
 

 

Velferðarmál 

Öflugt velferðarkerfi tryggir samfélag jafnaðar og sanngirni. Eitt af  meginhlutverkum  hins 

opinbera er að halda uppi öflugu velferðarkerfi þar sem landsmönnum óháð búsetu er tryggð 

örugg framfærsla, heilbrigðis- og félagsþjónusta, menntun og réttarvarsla. Velferðarkerfi þar 

sem öllum er tryggður aðgangur að framúrskarandi þjónustu án tillits til greiðslugetu. 

Velferðarkerfið á að fjármagna úr sameiginlegum sjóðum landsmanna. 

 

Almannaþjónusta 

Almannaþjónustuna ber að reka á samfélagslegum grunni af opinberum aðilum þar sem allir 

eiga jafnan rétt, óháð efnahag. Það er grundvallaratriði að svo verði áfram. Reynslan sýnir að 

velferðarþjóðfélag verður ekki reist nema á gildum samvinnu og jafnaðar, gildum sem 

verkalýðshreyfingin hefur haldið á lofti frá öndverðu.  

Opinber almannaþjónusta gegnir lykilhlutverki í uppbyggingu samfélagsins. Almannaþjónusta 

sem tryggir landsmönnum aðgang að m.a. fyrsta flokks heilbrigðisþjónustu, félagsþjónustu, 

menntun og réttarvörslukerfi, þ.m.t. löggæslu og annarri öryggisþjónustu. 

Slíkt er ekki hægt að tryggja nema að almannaþjónustan sé í höndum hins opinbera sem 

skipuleggur, stýrir og fjármagnar hana á grundvelli jafnréttis. Þjónustuna þarf með öðrum 

orðum að skipuleggja þannig að þarfir allra landsmanna séu hafðar í huga en ekki miðað við 

greiðslugetu. Tryggja verður að lagarammi almannaþjónustunnar sé nægilega traustur til að 

veita henni vernd gegn markaðsvæðingu. Almannaþjónustuna á aldrei að reka á 

hagnaðargrundvelli heldur eiga almannahagsmunir og samfélagsmarkmið að vera í forgrunni.  

Öflug almannaþjónusta byggir á faglegu og hæfu starfsfólki.  Tryggja þarf að mönnun á 

vinnustað sé með þeim hætti að öryggi notenda og starfsmanna sé ekki hætta búin. Því er 

nauðsynlegt að  hlúa að og veita starfsfólki almannaþjónustunnar tækifæri til að sækja sér 

aukna menntun og þjálfun. Með öflugri kjara- og mannauðsstefnu verður almannaþjónustan 

að eftirsóknarverðum vinnustað. 

 

Heilbrigðismál 

Jafnt aðgengi allra að heilbrigðisþjónustu, óháð efnahag, stuðlar öðru fremur að auknum 

jöfnuði fólks og við því fyrirkomulagi ber ekki að hrófla. BSRB leggst alfarið gegn 

markaðsvæðingu heilbrigðisþjónustu og gjaldtöku sem byggir á hagnaðarsjónarmiðum.  

Endurskoða verður gjaldtöku fyrir ýmsa þætti heilbrigðisþjónustu til að stuðla frekar að jöfnu 

aðgengi fólks að heilbrigðisþjónustu. BSRB vill sporna við  gjaldtöku innan heilbrigðiskerfisins. 

Heilbrigðiskerfi Íslendinga á að veita hverjum sem þarf á aðstoð að halda alla þá þjónustu sem 

völ er á án tilkostnaðar fyrir viðkomandi. 

Aukna þátttöku almennings í greiðslu fyrir nauðsynleg lyf þarf að endurskoða. Það er 

forgangsverkefni stjórnvalda að aukin verði greiðsluþátttaka hins opinbera vegna 

lyfja.  Veikindi valda tekjumissi ofan á aðra erfiðleika og því ætti það að vera grunnréttur þeirra 

sem veikir eru að fá lyf við hæfi án mikils kostnaðar fyrir viðkomandi.  

BSRB krefst þess að sú mismunun sem viðgengst milli einstaklinga vegna eðlis og uppruna 

sjúkdóma þeirra, raskana og kvilla verði leiðrétt. Sem dæmi má nefna andleg veikindi, 



 

 

fíknisjúkdóma, stoðkerfissjúkdóma, tannsjúkdóma, ferðakostnað og kostnað vegna 

hjálpartækja.  

Huga verður að jafnræði til heilbrigðisþjónustu eftir búsetu. Hið opinbera verður sem dæmi að 

taka ríkari þátt í ferðakostnaði fólks sem búsetu sinnar vegna hefur ekki sama aðgengi að 

heilbrigðisþjónustu og aðrir. Afar brýnt er að stórefla utanspítalaþjónustu, sjúkraflutninga og 

sjúkraflug og tryggja þar með að slík þjónusta sé ætíð til staðar í hinum dreifðu byggðum. 

Góð heilsa landsmanna er þjóðhagslega hagkvæm. Hið opinbera á að reka heilbrigðiskerfið  á 

réttlátan hátt fyrir skattfé landsmanna. Kerfið á að vera skilvirkt og tryggja öllum jafnan aðgang 

að fyrsta flokks þjónustu. Þetta er mikilvægur þáttur þess að viðhalda öryggi og lífsgæðum 

fólksins í landinu. Forsenda þess er að tryggt verði að fjöldi starfsfólks sé í samræmi við þá 

kröfu sem gerð er til þjónustunnar ásamt góðu starfsumhverfi.  

 

Almannatryggingar 

Aukin gjaldtaka fyrir þjónustu hins opinbera er þróun sem verður að snúa við. Stefna 

stjórnvalda þarf að vera skýr varðandi það fyrir hvaða þætti velferðarþjónustunnar sé 

réttlætanlegt að innheimta sérstakt gjald fyrir.  

Gera þarf grundvallarbreytingar á almannatryggingakerfinu þar sem litið er til starfsgetu 

einstaklinga en ekki örorku þeirra. BSRB krefst þess að dregið verði verulega úr tekjutengingu 

almannatrygginga og lífeyrisgreiðslna. Það er grundvallaratriði að lífeyrir tryggi elli- og 

örorkulífeyrisþegum mannsæmandi lífskjör. Einfalda þarf almannatryggingakerfið og hafa það 

skilvirkara og notendavænna. 

Þeir sem hafa tök á og treysta sér til að vinna hlutastarf á að vera gert kleift að gera það án 

skerðingar lífeyris. Aukinn sveigjanleiki í þá veru getur aðeins orðið til að bæta lífskjör og líðan 

fólks. 

Mikilvægt er að fólki sé gert kleift að snúa aftur á vinnumarkaðinn eftir veikindi, slys eða önnur 

áföll. Árangur VIRK-starfsendurhæfingarsjóðs hefur skilað umtalsverðum árangri í þeim efnum 

og ber að efla það góða starf enn frekar. VIRK hefur hjálpað miklum fjölda fólks að snúa aftur 

á vinnumarkaðinn og þannig aukið lýðheilsu fólks, stuðlað að aukinni atvinnuþátttöku og 

sparað umtalsverða fjármuni. 

Fjármunum sem varið er í starfsendurhæfingu skila sér margfalt til baka þegar árangurinn er 

sá að gera fólki kleift að taka þátt á vinnumarkaði. Hluti af þessu er að tryggja að allir geti tekið 

þátt á vinnumarkaði þrátt fyrir skerta starfsorku og þá er mikilvægt að bæta aðstöðu og aðgengi 

vinnustaða í samræmi við sáttmála Sameinuðu þjóðanna. Hið opinbera ætti að ganga á undan 

með góðu fordæmi og tryggja störf á sínum vegum sem á eftir uppdráttar á vinnumarkaði. 

 

Húsnæðismál 

Öruggt húsaskjól, hvort sem um er að ræða leiguhúsnæði eða séreign, eru mannréttindi. Brýn 

nauðsyn er að bregðast við framboðsskorti og tryggja þarf öllum húsnæði á jafnréttisgrundvelli. 

Það á að vera forgangsverkefni stjórnvalda að húsnæðiskostnaður verði lækkaður og tryggt 

verði nægilegt framboð á húsnæði svo að fólk hafi raunverulegt val um hvort það eigi eða leigi 

húsnæði. Stefna stjórnvalda í húsnæðismálum verður að byggja á því að húsnæðiskostnaður 



 

 

verði ekki meiri en þriðjungur af ráðstöfunartekjum og vaxtakjör fasteignalána verði 

viðráðanleg. Vaxtakjör hér á landi eiga að vera sambærileg við vaxtakjör hjá nágrannalöndum 

okkar. 

Auka verður stofnframlög til félaga sem hafa það að langtímamarkmiði að byggja, eiga og hafa 

umsjón með leiguhúsnæði og eru rekin án hagnaðarsjónarmiða. Reisa verður húsnæði sem 

miða sérstaklega að þörfum leigjenda. Sérstaklega ódýrara og hagkvæmara húsnæði  víða  

um  land. Hentugt leiguhúsnæði myndi leggja sitt af mörkum við að gera leigumarkaðinn ódýrari 

valkost en áður hefur verið og þannig stuðla að því að gera leiguformið að raunverulegum 

valkosti í búsetumálum á Íslandi. 

 

Almannaöryggi 

Öflug löggæsla er ein af grunnstoðum velferðarsamfélagsins.  

Aukin skipulögð glæpastarfsemi kallar á stóreflda löggæslu, skilgreina þarf mannaflaþörf og 

fjárþörf miðað við eðli og umfang verkefna þeirra. Það á að vera í forgangi stjórnvalda að fjölga 

þeim sem starfa í löggæslu og bæta nauðsynlegan búnað ásamt þjálfun og starfs-

þróunarmöguleikum þeirra.  

Vegna samfélagsbreytinga er mikilvægt að efla löggæslu og landamæraeftirlit. Tryggja verður 

öryggi þeirra sem starfa við að vernda samfélagið, tryggja gott starfsumhverfi og grípa til 

fyrirbyggjandi aðgerða vegna aukningu á slysa- og veikindafjarveru.  

 

 


