
 

Niðurstaða 40. þings ASÍ 

Dagana 17.-19. október var 40. þing Alþýðusambands Íslands haldið í Reykjavík. Rúmlega 300 

þingfulltrúar frá þeim ríflega 50 stéttarfélögum sem mynda ASÍ mættu á þingið. Drjúgur hluti þingstarfa 

fór í málefnavinnu þar sem notast var við svokallað  þjóðfundarfyrirkomulag en kjarninn úr þeirri vinnu 

varð grundvöllur að þeim ályktunum sem samþykktar voru á þinginu. Hér getur að líta útdrátt úr 

nokkrum þeirra en ályktanirnar má sjá í heild sinni hér. 

 

Kjaramál 

Veik staða krónunnar og mikil verðbólga veldur því að nú stefnir í að forsendur kjarasamninganna 

bresti. Þar er ekki síst að sakast við fyrirtækin sem velta kostnaði sífellt út í verðlagið. Þá hækka  ríki 

og sveitarfélög álögur sem hafa bein áhrif á verðlag. Fyrir launafólk eru afleiðingarnar hærra verð á 

nauðsynjum, vöru og þjónustu, hærri vextir og auknar skuldir heimilanna í landinu. Þingið krefst þess 

að stjórnvöld og atvinnurekendur geri það sem í þeirra valdi stendur til að ná niður verðbólgunni og að 

ríkisstjórnin standi við fyrirheit sín í atvinnu- og félagsmálum. Staðan er grafalvarleg því bresti 

forsendur verða kjarasamningar í uppnámi og þá getur komið til átaka á vinnumarkaði í byrjun næsta 

árs. 

 

Atvinnulífið og menntun 

Atvinnulífið í dag og enn frekar í framtíðinni kallar á að menntakerfið leggi  áherslu á skapandi greinar 

og nýsköpun, eflingu starfs- og tæknináms á fjölmörgum sviðum. Nauðsynlegt er að jafna stöðu þess 

gagnvart bóknámi þannig að slíkt nám sé raunhæfur og eftirsóknarverður kostur, jafnt fyrir ungmenni 

og einstaklinga sem komnir eru út á vinnumarkaðinn. Vinna þarf ítarlega greiningu á mannaflaþörf á 

vinnumarkaði til lengri og skemmri tíma þar sem tekið er mið af stefnumörkun í atvinnumálum. Þannig 

má stuðla að því að atvinnulífið fái hæft starfsfólk og sköpuð verði góð og arðbær störf. 

 

Jöfnun lífeyrisréttinda og sanngjarnara almannatryggingakerfi 

Þing ASÍ leggur ríka áherslu á að lokið verði við vinnu við samræmingu lífeyrisréttinda á öllum 

vinnumarkaðnum með aðkomu aðila vinnumarkaðarins og stjórnvalda. Finna verður varanlega lausn á 

því hvernig halli opinbera lífeyriskerfisins verður fjármagnaður og kerfið gert sjálfbært til framtíðar.  

Gangi þetta ekki eftir er ákvæði kjarasamninga um hækkun iðgjalds til lífeyrissjóða á almennum 

vinnumarkaði til jafns við opinbera starfsmenn í uppnámi og þar með forsendur kjarasamninganna.  

Samhliða þessu telur þingið brýnt að vinnu við heildarendurskoðun á almannatryggingakerfinu verði 

haldið áfram.  Grundvallaratriði er að standa vörð um viðunandi lágmarksbætur almannatrygginga en 
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jafnframt að dregið verði verulega úr tekjutengingum í almannatryggingakerfinu þannig að launafólk 

hafi sýnilegan hag af því að greiða í lífeyrissjóð á starfsævinni. 

 

Húsnæðismál 

ASÍ leggur áherslu á að tryggt verði að hér ríki efnahagslegur stöðugleiki með meiri festu í gengi 

krónunnar og lágri verðbólgu. Að hér verði komið á einu kerfi húsnæðisbóta sem jafni stöðu kaupenda 

og leigjenda.  

Þá leggur ASÍ áherslu á að fjölbreytileiki í húsnæðismálum verði aukinn, með því að efla 

leigumarkaðinn þannig að hann verði raunverulegur öruggur valkostur og að fólk geti valið auk 

hefðbundinna kaupa- og leigu milli mismunandi búsetuforma svo sem kaupréttar og kaupleigu. 

Mikilvægt er að húsnæðisvextir verði lækkaðir, m.a með því að leita fyrirmynda hjá þeim þjóðum sem 

bestum árangri hafa náð í að byggja upp húsnæðislánamarkað og lækka kostnað við lántökur, s.s. 

stimpilgjöld, þinglýsingargjöld og lántökugjöld. Að dregið verði úr vægi verðtryggingar með því að 

lánastofnanir bjóði upp á hagstæðari óverðtryggð lán. 

ASÍ telur nauðsynlegt að tryggja ungu fólki stuðning við að stíga sín fyrstu skref á 

fasteignamarkaðnum með því að hvetja ungt fólk til sparnaðar með sérstökum húsnæðisreikningum 

sem njóti góðra kjara og hagstæðrar skattalegrar meðferðar og koma til móts við unga kaupendur með 

skattaívilnun sem tryggi hraðari eignamyndun. 

 

Græna hagkerfið og fjölgun starfa 

Sjálfbærni íslensks atvinnulífs og nýting náttúrugæða á sjálfbæran hátt til atvinnuuppbyggingar eru stef 

sem Alþýðusambandið hefur tileinkað sér. Ísland hefur allt til að bera til að geta orðið grænt samfélag. 

Auk þekktra kosta má nefna spennandi samspil á nýtingu varma sem afgangsstærðar við 

raforkuframleiðslu með jarðhita. Þessi varmi mun í framtíðinni leggja grundvöll að víðtækum lífrænum 

efnaiðnaði hér á landi. Einnig liggur fyrir að hagkvæmt er að framleiða ákveðnar tegundir af grænmeti í 

miklu magni hér á landi með vistvænni raforku. Ísland getur nýtt samkeppnisforskot sitt í hreinum 

matvælaiðnaði með sjálfbærni og fullnýtingu á sjávarfangi  það sama á við um íslenskan landbúnað. 

 

Evrópumál 

ASÍ telur mikilvægt að ljúka viðræðum Íslands og ESB svo fljótt sem kostur er með það að markmiði 

að ná eins hagstæðum samningum og unnt er. Það verði síðan íslenska þjóðin sem taki afstöðu til 

samningsniðurstöðunnar og aðildar að ESB í bindandi þjóðaratkvæðagreiðslu. ASÍ hefur ekki tekið 

afstöðu til þess hvort hagsmunum Íslands og íslensks launafólks sé best borgið með aðild að ESB,  en 

hefur skýra sýn á hvaða markmiðum þurfi að ná í aðildarviðræðunum til þess að hægt verði að leggja 

endanlegt mat á kosti og galla fullrar aðildar. 

 

Svört atvinnustarfssemi 

ASÍ lýsir miklum áhyggjum yfir aukinni svartri atvinnustarfsemi og kennitöluflakki, m.a. í ferðaþjónustu, 

garðyrkjurækt, ýmiskonar persónulegri þjónustu og byggingariðnaði. Fyrirtæki og einstaklingar sem 

taka þátt í slíku valda alvarlegum og víðtækum skaða fyrir samfélagið, atvinnulífið og réttindi 

launafólks. Þing ASÍ lýsir jafnframt yfir þungum áhyggjum sínum yfir misnotkun á mikilvægum 

réttindum launafólks í atvinnuleysisbótakerfinu í þessu sambandi. 



 

 

 

 


