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Stóra myndin

• Frumvarpið lýsir hagkerfi þar sem einkaneysla hefur aldrei verið sterkari, 
hagvöxtur er meiri en búist var við og kaupmáttaraukning mikil.

• Markmiðið er að takmarka útgjöld og sporna við þenslu. Í frumvarpinu 
birtist með skýrum hætti sú stefna að jafnvægi í rÍkisfjármálum á að ná 
með skertri opinberri þjónustu en ekki aukinni tekjuöflun þar sem 
sannarlega er svigrúm til staðar

• Ekki eru ávarpaðar þær áskoranir sem blöstu við fjórða hverju heimili í 
landinu, eða þeirra rúmlega 38 þúsund sem áttu erfitt með að ná endum 
saman árið 2021. Í þessum hópi eru m.a. 52 prósent heimila einstæðra 
foreldra á Íslandi.
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Húsnœðismál

• BSRB leggur rÍka áherslu á hraða uppbyggingu almennra Íbúða og 
umtalsverða fjölgun þeirra á næstu árum.

• Í fjárlagafrumvarpinu er gert ráð fyrir að fjárveitingar til stofnframlaga 
lækki um 2 milljarða króna og fari úr 3,7 mö.kr. í 1,7 ma.kr. Ekki er gert 
ráð fyrir viðbótarframlögum til stofnframlaga vegna húsnæðissáttmála 
ríkisins og sveitarfélaga.
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Húsnœðismál frh.
• Rúmlega fjórðungur heimila á 

leigumarkaði greiðir meira en 40% af 
ráðstöfunartekjum sÍnum Í leigu.

• Leiguverð hefur hækkað langt 
umfram húsnæðisstuðning frá því 
nýtt kerfi tók gildi í ársbyrjun 2017 
eða um 35% vs. 15%.

• Ekki er gert ráð fyrir auknum 
fjárveitingum til húsnæðisbóta í 
frumvarpinu umfram hækkun sem 
veitt var sl. sumar og vegna fjölgunar 
leigjenda.
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Vísitölur leiguverðs og fjárhæða húsnæðisbóta 
frájanúar 2017 til júli 2022
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Eignir eftir tekjutíundum á föstu verðlagi 1997-2021
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Barnabætur

• Stórefla þarf barnabótakerfið.
• Skerðing barnabóta hefst hjá sambúðarfólki sem er með sameiginlegar 

mánaðartekjur umfram 760.000 kr. og hjá einstæðum foreldrum með 
380.000 kr. Lágmarkslaun eru 368.000 kr. á mánuði og því skerðast 
barnabætur hjá meginþorra launafólks á íslenskum vinnumarkaði vegna 
tekna.

• Barnabætur á Norðurlöndunum eru ekki tekjutengdar nema í Danmörku 
en þar byrja bæturnar að skerðast við meðaltekjur.
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Almannatryggingar
• Ellilífeyrir og framfærsluviðmið 

örorkulífeyris eru svipuð að fjárhæð en 
taka mismiklum skerðingum.

• Í lögum um almannatryggingar segir að 
bæturnar eigi að taka mið af launaþróun 
en þó þannig að þær hækki aldrei minna 
en verðlag.

• Tekin hefur verið pólitísk ákvörðun um að 
hækka bæturnar ekki til samræmis við 
launaþróun, líkt og lögin gera ráð fyrir, 
heldur til samræmis við verðlag.
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Heilbrigðismál

• Rekstrarframlag til reksturs heilbrigðiskerfisins lækkar á hvern Íbúa.

*Rckstrartö 1 ur: https://www.st jornarradid.is/tiarlog2023#grciningar
**Mannfjöldaspá Hagstofu Islands, miðspá tyrir árið 2023

Ár

Rekstur 
heilbrigðismála á 
verðlagi hvers árs 

(m.kr.)*
Rekstur heilbrigðismála á 
verðlagi sept. 2022 (m.kr.) Ibúafjöldi

Rekstur 
heilbrigöiskerfisins 

per íbúa (þ.kr.)

2021 301.426 341.571 371.580 919

2022 287.778 287.778 381.370 755

2023 300.929 286.872 385.868** 743
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Tekjuöflun

• Með hækkun almennra gjalda er verið að leggja jafnar byrðar á alla 
landsmenn, sem mun óhjákvæmilega leggjast hlutfallslega þyngst á þau 
sem lægstar hafa tekjurnar og þyngstu framfærslubyrðina.

• Það er neysluhegðun tekjuhærri hópa sem hefur sérstök áhrif á 
verðbólguna en ekki þeirra tekjulægri. Almennar hækkanir gjalda eru því 
ekki rétta tækið til að draga úr neyslu þeirra sem mest hafa handa á milli.
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Tekjuöflun frh.
• Nú er tÍminn til að efla og fjölga tekjustofnum ríkisins, styrkja 

almannaþjónustuna og leiðrétta tilfærslukerfin. Mætti í þessu samhengi 
til dæmis nefna hátekjuskatt, eignaskatta, bankaskatt, hækkun 
fjármagnstekjuskatts og hærri hlutdeild almennings af tekjum fyrir afnot 
af sameiginlegum auðlindum þjóðarinnar. Það ýtir undir velsæld og 
jöfnuð og mun skila sér í þróttmeira hagkerfi til lengri tíma.

• Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar er lagt upp með að sveitarfélögin 
njóti góðs af gjaldtöku gistináttagjalds og að ^jaldtaka í ferðaþjónustu 
verði tekin til skoðunar og horft til þess , að breikka skattstofninn. Ekkert 
er fjallað um þá skoðun í frumvarpinu. Í ljósi þröngrar stöðu margra 
sveitarfélaga telur BSRB að sú skoðun þoli ekki frekari bið.
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