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Efnisyfirlit
• Nýir kjarasamningar á árinu 2022
• Staða þjóðarbúsins og staða ríkisins
• Hvað er verið að gera fyrir heimilin?
• Barnabætur, húsnæðisstuðningur
• Lífeyrisþegar
• Skattar
• Sóknarfæri fyrir nýja kjarasamninga



Staða þjóðarbúsins

og ríkisins



Úr kynningu fjármálaráðherra:



Úr kynningu fjármálaráðherra:



Úr kynningu fjármálaráðherra:



Litlar skuldir miðað 
við aðrar þjóðir!



Hvað verður gert fyrir heimilin?

Barnabætur, húsnæðisstuðningur





Barnabætur
• Barnabætur verða hækkaðar um 5,5-5,8% 
• Hafa ekki verið verðbættar frá 2019
• Hefðu þurft að hækka um rúmlega 10% til að 

halda verðgildi sínu frá 2019
• Lægri skerðingarmörk hækka til samræmis við 

lágmarkslaun
• Þýðir: Skerðingar byrja áfram við lágmarkslaun
• Litlar sem engar kjarabætur eru í þessum þáttum
• Fáir foreldrar í fullri vinnu fá óskertar barnabætur
• Búum við lakasta barnabótakerfi á Norðurlöndum



Ísland er með óeðlilega 
lágar barnabætur 

miðað við 
hagsældarstig landsins



Húsnæðisstuðningur: Húsaleigu- og vaxtabætur

Skv. fjármálaáætlun verður 15% lækkun á húsnæðisstuðningi árið 2023



Það er því veruleg þörf fyrir auknar

velferðaraðgerðir fyrir heimilin



Hvað verður gert fyrir lífeyrisþega?

Almannatryggingar



Úr kynningu fjármálaráðherra:



Hvað þýðir þetta fyrir öryrkja?
• 5,6% hækkun óskerts lífeyris TR
• Fer úr 333.258 á mán. í 351.900 , svipað og 

lágmarkslaun eru nú (2021)
• En þau munu hækka 1. jan. 2022 í 368.000
• Örorkulífeyrir verður því áfram 5% undir 

lágmarkslaunum!
• Lofað er að einfalda örorkulífeyriskerfið og 

draga úr tekjutengingum: ekkert í hendi



Lífeyrir TR verður áfram undir lágmarkslaunum



Hvað þýðir þetta fyrir ellilífeyrisþega?
• Tvöföldun frítekjumarks vegna atvinnutekna, 

úr 100.000 á mán. í 200.000
• Til bóta, en gagnast eingöngu litlum hluta 

ellilífeyrisþega og einkum þeim sem þegar 
hafa hærri tekjur. Kostar ríkið lítið sem ekkert!

• Gerir því lítið fyrir lágtekju-lífeyrisþega
• Lofað að draga úr jaðaráhrifum tekjutenginga 

og skatta: ekkert í hendi



Skattar
• Talað um að tenging viðmiða í skattkerfinu við verðlag 

og framleiðniaukningu feli í sér skattalækkun upp á um 
2,3 milljarða á árinu 2022

• Kynnt sem síðasta skrefið í skattalækkun sem tengdist 
Lífskjarasamningnum (lækkun uppá alls 23 milljarðar)

• Þetta er engin raunveruleg skattalækkun 2022, heldur 
aðgerð til að stemma stigu við rýrnun persónuafsláttar

• Fjármálaráðherra talaði fyrir kosningar og í kynningu á 
fjárlagafrumvarpinu um að svigrúm kynni að skapast 
fyrir skattalækkun á kjörtímabilinu – og þá 
sérstaklega fyrir þá tekjulægri



Lífskjarasamningurinn:

Það sem kemur árið 2022



Kauphækkun 1. jan. 2022 og hagvaxtarauki í maí 



Árangur fyrir láglaunafólk



Varað við kauphækkunum – að venju!
Úr kynningu fjármálaráðherra:



Horfur og möguleikar 
í næstu kjarasamningum

• Það sem tókst vel síðast mætti endurtaka:
• Krónutöluhækkanir – hve miklar? M.v. verðbólgu.
• Skattalækkun fyrir lágtekjuhópa
• En einnig þarf að efla velferðarkerfi heimilanna:
• Hækka barnabætur verulega
• Auka húsnæðisstuðning verulega

– Einkum húsaleigubætur og vaxtabætur
– Einnig félagsleg byggingarúrræði fyrir láglaunafólk

• Athugandi hvort gera eigi kröfur um lagfæringu á 
almannatryggingakerfinu?

• Einnig ókláraðar aðgerðir gegn félagslegum 
undirboðum, leigumarkaði o.fl



Takk fyrir!
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