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Borgaralaun – skilyrðislaus 
grunnframfærsla

• Þau eru 

– greidd reglulega

– greidd í peningum

– greidd á einstaklingsgrundvelli

– algild, þ.e. óháð öðrum tekjum og eignum

– óháð stöðu á vinnumarkaði

Skilgreining BIEN (Basic Income Earth Network)



Hversu mikið?

• Borgaralaun sem algild grunnframfærsla 

– Dugir fyrir grunnframfærslu einstaklingsins

– Aðrar greiðslur velferðarkerfisins falla því niður

• Borgaralaun að hluta

– Grunngreiðsla fyrir alla – þarf ekki að duga til 
framfærslu

– Til viðbótar eru greiddar skilyrtar bætur og 
tryggingar til þeirra sem þurfa og eiga rétt á



Fjármögnun

• Auðlindagjöld

• Stighækkandi tekjuskattur

• Fjármagnstekjuskattur

• Skattur á fjármagnsflutninga (Tobin tax)

• Skattur á landareignir

• Skattur á myndun koltvísýring – vinnur líka 
gegn hlýnun jarðar

• Neikvæður tekjuskattur – útgreiddur ónýttur 
persónuafsláttur



Af hverju?

• Hugmyndir um borgaralaun má rekja aftur til  
16. aldar

• Umræðan í dag tengist 

– efnahagsþróun síðustu áratuga sem hefur valdið 
fjárhagslegum og félagslegum ójöfnuði

– Fjölgun óhefðbundinna starfa vegna stafrænu 
byltingarinnar og minna atvinnuöryggi vegna 
tæknibreytinga



Í mjög stuttu máli

• Frelsi 
– Við fáum frelsi til að gera það sem hugur okkar 

stendur til og sterkari stöðu til að semja um kjör 
okkar

• Fátækt
– Tekjur tryggðar óháð stöðu á vinnumarkaði

• Atvinnuskortur
– Nauðsynlegt til að bregðast við atvinnuskorti 

vegna tæknibreytinga



Hvað rök eru notuð gegn borgaralaunum?

• Þeir þurfandi fá ekki nóg

• Dregur úr getu og hvata til að veita 
almannaþjónustu

• Niðurgreiðsla á launagreiðslum 
atvinnurekenda

• Umtalsverð aukin skattheimta

• Óvíst um hvata til að vinna launavinnu

• Atvinna smættuð niður í tekjuöflun



Meira um borgaralaun

• Borgaralaun, BS ritgerð Margrétar Þórisdóttur við 
í hagfræði við HÍ frá febrúar 2017

• Borgaralaun og dreifing auðlindarentu, BS 
ritgerð Sigrúnar Önnu Hallgrímsdóttur í hagfræði 
við HÍ febrúar 2018

• Þingsályktunartillaga Pírata
• BIEN (Basic Income Earth Network)
• BIEN Ísland
• Basic Income Studies – tímarit sem kemur út

tvisvar á ári
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