
Innlegg stjórnvalda við gerð 

kjarasamninga 2019–2022

Helstu atriði



Skattamál

• Nýtt lágtekjuþrep

• Ráðstöfunartekjur tekjulægsta hópsins aukast um 10.000 

kr/mánuði

• Endanleg útfærsla breytinganna liggur ekki fyrir

• Skattleysismörk föst á innleiðingartímabilinu 2020–2023

• Hækka eftir það umfram verðbólgu sem nemi framleiðniaukningu

• Markvisst dregið úr samnýtingu sambúðaraðila á skattþrepum



Fæðingarorlof

• Lengist úr 9 mánuðum í 10 í byrjun árs 2020

Skipting milli foreldra 4+4+2

• Lengist í 12 mánuði í byrjun árs 2021

Skipting milli foreldra 5+5+2 

• Áfram sjálfstæður réttur hvors foreldris og hluti til skiptanna



Barnabætur

• Skerðingarmörk barnabóta hækka úr 300.000 í 325.000 kr. 

á mánuði á árinu 2020

• 5.000 kr. hækkun barnabóta á mánuði fyrir hjón með tvö 

börn með samanlagðar tekjur frá 670-870 þúsund á mánuði

• 2.500 kr. hækkun barnabóta á mánuði fyrir einstæða 

foreldra með tvö börn með tekjur á bilinu 330-580 þúsund á 

mánuði



Húsnæðismál (1)

• 2 milljarðar kr. í viðbót í stofnframlög 2020–2022 ca. 1.800 íbúðir

• Unnið með aðilum að leiðum til að auðvelda ungu fólki fyrstu kaup (sjá 
næstu slæðu)

• Fyrstu kaupa úrræði ná líka til þeirra sem ekki hafa átt húsnæði sl. 5 ár

• Heimilt að ráðstafa tilgreindri séreign til húsnæðiskaupa með ákv. 
hámarki

• Framlengd núverandi heimild til nýtingar á séreignarsparnaði um tvö ár

• Húsaleigulög endurskoðuð með leigubremsu og öðrum auknum 
réttindum leigjenda



Húsnæðismál (2)

Startlán (tillaga starfshóps ríkisstjórnarinnar)

• Ríkið veitir Startlán til viðbótar láni frá banka eða lífeyrissjóði og 

lokar bilinu upp að 90% veðhlutfalli 

• Hugsað fyrir tekjulága sem ekki ráða við greiðslubyrði lána sem 

bjóðast á markaði og/eða eiga ekki fyrir fyrstu útborgun

➢ Lægri vextir en almennt bjóðast á viðbótarlánum

➢ Lægri krafa um eigið fé og lægri greiðslubyrði



Húsnæðismál (3)

Eiginfjárlán (tillaga starfshóps ríkisstjórnarinnar)

• Ríkið veiti Eiginfjárlán sem nemur allt að 15-30% af kaupverði 
fyrir tekjulága sem ekki ráða við greiðslubyrði Startláns

• Án afborgana. Höfuðstóll helst sem hlutfall af matsverði íbúðar. 
Hægt er að greiða lánið upp í áföngum á matsvirði. Greiðist 
annars við sölu eða þegar 25 ár eru liðin

• Án vaxta. Lágir vextir byrja eftir fimm ár. Hvati til að greiða lánið 
upp þegar svigrúm gefst



Lífeyrismál

• Heildarendurskoðun lífeyrismála með heildarsamtökum

• 15,5% skyldutryggingariðgjald lögfest

• Heimild til að ráðstafa 3,5% í tilgreinda séreign lögfest

• Heimilt að ráðstafa tilgreindir séreign til húsnæðismála með 
tíma- og fjárhæðartakmörkum

• Endurskoðun lífeyristökualdurs í samráði við aðila



Félagsleg undirboð - helstu atriði (1)

• Tekið á kennitöluflakki – byggt á sameiginlegum tillögum ASÍ og 

SA

• Heimildir til refsingar vegna launaþjófnaðar auknar

• Fastur samráðshópur stjórnvalda og aðila vinnumarkaðarins

• Formlegt samkomulag stjórnvalda um skipulagt samstarf gegn 

brotastarfsemi á vinnumarkaði



Félagsleg undirboð - helstu atriði (2)

• Lagaheimildir til að taka á brotastarfsemi

• Keðjuábyrgð í lög um opinber innkaup

• Komið í veg fyrir brotastarfsemi undir formerkjum starfsnáms og 

sjálfboðaliðastarfsemi  

• Aðstoð og vernd fyrir fórnarlömb vinnumannsals og 

nauðungarvinnu



Hagstjórn, vinnumarkaður og verðlag

• Heildarsamtök á vinnumarkaði verði aðilar að Þjóðhagsráði með 
útvíkkuðu hlutverki – Efnahags- og félagslegur stöðugleiki

• Grænbók um framtíðarumhverfi kjarasamninga og 
vinnumarkaðsmála

• Gjaldskrár ríkisins:

• Hækki ekki frekar á árinu 2019 ríkisins verðlagi 2020

• Hækka um hámark 2,5% á árinu 2020

• Yfirlýsing frá Sambandi sveitarfélaga með tilmælum til sveitarfélaga 
um sambærilega nálgun

• Fyrirtæki í ríkiseigu gæti ýtrasta aðhalds við gjaldskrárbreytingar



Dregið úr vægi verðtryggingar (1)

• Frá byrjun árs 2020 - verðtryggð jafngreiðslulán (Íslandslán) til lengri tíma 
en 25 ára bönnuð nema með ákveðnum skilyrðum

• Frá byrjun árs 2020 - lágmarkstími verðtryggðra neytendalána lengdur úr 5 
í 10 ár

• Frá byrjun árs 2020 - vísitala neysluverðs án húsnæðis verði grundvöllur 
verðtryggingar

• Fyrir júní 2020 - lokið athugun á aðferðafræði vísitölu neysluverðs



Dregið úr vægi verðtryggingar (2)

• Fyrir lok árs 2020 - ákvörðun liggi fyrir um frekari takmörkun eða 

bann við verðtryggðum jafngreiðslulánum að gefnum forsendum 

um stöðugleika og vaxtastig

• Auknir hagrænir hvatar til töku óverðtryggðra lána

• Stemma stigu við sjálfvirkum vísitöluhækkunum vöru, þjónustu 

og skammtímasamninga



Takk fyrir


