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Vonbrigði með fjármálaáætlun fyrir árin 2017-2021 

Miðstjórn ASÍ sendi frá sér harðorða gagnrýni á þá forgangsröðun sem boðuð er í 

ríkisfjármálum á næstu árum og fram kemur í þingsályktun um fjármálaætlun fyrir árin 2017-

2021. Í þessari áætlun er hvorki að finna merki þess að efnahagsstefna stjórnvalda til næstu 

ára muni treysta efnahagslegan stöðugleika né undirbyggja félagslega velferð og aukinn 

jöfnuð í samfélaginu.  

Á undanförnum mánuðum hefur spenna í hagkerfinu farið vaxandi og leitt til uppgangs á 

vinnumarkaði. Samhliða þessu hefur slaki í ríkisfjármálum einnig farið vaxandi, en reynsla 

okkar af slíkri blöndu er ekki góð. Hún ýtir undir ofþenslu og óstöðugleika og vinnur þannig 

gegn peningamálastefnunni. Þetta mun valda auknum verðbólguþrýstingi og viðbrögð 

Seðlabanka við slíku ástandi eru einnig augljós og fyrirsjáanleg. Það má búast við hækkandi 

vöxtum og auknum þrýstingi á gengi krónunnar. Það er jafnfram ljóst hvað bíður okkar við 

enda þessara ganga, við sem þjóð höfum mikla reynslu af því að svona ástand kallar á 

einhvers konar ,,leiðréttingu‘‘ sem jafnan er mjög sársaukafull fyrir allan almenning í landinu. 

 

Samhliða þessu er gert ráð fyrir því í þessari fjármálaáætlun að misskipting verði aukin með 

því að veikja mikilvæg stuðningskerfi á borð við barna- og húsnæðisbótakerfin. Brýnar 

velferðarumbætur eins og uppbygging félagslegs húsnæðiskerfis, innleiðing nýs 

húsnæðisbótakerfis og endurskoðun almannatrygginga eru án fullnægjandi fjármögnunar í 

áætluninni.  

Ekki er tryggð nauðsynleg fjármögnun á þjónustu heilbrigðiskerfisins og lækkun á gjaldtöku 

sjúklinga. Í allt of ríkum mæli byggir framtíðarsýn stjórnvalda í velferðarmálum á þeirri 

forsendu, að jöfnun byrða eigi að afmarkast við viðkomandi hópa. Þannig á að fjármagna þak 

á útgjöld til heilbrigðismála með hækkun á almenna þjónustu, fjármagna á félagslegt 

húsnæðiskerfi og húsnæðisbótakerfi með skerðingum á öðrum þáttum velferðarkerfisins og 

breytingar á almannatryggingakerfinu eiga í of ríkum mæli að fjármagnast með auknum 

tekjutengingum. Þessi stefnumörkun stjórnvalda styður á engan hátt við þau markmið sem 

sett voru fram í rammasamkomulagi aðila vinnumarkaðarins um bætt og breytt vinnubrögð 

við gerð kjarasamninga.  

 

Alþýðusambandið hefur á undanförnum mánuðum fært rök fyrir því að ef stjórnmálakerfið 

og atvinnurekendur í landinu hafa raunverulegan áhuga á því að hér verði til nýtt 
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samningalíkan þurfi að horfa til fleiri þátta en bara samskipta milli aðila vinnumarkaðar. 

Verkalýðshreyfingin er alveg meðvituð um mikilvægi þess að finna aðrar leiðir í þeim 

samskiptum, bæði innbyrðis og við okkar viðsemjendur. Við höfum í því sambandi verið að 

horfa til hinna Norðurlandanna, einkum Danmerkur, Noregs og Svíþjóðar, um fyrirmyndir. Í 

þeirri vinnu og umræðu hefur það orðið æ ljósara að eitt af því sem aðskilur íslenska 

samningamódelið frá því Norræna eru samskiptin við stjórnvöld.  

 

Alþýðusamband Íslands hélt nýverið upp á 100 ára afmæli sitt og hefur af því tilefni verið að 

rýna í fortíðina og skoða stöðu og hlutverk ASÍ í mótun samfélagsins. Íslenska 

samningamódelið hefur verið að þróast yfir mjög langan tíma og eitt af þeim atriðum sem 

einkennir það eru bein afskipti verkalýðshreyfingarinnar, einkum ASÍ, af mótun 

velferðarkerfisins. Það dylst engum sem skoðar þróun velferðarkerfisins hversu greinileg 

fingraför hreyfingarinnar eru í þróun þess. Alþýðusamband Íslands telur afar mikilvægt að 

halda í það þríhliða samkomulag verkalýðshreyfingar, atvinnurekenda og stjórnvalda sem 

verið hefur við gerð kjarasamninga.  

 

Á undanförnum vikum hafa viðræður verið í gangi um þessi samskipti, en ASÍ hefur verið 

þeirrar skoðunar að til þess að styðja við bakið á samningsaðilum í viðleitni þeirra við að ná 

samkomulagi um nýtt og breytt samningalíkan hefði verið upplagt að leggja upp með 

sókndjarfa fjármálaáætlun til næstu 5-10 ára þar sem velferðar- og félagskerfið verði fært til 

þess sem best þekkist meðal hinna Norðurlandanna. Félagsmenn okkar spyrja okkur ítrekað 

og með réttu, þegar við erum að kynna Norræna samningalíkanið, en hvað með Norrænu 

velferðina? Hér á ég við um húsnæðismálin, einkum þeirra tekjulægstu, heilbrigðismálin, 

bæði þjónustu og gjaldtöku, öldrunarmálin, bæði búsetu og þjónustu, menntamálin, einkum 

annað tækifæri til náms þeirra sem minnsta menntun hafa og almannatryggingakerfið, bæði 

að draga úr óhóflegum tekjutengingum og því mikilvæga verkefni að koma á 

starfsgetumatskerfi. Það gefur augaleið að til að mæta brýnum þörfum þessara lykilkerfa 

velferðarinnar þarf mikla fjármuni sem að hluta til verða að koma með nýrri skattlagningu og 

að hluta til með því að auka hér verðmætasköpun á næstu árum. Um það þarf þjóðin að 

sameinast. Þessi fjármálaáætlun sem lögð hefur verið fram svarar þessum stóru áskorunum 

að mjög litlu leiti. Það er miður, því verkalýðshreyfingin mun ekki sætta sig við að stjórnvöld 

skili auðu og leggi enn og aftur byrðarnar á herðar launafólks.  
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