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Velferð 

Hver eru brýnustu verkefnin í velferðar- og 

heilbrigðismálum? 

Hver eru næstu skref í húsnæðismálum, í ljósi þeirra tillagna 

sem ASÍ hefur lagt fram? 
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Hver eru brýnustu verkefnin í velferðar- og 

heilbrigðismálum? 

Borð 9 

Opinber útgjöld “ríkið“ Heilbrigðiskerfis-kostnaður Forvarnir 

Aukið skatttekjur til þess að 
auka tekjur ríkisins 

Jafnrétti til heilbrigðisþjónustu 
óháð fjárhag og búsetu 

Tryggja öllum aðgengi að hollu 
og næringarríku fæði (ekki 248 
kr. leiðin) 

Breytt forgangsröðun 
velferðarkerfið er þjónusta ekki 
kostnaður 

Frí heilsugæsla Þjónustan hjá sama aðila 

Endur “forgangsröðun“ á 
fjármagni 

Tryggja öllum heilsugæslulækni Taka upp íþróttastyrki til allra – 
tekjutengt 

Þrýsta á stjórnvöld að auka 
framlög til heilbrigðis og 
velferðarmála 

Gera öllum kleift að leita 
lækninga 

Taka upp íþróttastyrki á 
landsvísu á ungmenni 

Bæta heilbrigðiskerfið 
fjárhagslega 

Tryggja öllum jafnan aðgang að 
heilbrigðisþjónustu 

Hvetja til hreyfingar og 
íþróttaiðkunar 

Byggja nýjan spítala Lækka kostnaðarhlutdeild 
heimila í heilbrigðisþjónustu 

Forvarnir í formi heilsueflingar 
og hreyfingu 

Byggja nýjan spítala 
(Landspítala) 

Kostnaðarþátttaka í 
heilbrigðiskostnaði 

Efla kynningu til forvarna 

Sjúkrastofnanir sem eru 
vænlegri til lífs og heilsu 

Mikið að fjöldi fólks nýtir ekki 
heilbrigðisþjónustu; fátækt 

Félagsleg forgangsröð (ný 
ríkisstjórn) 

Auka stuðning við ungt fólk sem 
er að koma úr skóla 

Minnka greiðsluþátttöku 
sjúklinga 

Veikinda dagar fyrir aldraða 
foreldra “fjölskylduábyrgðar“ 
maki, foreldrar, börn 

Auka félagslegt húsnæði Jafna greiðslu sjúklinga Auka hluta íþrótta og annarra 
hreyfingar barna í leik- og 
grunnskólum 

Eyða tíma milli fæðingarorlofs 
og leikskóla 

Lyf fyrir sjúklinga sem þurfa að 
taka lyf alla ævi verði ókeypis 

Draga úr félagslegri og 
fjárhagslegri einangrun – ekki 
síst einstæðra erlendra mæðra 

Fæðingaorlof feðra lagað Lækka lyfjakostnað einstaklinga  

Brúa bilið frá fæðingarorlofs til 
leikskóla 

Grunngjöld (hámark) verði sett 
í heilbrigðismálum 

 

Félagslegt húsnæði á 
viðráðanlegu verði 

Lækkun kostnað fyrir sjúklinga  

 Lækka komugjöld lækna  

 Komugjöld í heilbr.kerfinu verði 
lækkuð 

 

 Draga þarf úr kostnaði sjúklinga 
í heilbrigðiskerfinu 

 

 Fjölga heimilislæknum  

 Hámarksgreiðslu náð fyrr  

 Taka á mismunum 
minnihlutahópa 

 

 “Hækka“ og jafna gjöld  
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 Heilbrigðiskostnaður miðist við 
fjölskyldu ekki einstakling 

 

 Hámark greiðsluþátttöku pr. 
Fjölskyldu 

 

 Skapa skilyrði til að læknar 
haldist í landinu 

 

 Halda læknum í landinu  

 Halda læknum í landinu =laun 
og tækjakostur í lagi 

 

 Að hægt sé að kaupa af sér 
biðlista til lækninga  neikvætt 

 

 Ferðakostn. t.d. v. 
Læknir/aðgerða 

 

 Heilsueflingar móttaka á 
heilsugæslu 

 

 Bæta læknisþjónustu á 
landsbyggðinni 

 

 Dýrt að sækja þjónustu frá 
landsbyggðinni 

 

 Efla „VIRK“ 
Stjórnvöld standi við samning 
um framlag  

 

 Ríkið standi við loforð um 
framlag til VIRK 

 

Menntun Jaðarhópar standa vörð  

Auka stuðning við verkmenntun 
auka í sjóði til fullorðinsfr. 

Þarf að gæta hagsmuna 
aldraðra og öryrkja margir illa 
staddir 

 

Jafnrétti til náms óháð fjárhag 
og aldri 

Meiri úrræði í húsnæðismálum 
aldraða 

 

Fjárhagsaðst – menntun 
áhugavert t.d. Hafnarfj.  

Tekjutenging ellilífeyris frá TR  

Fjarskipti – internet Ekki tekjutengja dvöl 
eldriborgara á hjúkrunardeild 

 

Tryggð verði menntun í 
fullorðinsfræðslu 

Eldriborgarar og öryrkjar fylgi 
hækkunum lægstu launa í 
krónutölu 

 

Símenntun – raunfærnimat 
VIRK 

Auka lífsgæði öryrkja og 
aldraðra 

 

Félagsleg úræði menntun Banna tekjutengingu  

Tryggja jafnan rétt til náms 
óháð aldri 

Styrkja félagslega þjónustu fyrir 
aldraða 

 

Viðurkenningu atvinnurekenda 
á raunhæfnimat og 
námskeiðum 
=launahækkun/umbun 

Leiðrétta kjör öryrkja og 
aldraðra 

 

Auka styrki til menntunar og 
niðurgreiðslu frá 
fyrirtækjum/sjóðum 

Koma í veg fyrir einangrun 
aldraðra millibil 

 

 Lengja verkefni „Starf“ –  
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þjónustu við atvinnulausa 

 Atvinnuleysistryggingasjóð til 
verkalýðshreyfingarinnar 

 

 
Samantekt 1. umferðar 
Vandamál aukinn kostnaður er orðinn mikill og erfitt aðgengi að heilbrigðisþjónustu.  
Passa upp á minnihlutahópa. Mikilvægi menntunar og glervarnir styðja. 
 
Samantekt 2. umferðar 
Lækka kostnað sjúklinga í heilbrigðisþjónustu og auka aðgengi.  
Bæta hag öryrkja og aldraðra. Hækka frítekjumark viðmið áður en lífeyrissjóður skerðist 
Tekjur öryrkja skerðast við 67 ára aldur – mjög óeðlilegt. 
 
Samantekt 3. umferðar 
Mikilvægi Starfs. Mikilvægi Virks. Jafnrétti til menntunar og heilbrigðisþjónustu. 
 
Samantekt 4. umferðar 
Jafnrétti til náms skiptir miklu máli og símenntun. Byggja nýjan spítala, það sé til að koma 
okkur yfir þröskuld til að halda heilbrigðisfólkinu í landinu.  Forvarnir gleymast – ekki mjög 
mikilvægar. 
 
Samantekt 5. umferðar 
Rétt forgangsröðun. Forvarnir. Jafnrétti til náms. Heilbrigðismál og velferðarmál í dag eru á 
rangri leið. 
 
Samantekt 6. umferðar 
Mikið rætt um hvernig hægt er að auka tekjur ríkisins til að standa undir t.d. 
heilbrigðiskerfinu 

 

Borð 11 

 
Almannatryggingar Fjölskyldumál Framfærsla/félagslegt réttlæti 

Bæta þarf kjör aldraðra og 
öryrkja 

Brúa bilið milli fæðingarorlofs 
og leikskóla 

Lækka húshitunarkostnað á 
köldum svæðum 

Efla þjónustu við eldri borgara Fjölskyldan  skólar 
-samstarf- 

Réttlátari skattkerfi 

Vantar fleiri öldrunarheimili Samræma starfsdaga í skóla Tryggja öllum lágmarks 
þjónustu. Óháð fjármagnsgetu 

 Hækka tekjumörk á 
fæðingarorlofi 

Skilgreina grunnþjónustu/þarfir 
og hún gerð gjaldfrí 

 Ekki bara vetrarfrí í skólum 
heldur líka á vinnumarkaði 

Að hægt verði að lifa af 
lágmarkslaunum/bótum 
framfærsluviðmið 

 Leikskólar loki ekki á sumrin Lágtekjumörk 

 Brúa bilið milli fæð.orlofs og 
(dagforeldra) leikskóla – lengra 
fæð.orlof og lægri 

Tryggja lágmarkslaun sem allir 
geta lifað af 
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leikskólaaldur 

 Ungbarnaleikskóla í staðinn 
fyrir dagforeldra 

Hærri laun! 

 Betri stuðningur við fjölskyldur 
óháð tekjum 

Efla heilsugæslu út á landi 

 Lækka kostnað foreldra til 
kaupa á dagforeldri 

 

 Lengja fæðingarorlof  

Menntunarmál Velferð og vinna Heilbrigðismál 

Styðja við fólk sem hefur dottið 
úr námi 

Flýtt starfslok  hækkun 
lífeyristöku 

Auka niðurgreiðslur til 
fullorðinna vegna t.d. 
tannlækninga og 
sálfræðiþjónustu 

Auka verkmenntun Styttri vinnutíma Auka kostnað ríkisins vegna 
tannlækninga barna allt að 18 
ára  

Aukin menntun af öllum toga 
bætir kjör.  
Starfsmenntun-símenntun –
raunfærnimat 

Styttri vinnutíma Ódýrari tannlæknakostnað 

Auka framboð starfstengdrar 
menntunar 

Styttri vinnuviku! Auka kostnaðarþátttöku 
opinberra aðila 
v/tannlækningaþjónustu 

 Starfslok. Sveigjanlegri 
vinnutími 

Afsláttarkort gildi 12 mánuði en 
ekki frá áramótum til áramóta! 

 Veikindi barna verði veikindi 
fjölskyldumeðlima 

Huga að bættri heilsugæslu og 
ekki sameina úti á 
landsbyggðinni 

 Skilgreina „grunn“ 
heilbrigðisþætti 

Lagfæra þarf aðbúnað og kjör 
fólks í heilbrigðisþjónustu. Hlúa 
að því sem við höfum 

 Bæta þjónustu við geðheilbrigði Draga úr kostnaði sjúklinga 

 Auka valkvæðni heilsutrygginga 
hjá lífeyrissjóðum, t.d. 
tannlækningar 

Tekjuskerðingar í 
tryggingakerfinu 

 Skoða aðkomu lífeyrissjóða að 
byggingu sjúkrahúss 

Fæðingarþjónusta á 
landsbyggðinni 

 Afnema skatta af greiðslum úr 
sjúkrasjóðum. S.s. 
krabbameinsskoðun 

Velferð eldri borgara – aukin 
úræði 

  Byrja byggja nýjan landspítala 

  Höfnum tvöföldu 
heilbrigðiskerfi 

  Hámark gjalda v/veikinda þ.m.t 
tannlækninga 

  Ókeypis þjónusta og lyf fyrir 
krabbameinssjúkl. 

  Minnka kostnaðarþáttt. 
Almennings í heilbrigðiskerfinu. 
Nota skattana rétt 

  Samræma alla greiðsluþátttöku 
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heilbrigðiskerfisins 

  Lækka kostnað sjúklinga í 
heilbrigðismálum 

  Heilbrigðiskerfi sem allir hafa 
efni á að nota! 

  Lækkum kostnaðar í 
heilbr.kerfinu 

  Læknisþjónusta verður að efla 
og gera öllum kleift t.d. 
öryrkjum og öldruðum. Efla 
tækjakaup t.d. heyrnatæki og 
gleraugu 

  Launamál heilbrigðisstétta 
verði þannig að stéttirnar 
haldist í landinu 

  Auka öryggi sjúklinga með 
fjölgun lækna 

Byggðamál  Tryggja öllum sjúkraþjónustu 

Jöfnun þegnanna í þjóðfélaginu 
burt séð frá búsetu, menntun 
og heilbrigðismál 

 Þak á lækniskostnað hjá 
langveikum t.d. 
krabbameinssjúkl. 

Hafa flugvöllinn þar sem hann 
er vegna öryggi 
landsbyggðarinnar 

 Bæta stöðu þeirra sem greinast 
t.d. krabbamein – greiða ekki 
kostnað 

Tryggja öllum örugga 
heilbr.þjónustu óháð búsetu 

 Tryggja öllum 
heilsugæsluþjónustu á 
eðlilegum tíma 

  Það á ekki að vera til eitthvað 
sem heitir „komugjöld“ 

 

Samantekt 1. umferðar 
Borðið leggur áherslu á að öllum skuli tryggður réttur til mannsæmandi lífs. Því þarf að draga 
úr kostnaðarþátttöku í heilbrigðiskerfinu og veita öllum jafnan rétt til menntunar. Auk þess 
þarf að bæta samræmingu fjölskyldu og atvinnulífs. 
 
Samantekt 2. umferðar 
Tryggja þarf öllum rétt til mannsæmandi lífs. Kostnaðarþátttaka í heilbrigðiskerfinu er 
óásættanlega mikil. Framangreint er unnt að fjármagna með réttlátara skattkerfi. Styttri 
vinnuviku  aukin afköst. Jafn aðgangur að heilbrigðiskerfinu fyrir alla er mannréttindamál.  
 
Samantekt 3. umferðar 
Það þarf að tryggja öllum rétt til mannsæmandi lífs áháð efnahag og búsetu. Draga úr 
tekjutengingum í kerfinu. Afnema skattskyldu af styrkjum úr sjúkrasjóðum og eins þarf 
verkalýðshreyfingin að huga að byggðamálum í kjarasamningum með tilliti til grunnþjónustu 
eins og barnsfæðingu  frídagar. 
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Samantekt 4. umferðar 
Hópurinn hafnar tvöföldu heilbrigðiskerfi og telur það mannréttindi að allir hafi jafnan 
aðgang að kerfinu óháð efnahag og búsetu. Auðvelda þarf fólki að samræma fjölskyldu- og 
atvinnulíf, t.d. stytta vinnuviku og endurskoða dagvistunar- og leikskólamál. 
  
Samantekt 5. umferðar 
Jafn aðgangur allra að heilbrigðiskerfi óháð efnahag og búsetu eru sjálfsögð mannréttindi. 
Hópurinn hafnar tvöföldu heilbrigðiskerfi. Útvíkka þarf veikindarétt vegna lélegrar 
grunnþjónustu. Ekki gleyma gamla fólkinu!!! 
 
Samantekt 6. umferðar 
Það eru sjálfsögð mannréttindi að eiga jafnan aðgang að heilbrigðiskerfinu óháð efnahag og 
búsetu. M.ö.o. hópurinn hafnar öllu tvöföldu heilbrigðiskerfi. Hópurinn vill hafa flugvöllinn á 
sínum stað vegna nálægðar við (nýjan) landspítala.  
 
 

Borð 13 

Skattar Stefna Réttlæti 

Efling innheimtu á svörtu 
skattfé 

Sameina elli + barnaheimili Jöfn aðkoma allra að 
heilbrigðiskerfi 

Réttlátara skattkerfi Velferð fyrir alla!!! Ekki bara 
suma 

 

Sköttum sé ráðstafað með 
réttlátari hætti 

Við höfnum með öllu tvöföldu 
heilbrigðiskerfi á Íslandi – fyrir 
hina ríku og „hina“ 

 

Afnema tekjutengingu á lífeyri Höfnum tvöföldu 
heilbrigðiskerfi 

 

Afnema skerðingar á ellilífeyri Setja sér langtímamarkmið  

Skattlaus ellilífeyrir Sjúkrasjóður 
verkalýðsfélaganna afskrifast 
ekki á eftirlaunaaldri 

 

Afnema skatta af ellilífeyri og 
hækka laun heilbrigðisstétta 

  

Aukið fjármagn inn í 
heilbrigðiskerfið 

  

Öldrunarmál Kjaramál – betri kjör – betri 
þjónusta 

Efla heilsugæsluna 

Vantar hjúkrunarheimili Ef VSK hækkar, hækki 
persnónuafsl. m.v. meðaltekjur 

Heimilislæknar  
tilvísunarkerfi 

Tryggja öldruðum áhyggjulaust 
ævikvöld 

Ríki og stéttarfélög samræmi 
viðmið lágmarksframfærslu 

Tryggja öllum jafnt aðgengi að 
læknisþjónustu 

Undirbúa okkur fyrir mikla 
„öldrun“ þjóðarinnar 

Bæta kjör fólks Auka heilbrigðisþjónustu í 
hverjum landshluta 

Umönnun aldraða Laun heilbrigðisfólks Koma á fjarlæknisþjónustu í 
gegnum netið til að lækka 
kostnað og auka aðgengi 
landsbyggðar 

 Betri kjör fyrir allt Versnandi þjónusta á 
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heilbrigðisfólk landsbyggðinni 

  Fjölga heimilislæknum 

  Betra aðgengi að 
læknisþjónustu 

  Efla heilsugæslu 

Kostnaður í heilbrigðiskerfinu Starfsumhverfi Menntun 

Auka fjármagn í 
heilbrigðiskerfið 

Aðlögun að eftirlaunum Vinna metin til menntunar 

Lækka verð á heyrnatækjum Réttlátari læknisþjónustu Brjóta múra milli formlega og 
óforml. skólakerfis. Meta milli 
kerfa 

Afsláttamiðar fyrir tannlækna 
og sérfræðiþj. Fyrir lágt launaða 

Á að skikka lækna sem hljóta 
ókeypis menntun á Íslandi til að 
vinna tiltekinn tíma á Íslandi 
eftir nám? 

Auka möguleika til náms 

Einfalda Tryggingastofnun og 
greiðslur frá þeim 

Góð starfsaðstaða í 
heilbrigðiskerfinu  

Iðnám sé klárað í skólanum  

Tannlæknakostnað þak Auka skilvirkni gagnvart 
sjúklingum 

Endurtökupróf í 
Fjölbrautakerfinu  til að 
minnka brottfall (mega kosta 
pen) 

Breyta lyfjalögum þannig að 
hægt sé að skila lyfjum úr 
óopnuðum umbúðum 

Auka framleiðslu lækna í 
Læknadeild HÍ 

Afturkalla það að hámarksaldur 
framhaldsskóla sé 25 ára 

Hámarka kostnað sjúklinga 
(fjölsk.) (lækna og lyfja) 

Halda læknum á landinu  Ekki fækka framhaldsskólum 

Kostnaður sjúklinga sé 
lágmarkaður 

Halda læknunum okkar í 
landinu  

Jöfn aðkoma að menntun óháð 
aldri 

Lækka þátttöku í lyfjakostnaði Finna leiðir til að halda 
læknunum okkar 

Ekki aldurtengja nám 

Lágmarka kostnað einstaklinga í 
krabbameinslækningum 

Búa betur að læknum Höfnum skólagjöldum í 
framhaldsskólum 

Lækka kostnaðarþátttöku 
sjúklinga 

Bæta kjör og starfsumhverfi 
heilbrigðisstarfsfólks 

 

Ódýra/ókeypis nauðsynlega 
læknisþjónustu 

Betri aðstaða. Nýtt sjúkrahús  

Lækka greiðsluþátttöku 
einstaklinga í 
heilbrigðisþjónustu 

Nýjan spítala  

Samræma kostnað Nýr landspítali   

 Byggja við Borgarspítala í stað 
nýs spítala 

 

 Nýtt sjúkrahús  

 Miklu betri heilbrigðisþjónustu   

 Nýta húsnæði á landsbyggð og 
létta á sjúkrahúsum í Reykjavík 

 

Vinnuvernd Endurhæfing Forvarnir 

Fræðsla um vinnuvernd í 
grunnskólum 

Virk sérúrræði. Víkka starfssvið 
til að halda t.d. ungu fólki á 
vinnumarkaði 

Forvarnir 
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Viðurkenningu á 
atvinnusjúkdómum – 
vitundarvakning 

Einfaldara kerfi Efla forvarnarstarf aukið 
framlag 

Aukna vinnuvernd fjölga 
eftirlitsmönnum 

Vaxandi atvinnul. (langtíma) 
úrræðaleysi. Skortur á samstarfi 
milli kerfa 

 

 
Samantekt 1. umferðar 

1. Höfnum tvöföldu heilbrigðiskerfi 
2. Við krefjumst þess að það verði ráðist í byggingu nýs sjúkrahús 
3. Uppbygging á grunnþjónustu: efla heilsugæsluna og fjölga heimilislæknum 
4. Lækka kostnaðarþátttöku sjúklinga 

 
Samantekt 2. umferðar 
Hámarka kostnað sjúklinga (fjölskyldu + heimili) á lyfja og læknakost. Eitt kort per. 
fjölskyldu/heimili. Afnema skerðingar ellilífeyri. Afturkalla hámarksaldur í framhaldsskólum. 
 
Samantekt 3. umferðar 
Leggja meiri áherslu á heilbrigðisþjónustu með byggingu nýs sjúkrahúss og þar með bætist 
þjónusta við sjúklinga. Jafnara aðgengi að menntun. Afnema skerðingu/tekjutengingu 
ellilífeyris. 
 
Samantekt 4. umferðar 
Nýta húsnæði á landsbyggðinni og létta á sjúkrahúsum í Reykjavík. Einnig að byggja við 
Borgaspítalann í stað nýs spítala. Höfnum tvöföldu heilbrigðiskerfi og afnema skerðingu 
lífeyris. Jafna heilbrigðisþjónustu í hverjum landshluta þar með er öllum tryggt jafnt aðgengi  
Mikilvægt er líka að einfalda greiðslur/kerfið hjá Tryggingastofnun. 
 
Samantekt 5. umferðar 
Mikilvægt er að bæta kjör og starfsumhverfi heilbrigðiskerfisins. Það gerir fólkinu kleift að 
koma tilbaka (meira heillandi). Mikilvægt er að horfa lengra fram í tímann en 4 ár (eitt 
kjörtímabil), setja sér langtímamarkmið.  Gera fólki kleift að aðlaga sig að eftirlaunum – 
minnka starfshlutfallið hægt og rólega.  
 
Samantekt 6. umferðar 
Miklir fjármunir liggja í svartri starfsemi sem þarf að innheimta og þá fjármuni er hægt að 
nýta til að byggja upp kröftugra heilbrigðiskerfi. Jöfn aðkoma að heilbrigðisþjónustu óháð 
tekjum og búsetu. 
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Borð 15 

 
Jafnt aðgengi til náms Fordómalaus 

heilbrigðisþjónusta 
Gjaldtaka og aðgengi 
heilsugæsla og sjúkrahús 

Fría leikskóla Spítalar verði starfshæfir og 
tækjakaup ekki fjármögnuð 
með fjárframlagi einstaklinga 

Fjölga valkostum í 
læknisþjónustu á sviði 
heilsugæslunnar 

Almennt aðgengi að skólagöngu Efla heilbrigðiskerfið Öruggt heilbrigðiskerfi óháð 
búsetu 1. Aðgengi og kostnað 
2. Tæki og búnað 

Efling raunfærnimats Byggja landspítala Tannréttingar fríar fyrir 18 ára 
og yngri 

Menntun ungra karla sem hafa 
flosnað úr námi 

Gera heilbrigðisþjón. 
Gjaldfrjálsa 

Gjaldfrjáls heilbrigðisþjónusta  

Gera nám eftirsóknarverðara 
fjölga möguleikum í námi 

Hækka laun 
heilbrigðisstarfsfólks 

Tryggja með lögum að börn og 
unglingar fái alla 
heilbrigðisþjónustu (tannl. o.fl.) 

Samning við lækna í námi frír 
skóli, gegn t.d. 3 ára 
vinnuframlagi 

Viðhalda sjúkrahúsum á 
landsbyggðinni 

Ókeypis tannlækn. fyrir börn  

Styrkir til náms ekki lán til 
endurgr.  

Ekki sameina um of 
heilsugæslun 

Afnema komugjöld 

Lækka skráningargjöld í 
framh.skólum og háskólum 

Tryggja öllum aðgang að 
heilbrigðisþjónustu  

Lækkun eða afnám komugjalda 
á sjúkrahús 

Frítt í leikskóla fyrir 2-5 ára Efla mikið geðhjálp Fella niður komugjöld 

Fella niður skráningargjöld í 
háskóla og framhaldsskóla 

Ekki mismuna sjúklingum eftir 
sjúkdómum 

Lækka komugjalda á 
heilsugæslu 

Fæði í skólum frítt hjá ungu 
fólki 

 Efla heilsugæslu 

  Efla heilsugæslu 

Lækka lyfjakostnað Forvarnir Lækka virðisaukaskatt á 
nauðsynjum 

Lægra lyfjagjald á sjúklinga Læknar geti ávísað á hreyfingu 
á fyrri stigum veikinda 

Afnema gjöld og tolla á matvæli 
sem teljast holl 

  Auðvelda aðgengi að 
heimilislæknum 

  Aðgangur fyrir alla að 
heilsugæslu 

  Jafnan aðgang að 
heilbrigðiskerfi 

Aukin þátttaka í lyfjakostn.  
Vegna alvarlegra sjúkdóma 

Frítt í íþróttir fyrir grunn-og 
framhaldsskólafólk 

Fella vax af barnabókum 

Berjast fyrir lækkun lyfja- og 
lækniskostnaði 

 Ekki vsk hækki á matvæli 

Þátttaka í lyfjakostnaði verði 
aukin  

  

Gjaldfrjáls lyf fyrir dagsjúklinga   

Málefni útlendinga Húsnæðisöryggi  Efla öldrunarþjónustu  

ASÍ beiti sér fyrir átaki gegn 
fordómum í garð erlendra 

Efla kaupleigukerfið Meiri þjónustu fyrir aldraða 
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borgara 

 Húsnæðismál. Allir eiga að eiga 
auðvelt að hafa þak yfir höfuðið 

Efla öldrunarþjónustu  

 Félagslegt húsnæðiskerfi Ríkið reki hjúkrunarheimili  

 Auka aðgang að húsnæði, 
félaglegu – leiguhúsnæði 

Hærri daggjöld til 
hjúkrunarheimila 

 Afnema verðtryggingu  

Einföldun tryggingakerfisins   

Almannatryggingar og greiðslur 
úr lífeyrissjóði  
skerði ekki hvort annað 

  
 
 

Að lífeyrissjóðsgreiðslur dragist 
ekki  frá ellilífeyri 

  

Bæta kjör öryrkja og aldraða   

Draga úr tekjutengingum í 
alm.tryggingum gagnvart 
líf.greiðslum 

  

Einfalda tryggingakerfið   

 

Samantekt 1. umferðar 
Rædd um fría tannlæknaþjónustu og komugjalda á heilsugæslu og spítala. Lyfjakostnaður 
þarf að lækka. Efla heilsugæslu. Menntamál: jafnt aðgengi til náms. 
 
Samantekt 2. umferðar 
Aðallega umræða um heilbrigðis og menntamál. Gjaldtaka ofarlega á blaði, tölvu. Stuðningur 
við gjaldfrjálsa komu á heilsugæslu. Fyrst og fremst aldraðir og börn. Einnig komu fram 
hugmyndir um námsstyrki og niðurfellingu skráningargjalda.  
 
Samantekt 3. umferðar 
Efla heilbrigðiskerfið – viðhalda sjúkrahúsum á landsbyggðinni. Einfalda tryggingakerfið.  
Að lífeyrisgreiðslur dragist ekki frá ellilífeyri. Draga úr kostnaði fólks með alvarlega sjúkdóma. 
Börn og unglingar fái ókeypis heilbrigðisþjónustu s.s. tannlækningar. 
 
Samantekt 4. umferðar 
Efla heilbrigðiskerfi: innviði (tæki og þjónustu). Minnka kostnaðarþátttöku sjúklinga. Efla 
öldrunarþjónustu þ.e. sjálfa þjónustuna við aldraða og tryggja ódýrt húsnæði.  
Samantekt 5. umferðar 
Töluverð umræða um útlendinga og fordóma, skiptar skoðanir. Rætt um íslenskukennslu, 
hvort verkalýðshreyfingin geti beitt sér eitthvað í þessum málaflokki. Rætt um 
heilbrigðiskerfið, miklar áhyggjur af þróun mála þar, kostnaðarþátttöku sjúklinga, fækkun 
lækna og skorti á heimilislæknum. 
 
Samantekt 6. umferðar 
Ósamræmi í kostnaði innan heilbr.kerfisins vegna einstaklinga – innan – utan – 
sjúkrastofnanna. Erlent vinnuafl stendur ekki jafnfætis Íslendingum á vinnumarkaði. Nauðsyn 
á íslenskukennslu frá atvinnurekendum til þátttöku í kostnaði. Verkalýðshreyfingin kynni 
þeim réttindi og skyldur á vinnustöðum 
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Atkvæði (10 stig eða fleiri) af borðum:  9 – 11 – 13 - 15 

22 Byggja landsspítala 

22 Nýr "Landspítali" 

15 Heilbrigðiskerfi sem allir hafa efni á að nota 

14 Höfnum tvöföldu heilbrigðiskerfi 

14 Réttlátara skattkerfi 

14 Tryggja öllum jafnt aðgengi að læknisþj. 

13 Aukið skatteftirlit til að auka tekjur ríkisins 

13 Jafnrétti til heilbr.þjón. á Íslandi óháð fjárhag og búsetu 

13 Jafnrétti til náms. Óháð fjárhag og aldri 

13 Lækka kostnaðarhlutdeild heimila í heilbrigðisþjónustu 

13 Veikindagur - tengist fjölskyldurábyrgð, maki, foreldrar, börn 

12 Fría heilsugæslu 

12 Halda læknum í landinu 

12 Lengja verkefni STARFs við atvinnulausa 

10 Bæta kjör og starfsumhverfi heilbrigðisfólks 

10 Frítt í leikskóla fyrir 2-5 ára 

10 Færa atvinnuleysistryggingasjóð til verkalýðshreyfingarinnar 

10 Halda læknum í landinu = laun og tækjakostnaður í lagi "hækkun framlaga til heilbrigðis og velferðarmála" 

10 Höfnum tvöföldu heilbrigðisþjónustu  
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Hver eru næstu skref í húsnæðismálum, í ljósi þeirra tillagna 

sem ASÍ hefur lagt fram? 

Borð 10 

Fjármögnun Leiguverð/Bætur Verkó/Framboð 

Ríkið axli ábyrgð á jöfnum 
tækifærum á húsnæðismarkaði 

Örugg leiga Auka framboð á leiguhúsnæði 

Greiðslumat taki núv. 
húsnæðiskostnað umsækjenda 
með í reikninginn. t.a.m. 
leigugreiðslur 

Byggja fyrir eldri borgara þá 
losnar húsnæði 
 

Húsnæðissamvinnufél. 
Byggingafélag verkamanna 

reyndist vel 

Takmarka erlent fé á 
húsnæðismarkaði 

Leiguverð í takt við kaupmátt 
Endurreisa 

verkamannabústaðakerfð 

Hver á að fjármagna kerfið. 
Opinbera? Lífeyrissjóðir? 

Húsaleigubætur hækki í 
samræmi við hækkun 
leiguverðs 

Endurvekja „Verkó“ 

Semja við lífeyrissjóðina um 
fjármögnun leiguíbúða. Tryggja 
þeim ásættanlegan arð. 
ríkistryggt. Þarf að breyta 
lögum um lífeyrissjóði 

Tengja húsaleigubætur við 
íbúðakostnað 

Lágt lóðaverð stöðugt framboð 
á lóðum 

Val um lánaform. Verðtryggt, 
óverðtyggt, blandað 

Hærri húsaleigubætur Húsnæðisleigufélög 

Jafna byggingakostnað óháð 
búsetu 

Gera húsaleigubætur 
jafnréttháar vaxtabótum 

Möguleiki á stofnun leigufélags 

Krafa greiðsluviðmiða í 
húsnæðismálum verði tekin til 
endurskoðunar 

Regluverk Ungt fólk 

Nothæfur gjaldmiðill Nýta autt húsnæði Auðvelda fyrstu kaup á íbúð 

 
Þessi hugmynd er niðurgreiðsla 

á launum 
Veita hagstæð lán til þeirra sem 

kaupa/byggja í fyrsta skipti. 

 

Tryggja þarf lágan kostnað við 
rekstur húsnæðiskerfa 

Gera fólki auðveldara að 
eignast húsnæði 

 

 
Setja mörk á hvað má byggja 
dýrt húsnæði á hverjum stað 

Taka upp skyldusparnað 

 

Berjast gegn skammtímaleigu á 
íbúðarhúsnæði s.s. vikuleigu 

Skattfrjálsan sparnað til fyrstu 
húsnæðiskaupa 

 

Kapítalistmann burt! 

Vandi barna og unglinga sem 
fara  milli skóla og skólahverfa 
vegna þess að foreldri fær ekki 
lengri leigu 

Vinna gegn svartri leigu 

 
Setja raunhæf lög um 
leigumarkaðinn 

Möguleikar ungs fólks við að 
koma sér upp húsnæði 
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 Stuðla að blandaðri byggð  

 
Rýmka reglur vegna 
byggingareglna „ódýrara 
húsnæði“ 

 

 
Breyting á byggingareglugerð. 
Hægt að byggja ódýrar. 

 

 
Gera kröfur um skynsamlegt 
byggingarlag 

 

 
Möguleikar eldriborgara að búa 
sem lengst í eigin húsnæði með 
nauðsynlegum lagfæringum 

 

 
Fella niður gatnagerðargjöld á 
félagslegar íbúðir 

 

 

Skylda skráningu á 
húsaleigusamningum (virkt 
eftirlit stjórnvalda) Hjá 
sýslumönnum landsins 

 

 

Samantekt 1. umferðar 
Endurreisa Verkó, tryggja möguleika á fyrstu kaupum. Hærri húsaleigubætur. Raunhæfari og 
skýrari reglur um leigumarkað og byggingamarkað. Gamla fólkið – byggja undir það. 
 
Samantekt 2. umferðar 
Húsnæðisleigufélög. Efla öryggi leigjenda með langtímaleigu og raunhæfu leiguverði. 
Auðvelda fyrstu kaup m. skyldusparnaði og eða afslætti (skatta). 
 
Samantekt 3. umferðar 
Efla sparnað ungs fólks til húsnæðiskaupa með skattaívilnunum og skyldusparnaði. Byggja 
ódýrara húsnæði, laga regluverk. Sanngjörn verðtrygging. 
 
Samantekt 4. umferðar 
Endurreisa skyldusparnaðarkerfið. Skýr krafa að ríkið axli ábyrgð en velti henni ekki yfir á 
aðra. 
 
Samantekt 5. umferðar 
Auka öryggi á leigumarkaði og reyna að útrýma svartri leigu. Hert eftirlit og skráning. Ríkið 
axli ábyrgð á jöfnum kjörum. Auðvelda kaup á fyrstu íbúð. 
 
Samantekt 6. umferðar 
Taka upp skyldusparnað á ný. Kerfið virkar ekki og þarf nothæfan gjaldmiðil. Leiguverð er of 
hátt og ekki í takt við kaupmátt. Endurreisa þarf verkamannabústaðina. 
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Borð 12 

Danska leiðin/húsnæðisfélög Breytileg byggingareglugerð Taka upp skyldusparnað 

Leiga gangi upp í kaupverð af 
leiguíbúð 

Byggja íbúðir sem eru með 
breytilegri byggingareglugerð 

Taka upp aftur skyldusparnað 

Þak á hámarks leiguverð á fm. Hanna húsnæði m.v. þarfir t.d 
bjóða upp á húsnæði án 
geymslu 

Skattfrjálsan skyldusparnað 

Setja hámark á húsaleigu Ekki gáma. Setjum standard Skyldusparnaður gæti verið góð 
lausn 

Efla húsnæðisfélög til að leigja. 
T.d. búsetufélög, 
námsmannafélög og önnur 
félög til að efla leigumarkað til 
langs tíma 

Þrýsta á stjórnvöld að draga úr 
kröfum byggingarreglugerðar til 
að hægt sé að byggja ódýrara 
húsnæði 

Geta nýtt séreignasparnað í 
fyrstu kaup 

Húsnæðisfélag sem hjálpar 
tekjulægri einstaklingum að 
kaupa eða leigja á viðráðanlegu 
verði 

 Sameina skyldusparnað í einn 
sparnað =Skylda 

Lífeyrissjóðir leigi út íbúðir – 
greiðslurnar fari í sjóð sem er í 
raun innborgun á íbúð 

  

Stofna örugg leigufélög   

Endurvekja 
verkamannabústaðakerfið 

  

Það þarf gott kerfi fyrir fólk 
bæði til að leigja og kaupa. 
Danska leiðin 

  

Danska leiðin. Kaupa   

Danska leiðin   

Banna verðtryggingu Aðgerðir strax Raunhæft greiðslumat 

Banna verðtryggingu / Festa 
vexti 

Danska leiðin „Action plan“ 
Reikna út + Framkvæma 

Semja um kaup sem dugir fyrir 
framfærslu 

Lánastofnun á vegum ríkissins 
með öðrum lánum með lágum 
vöxtum til langs tíma 

 Breyta skilyrðum bankans til 
þess að geta keypt. 
Greiðslumat  

 Hætta að tala. Gera eithvað Aðstoða ungt fólk við 
húsnæðiskaup 

Jafna búsetuskilyrði Vantar langtímamarkmið 
Huga að mistökum fortíðar í 
húsnæðism. 

Jafna búsetuskilyrði. 
Höfuðborgarsvæði-Landsbyggð 

Langtímamarkmið Bygging íbúðarhúsnæðis fyrir 
hrun. Hvað lærum við? Hvað 
getum við gert betur? 

Endurskoða vísitölugrunn Tekjutengja vaxta og 
húsnæðisbætur/ Mörkin of lág 

Endurskoða vísitölugrunninn 

 Minka tekjuskerðingu vaxta og 
húsaleigubóta 

Það þarf að endurskoða 
vísitölugrunna 
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Samantekt 1. umferðar 
Hópurinn er sammála um að banna verðtryggingu og festa vexti af húsnæðislánum í anda 
dönsku leiðarinnar.  Við greiðslumat þarf að taka tillit til eðlilegrar greiðslugetu. 
 
Samantekt 2. umferðar 
Hópurinn er sammála um að danska leiðin verði skoðuð vel – kostir og gallar. Vilja draga úr 
skerðingu vaxta og húsaleigubóta. Hækka skerðingarmörkin. Greiðslumatið verði raunhæft. 
  
Samantekt 3. umferðar 
Draga úr kröfum byggingareglugerðar til að unnt sé að byggja minni íbúðir á hagstæðu verði. 
Hætta að tala og gera eithvað t.d. ýta dönsku leiðinni úr vör. Skoða með að sameina 
skyldusparnað og séreignasparnað. 
 
Samantekt 4. umferðar 
Leggjum til að danska leiðin verði útfærð að íslenskum aðstæðum. Jafnframt að minka 
tekjutengingu vaxta og húsnæðibótakerfissins. Breyta byggingareglugerð svo unnt sé að 
byggja ódýrari íbúðir. 
 
Samantekt 5. umferðar 
Leggjum til að komið verði upp skattfrjálsum skyldusparnaði til húsnæðiskaupa. Skoða 
vandlega dönsku leiðina sem ASÍ hefur kynnt bæði til leigu og kaups – koma í farmkvæmd 
sem fyrst. Breyta byggingareglugerð til að unnt  sé að byggja ódýrara húsnæði en höfnum 
gámahúsnæði. 
  
Samantekt 6. umferðar 
Leggjum til að tekinn sé upp aftur skyldusparnaður. Danska leiðin tekin upp séreigna / 
skyldusparnaður skattfrjáls við fyrstu kaup. Sammála um að sett séu langtímamarkmið í 
húsnæðismálum og unnið eftir þeim.  

 

Borð 14 

Byggingaform Fjármögnun Búsetuform 

Byggingareglugerð m.v. aðgengi 
fremur en lágmarksstærð 

Eitt flatt skattstig (18%) 
lágmarks neysluviðmið 

Örugg langtímaleiga 

Leiksvæði barna inn á smáíbúða 
svæði 

Skattaafsláttur – fyrstu kaup 
Byggja leiguhúsnæði. Stofna 

um það leigufélag 

Gáma eininga hús (Keetwonen) 
Ávöxtunarkrafa 3,5>2,5 gegn 
óverðtryggðu 5,25 
(verðtrygging afnumin) 

Langtíma leiguhúsnæði 

Deili húsnæði. 1 möguleiki af 
mörgum 

Afnema verðtryggingu. Setja 
þak á vexti. 

Örugg leiga. Sumir vilja vera í 
leigu 

Byggja ódýrara húsnæði Lækka lántökukostnað Leigufélög 

Byggja nýtingameira húsnæði. 
Að íbúð nýtist vel. 
Herbergjaskipan 

Setja þak á leiguverð 
Taka aftur upp gamla 

verkamanna kerfið 

Endurskoða byggingareglugerð Danska leiðin 
Búseti – útborgun (hluti leigu 

fer í félagið) 
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Þrýsta á stjórnvöld að breyta 
byggingareglugerðum 

Endurskoða greiðslumatskerfið 
hjá bönkunum leiga t.d. 
180.000 en fær ekki lán f. 
120.000 

Íbúðir í anda búseta í 
mismunandi stærðum 

Leiguíbúðir af misjöfnum 
stærðum 

Sparnað til fyrstu kaupa á íbúð Hreyfingin 

Fjölbreytt úrval íbúða 
Fjármögnun stéttarfélög –ríkið 
borg og lífeyrissjóðir 

Verkalýðshreyfingin á að vera 
gerandi 

Staðlaðar íbúðir Hækka húsaleigubætur 

Hefja strax undirbúning að 
stofnun 

húsnæðissamvinufélaga/leigu 
að skandinavískri fyrirmynd  

Bráðabyggðaeiningar úr 20 feta 
gámum 

Afnema stimpilgjöld 
Koma málinu áfram núna í 

vetur  

ÍKEA hús – eru smíðuð t.d. í 
Noregi 

Koma lífeyrissjóðunum að 
borðinu með afli ef þarf 

Stóru félögin á 
höfuðborgarsvæðinu stofni 

leigufélög strax. 

Minka herbergi 8>4,7 fm. Sbr. 
Dönsku C-viðmiðin 

Styrkur v. fyrsta útborgun 
Hættum að tala. Förum að 

framkvæma! 

Aðgerðir 
Vera með raunhæft 
greiðslumat 

ASÍ á að vera leiðandi 

Aðkoma ríkis og sveitafélaga 
Lífeyrissjóðir þurfa ávöxtun. 
Ekki frítt fjármagn 

Ýmislegt 

Jafna stöðu fólks á leigumarkaði 
vs. eigið húsnæði varðandi 
bætur 

Lækka vexti á lánum = 
húsnæðislánum 

Setja reglur á þá sem leigja út 
íbúðir eigendur og bankar 

Aukin neytendavernd – 
Lyklafrumvarp, stimpilgjöld, og 
uppgreiðslugjöld 

Lækka vexti 
Lækka gjöld af vörum til 

húsbygginga 

Danska leiðin! Halda áfram 
með þá hugmynd 

Losa tök bankanna á 
viðskiptavinum (dýrt að skipta 
við bankana) 

Ganga til samninga við 
sveitafélög um lóðir á 

kostnaðarverði 

Danska leiðin. Þarf að kryfja til 
mergjar 

Lífeyrissjóðir 
Viðræður við sveitafélög um 

lóðir / aðkoma að félagi 

Breyta byggingareglugerð og 
skatta umhverfi með það í huga 

að auðvelda Non Profit 
húsnæðissamvinnufélög 

Ekki láta lífeyrissjóði kaupa og 
eiga íbúðir 

Ungt fólk á ekki fyrir útborgun. 
Hvorki leiga né kaup. 

 

Samantekt 1. umferðar 
Almenn umræða um kostnað og byggingareglugerðir. Leiguhúsnæði þarf að vera öruggara. 
Búseta formið var til umræðu. Skyldusparnaður -  nokkrir töldu það leið (komst ekki á miða) 
Hlutverk hreyfingarinnar – framkvæma. Aðkoma lífeyrissjóðanna, sumir vildu það aðrir alls 
ekki. Horfa á mismunandi þarfir hópa þegar byggt er. Allar íbúðir þurfa ekki að vera gerðar 
fyrir fatlaða. Umræða í sambandi við kostnað þ.e. stúdentaíbúðir of margar byggðar fyrir 
fatlaða. Ekki nýttar allar af þeim og því leigjast þær út dýrara fyrir ófatlaða. 
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Samantekt 2. umferðar 
Ekki bara horfa á unga fólkið, blandaðar íbúðir einnig fyrir eldra fólk. Aðkoma 
hreyfingarinnar. Aðkoma félaga að byggingasamvinnufélögum. Danska leiðin ígrunda vel, 
kynna betur. 
 
Samantekt 3. umferðar 
Unga fólkið. Þarf að gera eithvað fyrir það. Danska leiðin áhugavert fyrirkomulag. Umræða 
um skyldusparnað. Afnám verðtryggingar. Varðandi skyldusparnað þá komi það fram í 
skattaívilnunum – gulrót. Bankar og leigumiðlar- reglur varðandi útleigu. Vextir og 
lántökukostnaður of hár, mætti kanna ívilnanir. 
 
Samantekt 4. umferðar 
Umræða um dönsku leiðina, áhugavert fyrirkomulag. Kostnaður við að skipta um banka. 
Almennar umræður um „peningaþekking/ menning“ Íslendinga. Fjármálastefna – 
fasteignastefna. Afnema verðtryggingu. Vertrygging – af hverju? Upphaf og afleiðing skekkja 
myndina. Sanngjarnir vextir. 
 
Samantekt 5. umferðar 
Lífeyrissjóðir komi inn í fjármögnun? Húsnæðiskostnaður. Vaxtaumræða. Danska leiðin. 
Verðbréfamarkaður – nánari lýsing. Verkamannabústaðakerfið – umræða um það kerfi. 
Aðkoma/aðstoð lífeyrissjóða og hreyfingarinnar fyrir ungt fólk. Sparnaður fyrir ungt fólk – 
áhyggjur af framtíð. 
  
Samantekt 6. umferðar 
Búsetuform-heidstæð hugsun – breytt lífssýn. Ódýrara húsnæði. Horfa lengra en DK. 
Holland, Kanada o.s.frv. Byggingaform í dag kostnaðarsamt. Rætt um greiðslumat. 
Verðtrygging – Fjármálalæsi ungsfólks. 
 
 

Borð 16 

Lífeyrissjóðir Félagslegt húsnæðiskerfi Leiga og kaupleiga 

95-100% lán til fyrstu 
íbúðakaupa 

Fjármagna 
byggingasamvinnufélög. Fólk fái 
íbúðir á kostnaðarverði 

Litlar ódýrar kaup og leiguíbúðir 

Lífeyrssjóðir 90% lán 
Að stofnuð verði 
húsnæðissamvinnufélög sem 
sjái um nýtt kerfi 

Kaup/Leiga -  Val 

Lífeyrissjóðir taki lægri vexti við 
fyrstu kaup 

Þarf nýtt verkamanna húsnæðis 
kerfi 

Ákveða hver á eiga og reka 
leiguíbúðirnar 

Átak í húsnæðismálum 
sveitafélaga–verkalýðsfélaga-
ríkis-lífeyrissjóða 

Greiða stofnkostnað á nokkrum 
árum t.d. með vaxtabótum 

Efla leigumarkað t.d. kaupleiga  

Lífeyrissjóðir byggi og leigi. 
Kaup/leiga 

Félagslegt leigukerfi með 
föstum vaxtaniðurgreiðslum 

ASÍ - Ríki– Bæjarfélög 
Þurfa að vinna saman  

Leigufélag í eigu ríkis-
lífeyrissjóða- verkalýðsfélaga-
sveitafélaga 

Aðkoma félaga að húsnæði 
eldri félagsmanna 

Langtímaleiga á vegum banka 
eða þ.h 
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Leigufélög og lífeyrissjóðir Að ríkið tryggi stofnframlög Kaupa / leigja  

Geta lífeyrissjóðir stofnað 
fasteignafélag 

Verkamannabústaðakerfið  

 
Minni íbúðir fyrir þá sem eru að 
byrja að koma sér í fyrstu íbúð 
(félagslegt) 

 

Fyrstu kaup Danska kerfið Sparnaður 

Skattaafslátt til kaupa á fyrstu 
íbúð 

ASÍ beiti sér fyrir því að innleiða 
danska kerfið-samtal við 
stjórnvöld 

Skyldusparnaður ekki notaður 
fyrir þrítugt dettur þá inn sem 
séreignasjóður skattfrjáls í 3 ár 

Byggja hagkvæmari 
húsnæðiseiningar 

Að íbúðir ISL verði settar inn í 
samvinnufélag í anda stefnu ASÍ 

Skyldusparnaður 

Greiðslumat miðað við neyslu 
kaupanda 

Hamra áfram á dönsku leiðinni 
Húsnæðissparnað með 

skattaafslætti 

Hagstæð viðbótatlán til 
fjármögnunar fyrsta húsnæðis 

Danska kerfið aðlaga það 
Íslandi 

Séreignasjóður ungs fólks 
verður skattfrjáls í 10 ár við 

kaup á fyrstu íbúð 

Hærri vaxtabætur við fyrstu 
kaup 

Byggja upp nýtt 
húsnæðiakerfi=Dönsku leiðina 

Aðstoð hins opinbera 

Hagstæð óvertryggð lán til 
íbúðakaupa  

Íbúðalánasjóður sem fyrsti 
kostur 
Ríkisábyrgð=niðurgreiðsla 

Leiguhúsnæði tryggt fyrir 
leigutaka með reglugerðum 

Tengja leigusölu í greiðslumat Hagstæðari íbúðir 
Jöfn áhætta lántaka og 

lánveitanda 

Vextir Skattaafsláttur til íbúðarkaupa Ríkisstjórn – Banki - Afkoma  

Hverjar eru forsendur 
endurskoðunarákvæðis 

óverðtryggðra lána? 

Engar gámahugmyndir í boði 
framsóknarflokksins 

Tryggja hagstætt 
skattaumhverfi fyrir 

húsnæðisfélög til almennra 
heilla! 

 Ódýrara húsnæði – minna Mjög hagstæð langtímalán 

 Minni íbúðir   

 
Leiga gangi upp í kaupverð – 
íbúðalánasjóður 

 

 
Samantekt 1. umferðar 
Vaxtabætur ganga beint inn á höfuðstól húsnæðislána en fer ekki í neyslu. Hvetjandi leiðir til 
húsnæðissparnaðar, t.d. með skattaívilnunum. Hvetja til bygginga á litlum hagstæðum 
íbúðum. 
 
Samantekt 2. umferðar 
Byggja upp traustan leigumarkað þar sem leigjendur eru öruggari en nú er. Horft áfram til 
danska húsnæðiskerfissins sem fyrirmyndar. Engar gámahugmyndir. 
 
 
Samantekt 3. umferðar 
Skyldusparnaður til 30 ára aldurs, ef hann er ekki leystur út til íbúðakaupa þá dettur hann inn 
sem lífeyrissparnaður. Dönsku leiðinni fylgt eftir. Félagslegt húsnæðiskerfi með öflugum 
stuðningi ríkis. 
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Samantekt 4. umferðar 
Skyldusparnaður almennt talinn til góðs og rætt um að sniðugt væri að ef skyldusparnaður 
ungs fólks er ekki nýttur fyrir þrítugt til húsnæðiskaupa þá færist hann í séreignasjóð með 
skattfrjálsri úttekt í 3 ár: Mikill stuðningur við að ASÍ beiti sér fyrir því að danska kerfið verði 
tekið upp á Íslandi. 
 
Samantekt 5. umferðar 
Halda áfram að þrýsta á stjórnvöld að taka upp danska kerfið. Það þarf raunhæfa 
sparnaðarleið fyrir ungt fólk í húsnæðishugleiðingum. Uppbygging félagslegs húsnæðiskerfis 
er nauðsynleg. Skattaafsláttur til fyrstu íbúðar kaupenda. Vaxtabætur renna beint inn á 
höfuðstól húsnæðis hans en fer ekki beint í neyslu.  
 
Samantekt 6. umferðar 
Taka upp skyldusparnað sem getur runnið inn í séreignasjóð sé hann ekki nýttur til 
húsnæðiskaupa fyrir 30 – 35 ára aldur. Keyra á dönsku leiðina. Fleiri búsetuúrræði. T.d. 
verkamannabústaðakerfi. 

 

Atkvæði (10 stig eða fleiri) af borðum:  10 – 12 – 14 – 16 

91 Taka upp skyldusparnað 

90 Danska leiðin  

27 

Skyldusparnaður ekki notaður fyrir þrítugt dettur þá inn sem séreignasjóður 
skattfrjáls í 3 ár 

17 Afnema verðtryggingu. Setja þak á vexti. 

15 Minka tekjuskerðingu vaxta og húsaleigubóta 

13 ASÍ beiti sér fyrir því að innleiða danska kerfið-samtal við stjórnvöld 

13 Leiguverð í takt við kaupmátt 

11 Banna verðtryggingu / Festa vexti 

11 Húsnæðissamvinnufél. Byggingafélag verkamanna reyndist vel 

11 Ríkið axli ábyrgð á jöfnum tækifærum á húsnæðismarkaði 

11 Skattafsláttur – fyrstu kaup 

11 Skattfrjálsann skyldusparnað 

10 Átak í húsnæðismálum sveitafélaga–verkalýðsfélaga-ríkis-lífeyrissjóða 

10 Byggja leiguhúsnæði. Stofna um það leigufélag 
 
 

 

 


