
 
 

Íslenskur vinnumarkaður – styrkleikar og áskoranir1  

Frá upphafi hefur helsta verkefni verkalýðshreyfingarinnar verið að tryggja öllu launafólki 

mannsæmandi laun og önnur starfskjör og skapa hér á landi samfélag jafnréttis og jafnra tækifæra 

þar sem allir búa við góð og eftirsóknarverð lífsgæði. Þetta hlutverk verkalýðshreyfingarinnar hefur 

ekkert breyst í grunninn, þótt samfélagið hafi tekið stórstígum framförum og kjör og allar aðstæður 

alþýðufólks þar með. Verkalýðshreyfingin hefur gengt lykilhlutverki í þessari uppbyggingu og hefur 

náð mikilsverðum árangri á mörgum sviðum. Jafnframt er ljóst að launafólk og samtök þess standa í 

dag frammi fyrir nýjum áleitnum áskorunum, þar sem niðurstaðan mun hafa mikil áhrif á hagi og 

velferð launafólks. 

Öflug samtök – kjarasamningar – sameiginleg skuldbinding  

Hvað er það sem einkum einkennir skipulag á íslenskum vinnumarkaði?  

Öflug samtök launafólks  

Allur þorri launafólks á Íslandi eru félagar í stéttarfélögum. Áætlað er að meira en 85% alls launafólks 

sé í stéttarfélögum, þátttakan er sú mesta sem þekkist í Evrópu. Því fylgir einnig að stéttarfélagsaðild 

er mjög almenn í öllum starfs- og atvinnugreinum og að stéttarfélagsaðild á meðal útlendinga á 

íslenskum vinnumarkaði er yfir 80%. Hvoru tveggja gerir íslenskan vinnumarkað um margt einstakan, 

líka í norrænu samhengi. 

 Ljóst er að framangreind staða stéttarfélaganna hér á landi skapar þeim einstakt tækifæri til að vinna 

að hagsmunamálum félagsmanna sinna.  

Annað einkenni á íslenskum vinnumarkaði er að samtök atvinnurekenda hér á landi ná til allra helstu 

atvinnugreina og allra öflugustu fyrirtækjanna. Þá hafa þau mjög ríkt umboð til samningagerðar fyrir 

hönd aðildarfyrirtæka sinna. 

Kjarasamningar  

Vinnumarkaðurinn á Íslandi er vel skipulagður þar sem samtök launafólks og atvinnurekenda hafa 

axlað sameiginlega ábyrgð á vinnumarkaðinum og þeim launum og öðrum starfskjörum sem þar gilda 

með kjarasamningum. Að þessu leyti sver íslenskur vinnumarkaður sig í ætt við vinnumarkaðinn á 

                                                           
1 Sem bakgrunnsefni til frekari dýpkun á umræðunni um vinnumarkaðin og stöðu verkalýðshreyfingarinnar má 
benda á: 
- Hverjir eiga að ákveða laun á íslenskum vinnumarkaði og hvernig?: Halldór Grönvold, maí 2014. 
- Grunnpilarene i de nordiske modellene - Et tilbakeblikk på arbeidslivs- og velferdsregimenes utvikling 

(Grunnstoðir norrænu módelanna). Sjá http://www.fafo.no/pub/rapp/20303/index.html 
- De nordiske aftalemodeller i åbne markeder – udfordringer og perspektiver (Norræna samningamódelin í 

opnu hagkerfi) http://www.fafo.no/pub/rapp/20355/index.html 

http://www.fafo.no/pub/rapp/20303/index.html


hinum Norðurlöndunum, sem almennt er talinn sá þróaðasti í heimi og sem skilað hefur 

mikilsverðum árangri fyrir launafólk, atvinnulífið og samfélagið allt. Oft er talað um „Norræna 

vinnumarkaðsmódelið“ í þessu sambandi og til þess litið sem sérstaklega eftirsóknarverðs vegna þess 

árangurs og þeirra lífsgæða sem það hefur skilað launafólki. Þá hefur verið bent á að norræna 

vinnumarkaðsmódelið er ein af grunnstoðum norræna velferðarsamfélagsins. 

Vinnumarkaðurinn einkennist af því að sett hefur verið löggjöf og formlegar reglur um samskipti aðila 

vinnumarkaðarins, samninga og lausn ágreiningsmála sem almenn samstaða ríkir um. Jafnframt hefur 

þróast margvíslegt samráð og samstarf milli þessara aðila innbyrðis og milli þeirra og stjórnvalda.   

Sátt um grundvallaratriði. Í gegnum átök, samskipti og samninga aðila vinnumarkaðarins hefur með 

tímanum skapast sátt um grundvallarþætti er varða réttindi og skyldur launafólks og atvinnurekenda.   

Víðtækt hlutverk aðila vinnumarkaðarins. Viðurkennt hefur verið af stjórnvöldum og Alþingi að aðilar 

vinnumarkaðarins gegni og eigi að gegna mikilvægu hlutverki, ekki aðeins varðandi ákvarðanir um 

kaup og kjör á vinnumarkaði, heldur einnig við uppbyggingu og þróun atvinnulífsins og 

velferðarkerfisins almennt.  

Aðilar vinnumarkaðarins hér á landi gera kjarasamninga fyrir allar atvinnugreinar og nærfellt öll störf í 

á íslenskum vinnumarkaði. Þá eru með kjarasamningum samið um lágmarkslaun sem gilda fyrir allan 

vinnumarkaðinn, bæði grunnur launataxtanna og svokölluð lágmarksdagvinnutekjutrygging. 

Með samkomulagi sem gert var milli ASÍ og SA 7. mars 2007 lýstu þessir aðilar yfir að þeir litu á það 

sem sameiginlega skyldu sína að verja það fyrirkomulag sem gildir á íslenskum vinnumarkaði og þá 

sérstaklega að ákvarða kaup og önnur starfskjör með kjarasamningum. Jafnframt að öllum 

fyrirtækjum væri skylt að virða þær reglur og kjarasamninga sem hér gilda, óháð þjóðerni viðkomandi 

fyrirtækis eða starfsmanna þess. Þessi yfirlýsing er að mati ASÍ mjög mikilvæg og undirstrikar 

mikilvægi þess fyrirkomulags á vinnumarkaði sem hér gildir. Sama gildir um þær skyldur sem aðilar 

vinnumarkaðarins hafa axlað til að fylgja þessu markmiðum eftir, sbr. löggjöf og samninga um 

vinnustaðaskírteini. 

Til að trygga enn frekar að allir einstaklingar á vinnumarkaði njóti þeirra kjara og annarra réttinda 

sem samið er um í kjarasamningum og til að tryggja að öll fyrirtæki sem starfa hér á landi, erlend jafnt 

sem innlend, séu skuldbundin til að virða þau kjör og réttindi sem kjarasamningar kveða á um, voru 

árið 1980 sett lög sem lögfesta að kjarasamningar ákveði lágmarkslaun og önnur starfskjör á 

íslenskum vinnumarkaði: 

„Laun og önnur starfskjör, sem aðildarsamtök vinnumarkaðarins semja um, skulu vera lágmarkskjör, 

óháð kyni, þjóðerni eða ráðningartíma fyrir alla launamenn í viðkomandi starfsgrein á svæði því er 

samningurinn tekur til. Samningar einstakra launamanna og atvinnurekenda um lakari kjör en hinir 

almennu kjarasamningar ákveða skulu ógildir.“  

Með löggjöf um starfsmannaleigur hefur verið tryggt að erlendir starfsmenn starfsmannaleiga sem 

koma hingað til starfa skuli njóta sömu launa og starfskjara og ef þeir væru í beinni ráðningu hjá 

notendafyrirtækinu. Löggjöf sem er ein sú framsæknasta í Evrópu. 

Verkalýðshreyfingin hefur jafnframt lagt ríka áherslu á að bæta kjörin og treysta stoðir 

velferðarkerfisins á vinnumarkaði. Löggjöf um fæðingar- og foreldraorlof, hækkun og tekjutenging 

atvinnuleysisbóta, öflugir fræðslusjóðir og aukinn réttur til símenntunar, uppbygging 

starfsendurhæfingar og öfugri vinnumiðlun og ráðgjöf samhliða átaksverkefnum á því sviði eru 



nokkur dæmi um árangur síðustu ára, auk þess sem með markvissri launastefnu tókst að verja 

kaupmátt lægstu launa í kjölfar hrunsins. 

 

Mikilvægar áskoranir 

Verkalýðshreyfingin hefur náð miklum árangri í starfi sínu til hagsbótar fyrir launafólk. Því ber að 

fagna en um leið er mikilvægt að horfast í augu við þær áskoranir sem verkalýðshreyfingin stendur 

frammi fyrir og takast á við þær með opnum hug og af festu. 

Samskipti og aðferðafræði við gerð kjarasamninga 

Aðilar vinnumarkaðarins á almenna vinnumarkaðinum sammæltust sl. vetur um að þróa frekar 

samskipti og aðferðafræði við gerð kjarasamninga með því að taka upp hliðstætt fyrirkomulag og 

gildir á hinum Norðurlöndunum varðandi undirbúning og kjarasamningagerð2. Og jafnframt að hér 

yrði fylgt efnahags- og peningastefnu sem byggir á og styður við stöðugleika í efnahags- og 

atvinnulífinu. Vonir voru bundnar við að með því mætti betur tryggja stöðugleika og markvissa 

aukningu kaupmáttar á næstu árum. Markmiðið var að endurheimta kaupmátt launa sem hér var 

fyrir hrun og bæta um betur. Nú liggur fyrir að almenn samstaða náðist ekki um þessa vegferð á 

vinnumarkaði og því stendur verkalýðshreyfingin frammi fyrir þeirri spurningu hvernig bregðast eigi 

við. 

Mikilvægt er að Alþýðusambandið og aðildarsamtök þess móti skýra sýn og verklag um það hvert 

skuli vera hlutverk, verkefni og verkaskipting heildarsamtakanna, landssambanda og einstakra 

aðildarfélaga gagnvart atvinnurekendum og stjórnvöldum.   

Þátttaka í starfi stéttarfélaganna og afgreiðslu kjarasamninga 

Þótt aðild að stéttarfélögum sé mikil hér á landi og viðhorfskannanir meðal félagsmanna sýni að þeir 

eru ánægðir með þjónustu félaganna og beri traust til þeirra, er áhyggjuefni hversu lítil þátttaka er 

víða þegar kemur að undirbúningi og afgreiðslu kjarasamninga og í starfi félaganna og 

verkalýðshreyfingarinnar almennt. Þetta á ekki síst við um yngri hópa félagsmanna. Mikilvægt er að 

stéttarfélögin og verkalýðshreyfingin öll leiti leiða til að auka áhuga félagsmannanna á starfinu og 

virkji þá betur í starfi og stefnumótun. 

Mikilvægur þáttur í því starfi er að efla vinnustaðastarf og treysta stöðu og hlutverk 

trúnaðarmannsins. Efla þarf félagslegt fræðslustarf og styðja betur við trúnaðarmannakerfið. Í því 

sambandi er mikilvægt að ASÍ og aðildarsamtök þessi dragi sameiginlega lærdóma af því sem tekist 

hefur vel bæði hér á landi og erlendis og þrói nýjar leiðir í þessum efnum.  Þá er nauðsynlegt að efla 

kynningu á verkalýðshreyfingunni og hvað hún stendur fyrir gagnvart ungmennum í skólakerfinu og 

nýta til þess efni og aðferðir sem vekja áhuga og skilning.  

Félagsleg undirboð og misnotkun á erlendum starfsmönnum 

Kjarasamningar og löggjöf eiga að tryggja að launafólk á vinnumarkaði njóti jafnræðis m.a. óháð 

þjóðerni. Þrátt fyrir það eru ástæður til að ætla að erlendir starfsmenn sér í vaxandi mæli notaðir til 

félagslegra undirboða á íslenskum vinnumarkaði. Það gildir hvoru tveggja um launakjör og margvísleg 

önnur réttindi á vinnumarkaði. Þrátt fyrir að reglur um réttindi þessa launafólks hafi verið bættar er 

full ástæða til að vera vel á verði til að tryggja að brotastarfsemi af þessu tagi verði ekki til að skaða 

                                                           
2 Sjá: http://rikissattasemjari.is/static/files/Kjarasamningar_og_vinnumarkadur_a_Nordurlondum_Web.pdf  

http://rikissattasemjari.is/static/files/Kjarasamningar_og_vinnumarkadur_a_Nordurlondum_Web.pdf


íslenskan vinnumarkað og kjör og réttindi launafólks. Sama gildir um svarta atvinnustarfsemi og 

gerviverktöku sem eru greinar af sama meiði. 

Mikilvægt er að verkalýðshreyfingin beiti öllum tiltækum ráðum til að verja kjör útlendinga sem 

hingað koma til starfa og vinni gegn félagslegum undirboðum, svartri atvinnustarfsemi og 

gerviverktöku af öllu tagi og gagnvart öllum hópum á vinnumarkaði. Sérstaklega ber að leggja áherslu 

á ábyrgð atvinnurekenda í þessum efnum. 

Viðurkenning á samfélagslegu hlutverki verkalýðshreyfingarinnar 

Alþýðusamband Íslands hefur lagt ríka áherslu á samfélagslegt hlutverk verkalýðshreyfingarinnar og 

þar með að samráð og samskipti samtaka launafólks, samtaka atvinnurekenda og stjórnvalda um 

framtíðarsýn og samþætta stefnu í efnahags-, atvinnu-, félags- og umhverfismálum verði efld.  

Mikilvægt er að skapaður verði fastur rammi um inntak og fyrirkomulag slíks samráðs sem verði 

reglubundið og varanlegt. Markmið með slíku samráði er m.a. að skapa skilyrði fyrir jafnvægi og 

stöðugleika í íslensku efnahags- og atvinnulífi og móta sameiginlega sýn um stefnu í atvinnu- og 

félagsmálum sem hefur að markmiði að skapa næg og góð störf og öflugt velferðarkerfi á 

vinnumarkaði þar sem allir geta verið virkir þátttakendur.   

 

Spurningar til umræðu: 

- Viljum við kjarasamningagerð að norrænni fyrirmynd? Ef svo er hvað þarf að gera? 

- Hvernig tryggjum við virkni og þátttöku í starfi verkalýðshreyfingarinnar? 

- Hvernig tryggjum við að fyrirtæki virði réttindi launafólks og skyldur vegna sinnar 

atvinnustarfsemi? 

- Hvernig tryggjum við best áhrif verkalýðshreyfingarinnar í samfélaginu?  

 

Ítarefni: Hverjir eiga að ákveða laun á íslenskum vinnumarkaði og hvernig? 

http://www.asi.is/media/148315/Vinnumarkadurinn-og-lagmarkslaun_itarefni.pdf

