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Fjárlagafrumvarpið 2015 - Aðför að launafólki  

Miðstjórn ASÍ lýsir yfir miklum vonbrigðum með að ríkisstjórnin velji með fjárlagafrumvarpi sínu fyrir 

árið 2015 að ráðast enn og aftur gegn hagsmunum launafólks í stað þess að hefja uppbyggingu 

velferðarkerfisins. Almennt launafólk hefur á síðustu árum tekið á sig miklar byrðar með samdrætti í 

tekjum, auknum útgjöldum og skuldsetningu sem leitt hafa til minni kaupmáttar. Þetta á ekki síst við 

um lágtekjuhópa og lífeyrisþega. Á sama tíma hefur verið skorið verulega niður í heilbrigðis-, velferðar 

og menntakerfinu sem leitt hefur til meiri greiðsluþátttöku, minni þjónustu og meira óöryggis. 

Launafólk sem færði miklar fórnir hefur réttmætar væntingar um að endurreisn og uppbygging 

velferðarkerfisins hafi ríkan forgang nú þegar viðsnúningur hefur orðið í efnahags- og atvinnulífi 

þjóðarinnar.  

Því er haldið að launafólki að nauðsynlegt sé að mæta minni tekjum ríkissjóðs með aðhaldsaðgerðum 

og margháttuðum skerðingum gagnvart almenningi. Alþýðusamband Íslands hafnar alfarið slíkum 

málflutningi og bendir á að skattar á eignafólk og hátekjumenn hafa verið lækkaðir svo um munar. Þá 

hafa skattar á fyrirtæki sem skila methagnaði verið lækkaðir umtalsvert þannig að samtals hefur 

ríkisstjórnin skert tekjur ríkissjóðs um tugi milljarða. 

Miðstjórn Alþýðusambands Íslands lítur þessa aðför að almennu launafólki mjög alvarlegum augum og 

telur engan grundvöll fyrir frekara samstarfi eða samræðu við ríkisstjórnina verði þetta að veruleika.   

Aðgerðir ríkisstjórnarinnar kalla á að aðildarfélög ASÍ undirbúi sig og félagsmenn sína fyrir harðari deilur 

við gerð kjarasamninga en verið hefur um áratuga skeið. Við þessar aðstæður þarf verkalýðshreyfingin 

að þétta raðir sínar. Hún verður að beina spjótum sínum að viðsemjendum sínum til að rétta hlut 

félagsmanna bæði með tilliti til réttmætra leiðréttinga á launum en einnig til að treysta stöðu 

launafólks í þeirri aðför sem stjórnvöld virðast í gagnvart öðru fólki en því ríkasta í landinu. 

 

Aðförin að launafólki felst meðal annars í: 

 

Hækkun á matvælum Hækkun virðisaukaskatts á matvæli er aðför að hagsmunum launafólks sem 

ver stórum hluta tekna sinna til kaupa á mat- og drykkjarvöru. Þær 

mótvægisaðgerðir sem boðaðar eru munu aðeins gagnast hluta lágtekjufólks 

og aðeins að takmörkuðu leyti. 



Atvinnuleysistryggingar Aðför að atvinnulausu fólki sem boðuð er með styttingu bótatímabilsins er 

fordæmalaus og mun koma sérstaklega illa við þá sem veikast standa á 

vinnumarkaði og auka enn á fátækt í landinu.   

Starfsendurhæfing Með því að fella niður lögboðið og umsamið framlag til 

Starfsendurhæfingarsjóðs er vegið með alvarlegum hætti að hagsmunum 

fólks sem veikist og slasast og þarf á starfsendurhæfingu að halda. Með því er 

dregið úr möguleikum þess að komast aftur á vinnumarkað og þannig til 

virkrar þátttöku í samfélaginu.  

Heilbrigðismál Skerðingar á framlögum til jöfnunar örorkubyrða almennra lífeyrissjóða 

veldur því að skerða þarf lífeyrisgreiðslur til félagsmanna Alþýðusambandsins, 

og er félagsmönnum þeirra sjóða þannig enn á ný mismunað gagnvart þeim 

sjóðum sem njóta ríkisábyrgðar.  

Kostnaður vegna lyfja og heilbrigðisþjónustu eykst verði frumvarpið að lögum 

og þannig er sérstaklega vegið að hagsmunum sjúklinga og allra þeirra sem 

þurfa á þessari þjónustu að halda.  

Húsnæðismál Ekki er gert ráð fyrir neinum auknum framlögum til að mæta kröfum um 

úrbætur í húsnæðismálum, hvorki í almenna húsnæðiskerfinu eða vegna 

félagslegra íbúða. 

Menntamál Þrátt fyrir fögur fyrirheit ráðamanna um að efla starfs-, verk- og 

tæknimenntun er dregið hlutfallslega úr framlögum til verkmenntaskóla og 

vinnustaðanámssjóður þurrkaður út. Möguleikar fólks á vinnumarkaði til að 

sækja nám í framhaldsskólum eru skertir verulega. Þá er framlag til 

framhaldsfræðslu fyrir fólk með litla formlega menntun skert umtalsvert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Linnulaus flutningur fjármagns til þeirra 

tekjuháu 
 

Kjaramálaráðstefna AFLs Starfsgreinafélags ályktar um fjárlagafrumvarp ríkisstjórnarinnar. 

Kjaramálaráðstefna AFLs Starfsgreinafélags lýsir áhyggjum af þeim breytingum á skattkerfi 

sem fram koma í fjárlagafrumvarpi.  Félagar AFLs telja boðaða mótvægisaðgerð léttvæga 

með tilliti til hækkuna á matarverði.  Félagið bendir á að skattabreytingar síðustu tveggja ára 

og það fjárlagafrumvarp sem nú hefur verið lagt fram – varða leið til enn frekari misskiptingar 

í samfélaginu.  

AFL Starfsgreinafélag hefur þungar áhyggjur af því hvernig stjórnvöld flytja linnulaust 

fjármuni úr samneyslunni til tekjuhæstu heimila landsins. Félagið fordæmir harðlega svik 

ríkisvaldsins varðandi samning um Virk Endurhæfingarsjóð og lýsir yfir vonbrigðum með 

lækkun framlaga til vinnumarkaðsaðgerða, styttingu atvinnuleysisbóta og fleiri velferðarliða.  

AFL hvetur stjórnvöld til að líta á stöðu þeirra verst settu á vinnumarkaði heilstætt og styrkja 

stöðu þeirra með vinnumarkaðsaðgerðum, aðgengi að námi og möguleika á endurhæfingu. 

Eins og fjárlagafrumvarp ríkisstjórnarinnar lítur út núna – er hópur þegna landsins settur til 

hliðar og ekkert sinnt um hagsmuni þeirra.  

Sama sjónarmiðs gætir í aukinni kostnaðarþátttöku sjúklinga bæði í komugjöldum og 

lyfjakostnaði. Félagið vekur athygli á að nú þegar sækir allt að 6% tekjulægsta fólksins sér 

ekki læknisaðstoðar vegna kostnaðar og stefnir í að það hlutfall aukist enn.  

Félagið fordæmir harðlega að verkafólk landsins eigi að axla örorkubyrði landsmanna allra 

með því að framlagi til jöfnunar lífeyrisréttinda er skorið niður en með því er örorkubyrðin að 

mestu leyti lögð á fáa lífeyrissjóði verkafólks á meðan t.d. lífeyrir opinberra starfsmanna er 

ríkistryggður og skerðist ekki.  

AFL Starfsgreinafélag fordæmir aukinn niðurskurð í heilbrigðisþjónustu og annarri 

velferðarþjónustu sem bitnar harkalega á landsbyggðinni og gerir búsetuskilyrði æ erfiðari. 

Það samræmist illa yfirlýstum markmiðum stjórnarflokkanna um byggðaþróun að sækja svo 

hart fram gegn velferðarþjónustunni. Sama gildir um hækkun virðisaukaskatts á rafmagn og 

hita – sem bítur harðast á landsbyggðinni þar sem húshitun er með rafmagni.  



 

 

 

Fjárlagafrumvarpið nagli í líkkistu velferðarsamfélagsins 

Stjórn Öldunnar stéttarfélags ályktar vegna fjárlagafrumvarps ríkisstjórnarinnar 

Stjórn Öldunnar stéttarfélags lýsir yfir miklum vonbrigðum með stefnu ríkisstjórnar Íslands  sem 

birtist við gerð fjárlagafrumvarpsins sem nú liggur fyrir Alþingi. Það sætir undrun að þeir sem treyst er 

fyrir því að fara með forystu í landinu skuli í skjóli þessa valds síns leyfa sér að velja þá leið að tryggja 

hinum launahæstu enn betri afkomu á kostnað hinna tekjulægri. Það er fráleitt að ætla að halda því 

fram að umræddar breytingar á skattkerfi, hækkun á matvöru, stóraukinn kostnaður vegna 

lyfjakaupa og heilbrigðisþjónustu og skertur réttur atvinnulausra, öryrkja og ellilífeyrisþega  muni 

bæta hag heimila. Hverjum manni er ljóst að slíkar aðgerðir munu skerða lífsafkomu þorra 

þjóðarinnar og efla svarta hagkerfið. Er það markmiðið ? 

Ef þetta framferði nær fram að ganga liggur í augum uppi að enn einn naglinn verður rekinn í líkkistu 

hins íslenska velferðarsamfélags. 

Stjórn Öldunnar skorar hér með á ríkisstjórn Íslands að endurskoða fjárlagafrumvarpið og taka upp 

samstarf við stéttarfélögin með það að markmiði að byggja upp sanngjarnt samfélag sem við getum 

verið stolt af. 

Stjórn Öldunnar stéttarfélags 

07.10.2014 

 

  



 

 

 

Ályktun frá stjórn Bárunnar 

Báran, stéttarfélag lýsir vanþóknun sinni á því hugarfari sem lýsir sér í flestum þeim aðgerðum 

stjórnvalda sem snerta almennt launafólk á Íslandi og opinberar, í besta falli algjöra vanþekkingu á 

kjörum venjulegs fólks. 

Það  verður ekki lengur við unað að láglaunahópar innan verkalýðshreyfingarinnar beri hitann og 

þungann af viðreisn efnahagslífsins. Hagsmungæsla stjórnvalda gagnvart þeim efnameiri í formi 

lækkaðra og niðurfelldra skatta eru stjórnvaldsaðgerðir sem ekki eru til þess fallnar að jafna kjörin. 

Almennt launafólk á Íslandi er búið að leggja sitt á vogarskálar efnahagsviðreisnarinnar og hefur borið 

þær byrðar möglunarlítið meðan ákveðnir hópar samfélagsins hafa komið sér undan því að taka 

ábyrgð og haldið sínu striki. Ljóst er að nægt fjármagn er til í landinu til að bæta kjör þeirra lægst 

launuðu. Um það vitna hagnaðartölur fyrirtækja og hækkandi laun stjórnenda þeirra. 

Báran, stéttarfélag hvetur stjórnvöld til að setjast niður til heiðarlegra viðræðna um hvernig skipta má 

lífsgæðum þessa lands á sanngjarnari hátt en nú er. 

Selfossi 19.09 2014 

Stjórn Bárunnar, stéttarfélags á Suðurlandi 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Félagsfundur Eflingar - Fjárlögin uppskrift að ófriði  

Félagsfundur Eflingar-stéttarfélags mótmælir harðlega þeim áformum í fjárlagafrumvarpinu sem leiða 

mun til skerðingar á kjörum almennings: 

Við mótmælum hækkun virðisaukaskatts á matvælum úr 7% upp í 12%. 

Við mótmælum styttingu á tímabili atvinnuleysisbóta um hálft ár þegar um 1200 félagsmenn Eflingar 

eru án atvinnu. 

Við mótmælum harðlega þeim áformum ríkisstjórnarinnar að standa ekki við gefin loforð í tengslum 

við gerða kjarasamninga með því að fella niður framlag ríkissjóðs til starfsendurhæfingar og skerða 

þar með getu VIRK starfsendurhæfingarsjóðs til þess að sinna hlutverki sínu í baráttu við örorkuna. 

Við mótmælum þeirri stefnu ríkisvaldsins að auka enn á kostnað almennings í lyfjakostnaði og 

komugjöldum á heilsugæslustöðvar. 

Við hörmum að svíkja eigi margítrekaðar yfirlýsingar ríkisstjórnar um átak í  húsnæðismálum þar sem 

ekki á að leggja neina fjármuni til málaflokksins. 

Við hörmum að stuðningur í formi vaxtabóta vegna húsnæðiskaupa lækkar að raungildi fimmta árið í 

röð. 

Félagsfundur Eflingar-stéttarfélags krefst endurskoðunar á þeim forsendum sem færa byrðar á herðar 

þeirra sem minna hafa til ráðstöfunar. 

Það er hlutverk stjórnvalda að stuðla að stöðugleika í efnahagsmálum og leggja grundvöll að auknum 

jöfnuði í samfélaginu en magna ekki upp ófrið á vinnumarkaði. 

 

Fjárlagafrumvarpið sem nú liggur fyrir er uppskrift að ófriði á vinnumarkaði. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Ályktun frá stjórn Einingar-Iðju samþykkt á stjórnarfundi 30. september 2014 

 

Fjárlagafrumvarpið þarf að endurskoða tafarlaust  

Stjórn Einingar-Iðju lýsir yfir miklum vonbrigðum með fjárlagafrumvarp ríkisstjórnarinnar og 

þeim skerðingum sem í því má finna. Á síðustu árum hefur almennt launafólk tekið á sig miklar 

skerðingar með minnkandi tekjum og auknum útgjöldum sem leitt hafa til minni kaupmáttar. Á 

meðan eru tekjur ríkissjóðs skertar um tugi milljarða með því að aflétta sköttum af fyrirtækjum og 

einstaklingum sem vel eru aflögufærir.  

 

Nú á enn og aftur að auka álögur á almennt launafólk og niðurskurðarhnífnum beint að þeim sem 

síst skyldi. Atvinnulausum, lífeyrisþegum, sjúklingum, þeim sem þurfa á starfsendurhæfingu að 

halda og þeim sem hafa minnstu menntunina.  

 

Forystumenn ríkisstjórnarinnar halda því fram að mótvægisaðgerðir muni bæta hag heimila í 

landinu að meðaltali, en það meðaltal hallar verulega á þá sem lægri hafa launin og virðist sem 

hópurinn sé ekki í forgangi hjá ríkisstjórninni. Hækkun barnabóta og breytingar á vörugjöldum 

jafna ekki út hækkun matvæla hjá þeim sem lægst hafa launin. Fjölmargir launþegar sem eru með 

lágar- og millitekjur eru barnlausir eða með eldri börn á framfæri og of margir sem ekki geta veitt 

sér þann munað að vera tíðir gestir í verslunum sem geta lækkað verð í kjölfar afnáms almennra 

vörugjalda.  

 

Stjórn Einingar-Iðju mótmælir harðlega þeirri aðför sem stjórnvöld eru í gegn þeim sem eru í 

atvinnuleit, sérstaklega þeim einstaklingum sem hafa verið hvað lengst án atvinnu. Skerðing á 

bótarétti getur kippt fótunum undan lífsafkomu fjölda fólks og atvinnuleysi mun ekki minnka við 

það að velta vandanum yfir á sveitarfélögin.  

 

Stjórn Einingar-Iðju gerir mjög alvarlegar athugasemdir við: 

 Hækkun lægra þreps virðisaukaskatts úr 7% í 12% 

 Skerðingu réttar til atvinnuleysisbóta 

 Svik við gefin fyrirheit um framlag til VIRK -  Starfsendurhæfingarsjóðs 

 Skerðingu framlaga til jöfnunar á örorkubyrði lífeyrissjóða 

 Skert framlög til mennta-, heilbrigðis- og vinnumarkaðsmála 

 

Að óbreyttu er ljóst að það stefnir í hörð átök á vinnumarkaði því ofangreind atriði auðvelda ekki 

þá kjarasamningsgerð sem framundan er. Stjórn Einingar-Iðju skorar á ríkisstjórn Íslands að 

endurskoða tafarlaust framkomið fjárlagafrumvarp. 

 

Ábyrgðin er ekki bara okkar. 

 

Akureyri, 30. september 2014 

Stjórn Einingar-Iðju 
  

 

 

 



 

 

Ályktun 

 

Fundur í stjórn- og trúnaðarráði Félags verslunar- og skrifstofufólks Akureyri og 

nágrenni, haldinn 23. september 2014, skorar á ríkisstjórn Íslands að 

endurskoða fjárlagafrumvarpið fyrir árið 2015 með hliðsjón af þeirri gagnrýni 

sem frumvarpið hefur fengið frá samtökum launafólks undanfarið. 

Þau atriði sem einkum eru gerðar athugasemdir við eru: 

 Hækkun lægra þreps virðisaukaskatts úr 7% í 12% 

 Skerðingu réttar til atvinnuleysisbóta 

 Að ekki verði staðið við gefin fyrirheit um framlag til Virk 

Starfsendurhæfingasjóðs 

 Skerðingu framlaga til jöfnunar á örorkubyrði lífeyrissjóða 

 Skert framlög til mennta-, heilbrigðis- og vinnumarkaðsmála. 

Ljóst er að ef ofangreind atriði verða samþykkt óbreytt verða launþegasamtökin 

að efna til harðari kröfugerðar gagnvart atvinnurekendum en reiknað var með 

til að rétta hlut þeirra sem minnst hafa. 

 

 



 

 

Framsýn ályktar - Hjarta ríkistjórnarinnar 

slær ekki með verkafólki 
 

Hörð gagnrýni kom fram á fjárlagafrumvarp ríkistjórnarinnar á fundi stjórnar og 

trúnaðarmannaráðs Framsýnar í gær. Eftir miklar og góðar umræður um málið 

var eftirfarandi ályktun samþykkt. 

  

Ályktun Framsýnar stéttarfélags um fjárlagafrumvarpið 

„Framsýn stéttarfélag gerir alvarlegar athugasemdir við framkomið 

fjárlagafrumvarp fyrir árið 2015. Í frumvarpinu er ráðist að ákveðnum 

grunngildum sem miða að því að fólk geti séð fyrir sér og sínum með reisn. 

Hvað ríkisstjórninni gengur til með að skerða réttindi atvinnulausra er ekki vitað. 

Þá er með hækkun á matarskatti verið að auka enn frekar álögur á lágtekjufólk. 

Því miður fyrir láglaunafólk í landinu slær hjarta ríkisstjórnarinnar ekki með þeim 

tekjulægri í þjóðfélaginu. Fjárlagafrumvarpið staðfestir það sem og þær 

skattkerfisbreytingarnar sem gerðar voru síðasta vetur þegar þeir tekjulægstu 

voru skildir eftir. 

Greinilegt er að ríkisstjórnin hefur ekki áhuga fyrir því að vinna með 

verkalýðshreyfingunni í því að skapa þjóðfélag sem byggir á jöfnuði. 

Verkalýðshreyfingunni ber skylda til og mun svara þessum skilaboðum með 

skýrum hætti í komandi kjaraviðræðum við atvinnurekendur og í samskiptum við 

stjórnvöld. Ábyrgðin liggur ekki bara hjá verkalýðshreyfingunni." 
 

 



 

 
Landssambands íslenzkra verzlunarmanna mótmælir harðlega þeim 

skerðingum sem fram koma í fjárlagafrumvarpinu 

Formannafundur Landssambands íslenzkra verzlunarmanna, haldinn 22. september 2014, 

mótmælir harðlega þeim skerðingum sem fram koma í fjárlagafrumvarpi 2015.  Þrátt fyrir að 

forystumenn ríkisstjórnarinnar haldi því fram að fjárlagafrumvarpið bæti hag heimila að 

meðaltali, þá er ljóst að það gildir ekki um tekjulægri hópa samfélagsins.  

Formannafundur LÍV gerir mjög alvarlegar athugasemdir við: 

•    Hækkun lægra þreps virðisaukaskatts úr 7% í 12% 

•    Skerðingu réttar til atvinnuleysisbóta 

•    Að ekki verði staðið við gefin fyrirheit um framlag til VIRK -  Starfsendurhæfingarsjóðs 

•    Skerðingu framlaga til jöfnunar á örorkubyrði lífeyrissjóða 

•    Skert framlög til mennta-, heilbrigðis- og vinnumarkaðsmála 

Það er ljóst að ofangreind atriði auðvelda ekki þá kjarasamningsgerð sem framundan er og 

stefnir að óbreyttu í hörð átök á vinnumarkaði.  Formannafundur LÍV skorar á ríkisstjórn 

Íslands að endurskoða framkomið fjárlagafrumvarp. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rafiðnarsambandið lýsir miklum 

vonbrigðum með fjárlagafrumvarpið 
 

Miðstjórn Rafiðnaðarsambands Íslands (RSÍ) gagnrýnir harðlega áform stjórnvalda um 

hækkun virðisaukaskatts á matvælum sem mun hafa mest áhrif á þá sem minnst hafa. Hækkun 

á nauðsynjum líkt og mat- og drykkjarvörum, raforku, heitu vatni og bleium hefur bein áhrif á 

útgjöld heimilanna. Þetta eru þær vörur sem hvað erfiðast reynist að skera niður í rekstri 

heimilanna, enda hafa heimilin nú þegar dregið úr neyslu þeirra vara sem mögulegt er að 

sleppa. 

Miðstjórn RSÍ gagnrýnir jafnframt áform stjórnvalda um að draga úr verkefninu „Allir vinna“ 

en fyrir liggur að endurgreiðsla virðisauka af vinnu lækkar úr 100% niður í 60%. Þegar 

ákveðið var að hækka þetta hlutfall var það gert til þess meðal annars að fjölga verkefnum í 

viðhaldsvinnu en ekki síður til að draga úr svartri atvinnustarfsemi. Gera má ráð fyrir að þeir 

sem þó hafa svigrúm til framkvæmda dragi frekar úr fyrirhuguðum framkvæmdum eða leiti 

annarra leiða til að standa undir þeim kostnaði. 

Miðstjórn RSÍ gagnrýnir harðlega þá ákvörðun stjórnvalda að ætla sér að auka fjárveitingu 

minna til iðn- og verknámsskóla í samanburði við bóknámsskóla. Gefur það vísbendingu um 

að iðn- og verknám sé ekki metið til jafns við bóknám hjá stjórnvöldum og kemur jafnframt í 

veg fyrir að fleiri nemendur komist að í iðnnámi. Þetta eru þær greinar sem skortir starfsafl og 

þörfin fyrir iðn og verkmenntað fólk verður meiri á næstu árum verði ekkert að gert. 

Miðstjórn RSÍ telur að eðlilegra hefði verið að ríkið hefði aflað sér aukinna tekna með öðrum 

leiðum en að sækja þær í vasa þeirra sem minna hafa á meðan þeir efnameiri njóti góðs af 

minni skattbyrði. Auknum útgjöldum heimilanna verður að mæta með auknum tekjum og því 

verður ekki séð önnur leið en að sú hækkun verði sótt í komandi kjarasamningum. 

 
 

 

 



 

 

Ályktun sambandsstjórnar Samiðnar: Ríkisstjórnin stuðli að sátt í stað 

sundrungar  

Sambandsstjórnarfundur Samiðnar, haldinn 26. september 2014, mótmælir harðlega þeim skerðingum sem 

fram koma í frumvarpi til fjárlaga 2015. Þrátt fyrir yfirlýsingar ríkisstjórnarinnar um mótvægisaðgerðir sem eiga 

að bæta hag heimila er ljóst að þær snerta heimilin með mismunandi hætti og koma síst tekjulægri heimilum til 

góða. 

Sambandsstjórnarfundur Samiðnar mótmælir sérstaklega: 

• Hækkun lægra þreps virðisaukaskatts úr 7% í 12% sem eykur tekjur ríkissjóðs um 11 milljarða og fjármagnar 

nánast allar breytingar á hærra þrepi virðisaukaskatts og niðurfellingu á vörugjöldum 

• Skerðingu réttar til atvinnuleysisbóta með styttingu bótatímabils og takmörkun á vinnumarkaðsúrræðum 

atvinnulausra 

• Að ekki verði staðið við gefin fyrirheit um framlag til VIRK - Starfsendurhæfingarsjóðs 

• Skerðingu framlaga til jöfnunar á örorkubyrði lífeyrissjóða sem mun leiða til skertra réttinda sjóðsfélaga og 

auka mismun á milli almennu lífeyrissjóðanna og þeirra sem eru með ábyrgð ríkis og sveitarfélaga 

• Að ekki er tryggt fjármagn til að bregðast við auknum vanda í heilbrigðiskerfinu og að þátttaka sjúklinga í 

lyfjakostnaði er aukin 

• Að tekjutengingar barnabóta eru auknar og útgjöld til málaflokksins lægri að raungildi en árið 2010 

• Að framlög til verknámsskóla hækka minna en til bóknámsskóla og framlög til vinnustaðanáms lögð niður.  

• Lækkun á endurgreiðslu virðisaukaskatts vegna byggingar og viðhalds húsnæðis sem mun leiða til hækkunar 

byggingakostnaðar íbúðahúsnæðis, auk þess að svört vinna mun aukast. 

• Að húsnæðisstuðningur lækkar að raungildi og viðmiðunarfjárhæðir vaxtabóta eru óbreyttar fimmta árið í röð 

þrátt fyrir að almennt verðlag hafi hækkað og kostnaður við öflun húsnæðis stóraukist.  

• Að engir fjármunir séu ætlaðir til að auka fjölbreytni í búsetuúrræðum á húsnæðismarkaði, þrátt fyrir augljósa 

þörf og yfirlýsingar stjórnvalda. 

Það er ljóst að ef ofangreind atriði koma til framkvæmda hafa orðið mikil vatnaskil í samskiptum stjórnvalda og 

stéttarfélaganna sem mun leiða til harðari árekstra í tengslum við gerð kjarasamninga en þekkst hefur hér á 

landi síðustu áratugi.  

Við gerð síðustu kjarasamninga tóku stéttarfélögin, ríkisvaldið og sveitarfélög saman höndum um að koma á 

efnahagslegum stöðugleika með það að markmiði að verðbólga yrði undir viðmiðunarmörkum Seðlabanka 

Íslands. Árangurinn af því samstarfi er betri en menn þorðu að vona því verðbólgan hefur verið undir 2,5% mest 

allt þetta ár. Óbreytt fjárlagafrumvarp ógnar þessum árangri. 

Sambandstjórnarfundur Samiðnar skorar því á ríkisstjórn Íslands að endurskoða framkomið fjárlagafrumvarp og 

taka upp skilvirkt samráð við stéttarfélögin og stuðla þannig að aukinni sátt í samfélaginu í stað þess að efna til 

ófriðar. 



 

 

Ályktun frá Stéttarfélaginu Samstöðu 

Stéttarfélagið Samstaða mótmælir harðlega  þeirri aðför að launafólki sem birtist í nýju 

fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnarinnar. 

Hækkun virðisaukaskatts á matvæli, skert réttindi atvinnulausra  og lækkun framlags ríkisins til 

jöfnunar á örorkubyrði lífeyrissjóða  ,eykur á byrðar lágtekjuhópa  og sýnir að  þeir eru ekki í 

forgangshópi ríkisstjórnarinnar. 

Með þessu frumvarpi  er ríkisstjórnin að gefa  samstarfi og samræðum við verkalýðshreyfinguna langt 

nef. Við þær aðstæður þarf verkalýðshreyfingin að svara þeim skilaboðum  skýrt og búa sig undir 

harðari deilur við gerð kjarasamninga en verið hafa um langa hríð. 

Félög innan ASÍ hafa sýnt mikla ábyrgð við gerð samninga á undanförnum árum.  Þau eiga ekki að 

bera hana ein  í þjóðfélagi  sem vill byggja á jöfnuði  og sanngirni fyrir þegna sína.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ályktun formannafundar SGS um 

fjárlagafrumvarpið 
Formannafundur Starfsgreinasambandsins mótmælir harðlega þeirri herferð sem ríkisstjórnin 

er í gegn atvinnulausum og öðru tekjulágu fólki og birtist í nýju fjárlagafrumvarpi. Skerðing á 

bótatíma atvinnulausra er afturhvarf til fortíðar. Með hækkun á matarskatti er verið að velta 

álögum frá tekjuhæsta fólkinu yfir á lágtekjufólk. Formenn og varaformenn aðildarfélaga 

Starfsgreinasambandsins sem nú funda á Ísafirði munu berjast hart gegn öllum þeim áformum 

sem birtast í frumvarpinu og verða til þess að rýra enn afkomu almenns launafólks og 

sérstaklega þeirra tekjulægstu. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ályktun frá Verkalýðsfélaginu Hlíf vegna 

fjárlagafrumvarpsins 

 

Stjórn Verkalýðsfélagsins Hlífar  mótmælir harðlega þeim niðurskurðar hugmyndum sem eru 

aðför að launafólki sem stjórnvöld eru að leggja til og birtist í nýju fjárlagafrumvarpi 

ríkisstjórnarinnar. 

Það má helst telja:  

Hækkun lægra þreps virðisaukaskatts úr 7% í 12%.  

Aðför að atvinnulausu fólki sem boðuð er með styttingu bótatímabilsins er fordæmalaus og 

mun koma sérstaklega illa við þá sem veikast standa á vinnumarkaði og auka enn á fátækt í 

landinu.   

Með því að fella niður lögboðið og umsamið framlag til Starfsendurhæfingarsjóðs er vegið 

með alvarlegum hætti að hagsmunum fólks sem veikist og slasast og þarf 

á starfsendurhæfingu að halda.  

Skerðingar á framlögum til jöfnunar örorkubyrða almennra lífeyrissjóða veldur því að skerða 

þarf lífeyrisgreiðslur til félagsmanna ASÍ og er félagsmönnum þeirra sjóða þannig enn á ný 

mismunað gagnvart þeim sjóðum sem njóta ríkisábyrgðar.  

Kostnaður vegna lyfja og heilbrigðisþjónustu eykst verði frumvarpið að lögum og þannig er 

sérstaklega vegið að hagsmunum sjúklinga og allra þeirra sem þurfa á þessari þjónustu að 

halda.  

Ekki er gert ráð fyrir neinum auknum framlögum til að mæta kröfum um úrbætur 

í húsnæðismálum, hvorki í almenna húsnæðiskerfinu eða vegna félagslegra íbúða. 

Þrátt fyrir fyrirheit ráðamanna um að efla starfs-, verk- og tæknimenntun er dregið 

hlutfallslega úr framlögum til verkmenntaskóla og vinnustaðanámssjóður þurrkaður út. 

Möguleikar fólks á vinnumarkaði til að sækja nám í framhaldsskólum eru skertir verulega. Þá 

er framlag til framhaldsfræðslu fyrir fólk með litla formlega menntun skert umtalsvert.  

Verkalýðsfélagið Hlíf munu berjast hart gegn öllum þeim áformum sem birtast í frumvarpinu 

og verða til þess að rýra enn afkomu almenns launafólks og sérstaklega þeirra tekjulægstu. 

 

 

 



 

 

Ályktun félagsfundar VLFS Hellu 

Verkalýðsfélag Suðurlands mótmælir harðlega  þeirri aðför að 

launafólki sem birtist í nýju fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnarinnar. Þar 

má helst telja. 

Hækkun virðisaukaskatts á matvæli, skert réttindi atvinnulausra, 

lækkun framlags ríkisins til jöfnunar á örorkubyrði Lífeyrissjóða á 

sama tíma og dælt er peningum inn til opinberu sjóðanna sem þýðir 

enn meiri ójöfnuð á milli kjara almennra og opinberra Lífeyrissjóða. 

Þetta leggur auknar  byrðar á lágtekjuhópa  og sýnir að  þeir eru ekki í 

forgangshópi ríkisstjórnarinnar. 

Það er ótrúlegt skilningsleysi ríkjandi við gerð þessa fjárlagafrumvarps 

á kjörum almennings. Með þessu frumvarpi  er ríkisstjórnin að gefa  

samstarfi við verkalýðshreyfinguna langt nef. Við þessar aðstæður 

verður verkalýðshreyfingin að svara þeim skilaboðum  skýrt og búa 

sig undir harðari deilur við gerð kjarasamninga en verið hafa í langan 

tíma. 

VLFS áréttar að félög innan ASÍ hafa sýnt mikla ábyrgð við gerð 

samninga á undanförnum árum.  Það getur ekki verið réttlætanlegt 

að þau beri hana ein  í þjóðfélagi  sem vill byggja á jöfnuði  og 

sanngirni fyrir þegna sína. 

 



 

 

Fjárlagafrumvarp gegn hagsmunum 

launafólks 
 

Stjórn Verkalýðs- og sjómannafélags Keflavíkur og nágrennis lýsir miklum vonbrigðum með 

þær niðurskurðarhugmyndir sem fram koma í fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnarinnar. 

Frumvarpið sýnir á grímulausan hátt fyrir hverja þessi ríkisstjórn starfar. Og það er ekki 

venjulegt launafólk í landinu. Á fyrsta starfsári sínu skerti ríkisstjórnin tekjur ríkissjóðs um 

tugi milljarða króna til hagsbóta fyrir þá efnamestu í samfélaginu. Nú ræðst hún með 

niðurskurðarhnífinn að þeim sem síst skyldi. Atvinnulausum, lífeyrisþegum, sjúklingum, 

þeim sem þurfa á starfsendurhæfingu að halda og þeim sem hafa minnstu menntunina. Er þá 

ónefndur matarskatturinn sem mun hækka matarreikning fjölskyldna um tugi þúsunda króna á 

ári. 

Stjórn Verkalýðs- og sjómannafélags Keflavíkur skorar á ríkisstjórnina að draga til baka 

niðurskurðarhugmyndir sem koma við þá sem lökust hafa kjörin. 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

Ályktun stjórnar  

Verkalýðs– og sjómannafélag Sandgerðis.  

29. september 2014. 

 

 

Verkalýðs– og sjómannafélag Sandgerðis mótmælir harðlega þeirri aðför að íslensku 

launafólki sem birtist í nýju fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnarinnar.  

Þar má helst telja: 

Hækkun virðisaukaskatts á matvæli, skert réttindi atvinnulausra sem er mest á Suðurnesjum 

og lækkun á framlagi ríkisins til jöfnunar á örorkubyrði Lífeyrissjóða.  

Með þessu frumvarpi er ríkisstjórnin að gefa samstarfi við verkalýðshreyfinguna langt nef. 

Við þessar aðstæður verður verkalýðshreyfingin að svara þeim skilaboðum skýrt og búa sig 

undir harðari deilur við gerð kjarasamninga en verið hafa í langan tíma. 

Verkalýðs– og sjómannafélag Sandgerðis áréttar að félög innan ASÍ hafa sýnt mikla ábyrgð 

við gerð samninga á undanförnum árum.  Það getur ekki verið réttlætanlegt að þau ein axli  

ábyrgð á stöðuleika í samfélagi  sem vill byggja á jöfnuði og sanngirni fyrir þegna sína. 

  

 

 

 

 

 



 

 
Stjórn Verk Vest mótmælir harðri og óvæginni aðför að launafólki 

Hin harða og óvægna aðför að launafólki sem birtist í fjárlagfrumvarpi 2015 á sér vart hliðstæðu hin 

síðari ár. Slík aðför er hvatning til launafólks inn í komandi kjaraviðræður um að láta sverfa til stáls. 

Stjórn Verkalýðsfélags Vestfirðinga hvetur stjórnvöld til að koma í veg fyrir að óbreytt 

fjárlagafrumvarp nái fram að ganga um leið og stjórn félagsins bendir á nokkur alvarlegustu svikin 

sem boðuð eru í frumvarpinu. 

• Lífeyrismál 

Það eru alvarleg svik við launafólk að ætla skerða framtíðarlífeyrissparnað um allt að 4,5% með því að 

fella niður framlag til jöfnunar örorkubyrgða hjá almennu lífeyrissjóðunum sem var ein megin 

forsenda kjarasamninga árið 2005. 

• Starfsendurhæfing 

Það eru alvarleg svik að fella niður framlag ríkisins til starfsendurhæfingar. Afleiðingin mun þýða að 

skjólstæðingar ríkisins munu ekki fá þjónustu hjá VIRK starfsendurhæfingasjóði. 

• Menntun 

Það eru alvarleg svik við launafólk að skerða framlög til fullorðinsfræðslu og þannig takmarka 

möguleika til starfsnáms. Framlög til fullorðinsfræðslu var hluti af yfirlýsingu ríkisstjórnar með 

kjarasamningum 2011. 

• Matarskattur 

Hækkun matarskatts er alvarleg aðför að framfærslu launafólk. Hjá lágtekjufólki mun allt að 21% 

ráðstöfunatekna fara til matarinnkaupa. Slíkt er ólíðandi. 

• Atvinnuleysisbætur 

Algjört virðingarleysi gagnvart stöðu atvinnulausra birtist í skerðingu atvinnuleysisbóta með styttingu 

bótatímabils og takmörkun á framlögum til vinnumarkaðsúrræða fyrir atvinnulausa. 

• Heilbrigðismál 

Vanda heilbrigðiskerfisins er vellt yfir á almenning með aukinni þátttöku í lyfjakostnaði, hækkun 

komugjalda langt umfram verðlagsþróun og stóraukinni þátttöku í sérfræðiþjónustu. 

Á sama tíma og almennu launafólki er ætlað að taka á sig niðurskurð og auknar álögur í heilbrigðis-, 

velferðar- og menntakerfi samkvæmt fjárlagafrumvarpi 2015, er launfólki jafnframt ætlað að standa 

undir stöðugleika á íslenskum vinnumarkaði og bættu efnahagslífi. 



Má með sanni segja að verði óbreytt fjárlagafrumvarp að veruleika hafi ríkisstjórnin sjálf gefið út 

ávísun á ófrið á vinnumarkaði. Félagsmenn Verk Vest þurfa því að undirbúa sig fyrir harðari deilur við 

gerð kjarasamninga en verið hefur um áratuga skeið. 

 

Þingeyri 7. október 2014 

Stjórn Verkalýðsfélags Vestfirðinga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ályktun stjórnar Verslunarmannafélags Skagafjarðar um fjárlagafrumvarp Ríkisstjórnar Íslands 

2015 

Stjórn Verslunarmannafélags Skagafjarðar mótmælir harðlega þeim skerðingum sem fram koma í 

fjárlagafrumvarpi 2015.  Þrátt fyrir að forystumenn ríkisstjórnarinnar haldi því fram að 

fjárlagafrumvarpið bæti hag heimila að meðaltali, þá er ljóst að það gildir ekki um tekjulægri hópa 

samfélagsins. 

Stjórn Verslunarmannafélags Skagafjarðar gerir miklar athugasemdir við: 

• Hækkun lægra þreps virðisaukaskatts úr 7% í 12% 

• Skerðingu réttar til atvinnuleysisbóta 

• Að ekki verði staðið við gefin fyrirheit um framlag til VIRK - Starfsendurhæfingarsjóðs 

• Skerðingu framlaga til jöfnunar á örorkubyrði lífeyrissjóða 

• Skert framlög til menntamála sem bitna m.a. annars mjög harkalega á Fjölbrautaskóla 

Norðurlands vestra þrátt fyrir fögur orð á hátíðarstundum um eflingu iðnmenntar í landinu og fjölgun 

opinberra starfa á landsbyggðinni. 

• Skert framlög til heilbrigðismála sem enn og aftur bitna m.a. á Heilbrigðisstofnuninni 

Sauðárkróki.  

Stjórn Verslunarmannafélags Skagafjarðar skorar á Ríkisstjórn Íslands að endurskoða framkomið 

fjárlagafrumvarp. Nú er kominn tími á að hlusta á fólkið í landinu. 

 

Sauðárkróki 29.september 2014 

Stjórn Verslunarmannafélags Skagafjarðar 

 

 

 

 



 

 

 

Ályktun Verslunarmannafélags Suðurlands 

 

Stjórnarfundur Verslunarmannafélags Suðurlands haldinn þann 29. september 2014 fordæmir þá  

lítilsvirðingu, sem ríkisstjórnin sýnir lægst launaða fólki landsins, með fjárlagafrumvarpi ársins 2015. 

Meðal þeirra atriða sem harðast koma niður á þessum hópi er: 

1. Skerðing framlaga, til jöfnunar á örorkubyrði lífeyrissjóðanna. 

2. Hækkun lægra þreps virðisaukaskatts. 

3. Að ekki er staðið við framlög til VIRK starfsendurhæfingasjóðs. 

4. Aukin greiðsluþátttaka sjúklinga í læknis- og lyfjakostnaði. 

5. Skerðing framlaga til menntamála.  

6. Stytting tíma til greiðslu atvinnuleysisbóta. 

 

Stjórn VMS skorar á ríkisstjórnina að endurskoða fram komið frumvarp og hafa þá hag þeirra 

sem minnst mega sín í fyrrirrúmi. 

 

 

 

 

 

 



 

 

VM segir fjárlagafrumvarpið aðför að 

íslensku samfélagi 
 

Ályktun stjórnar og fulltrúaráðs VM–Félags vélstjóra og málmtæknimanna vegna 

fjárlagafrumvarps 2015 

Stjórn og fulltrúaráð VM telja fjárlagafrumvarp ríkisstjórnarinnar aðför að íslensku samfélagi. 

Sköttum er létt af fyrirtækjum og einstaklingum sem vel eru aflögufærir en álögur auknar á 

almennt launafólk með matarskatti og niðurskurði. Forystumenn ríkisstjórnarinnar hafa engin 

málefnaleg rök gegn gagnrýni á frumvarpið en svara þeim sem koma athugasemdum á 

framfæri með hroka og skítkasti. Afstaða þeirra lýsir vel hve illa þeir eru tengdir inn í daglegt 

líf almennings sem reynir að láta enda ná saman. 

Ljóst er að launafólk mun ekki taka á sig þessar byrðar öðruvísi en að sækja bætt kjör með 

hörku á viðsemjendur sína. Í mörgum atvinnugreinum ætti það ekki að vera vandamál miðað 

við afkomu þeirra. 

Stjórn og fulltrúaráð VM telur að launafólk eigi að standa saman og hunsa stjórnvöld, ætli þau 

að nota frumvarpið sem skiptimynt í komandi kjaraviðræðum. Í fjárlagafrumvarpinu birtist 

þjóðinni raunveruleg stefna ríkisstjórnarinnar og við henni verður að bregðast af hörku. 

Stjórn og fulltrúaráð VM telur að ríkistjórnin eigi engan annan kost í stöðunni en að 

endurskoða tekjuhlið frumvarpsins, ætli hún að hafa aðkomu að viðræðum sem ætlað er að 

tryggja hér stöðugleika. 

Helstu fórnarlömb þess óréttlætis sem boðað er í frumvarpinu með niðurskurði og auknum 

álögum eru fjölskyldur, einstaklingar og börn þeirra sem minnst hafa milli handanna. 

Við það óréttlæti verður ekki unað. 

 
 



 

 

Stjórn VR gagnrýnir fjárlagafrumvarpið 
Stjórn VR mótmælir auknum álögum á þorra launafólks sem fjárlagafrumvarp 

ríkisstjórnarinnar felur í sér og harmar framkomu stjórnvalda í garð atvinnulausra sem þurfa 

að þola skerðingu á bótarétti sínum.  

Hækkunin leggst þyngst á tekjulægri  

Hækkun á lægra þrepi virðisaukaskatts úr 7% í 12% kemur verst niður á tekjulægri heimilum 

sem þegar eru komin að þolmörkum. Launafólk með lægstu tekjurnar ver í dag 17,6% 

ráðstöfunartekna sinna í matar- og drykkjarvörur á móti 10,7% hjá þeim sem hafa hæstu 

tekjurnar, eins og sjá má á myndinni hér að neðan. 

 

Breytingarnar á virðisaukaskattskerfinu, sem ríkisstjórnin leggur nú til, leggst með næstum 

tvöfalt meiri þunga á lægsta tekjuhópinn en þann hæsta. Það er óásættanlegt.  

Koma þarf til móts við tekjulægri heimili  

Hækkun barnabóta og breytingar á vörugjöldum jafna ekki út þessa hækkun matvæla hjá 

launalægsta hópnum, eins og stjórnvöld vilja vera láta. Að auki eru fjölmargir launamenn með 



lágar- og millitekjur barnlausir eða með eldri börn á framfæri og fæstir þeirra eru tíðir gestir í 

þeim verslunum sem geta lækkað verð á sínum vörum í kjölfar afnáms almennra vörugjalda. 

Þetta er einfaldlega leikur að tölum. Miklu meira þarf að koma til svo komið sé til móts við 

tekjulægri heimili.  

Aðför að þeim sem minna mega sín  

Stjórn VR mótmælir harðlega aðför stjórnarvalda að atvinnulausum, sérstaklega þeim 

einstaklingum sem hafa verið hvað lengst án atvinnu. Skerðing á bótarétti er þungur skellur og 

kippir fótunum undan fjölda fólks. Atvinnuleysi minnkar ekki við það að velta vandanum yfir 

á sveitarfélögin.  

Þá er framtíðarstaða VIRK starfsendurhæfingarsjóðs í óvissu en ekki er gert ráð fyrir 

fjárveitingum til sjóðsins í fjárlagafrumvarpinu. Það er því ljóst að stjórnvöld munu ekki halda 

í heiðri samkomulag um að koma með fjármagn inn í sjóðinn eins og kveðið er á um í lögum 

frá árinu 2012.  

 

 


