
 

 

Forsetabréf - Betri vinnubrögð – aukinn ávinningur  

Hækkun atvinnutekna á Íslandi hefur að jafnaði verið tvöfalt meiri en á hinum Norðurlöndunum 

síðustu 15 árin. Þrátt fyrir það hefur kaupmáttur atvinnutekna aukist helmingi minna hér en þar á 

þessum 15 árum, eða 0,8% á ári í stað 1,7% á hinum Norðurlöndunum. Þó þessi munur virki ekki 

mikill við fyrstu sýn, munar þetta uppsafnað ríflega 14% í hreinum kaupmætti á tímabilinu. Ástæðan 

er sú að verðbólga hér á Íslandi hefur 5,5% að meðaltali samanborið við 1,8% á hinum 

Norðurlöndunum á þessum tíma. Það hefur svo leitt af sér að frá aldamótum hefur gengi íslensku 

krónunnar fallið um 50% en gengi mynta hinna Norðurlandanna haldist nánast óbreytt gagnvart evru.  

Bein afleiðing þessarar miklu verðbólgu og efnahagslegs óstöðuleika er að á Íslandi hafa vextir að 

jafnaði verið þrefalt hærri en á hinum Norðurlöndunum sem hefur leitt til þess að íslenskt launafólk 

þarf að ráðstafa næstum fimmtungi tekna sinna í aukna greiðslubyrði lána.  Því hefur nýlegt  

samkomulag um ný og breytt vinnubrögð við gerð kjarasamninga - nýtt samningalíkan - verið 

samþykkt með þá von að ná hér betri stöðugleika og leggja grunn að því að geta aukið kaupmátt 

launa á grundvelli lágrar verðbólgu, stöðugs gengis og lægri vaxta.  

Nýtt samningalíkan milli aðila vinnumarkaðar er afrakstur vinnu sem hófst árið 2013 með úttekt 

BSRB, KÍ, BHM, ASÍ, SA og samninganefnda ríkis, Reykjavíkurborgar og Sambands Íslenskra 

sveitafélaga á umhverfi kjarasamninga á hinum Norðurlöndunum.  Mikil áhersla er lögð á 

heildarendurskoðun samningalíkansins með það markmið að bæta þekkingu og vinnubrögð við 

undirbúning og gerð kjarasamninga.  

Samkomulagið sem undirritað var s.l. þriðjudag nær til nokkurra mikilvægra þátta. Fyrst ber að nefna 

sameiginlega launastefnu til ársloka 2018, þar sem gert er ráð fyrir að horfa til allra kostnaðaráhrifa 

kjarasamninga, þar með talin kostnað við jöfnun lífeyrisréttinda. Miðað er við að 

launakostnaðarvísitala einstakra hópa hækki ekki meira en um 32% á tímabilinu frá nóvember 2013 

til ársloka 2018. Samkomulag er um að opinberum starfsmönnum verður á tímabilinu tryggt það 

launaskrið sem verður á almennum vinnumarkaði umfram það launaskrið sem verður á opinberum 

vinnumarkaði. Launskriðsákvæðið tekur þó ekki gildi fyrr en aðilar hafa samið sig að þessari 

launastefnu, að samkomulag liggi fyrir um jöfnun lífeyrisréttinda og að samkomulag liggi fyrir um ný 

sameiginleg forsenduákvæði kjarasamningu. Það er því að mörgu að huga.  

Það er sannfæring samningsaðilanna að betri vinnubrögð muni leiða til aukins samstarfs og minni 

átaka í samfélaginu og að efnahagslegur og félagslegur stöðuleiki verði meiri. Markmiðið er eins og 

áður sagði að leggja traustan grunn að varanlegri aukningu kaupmáttar launa á grundvelli lágrar 

verðbólgu, stöðugs gengis og lægri vaxta.  

Mikilvægt er að hafa það í huga að vinnumarkaðurinn leikur stórt hlutverk í þróun efnahagsmála 

samhliða efnahagsstefnu stjórnvalda og peningastefnu Seðlabankans. Þess vegna þarf formlegan 

vettvang þessara aðila, þar sem forystu fólk vinnumarkaðar, ríkistjórnar og Seðlabanka geta stillt 



saman strengi. Samhliða hafa aðilar vinnumarkaðar lagt á það áherslu að sátt náist um stjórn 

lykilstofnana á vinnumarkaði, en þær stofnanir eru atvinnuleysistryggingarsjóður, 

fæðingarorlofssjóður og ábyrgðarsjóður launa. Jafnframt hafa fulltrúar ASÍ og BSRB lagt á það áherslu 

vinna þarf að því að tryggja félagslegan stöðugleika og víðtæka sátt um forgangsröðun í 

velferðarmálum.  

Næstu skref eru því að gera þarf kjarasamning við SA um breytingar á gildandi kjarasamningum og 

aðlögun forsenduákvæða að þessu samkomulagi. Ljúka verður við gerð samkomulags um jöfnun 

lífeyrisréttinda á almennum og opinberum vinnumarkaði. 

 Ljóst er að með þessu samkomulagi, sem að mörgu leiti er tímamótasamkomulag, erum við að hefja 

vinnu við að bæði að móta innihald þessa nýja íslenska samningalíkans. Ég held að það verði hyggilegt 

að hafa aðferðarfræði félaga okkar í Noregi, Danmörku og Svíþjóð til tilsjónar og leita til þeirra um 

ráðgjöf og aðstoð – bæði gagnvart heildarsamtökunum og einstaka aðildarsamtökum þeirra – við 

mótun okkar líkans. Það er jafnframt ljóst að vinnumarkaðurinn þarf að eiga samtal við stjórnvöld til 

þess að ræða með hvaða hætti við getum og þurfum að stilla saman nýju samningalíkani og 

stefnumörkun og ákvörðunum stjórnvalda hverju sinni í hagstjórn til þess að ná því marki að hér verði 

raunverulegur og langvarandi efnahagslegur og félagslegur stöðugleiki. 

 

 

 


