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43. þing BSRB krefst þess 
að kynbundnum launamun verði 
útrýmt með auknu fjármagni og 
aðgerðum nú þegar. Það er algert 
forgangsverkefni stjórnvalda, 
atvinnurekenda og verkalýðs-
hreyfingarinnar. Óútskýrður 
kynbundinn launamunur mælist 
13% og allt að 19% innan ákveðinna 
landshluta.

43. þing BSRB krefst þess að 
sett verði af stað sérstakt átak til að 
uppræta kynbundna og kynferðis-
lega áreitni á vinnustöðum.

43. þing BSRB krefst þess 
að vinnuvikan verði stytt í 36 
stundir. Þannig má jafna möguleika 

kynjanna til að taka virkan þátt í 
uppeldi barna sinna og til að verja 
tíma með fjölskyldunni.

43. þing BSRB krefst þess að 
réttur foreldra til fæðingarorlofs 
verði lengdur samhliða því sem 
greiðsluþak Fæðingarorlofssjóðs 
verði hækkað.  

Ályktun 43. þings BSRB 
um jafnréttismál
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43. þing BSRB lýsir miklum 
áhyggjum af því alvarlega ástandi 
sem skapast hefur í heilbrigðiskerfi 
landsmanna vegna niðurskurðar 
árum saman. Heilbrigðisþjónustan 
býr nú við svo þröngan kost að ekki 
er við unað lengur. Um langt skeið 
hefur ekki verið möguleiki á að 
sinna þeirri þjónustu sem lögum 
samkvæmt á að veita. Tæki og 
tól eru gömul og úr sér gengin og 
hefur ekki verið hægt að viðhalda 
lágmarks endurnýjun.

Heilbrigðisstarfsfólk hefur um 
langt skeið unnið undir gífurlegu 
álagi og er nú svo komið að starfs-
menn þjást af streitu og streit-
uröskun. Hefur það í för með sér 
alvarlega sjúkdóma sem leiða til 
aukins kostnaðar fyrir heilbrigðis-
kerfið.

43. þing BSRB krefst þess 
að nú þegar verði stöðugildum 
fjölgað og laun hækkuð í samræmi 
við almenna vinnumarkaðinn svo 
komið verði til móts við það starfs-
fólk sem ómannúðlegar byrðar 
hafa verið lagðar á í langan tíma.

43. þing BSRB lýsir áhyggj-
um sínum af óhóflegri gjaldtöku af 
sjúklingum og krefst þess að gjald-
töku verði hætt.

43. þing BSRB krefst þess 
að rekstur til heilbrigðisstofnana 
verði færður í það horf að þær rísi 
undir þeim markmiðum sem þeim 
er ætlað lögum samkvæmt.  

Ályktun 43. þings BSRB 
um heilbrigðismál
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Ályktun 43. þings BSRB um 
verðtryggð neytendalán

43. þing BSRB leggur til 
að vísitölubinding neytendalána, 
svo sem húsnæðislán heimilanna, 
verði afnumin í áföngum.

Þar til aðstæður í efnahags-
lífinu leyfa fullt afnám verðtrygg-
ingar verður að setja einhverjar 
hömlur eða þak til að milda áhrif 
verðtryggingar til hækkunar á 
höfuðstóli lána. Nauðsynlegt væri 
að koma slíku þaki á nú þegar 
til að koma í veg fyrir að skuldir 

heimilanna haldi áfram að fara 
stöðugt hækkandi.

  Verði haldið áfram á sömu 
braut munu þúsundir heimila 
ekki sjá fram úr skuldum sínum 
í náinni framtíð með alvarlegum 
afleiðingum fyrir þjóðfélagið allt.  
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Nýleg launakönnun BSRB 
sýnir glöggt fram á 
að mikill munur er á 

launum félagsmanna bandalagsins 
og þeirra sem eru á almennum 
vinnumarkaði. Þá mælist líka tals-
verður munur á launum á milli 
landshluta og kynja. 43. þing BSRB 
krefst þess að þessum launamun 
verði tafarlaust eytt um leið og það 
ítrekar mikilvægi starfa í almanna-
þjónustunni sem er ein af grunn-
stoðum samfélags okkar.

Innan almannaþjónustunnar 
starfar fjöldi fólks sem hefur á síð-
ustu árum þurft að taka á sig meiri 
byrðar auk skerðingar á starfshlut-
falli og launum. BSRB krefst þess 
að stjórnvöld búi svo um að störf 
innan almannaþjónustunnar verði 
samkeppnisfær við önnur störf, 
hvort sem þau eru á innlendum 
eða erlendum markaði svo koma 
megi í veg fyrir frekari þekkingar-
flótta úr landinu.

Með versnandi lífsgæðum, lakari 
kjörum og auknu vinnuálagi má 
fastlega búast við því að starfs-
menn sem í dag starfa innan 

almannaþjónustunnar, hugsi sér til 
hreyfings frá Íslandi ef ekki verður 
breyting á þeirri launastefnu sem 
hið opinbera hefur rekið. BSRB 
krefst þess að lífsgæði og kjör 
þessa hóps verði tafarlaust aukin 
svo ekki fari verr en orðið er.

BSRB krefst þess að stjórnvöld 
klári nú þegar þá vinnu sem hafin 
var, í kjölfar „Stöðugleikasáttmál-
ans“ sem gerður var á árinu 2009 
og miðar að því að skilgreina vinnu 
og vinnuaðstöðu vaktavinnufólks. 
Um leið er þess krafist að nú 
þegar verði farið í vinnu er miðar 
að styttingu vinnuvikunnar í 36 
stundir og að lögfest verði að full 
vinnuvika vaktavinnufólks verði 
80% af vinnutíma dagvinnufólks.

BSRB ítrekar kröfur 42. þings 
bandalagsins og krefst þess að 
stjórnvöld setji tafarlaust fram 
raunhæfar tillögur um afnám verð-
tryggingar.  

Ályktun 43. þings BSRB 
um kjaramál
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Árin frá efnahagshruni hafa 
einkennst af niðurskurði, 
atvinnuleysi og skamm-

tímalausnum en nú verður að 
horfa fram á veginn.

43. þing BSRB kallar þess vegna 
eftir framtíðarstefnu stjórnvalda í 
atvinnumálum sem byggja má á til 
næstu ára. Störf innan almanna-
þjónustunnar eru einn mikilvæg-
asti hlekkurinn í atvinnulífinu sem 
skilar þjóðfélaginu miklum arði. 

Niðurskurður á almannaþjón-
ustu verður aldrei nema skamm-
tímalausn á fjárhagsvanda ríkisins 
sem leiðir til aukins kostnaðar fyrir 
samfélagið allt til lengri tíma. Þess 
vegna er brýnt að efla almanna-
þjónustuna í stað þess að veikja 
hana.

Efling starfa innan almannaþjón-
ustunnar á að vera hluti af fram-
tíðarsýn stjórnvalda í efnahags- og 

atvinnumálum. Það er atvinnulífið 
sem knýr samfélagið og þegar 
of margir eru án atvinnu virkar 
samfélagið ekki eins og það á að 
gera.

Stjórnvöld þurfa að búa svo 
um að atvinnulífið geti náð sér 
aftur á skrið. Ekki verður lengur 
haldið áfram á braut uppsagna, 
niðurskurðar, samdráttar og 
atvinnuleysis. Mikilvægasta vel-
ferðarmálið er að allir hafi atvinnu 
og þar gegna ríki og sveitarfélög 
mikilvægu hlutverki.

Stjórnvöldum ber þess vegna 
skylda til að marka skýra stefnu 
í atvinnumálum þjóðarinnar til 
framtíðar.  

Ályktun 43. þings BSRB 
um atvinnumál
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Stjórnvöld hafa lengi verið 
full meðvituð um þá stöðu 
sem lífeyrissjóðir opinberra 

starfsmanna standa frammi fyrir 
og þá ábyrgð sem hvílir á herðum 
stjórnvalda vegna skuldbindinga 
þeirra. Þrátt fyrir það hefur ekkert 
verið aðhafst í málum lífeyris-
sjóðanna með þeim afleiðingum að 
vandi þeirra hefur aukist til muna.

BSRB krefst þess að ríkissjóður og 
sveitarfélög hefji án tafar að greiða 
inn á skuldbindingar sínar við 
lífeyrissjóði opinberra starfsmanna 
og leggi fyrir greiðsluáætlun fyrir 
þinglok vorið 2013.

Einnig verður ríkissjóður að 
hækka iðgjaldagreiðslur sínar til 
A-deildar LSR eins og lög mæla 
fyrir um.

Endurskoðun á samspili lífeyris 
og almannatrygginga verður 
að fara fram án tafar og draga 
verður úr tekjutengingu bóta og 
lífeyrisgreiðslna.  

Ályktun 43. þings BSRB 
um lífeyrismál
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Umhverfisvernd og sjálf-
bær nýting auðlinda þarf 
að njóta öflugs stuðnings 

stjórnvalda, ríkis og sveitarfélaga. 
Víða hafa opinberir aðilar staðið 
vel að vitundarvakningu í um-
hverfismálum og halda verður því 
starfi áfram og gera enn betur í 
framtíðinni.

Hið opinbera á að hafa frum-
kvæði að innleiðingu á umhverfis- 
og gæðastjórnunarkerfum í stofn-
anir og fyrirtæki. Þannig geta ríki 
og sveitarfélög stutt við og unnið 
frekar í anda hugmyndafræði 
sjálfbærrar þróunar, vistvænnar 
hugsunar og stuðlað þannig að 
efnahagslegri, félagslegri og vist-
fræðilegri velferð.

Efla verður rannsóknir á sviði 
umhverfis- og auðlindamála auk 
rannsókna á þróun sjálfbærra 
nýtingaraðferða. Virk þátttaka ein-
staklinga, stofnana og fyrirtækja er 
mjög mikilvæg til að árangur náist 
í umhverfismálum. Aðeins með 
þátttöku fólksins sjálfs er hægt að 

tryggja rétt borgaranna til að búa 
í heilsusamlegra umhverfi. BSRB 
hvetur forsvarsmenn aðildarfélaga 
sinna og alla félagsmenn til að til-
einka sér vistvæna hugsun í leik og 
starfi og vera öðrum gott fordæmi 
þegar kemur að umhverfisvitund.

43. þing BSRB krefst þess að 
lokið verði við gerð rammaáætl-
unar um vernd og nýtingu nátt-
úrusvæða fyrir þinglok vorið 2013. 
Verndar- og orkunýtingaráætlunin 
á að leggja mat á verndar- og orku-
nýtingargildi landsvæða með tilliti 
til efnahagslegra, umhverfislegra 
og samfélagslegra áhrifa.

Unnið hefur verið að ramma-
áætluninni í langan tíma og mikil-
vægt er að Alþingi taki afstöðu 
til hennar sem fyrst svo að öllum 
verði ljós framtíðarsýn Íslands 
í verndunar- og virkjanamálum. 
Rammaáætlunina verður að klára 
á faglegum grundvelli en ekki 
pólitískum og aðeins þannig má 
ná almennri sátt í þjóðfélaginu um 
verndunar- og virkjanamál.  

Ályktun 43. þings BSRB 
um umhverfismál
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Eitt mikilvægasta verkefni 
stjórnvalda er að tryggja 
jafnan aðgang allra að 

almannaþjónustunni og sporna 
við því að hlutir sem eiga að vera 
sjálfssagðir í okkar samfélagi séu 
ekki bara fyrir suma heldur alla.

Stefnt skal að því að þjónusta 
hins opinbera vegna heilbrigðis-
þjónustu og lyfjakaupa verði án 
gjaldtöku . Að öðrum kosti er 
jöfnuður fólks í reynd ekki lengur 
til staðar.

Almannaþjónusta er undirstaða 
samfélagsins. Það er grundvallar-
atriði að allir hafi jafnan og örugg-
an aðgang að almannaþjónustunni 
óháð efnahag og búsetu. Aukin 
kostnaðarþátttaka almennings fyrir 

almannaþjónustu er þróun sem 
verður að snúa við. 

Gjöld fyrir þjónustu hins 
opinbera leggjast mjög misjafnlega 
á fólk eftir efnum og aðstæðum. 43. 
þing BSRB vill að stjórnvöld setji 
fram skýra stefnu um gjaldtöku í 
velferðarþjónustunni og hvenær 
réttlætanlegt er að innheimta 
sérstakt gjald. Ef ekki liggur fyrir 
skýr stefna er hætt við að ný gjöld 
verði í sífellu tekin upp og önnur 
hækkuð enn frekar.   

Ályktun 43. þings BSRB 
um almannaþjónustu
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