið í heildarlaunagreiðslum í atvinnugreinum menningar síðustu ár og að starfslaun 
listamanna séu með lægstu launum á markaði. í Ijósi þessa telur BHM það sérstök vonbrigði 
að framlög til menningarsjóða dragist saman um rúmlega 450 milljónir króna milli ára, að 
frátöldum almennum verðlags og launabreytingum. Hagræðingarkrafa til menningarsjóða 
sem ekki standa í neinum rekstri sjálfir er ekkert annað en hreinn niðurskurður sem dregur úr 
starfsemi og þar með efnahagslegum margfeldisáhrifum menningar.
Stjórnvöld taki á langtímaatvinnuleysi
I greinargerð með frumvarpinu er því fagnað að atvinnuleysi hafi dregist hratt saman síðustu 
mánuði og það sé nú svipað og fyrir faraldurinn. Stjórnvöld hyggjast draga úr sértækum 
stuðningi samhliða og hefðbundnirdrifkraftarvinnumarkaðarinstaka við. Þráttfyrirgóðan bata 
á vinnumarkaði er þó tekið fram að hætt sé við að langtímaatvinnuleysi verði áfram hærra en 
áður, með tilheyrandi skaða fyrir samfélagið. BHM minnir á að efnahagsframvindan nú um 
stundir er háð mikilli óvissu og gerir kröfu um að stjórnvöld grípi fljótt í taumana með 
sértækum stuðningsaðgerðum  ef efnahagsbatinn dregst á langinn. Marka þarf þá stefnu 
um hvernig taka eigi að taka á langtímaatvinnuleysi í kjölfar heimsfaraldurs. I þessu 
samhengi berað nefna aðfjöldi háskólamenntaðra á vinnufærum aldri (25-64 ára)sem eru utan 
vinnumarkaðar hækkaði um 75% á árunum 2016-2020. Fjöldi utan vinnumarkaðar sem ekki 
eru með háskólamenntun, hefur aðeins aukist um 30% á sama tímabili.

Sáttin á vinnumarkaði
Úr stjórnarsáttmálanum: „Við munum áfram leggja ríka áherslu á árangursríkt samráð við aðila 
vinnumarkaðar og leitast við að tryggja gott sam spil hagstjórnar og kjarasamninga... “

I greinargerð með frumvarpinu segjast stjórnvöld munu leggja ríka áherslu á árangursríkt 
samráð við aðila vinnumarkaðarins á næstu misserum. BHM fagnar þessum áherslum en það 
er á ábyrgð stjórnvalda, forsvarsmanna vinnumarkaðar og atvinnulífs að bæta vinnubrögð og 
auka sátt og samtal. í þessu samhengi vill BHM m.a. beina þvítil stjórnvalda að gæta að meira 
jafnvægi í orðræðu um stöðuna á vinnumarkaði og efna fyrri loforð.
Stjórnvöld gæti að jafnvægi í orðræðu
I frumvarpinu er sagt að niðurstaða kjarasamninga muni ráða miklu um þróun efnahagsmála 
ekki síst hvað varðar atvinnuleysi og verðbólgu. Fjallað er um hlutdeild launþega ÍV LF  og látið 
í veðri vaka að hækkun launahlutdeildar á undanförnum áratug hafi verið ósjálfbær og 
stöðugleiki í hagkerfinu hvíli fyrst og fremst á herðum launafólks. Að mati BHM er þessi 
söguskýring nokkur einföldun en í hækkuninni felst leiðrétting á kjörum launafólks enda náði 
hlutdeildin sögulegu lágmarki á árinu 2009. Hlutdeild launþega í VLF á árinu 2020 var við 50 
ára meðaltalið og framleiðni og laun á vinnustund hafa þróast nokkurn veginn ítakt frá 2008.

Hlutur launþega í verðmætasköpun
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Heimild: Hagstofan og eigin útreikningar.

3 https://www.bhm.is/media/skyrslur-og-greiningar/Greining-051021.pdf
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Stjórnvöld efni fyrri loforð og bæti samskiptin
Bandalagið minnir stjórnvöld á að forsenda sáttar á vinnumarkaði er traust og grunnur þess 
trausts byggir meðal annars á stjórnvöld standi við fyrirheit. Enn er verið að vinna úr 
samkomulagi um jöfnun launa sem BHM, BSRB, KÍ, ríkissjóður og Samband íslenskra 
sveitarfélaga skuldbundu sig til haustið 2016. Uppfylla þarf einnig markmið sameiginlegrar 
yfirlýsingar forsætisráðherra, fjármála- og efnahagsráðherra og heilbrigðisráðherra frá 
2018 sem fjallað var um að ofan. BHM minnir þá á að gegnum tíðina hafa komið fram 
fyrirheit í kjaraviðræðum um endurskoðun skattalegrar meðferðar á styrkjum frá sjúkra- og 
styrktarsjóðum. Þannig undirritaði ríkisstjórn íslands stöðugleikasáttmála árið 2009 en í 
honum segir orðrétt: „Skattaleg meðferð greiðslna úr sjúkra- og fræðslusjóðum, greiðslur 
úr verkfallssjóði og fleiri tengd atriði verði endurskoðuð með hliðsjón af yfirlýsingu 
ríkisstjórnarinnarfrá því ífebrúar 2008“. Ekki hefur verið staðið við þessi fyrirheit.
I allri umræðu um sátt á vinnumarkaði þurfa aðilar að geta sammælst um markmið, leiðir og 
lausnir. I þessu samhengi hefur BHM lýst yfir áhyggjum af því að mikil óvissa ríki meðal starfs- 
manna Félags háskólamenntaðra starfsmanna stjórnarráðsins (FH SS) vegna uppstokkunar á 
ráðuneytum. Felur breytingin þá í sér töluverðan viðbótarkostnað sem ekki er gert ráð fyrir í 
fjárlögum og lítið hefur verið um upplýsingagjöf. BHM leggur áherslu á það að breytingarnar 
fram undan verði gerðar ísem breiðastri sátt, samráði og samstarfi við starfsfólk ráðuneyta og 
stofnana til að tryggja samfellu í starfi og draga úr óöryggi og óvissu. Breytingarnar eru enda 
svo umfangsmiklar að þær eiga sér vart fordæmi.

Kaupmáttaraukning háskólamenntaðra mun minni en annarra
I greinargerð með frumvarpinu er það sagt skýrt markmið nýrrar ríkisstjórnar að stuðla að 
áframhaldandi efnahagslegum stöðugleika, enda sé stöðugleiki forsenda kjarabóta.Tekið er þó 
fram að efnahagsumsvif verði að vera á sjálfbærum grunni og þurfi því að byggja á aukinni 
framleiðni. Sagt er jafnframt að ein áskorun komandi kjaralotu felist í ólíku svigrúmi 
atvinnugreina til launahækkana. BHM fagnar því að stjórnvöld viðurkenni að svigrúmið sé 
mismunandi en í því sambandi ber að nefna að launahækkanir hjá BHM, heildarsamtökum 
háskólamenntaðra hafa verið langtum minni en hjá aðildarfélögum ASI og BSRB á síðustu 
tveimur árum, vegna áhrifa krónutöluhækkana. Kaupmáttur félagsmanna aðildarfélaga BHM 
hjá ríkinu jókst t.a.m. aðeins um 5% á tímabilinu mars 2019-júní 2021, skv. mati 
kjaratölfræðinefndar*. Ef verðbólgan helst við núverandi stig mun kaupmáttaraukning 
félagsmanna BHM hjá ríkinu í þessari kjarasamningslotu verða að engu. Afstaða BHM í 
komandi kjaraviðræðum mun markast af þessari útkomu.

Kaupmáttarhækkanir mars 2019 - júní 2021 (rauðleitt = BHM)*
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Reykjavík Önnur sveitarfélög Ríkið Almennur markaður

Heimild: Kjaratölfræðinefnd. *Breyting í reglulegu tímakaupi án vinnutímabreytinga leiðrétt fyrir verðlagsþróun.

I þessu sambandi er einnig vert að hafa í huga að hérlendis hefur ríkt kerfislæg mismunun í 
launasetningu háskólamenntaðra á vinnumarkaði m.t.t. kyns en það er ein forsenda sáttar á 
vinnumarkaði að samningsaðilar viðurkenni þetta samfélagsmein. Ým sir hópar félagsmanna 
aðildarfélaga BHM, m.a. stórar kvennastéttir í heilbrigðisþjónustu hjá hinu opinbera, hafa 
t.a.m. beðið árum saman eftir því að markaðsbresturinn í launasetningu þeirra sé leiðréttur. 
Laun þessara stétta þurfa einfaldlega aðtaka mið af samfélagslegu virði þeirrar þjónustu sem



innt er af hendi. BHM kallar þá enn og aftur eftir forystu stjórnvalda í að taka með skilvirkum 
hætti á vanmati menntunar í íslensku hagkerfi en slíkt vanmat getur hæglega orðið að 
efnahagslegri áskorun og komið niður á lífskjörum allra ef ekkert verður að gert.

Aðrir þættir

S  BHM fagnar því að nú sé í fyrsta skipti lagt mat á áhrif fjárlagatillagna á jafnrétti og að 
stærsti hluti tillagna sé talinn stuðla að jafnrétti kynjanna. Halda þarf áfram að byggja 
ákvarðanatöku á þessari aðferðafræði.

S  BHM fagnar því að útgjöld til nýsköpunar og þróunar hafi tvöfaldast að raunvirði frá 2017. 
Á þessari öld hefur íslenska hagkerfið sveiflast þrisvar sinnum meira en Evrópulöndin að 
meðaltali en stóraukin nýsköpun og aukin hlutdeild hugvits í verðmætasköpuninni er 
helsta leiðin að auknum stöðugleika og betri lífskjörum á Islandi. Leita þarf allra leiða til að 
markmiðið um hugvitsdrifna hagkerfið raungerist með frekari sókn á sviði nýsköpunar.

S  BHM fagnar því jafnframt að stjórnvöld leggi nú áherslu á aukningu framlaga til 
loftslagsmála, sjálfbæra nýtingu auðlinda og aðgerðir til að tryggja verndun 
náttúrufarslegra verðmæta. Bandalagið væntir þess að ríkisstjórnin efni loforð sín um að 
setja loftslagsmál íforgang eins og boðað er í nýjum stjórnarsáttmála.
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Fyrir hönd BHM,

Vilhjálmur Hilmarsson Friðrik Jónsson
Hagfræðingur BHM FormaðurBHM


