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Umsögn Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu (hér eftir SFV) um tillögu til þingsályktunar um 
fjármáláætlun fyrir árin 2023-2027.

SFV hvetja til þess að fjármálaáætlunin verði uppfærð m.t.t. nýrra þjónustusamninga ríkisins við 
hjúkrunarheimilin og þeirra fjárveitinga sem ríkið hefur þar skuldbundið sig til. Þá hvetja samtökin 
til að fjárveitingum til reksturs Seiglunnar, þjónustumiðstöðvar Alzheimersamtakanna verði bætt 
inn í áætlunina, og að gert verði ráð fyrir auknum fjármunum til reksturs SÁÁ.

Fjárveitingar til hjúkrunarheimila:

Í umfjöllun um málefnasvið 25 - Hjúkrunar- og endurhæfingarrými er að finna eftirfarandi útlistun á 
útgjaldaramma málefnasviðsins.

Útgjaldarammi í m.kr.
Áætlun

2023
Áætlun

2024
Áætlun

2025
Áætlun

2026
Áætlun

2027

25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta 72.906 70.178 69.382 69.595 70.337
þ.a. áætluð framlög í rekstur og tilfærslur 65.608 68.037 67.742 67.955 68.696

þ.a. áætluð framlögí fjárfestingu 7.298 2.141 1.641 1.641 1.641

Hér er gert ráð fyrir að framlög í rekstur fari úr 65.608 m.kr í 68.696 m.kr á 5 árum. Þessi hækkun 
nemur um 0.9% á ári, sem er töluvert frá því að endurspegla kostnað ríkisins vegna þessarar þjónustu 
á næstu árum. Því vilja SFV koma eftirfarandi spurningum og athugasemdum á framfæri:

- Fram kemur í fjármálaáætluninni að einn af óvissuþáttunum í henni var að ekki var búið að 
endurnýja þjónustusamninga ríkisins við hjúkrunarheimilin. Í millitíðinni náðust hins vegar 
samningar og hefur ríkið þar skuldbundið sig til þriggja ára til að fjármagna rekstur 
hjúkrunarheimilanna miðað við forsendur þeirra samninga. Þeir samningar fela í sér aukinn 
kostnað á næstu árum langt umfram þá 0,9% árlegu hækkun sem finna má í útgjaldaramma 
málaflokksins.
Í þjónustusamningum ríkisins við hjúkrunarheimilin kemur fram að einingarverð til þeirra (og 
þannig greiðslur ríkisins) uppfærist árlega á eftirfarandi hátt:

„1. janúar ár hvert í samræmi við launa- og verðlagsforsendur fjárlaga fyrir viðkomandi 
ár, í fyrsta sinn 1. janúar 2021. 80% einingarverðsins telst vegna launakostnaðar, að 
meðtöldum verktakagreiðslum heilbrigðisstarfsmanna, og 20% vegna annars 
rekstrarkostnaðar."

Þegar er orðið ljóst að báðir þessir kostnaðarliðir munu hækka mikið á næstu árum. 
Framundan eru kjarasamningar þar sem ólíklegt er að launahækkanir verð lægri en 0.9% 
hækkunin sem fram kemur í fjármálaáætluninni. Þá er há verðbólga þessa dagana og spár um 
verðbólgu á næstu árum gefa til kynna að rekstrarkostnaður muni aukast mikið á næstu árum. 
Það er því ljóst að kostnaður ríkisins, sem það hefur skuldbundið sig með samningum til að 
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greiða til hjúkrunarheimila, mun hækka töluvert meira en það sem fram kemur Í 
fjármálaáætluninni.
Þar sem við höfum ekki séð ítarlegri sundurliðun á útgjaldarammanum spyrjum við hvort að 
þessi skilningur okkar sé réttur, að ekki sé gert sé ráð fyrir kostnaði við nýja þjónustusamninga 
hjúkrunarheimila í útgjaldarammanum? Ef svo er, er ætlunin að uppfæra fjármálaáætlunina 
m.t.t nýrra samninga? Samtökin hvetja virðingarfyllst til þess.

- Áætluð framlög til fjárfestingar í málaflokknum lækka frá 2023-2025 úr 7.298 m.kr í 1.641 m.kr 
og haldast þannig til 2027. Hér hvetja SFV til þess að útgjaldaramminn verði endurskoðaður Í 
samræmi við nauðsynlega uppbyggingu hjúkrunarheimila og úrræða í þjónustu við aldraða og 
viðkvæma hópa á næstu árum.

o Eins og þekkt er mun öldruðum fjölga mikið á næstu árum, sem mun kalla á aukna 
uppbyggingu úrræða fyrir þann hóp. Ef ætlun stjórnvalda er að draga úr eftirspurn 
eftir hjúkrunarrýmum, þá minna SFV að það felur í sér að auka þjónustu við þann hóp 
sem einnig felur í sér tilkostnað.

o Í stuttu máli sagt sjá samtökin ekki fyrir sér að svo stórfelld minnkun framlags til 
fjárfestinga á málefnasviðinu sé raunhæf. Samtökin spyrja því hvort þessi stórfellda 
lækkun sé í nægilegu samræmi við aðra metnaðarfulla stefnumótun stjórnvalda á 
málefnasviðinu?

Framlög til Alzheimersamtakanna - Seiglan

SFV hafa fengið upplýsingar um að í útgjaldaramma málefnasviðs 25 sé ekki að finna fjármuni til 
reksturs þjónustumiðstöðvar Alzheimersamtakanna fyrir einstaklinga með nýgreindan 
heilabilunarsjúkdóm - Seiglunnar - á næstu árum. Samtökin gera athugasemd við þetta og hvetja 
fjárlaganefnd og ráðherra eindregið til þess að lagfæra þetta.

Í fjárlögum ársins 2022 var veitt 50 m.kr. til reksturs Seiglunnar. Það var ákaflega mikilvægt skref hjá 
fjárlaganefnd og stjórnvöldum að bæta því framlagi við í meðförum nefndarinnar á 
fjárlagafrumvarpinu, sem réttilega hlaut töluverða athygli.

Hér er um að ræða þjónustu sem getið er um í áætlun heilbrigðisyfirvalda í málefnum fólks með 
heilabilun og er í raun það eina sem framkvæmt hefur verið af þeirri áætlun. Þörfin fyrir þjónustuna 
er gríðarleg og það væri mikið áfall ef rof verður á henni. Því hvetjum við nefndina og stjórnvöld til að 
sýna áfram sömu framsýni og þau gerðu þegar framlaginu var komið á. Alzheimersamtökin hafa metið 
sem svo að fjárþörf reksturs Seiglunnar sé 85 m.kr árlega sem við óskum virðingarfyllst að verði bætt 
við í fjármálaáætlunina.

Framlög tirfyrirtæjkja í velfeiðarþjónustu

Nú höfum við hjá SFV ekki nánari útlistun á framlögum til einstaka aðildarfélaga innan samtakanna, 
en hvetjum fjárlaganefnd til þess að skoða hvort að gert sé ráð fyrir hækkunum á fjárveitingum til 
þeirra í samræmi við gerða samninga og áætlanir um kostnað við þeirra rekstur.

Þar hvetjum við sérlega til að gert verði ráð fyrir auknum fjárframlögum til SÁÁ, þar sem okkar mat 
er að fjárveitingar til þeirra í ár séu um 300 m.kr of lágar:
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- Launakostnaður SÁÁ er verulega íþyngjandi bæði vegna kjarasamningsbundinna hækkana og 
styttingu vinnuvikunnar. Þau hafa þurft að fjölga stöðugildum á meðferðarsviði til að manna 
lágmarks starfsemi á vöktum þar sem síðustu ár hafa þau rekið reksturinn á 
lágmarksvinnuafli vegna úreltra þjónustusamninga.

- Afkastageta Sjúkrahússins Vogs er ekki fullnýtt með samningum við ríkið og á þessu ári hefur 
eftirspurn eftir meðferð fyrir 45 ára og yngri aukist mjög. SÁÁ fá einungis greitt fyrir 90 
sjúklinga í lyfjameðferð við ópíóðafíkn en þeir eru yfir 230 í meðferðinni í dag.

- Meðferðarúrræðið á Vík er sólarhrings úrræði en ríkið greiðir einungis fyrir dagþjónustu, það 
þarf aukið fjármagn til að geta haldið starfseminni opinni yfir sumarorlofstíma starfsfólks.

- Biðlisti eftir sálfræðiþjónustu fyrir börn 8-18 ára er um 4 mánuðir, þar er nauðsynlegt að geta 
bætt við starfsfólki.

Undir málefnasvið 25.1 fellur einnig starfsemi Reykjalundar. Þar kemur hins vegar ekki fram í 
áætluninni hversu miklu fjármagni er ætlað árlega til starfsemi Reykjalundur. Því vilja samtökin hvetja 
fjárlaganefnd til að ganga úr skugga um að það sé nægilegt og í samræmi við áætlanir um fjárþörf 
Reykjalundar á næstu árum.

Þá vilja samtökin koma á framfæri þeirri hvatningu að bætt verði upplýsingagjöf í tengslum við 
fjármálaaætlunina. Það væri vel í samræmi við áherslur stjórnvalda og Alþingis um gagnsæi í 
fjárveitingum og opna stjórnsýslu, að hægt væri að sjá ítarlegri útlistun undir hverju málefnasviði. Það 
væri ákjósanlegt að sjá hverjar ætlaðar fjárveitingar eru til einstaka stofnana og rekstraraðila á hverju 
málefnasviði.

Að síðustu þá þakka samtökin fyrir tækifærið til að veita málinu umsögn og fyrir veittan frest á 
umsögninni. Þá óska samtökin virðingarfyllst eftir því að fá að koma á fund nefndarinnar og ræða 
umsögn samtakanna.

F.h Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu

Sigurjón Norberg Kjærnested, framkvæmdastjóri


