
 

Endurskoðun kjarasamninga og aukin þjónusta við atvinnuleitendur 

Endurskoðun kjarasamninga lauk 20. janúar og var ákveðið að nýta ekki uppsagnarákvæði þeirra. 

Þetta var niðurstaðan eftir tvo formannafundi innan Alþýðusambandsins og fjölmarga fundi í 

samninganefndum og stjórnum landsambanda og félaga innan ASÍ. Aðeins þrjú þeirra rúmlega 50 

félaga sem eru innan ASÍ vildu segja upp samningum. Þær forsendur sem snéru að atvinnurekendum 

stóðust í meginatriðum en það sama verður ekki sagt um loforð ríkisstjórnarinnar. Það eru mikil 

vonbrigði að ríkisstjórnin skuli ekki standa við samkomulag um hækkun bóta í takt við hækkun lægstu 

launa nú um mánaðarmótin.  Það er dapurlegt að ríkisstjórn sem kennir sig við norræna velferð, skuli 

svíkja gefin loforð um þá hækkun atvinnuleysisbóta og aðrar hækkanir almannatrygginga, sem um var 

samið í maí.  

Þegar kemur að atvinnumálum hefur fátt verið gert af því sem um var rætt í yfirlýsingu 

ríkisstjórnarinnar í tengslum við gerð kjarasamninga. Sérstök vonbrigði vekur sá seinagangur sem er í 

afgreiðslu rammaáætlunar um nýtingu vatnsafls og jarðvarma sem átti að liggja fyrir í lok síðasta árs. 

Mikilvægt er að sú vinna við faglega forgangsröðun virkjanakosta, sem átt hefur sér stað sl. 10 ár, 

verði lögð fram á Alþingi og að um hana geti verið breið sátt því með henni yrði lagður grunnur að 10-

15 ára uppbyggingu atvinnulífs í sátt við náttúruna. 

Þrátt fyrir vanefndir ríkisstjórnarinnar í þessum málum tókst að sigla mikilvægum atriðum í höfn á 

lokaspretti endurskoðunarinnar, en miklar líkur eru á því að hægt verði að nema lögin um 

skattlagningu á lífeyrissjóðina úr gildi. Einnig náðist samkomulag um útfærslu á tilraunaverkefni um 

þjónustu stéttarfélaga við atvinnuleitiendur. Nánari umfjöllun um það mál má sjá á öðrum stað í 

fréttabréfinu. Það er afar ánægjulegt að þetta samkomulag sé í höfn enda hefur það lengi verið krafa 

Alþýðusambandsins að stéttarfélögin fái á ný að koma að þjónustu við þá félaga sína sem misst hafa 

vinnuna. Það er og hefur lengi verið skoðun ASÍ að stéttarfélög geti leikið stórt hlutverk í þjónustu við 

atvinnuleitendur á sama hátt og þau aðstoða félagsmenn sína vegna veikinda, starfsmenntunar eða 

örorku. Það er því skrítið að sitja undir gagnrýni forystumanna BSRB um að þetta tilraunaverkefni sem 

nú á að hleypa af stokkunum sé aðför að velferðarkerfinu og að þjónusta stéttarfélaga við sína 

félagsmenn sé einkavæðing. Þessar fullyrðingar standast engan veginn skoðun. Hafa verður í huga, 

að aukin velferð mælist í þeirri þjónustu sem veitt er – ekki í fjölda opinberra starfsmanna. Í raun hafa 

orðið alger straumhvörf í vinnumarkaðsmálum hér á landi með gerð kjarasamninga aðildarsamtaka 

Alþýðusambandsins þann 5. maí sl. Með þessum samningum hefur tekist að auka framlög til virkra 

vinnumarkaðsaðgerða um ríflega 2,6 milljarða króna á ári næstu þrjú árin eða samtals um 8 milljarða 

króna. Öflugri vinnumiðlun og meiri þjónusta stéttarfélaga við atvinnuleitendur er stórt skref í rétta átt 

og þeirri þróun munum við fylgja eftir. 
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