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Umræðuskjal til undirbúnings 41. þings ASÍ 22. - 24. október 2014 

 

Samfélag fyrir alla 
Jöfnuður og jöfn tækifæri 

Grundvöllur tilvistar og starfs verkalýðshreyfingarinnar er auk hefðbundinnar kjarabaráttu að berjast 

fyrir samfélagi jafnréttis og jafnra tækifæra.  

Ísland hefur eins og hin Norðurlöndin byggt upp hagkerfi þar sem áherslan er lögð á frjáls og opin 

viðskipti jafnframt því sem öflugt velferðarkerfi og kjarasamningar draga úr áhættu einstaklinga á því 

að þeir verði undir í lífsbaráttunni og styðja við þróun hagkerfisins. Þetta hefur m.a. leitt til þess að 

atvinnuþátttaka kvenna er mikil í löndunum, mannauður mikill og aðstæður fyrir nýsköpun og vöxt 

góðar. Þannig hefur okkur á Norðurlöndunum tekist að nýta opin og frjáls viðskipti til að komast í hóp 

auðugustu ríkja veraldar og á sama tíma og við höfum nýtt öflug velferðarkerfi og kjarasamninga til 

þess að tryggja framþróun hagkerfa okkar og meiri jöfnuð en víðast annars staðar í veröldinni.  

Við stöndum þó frammi fyrir fjölmörgum áskorunum og óleystum verkefnum. Við búum við veikan og 

óstöðugan gjaldmiðil, meiri verðbólgu en nágrannalöndin, gjaldeyrishöft og ekki liggur fyrir hvert við 

ætlum að stefna varðandi gjaldmiðilinn og framtíðar peningastefnu. Þá er óljóst hvort okkur tekst að 

ná þeim ávinningi í kjaramálum sem félagar okkar á hinum Norðurlöndunum hafa náð með breyttum 

vinnubrögðum og launamunur kynjanna er enn óásættanlegur. Á sviði atvinnumála eru fjölmörg 

verkefni óleyst. Fjárfestingar eru í sögulegu lágmarki og mikilvægt að þær aukist á sama tíma og við 

verðum að forðast of mikla einhæfni í atvinnulífinu. Þá eru stór verkfeni sem bíða á sviði 

umhverfismála. Hnattræn hlýnun, ósjálfbær nýting náttúruauðlinda, mengun og sóun eru allt þættir 

sem við þurfum að horfast í augu við. 

En þó staða Íslands í alþjóðlegum samanburði sé almennt góð þá eru blikur á lofti. Misskipting hefur 

farið vaxandi í þjóðfélaginu á mörgum sviðum. Þessi þróun birtist með ýmsum hætti. 

Kostnaður almennings vegna lyfja og læknisþjónustu er kominn út fyrir öll þolmörk. Afleiðingin er ekki 

aðeins sú að þessi kostnaður hefur mjög neikvæð áhrif á fjárhag fólks heldur þarf stór hópur fólks að 

neita sér um nauðsynleg lyf og læknisþjónustu.  

Tækifæri ungs fólks til að sækja sér menntun við hæfi er mikilvæg forsenda virkrar þátttöku á 

vinnumarkaði og starfstækifæra í framtíðinni. Menntakerfið er í dag ekki að svara kröfum um 

möguleika til náms sem svara þörfum einstaklinga og atvinnulífs. Þá eru sterkar vísbendingar um að 

hópur fólks hafi ekki lengur efni á að senda börn sín í skóla eftir að skyldunámi líkur vegna kostnaðar. 
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Tryggt og mannsæmandi húsnæði er sjálfsögð krafa. Mikill og vaxandi fjöldi fjölskyldna og einstaklinga 

er á hrakhólum vegna húsnæðisskorts eða þarf að sætta sig við óásættanlegar aðstæður í 

húsnæðismálum af fjárhagslegum ástæðum. Þá er öllum almenningi og sérstaklega ungu fólki 

ómögulegt að kaupa húsnæði við núverandi aðstæður. Við þessu hefur ASÍ brugðist með því að kynna 

tillögur um nýtt húsnæðislánakerfi að danskri fyrirmynd og nákvæmlega útfærðar tillögur og 

kostnaðarmat á nýju félagslegu húsnæðiskerfi fyrir tekjulág heimili.  

Atvinna við hæfi og þátttaka á vinnumarkaði er sjálfsögð krafa og lykillinn að virkri þátttöku í 

samfélaginu. Virkni og almenn atvinnuþátttaka er jafnframt mikilvæg forsenda velferðarsamfélagsins. 

Þúsundir einstaklinga eru atvinnulausar. Þetta á ekki síst við um mikinn fjölda ungmenna sem aldrei 

hafa náð að festa sig í sessi á vinnumarkaði. Þá er fátækt og félagsleg einangrun í samfélaginu vaxandi 

vandamál sem ekki verður þolað. 

Við viljum ekki þessa þróun. Við viljum ekki svona samfélag. Verkalýðshreyfingin vill byggja upp réttlátt 

þjóðfélag. Samfélag þar sem allir fá að njóta sín og tækifæri til að blómstra, óháð efnahag. Með öflugri 

verkalýðshreyfingu og skipulagi á vinnumarkaði að norrænni fyrirmynd, þar sem markvisst er unnið 

gegn félagslegum undirboðum og svartri atvinnustarfsemi og þar sem mikilvægt hlutverk 

verkalýðshreyfingarinnar við mótun velferðarsamfélags að norrænni fyrirmynd. 

Hér á eftir fylgir umræðuskjal til undirbúnings 41. þings ASÍ sem haldið verður dagana 22. – 24. október 

2014. Um er að ræða umræðuskjal í þremur köflum um helstu viðfangsefni þingsins: 

- Kaup og kjör – sköpum verðmæti til að ná fram jöfnuði  

- Velferð – sköpum grundvöll fyrir jöfn tækifæri  

- Skipulagður vinnumarkaður – öflug verkalýðshreyfing.   

Þetta rit varpar ljósi á stöðuna í dag og þær áskoranir sem íslenskt samfélag og verkalýðshreyfingin 

standa frammi fyrir.  Þetta er stuðningsefni byggt á staðreyndum fyrir þingfulltrúa, en það verður svo í 

þeirra höndum að útbúa ályktanir út frá stöðu dagsins og hvernig ná megi fram markmiðinu um 

samfélagi fyrir alla.   

Lagt er upp með að á þinginu verði unnið í þremur málstofum. Í tveimur þeirra verði fjallað um hvað 

þurfi til þess að skapa samfélag fyrir alla, annars vegar hvernig við sköpum verðmætin og hins vegar 

hvernig við tryggjum velferðina. Í þriðju málstofunni verður til umfjöllunar skipulag og samskipti á 

vinnumarkaði og hlutverk verkalýðshreyfingarinnar. Unnið verður með „þjóðfundarfyrirkomulagi“ sem 

tryggir virka þátttöku og möguleika allra fulltrúa á þinginu á að koma að mótun stefnu ASÍ á öllum 

málefnasviðum sem eru til umfjöllunar. 

Auk þess sem að framan greinir verður fjallað um skipulagsmál og breytingar á lögum ASÍ. 
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Velferð – sköpum grundvöll fyrir jöfn tækifæri 

Við skipum okkur í hóp með öðrum norrænum ríkjum þar sem hvað mestur jöfnuður ríkir milli 

samfélagshópa. Almenn samfélagssátt hefur verið um að tryggja með opinberri fjármögnun 

velferðarkerfisins félagslegt og fjárhagslegt öryggi íbúanna. Jöfn tækifæri allra til samfélagsþátttöku 

eru tryggð með aðgengi að grunnþjónustu velferðarkerfisins, tækifærum til menntunar og 

heilbrigðþjónustu í samræmi við þarfir.  Vísbendingar eru um vaxandi ójöfnuð í okkar samfélagi sem 

birtist í því að stórir hópar verð útundan og dragast aftur úr í lífskjörum og tækifærum.   

OECD hefur m.a. lýst áhyggjum sínum af því að vaxandi ójöfnuður í vestrænum ríkum ógni 

efnahagslegum vexti og velferð og bent á að eina leiðin til að vinna gegn aukinni misskiptingu sé að 

stjórnvöld í ríkjunum horfi í auknum mæli til aðgengis að góðri menntun, heilbrigðisþjónustu og öðrum 

innviðum. 

Á næstu árum verða 

miklar breytingar á 

aldurssamsetningu 

þjóðarinnar þegar 

stórar kynslóðir 

komast á eftirlauna-

aldur og lífslíkur 

halda áfram að 

aukast. 

Þjóðinni fjölgar en 

ólíkt því sem var um 

miðja síðustu öld eru 

eldri kynslóðir ekki 

verulega fámennari 

en þær yngri og 

hlutfall eldra fólks af 

mannfjöldanum eykst hratt. Árið 1950 voru 6 einstaklingar á hefðbundnum vinnualdri (20-64 ára) fyrir 

hvern einstakling eldri en 65 ára, í dag er hlutfallið um 3,5 og að tuttugu árum liðnum gera spár ráð 

fyrir að það verði komið niður í um 1,7. Staðan hér á landi er langt frá því að vera undantekning, um 

allan hinn vestræna heim er þetta sú mynd sem við blasir og raunar standa mörg ríki nú þegar frammi 

fyrir þeirri mynd sem búast má við hér eftir tvo til þrjá árartugi. Þessar breytingar á samsetningu 

íbúanna munu óhjákvæmilega hafa víðtæk samfélagsleg áhrif og reyna á opinber fjármál og 

velferðarkerfið einkum útgjöld til heilbrigðismála og umönnunar sem og lífeyriskerfin.  

Áskoranir lífeyris –og velferðarkerfisins á næstu árum og áratugum verða ekki síst að auka möguleika 

eldra fólks til lengri og virkari þátttöku á vinnumarkaði með góðum vinnuaðstæðum og heilsueflingu 

sem stuðla að betri heilsu á efri árum, sí- og endurmenntunartækifærum sem viðhalda og auka 

þekkingu og auknum sveigjanleika í starfslokum og töku lífeyris.  

  

http://www.oecd.org/inclusive-growth/All-on-Board-Making-Inclusive-Growth-Happen.pdf
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Jafnt aðgengi allra að heilbrigðisþjónustu 

Áskoranir í heilbrigðismálum: 

Einn grundvallarþáttur velferðar er gott aðgengi að heilbrigðisþjónustu. Við höfum haft 

samfélagssáttmála um að öllum landsmönnum skuli tryggð sú besta heilbrigðisþjónusta sem völ er á. 

Á síðustu þrjátíu árum hefur kostnaðarhlutdeild heimila í heilbrigðisþjónustu nær tvöfaldast og þau 

standa nú undir um 20% af öllum heilbrigðisútgjöldum. Dæmi eru um tug- og jafnvel hundruða þúsunda 

króna reikninga sem sjúklingum er gert að greiða úr eigin vasa vegna meðferðar og lyfja. Þessi 

kostnaður getur lagst þungt á fjárhag einstaklinga og fjölskyldna. Hætta er á að vaxandi 

kostnaðarþátttaka sjúklinga í heilbrigðiskerfinu hindri aðgengi ákveðinna hópa og valdi aukinni 

misskiptingu, bæði fjárhagslegri og heilsufarslegri. Um þetta sjáum við skýr aðvörunarljós blikka m.a. í 

tölum um fjölda þeirra sem ekki sækja sér nauðsynlega læknisþjónustu vegna kostnaðar.  

Miklar breytingar á aldurssamsetningu þjóðarinnar á næstu árum munu hafa veruleg áhrif á 

heilbrigðiskerfið þar sem þjónustuþörf eykst að jafnaði með hækkandi aldri. Óhjákvæmilegt er að auka 

áherslu á heilsueflingu og forvarnir og nýta þá fjármuni sem varið er til heilbrigðismála með sem 

bestum hætti þannig tryggja megi öllum þeim sem á þurfa að halda, aðgengi að heilbrigðisþjónustu í 

fremstu röð. Liður í þessu er að treysta og efla hlutverk heilsugæslunnar sem grunneiningar í 

heilbrigðiskerfinu, tryggja öllum heilsugæslulækni og stytta biðtíma eftir þjónustu. 

Greiðsluþátttökukerfið þarf að styðja við þessa þætti en núverandi kerfi er flókið, margþætt, mismunar 

sjúklingahópum og meðferðarformum og ver ekki nægilega gegn háum heilbrigðiskostnaði. 

 

 Staðan í dag:  

Á síðustu 30 árum hafa 

útgjöld til heilbrigðismála 

vaxið úr um 6% af 

landsframleiðslu í um 9% 

en heldur hefur dregið úr 

á liðnum árum. Útgjöld 

heimila hafa vaxið mun 

hraðar en útgjöld hins 

opinbera á tímabilinu og 

hlutdeild þeirra í 

heilbrigðisútgjöldum 

hefur vaxið að sama 

skapi.  

 

 

 

 

http://www.krabb.is/Assets/radgjafarthjonusta/IngimarEinarsson-GREIDSLUTHATTTAKAALMENNINGS-2.pdf
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Hlutdeild heimila í 

heilbrigðisútgjöldum 

hefur tæplega 

tvöfaldast á síðustu 

þremur áratugum. 

Heimilin greiða nú um 

20% heilbrigðis-

útgjalda með beinni 

greiðsluþátttöku og 

um 80% er greitt af 

hinu opinbera úr 

sameiginlegum 

sjóðum.  

 

 

 

Greiðsluþátttaka í 

heilbrigðiskerfinu er 

mis mikil eftir 

þjónustuþáttum en 

bein greiðslu-

þátttaka er mest í 

tannlæknaþjónustu, 

lyfjum, hjálpar-

tækum og sjúkra- og 

iðjuþjálfun.  

 

 

 

 

Á árinu 2012 slepptu 

tæp 4% Íslendinga 

læknisheimsókn vegna 

kostnaðar. Hlutfallið 

lækkaði heldur á árinu 

2013, í tæp 3% en er 

mun hærra en í 

nágrannalöndunum þar 

sem innan við 0,5% 

sóttu sér ekki 

læknishjálpar vegna 

kostnaðar. 

 



6 
 

Mun algengara er að 

kostnaður komi í veg fyrir að 

tekjulágir sæki sér 

nauðsynlega heilbrigðis-

þjónustu en þeir sem hafa 

hærri tekjur. Á árinu 2012 voru 

tæplega 7% tekjulægsta 

hópsins  sem ekki sótti sér 

heilbrigðisþjónustu vegna 

kostnaðar en hlutfallið 

lækkaði heldur í fyrra og var þá 

6%. 

 

 

 

 

 Á árinu 2013 slepptu um 11% Íslendinga því að sækja sér tannlæknaþjónustu vegna kostnaðar.  

 Hlutfallið er enn hærra í tekjulægstu hópunum. Tæplega 18% tekjulægsta hópsins sótti sér ekki 

tannlæknaþjónustu vegna kostnaðar í fyrra.  

 Í rannsókn Félagsvísindastofnunar frá árinu 2013 kemur m.a. fram að tæplega þriðjungur 

landsmanna hafi frestað læknisheimsókn á síðustu sex mánuðum og hlutfallið var enn hærra meðal 

lágtekjufólks og öryrkja.  Margir tilgreina há komugjöld og mikinn lyfjakostnað sem helstu ástæðu.  

 Ekkert þak er á hversu hár beinn kostnaður fólks vegna heilbrigðisþjónustu getur orðið hér á landi 

líkt og í nágrannalöndunum.  

 Greiðsluþátttaka í heilbrigðiskerfinu er mjög misjöfn eftir því hvaða þjónustu fólk þarf og hvar 

þjónustan er veitt.  Þetta veldur m.a. ójafnræði milli sjúklingahópa.   

 Vinna við endurskoðun á greiðsluþátttökukerfi í heilbrigðisþjónustu stendur yfir með það að 

markmiði að fella kostnað vegna heilbrigðisþjónustu undir eitt kerfi og verja sjúklinga betur gegn 

háum heilbrigðiskostnaði. Fram hefur komið að markmiðið sé ekki að lækka beina hlutdeild heimila 

í heilbrigðiskostnaði heldur fremur færa kostnað á milli hópa.  

 Langur biðtími eftir þjónustu á heilsugæslustöðvum beinir fólki inn í önnur úrræði s.s. á 

bráðamóttökum eða hjá sérfræðilæknum sem eykur kostnað einstaklinga og heilbrigðiskerfisins.  

 

Menntun – jöfn tækifæri  

Áskoranir í menntamálum: 

Gott menntakerfi er ein af undirstöðum samfélagsins og forsenda framfara og velsældar.  Íslensk 
menntastefna á að byggja á jöfnum tækifærum, virðingu og metnaði þar sem allir finni hæfileikum 
sínum farveg og að börn og ungmenni standi jafnfætis nemendum í nágrannalöndunum. Þá þurfa 
íslensk ungmenni að geta treyst því að fá góða menntun sem veitir fjölbreyttan undirbúning fyrir 
atvinnulífið.    
 
Virk tengsl menntunar og atvinnu hljóta því að vera nærtækt hagsmunamál hverju samfélagi.  
 
Þriðjungur fólks á íslenskum vinnumarkaði hefur einungis grunnmenntun og of hægt hefur gengið að 
fækka í þeim hópi.  

https://hagstofa.is/lisalib/getfile.aspx?ItemID=16647
http://www.velferdarraduneyti.is/betri-heilbrigdisthjonusta/almennt/nr/34430
http://www.ruv.is/frett/hlutur-sjuklinga-laekkar-ekki
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Dregið hefur úr þörfum 
atvinnulífsins fyrir 
ófaglært vinnuafl og sú 
þróun mun halda áfram 
næstu áratugi. Þegar 
kreppir að á vinnu-
markaði standa þeir 
verst að vígi sem hafa 
minnsta menntun.  

Gera þarf fólki á 
vinnumarkaði með litla 
formlega menntun 
kleift að sækja sér nám 
við hæfi og styrkja 
þannig stöðu sína á 
vinnumarkaði og í 
samfélaginu almennt. Til að gera þetta mögulegt þarf að sníða menntakerfið og námslánakerfið betur 
að þörfum þessa hóps.  
 
Nýtt tækifæri þeirra sem hafa ekki lokið formlegu námi til að afla sér menntunar er því mikilvægt 
framlag til aukins jafnréttis og jafnaðar í samfélaginu. Mikilvægt er að daga úr brottfalli og ójöfnuði, 
ekki aðeins með tilliti til hagvaxtar og samkeppnishæfni, heldur einnig til að draga úr fátækt og auka 
félagslega aðlögun.  Rannsóknir á Norðurlöndum benda til þess að brotthvarf úr námi sé mest meðal 
nemenda sem eiga foreldra með litla menntun, lakan fjárhag eða búa við erfiðar heimilisaðstæður. 
Ýmsar rannsóknir sýna að ljúki nemendur framhaldsskóla hefur það jákvæð áhrif á atvinnuhorfur og 
félagslega stöðu.  
 
Raunfærnimat er liður í styttingu náms í formlega skólakerfinu, bættri stöðu á vinnumarkaði sem og 
almennri færniuppbyggingu.  Allt nám er verðmætt, sama hvaðan það er fengið og með raunfærnimati 
fær fullorðið fólk á vinnumarkaði möguleika á að sækja sér menntun og þjálfun til að auka færni sína. 
Viðurkenning á færni sem leið að styttingu náms, er hvati til að ljúka formlegu námi.  

Breytingar í þjóðfélaginu og örar tækniframfarir gera það að verkum að nú eru gerðar meiri kröfur til 
starfsfólks um aukna þekkingu.  Því er símenntun og starfsþjálfun æ mikilvægari fyrir launafólk til að 
auka möguleika þeirra á vinnumarkaði. Sveigjanleiki og mat milli kerfa og milli landa er grundvallaratriði 
þegar kemur að fullorðinsfræðslu og öðru tækifæri til náms.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.frae.is/files/bæklingur%20raunfærni_2032092579.pdf
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Staðan í dag: 
 
Atvinnuleysi er að jafnaði 
mest meðal þeirra sem 
eingöngu hafa grunn-
skólamenntun.  Í apríl 2014 
var rétt tæpur helmingur 
(46%) þeirra sem skráðir 
voru atvinnulausir hjá 
Vinnu-málastofnun í þeim 
hópi.   

 

  

 

Þátttaka á vinnumarkaði 
eykst með aukinni 
menntun. Tæplega 80% 
þeirra sem eingöngu hafa 
grunnskóla-menntun eru 
virkir á vinnumarkaði hér á 
landi en þátttakan er yfir 
90% hjá hópum með meiri 
menntun.  

 

 

 

 

 

 

Í nýjustu færnispá Cedefop1 
er almennt gert ráð fyrir 
aukinni þörf fyrir starfsfólk 
með háskólamenntun á 
evrópskum vinnumarkaði til 
2020. Spurn eftir starfsfólki 
með menntun á framhalds-
skólastigi mun halda áfram 
að aukast eins og verið hefur 
á síðustu áratugum. Mörg 
störf munu krefjast 
sérhæfðrar framhaldsskóla--
menntunar, sérstaklega 
þeirrar verkmenntunar sem 

                                                           
1 Cedefop birtir ekki niðurstöður fyrir Ísland í færnispá sinni 2010. Tölulegra upplýsinga var því aflað 

sérstaklega um Ísland hjá Cedefop. Taflan er tekin úr skýrslunni „Allir stundi nám og vinnu við sitt hæfi: Tillögur um 

samþættingu menntunar og atvinnu“. Forsætisráðuneytið, nóvember 2012. 
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byggir á iðnaðar- og tækniþekkingu. Þörf fyrir starfsfólk með grunnmenntun, þ.e. menntun sem hér er 
veitt í grunnskóla mun hins vegar halda áfram að minnka.2 

 

 32% Íslendinga á aldrinum 25 – 64 ára hafa ekki lokið formlegu námi á framhaldsskólastigi.  
Þetta hlutfall er mun hærra en á hinum Norðurlöndunum og er yfir meðaltali í samanburði við 
önnur ríki í Evrópu. 

 Um 95% af 16 ára ungmennum innritast í framhaldsskóla. 

 Ætla má að 29% af þeim sem hefja nám í framhaldsskóla ljúki ekki námi.    

 Þjóðhagslegur kostnaður af brotthvarfi eins nemenda úr framhaldsskóla er metinn á um 14 
milljónir króna sem að mestu skýrst af lægri tekjum þeirra sem ekki ljúka námi. Út frá þessu 
má áætla að þjóðfélagslegur kostnaður vegna brotthvarfs árgangsins sem innritaðist í 
framhaldsskóla í fyrsta sinn árið 2012 verði ríflega 10 milljarðar króna.  

 Yfir 80% af þeim sem innritast í framhaldsskóla fara í bóknám. 

 Þeir sem snúa aftur í nám 24 ára og eldri velja oftast verknám 

 Íslenskir nemendur velja mun sjaldnar verknám en jafnaldrar þeirra í öðrum löndum OECD 

 Samkvæmt OECD eru tekjur háskólamenntaðra að meðaltali 55% hærri en þeirra sem ekki hafa 
háskólamenntun og tekjur þeirra sem hafa lokið námi á framhaldsskólastigi eru 23% hærri en 
þeirra sem ekki hafa lokið þess konar námi. 

 Þörf fyrir störf á sviði tækni og þjónustu mun aukast til ársins 2020 eins og annars staðar í 
Evrópu. Aftur á móti mun störfum sem ekki krefjast annars en grunnmenntunar fækka 
hérlendis á sama tíma og annars staðar í Evrópu. 

 Fjöldi nemenda sem kláraði vottaða námsleið Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins hjá 
símenntunarmiðstöðvum árið 2013 var 3.083. 

 Alls hafa tæplega 2000 einstaklingar farið í gegnum raunfærnimat frá árinu 2007. 

 Meðalfjöldi staðinna eininga í raunfærnimati árið 2013 var 26 sem jafngildir námi í rúmlega 
eina önn á framhaldsskólastigi. 3 

 

Húsnæðisöryggi á viðráðanlegum kjörum 

Áskoranir í húsnæðismálum: 

Öruggt húsnæði á viðráðanlegum kjörum er grundvallarþáttur í velferð allra einstaklinga og fjölskyldna. 

Megin forsenda þess að fjármögnunarkostnaður húsnæðis hér á landi lækki og verði sambærilegur og 

í nágrannalöndunum er aukinn stöðugleiki í efnahags- og gengismálum til framtíðar. Reynsla síðustu 

ára segir okkur einnig að breyta þurfi húsnæðislánakerfinu, draga úr áhættu og tryggja þar með lægstu 

mögulegu vexti á húsnæðislánum. Um þetta hefur hreyfingin þegar sett fram ítarlegar tillögur á grunni 

danska húsnæðislánakerfisins sem fengið hafa góðan hljómgrunn. En ljóst er að ákveðnir hópar 

samfélagsins ráða ekki við að greiða markaðskjör á húsnæði.  

Við núverandi aðstæður eru stórir hópar í okkar samfélagi utanveltu á húsnæðismarkaði. Þessir hópar 

búa margir við óbærilega háan húsnæðiskostnað, hafa ekki bolmagn til kaupa á húsnæði, eiga ekki 

aðgang inn í félagslegt húsnæði sveitarfélaganna og ráða ekki við að greiða markaðsleigu.  Fáir 

raunhæfir húsnæðiskostir eru til sem grípa þennan hóp og sem telur að stærstum hluta ungt fólk, 

aldraða og tekjulágar fjölskyldur. Margir búa því við mikið óöryggi í húsnæðismálum og greiða langtum 

stærri hluta tekna sinna til húsnæðis en æskilegt er. Þessi vandi er ekki aðeins húsnæðisvandi – heldur 

getur einnig leitt af sér mun víðtækari félagslegan og fjárhagslegan vanda.  

                                                           
2 . „Allir stundi nám og vinnu við sitt hæfi: Tillögur um samþættingu menntunar og atvinnu“. Forsætisráðuneytið, nóvember 

2012. 
3 Hver eining er sambærileg við einingu á framhaldsskólastigi 

http://ssh.is/images/stories/S%C3%B3knar%C3%A1%C3%A6tlun/Lokaskyrslur/Sk%C3%B3lar/Brotthvarf_ur_framhaldssk_ENDANLEG.pdf
http://www.oecd.org/edu/EAG%202012_e-book_EN_200912.pdf
http://www.asi.is/um-asi/almennt/skodun-asi/husnaedismal/
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Samkvæmt tillögum ASÍ 

um nýtt félagslegt 

leiguíbúðarkerfi munu 

tekjulág heimili eiga kost 

á öruggu langtíma 

leiguhúsnæði á 

viðráðanlegum kjörum. 

Samkvæmt tillögunum 

lækkar húsnæðis-

kostnaður sem hlutfall 

af tekjum tekjulágra 

heimila verulega í hinu 

nýja kerfi og verður 

innan viðráðanlegra 

marka.  

 

Staðan í dag: 

o Mikil fjölgun hefur orðið á leigumarkaði undanfarið einkum meðal ungs fólks, tekjulágra 

og einstæðra.  

o Á norðurlöndunum er um 20% íbúðarhúsnæðis á félagslegum grunni, hér á landi er 

hlutfallið um 5%. 

o Húsaleiga á almennum markaði er í dag 35-50% af tekjum tekjulágra heimila að teknu tilliti 

til húsaleigubóta.  

o Almennt er talið ásættanlegt að 20-25% ráðstöfunartekna fari til húsnæðis. 

o Um fimmtungur leigjenda greiðir 40% eða meira af ráðstöfunartekjum sínum í húsnæði 

sem talinn er verulega íþyngjandi húsnæðiskostnaður. 

o Fjórðungur tekjulægsta hópsins hefur íþyngjandi húsnæðiskostnað. 

o 22% einstæðra foreldra hefur íþyngjandi húsnæðiskostnað. 

o Opinber húsnæðisstuðningur, stuðningur við tekjulágar eignarlitlar fjölskyldur á 

vinnumarkaði er að jafnaði meiri ef fólk býr í eigin húsnæði (vaxtabætur) en í leiguhúsnæði 

(húsaleigubætur). 

 

Fjárhagslegt öryggi  

Velferðarsamfélög norðurlandanna byggja á því að allir eigi kost á atvinnu við hæfi og að til staðar sé  

sé þéttriðið félagslegt og fjárhagslegt öryggisnet sem grípur ef atvinnuleysi, veikindi, slys eða félagslegir 

erfiðleikar steðja. Markmiðið er að þrátt fyrir áföll hafi allir áfram tækifæri til mannsæmandi afkomu 

og samfélagsþátttöku og möguleika  á að byggja sig upp að nýju með markvissum stuðningi.  

Þegar þrengir að í efnahagslífinu líkt og hér gerðist í kjölfar hrunsins, með auknu atvinnuleysi, 

tekjusamdrætti og mikilli hækkun verðlags og húsnæðiskostnaðar, reynir verulega á innviði og styrk 

velferðarkerfisins.   Þá er brýnt að vel takist til við að grípa þá sem þurfa stuðning, t.d. með félagslegum 

úrræðum, virkum vinnumarkaðsaðgerðum þegar fólk missir atvinnuna eða starfsendurhæfingu þegar 

veikindi eða slys hafa áhrif á starfsorku. Þannig má koma í veg fyrir að fólk lendi í langtíma vanda og 

detti út af vinnumarkaði… komist aldrei inn  

Til að meta umfang fátæktar í samfélaginu er í alþjóðlegum samanburði er oftast unnið út frá því að 

fátækt sé afstæð og metin út frá aðstæðum í hverju samfélagi, sá sem ekki hefur möguleika á að taka 

http://www.asi.is/media/139902/N%C3%BDtt-felagslegt-husnaediskerfi-utfaersla-og-kostnadur-itarefni-10-4-2014.pdf
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virkan þátt í eðlilegum lifnaðarháttum í því samfélagi sem hann býr er þannig skilgreindur fátækur. 

Evrópusambandið skilgreinir þann hóp sem er undir lágtekjumörkum (e. risk of poverty) sem þá sem 

hafa lægri ráðstöfunartekjur en sem nemur 60% af miðgildi ráðstöfunartekna á neyslueiningu4.  

Lágtekjumörk á Íslandi voru 170.600 kr. í ráðstöfunartekjur fyrir einstakling og 358.400 fyrir hjón með 

tvö börn árið 2013 en þá bjuggu 9,3% landsmanna á heimilum sem voru undir þessum tekjumörkum 

eða ríflega 28.000 manns sem er svipað hlutfall og undanfarin ár. Rúm 12% barna ( 0-17 ára) eða um 

9.600 börn bjuggu árið 2013 á heimilum sem höfðu ráðstöfunartekjur á mann undir lágtekjumörkum. 

Einstæðir foreldrar og karlar sem búa einir eru í mun meiri hættu en aðrir hópar að lenda undir 

lágtekjumörkum. Sömuleiðis eru þeir sem búa í leiguhúsnæði mun líklegri til að lenda undir 

lágtekjumörkum en þeir sem búa í eigin húsnæði og fólk án atvinnu er einnig líklegra en fólk á 

vinnumarkaði til að vera undir mörkunum. Ungt fólk er einnig líklegt til að vera undir lágtekjumörkum 

en það skýrist að einhverju leyti af því að hjá námsmönnum teljast námslán ekki til tekna í 

samanburðinum. Á hinn bóginn er áhyggjuefni að fjölmennustu hóparnir sem fá fjárhagsaðstoð 

sveitarfélaga er einstætt barnlaust fólk undir 40 ára aldri, einkum ungir karlar. Brýnt er að yfirfara stöðu 

þessa hóps sem á lífið framundan og tryggja að hann fái þá aðstoð og tækifæri sem til þarf til að geta 

orðið virkir þátttakendur í samfélaginu og á vinnumarkaði.    

Ljóst er að vandi þeirra sem búa varanlega eða um lengri tíma við mjög lágar tekjur er mestur. Á 

heimilum þar sem mánaðarlegar ráðstöfunartekjur duga vart fyrir reglubundum útgjöldum og 

nauðsynlegri neyslu er svigrúm fyrir útgjöld á borð við hefðbundið viðhald á heimilisbúnaði eða önnur 

ófyrirséð útgjöld oft lítið sem ekkert. Á árinu 2013 bjuggu 2,1% landsmanna eða um 6.500 manns við 

varanlega fátækt þ.e. hafa verið undir lágtekjumörkum í a.m.k. þrjú ár af sl. fjórum. Séu vikmörk 

lágtekjumarkanna útvíkkuð í 70% af miðgildi ráðstöfunartekna (199.000 fyrir einstakling og 418.000 

fyrir hjón með tvö börn) þá höfðu 5% landsmanna eða um 15.500 manns verið undir þeim 

tekjumörkum, í a.m.k. þrjú ár af sl. fjórum.      

Afkoma, félagsleg staða, heilbrigði og lífsgæði okkar ráðast annars vegar af þeim tekjum sem við höfum 

og hins vegar af þeirri umgjörð sem samfélagið skapar varðandi ýmsa mikilvæga þætti er varða velferð 

okkar s.s. aðgengi að heilbrigðisþjónustu, húsnæði á viðráðanlegum kjörum og tækifærum til 

menntunar og sjálfseflingar. Hvernig okkur sem samfélagi tekst að tryggja velferð og félagslegan jöfnuð 

ræðst því ekki síst af því hvernig þessi umgjörð lítur úr. Há gjaldtaka í heilbrigðiskerfinu, verulega 

íþyngjandi húsnæðiskostnaður og takmarkaðir raunhæfir möguleikar til menntunar eða endurhæfingar 

á vinnumarkaði eru allt þættir sem vinna gegn samfélagi velferðar og jafnaðar.   

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Í útreikningunum er tekið tillit til heimilisstærðar og þeirrar hagkvæmni sem fæst við að það að fleiri en einn 

búi undir sama þaki. Þannig fær fyrsti fullorðni einstaklingur á heimilinu vogina 1,0, aðrir einstaklingar 14 ára og 

eldir fá vogina 0,5 og yngri en 14 ára vogina 0,3. Skv. þessu þarf heimili sem samanstendur af hjónum m. tvö börn 

undir 14 ára ráðstöfunartekjur sem eru 2,1 sinnum (1+0,5+0,3+0,3) hærri en einstaklingur sem býr einn til að búa 

við sambærileg lífskjör.  
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Staðan í dag: 

9,3% landsmanna bjuggu 

árið 2013 á heimilum sem 

höfðu ráðstöfunartekjur 

undir lágtekjumörkum. 

Hlutfallslega er lágtekju-

hlutfallið hæst á heimilum 

einstæðra foreldra, tæp 

28% og meðal einhleypra 

karla 23%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staðan á vinnumarkaði 

hefur farið batnandi 

undanfarin misseri en 

atvinnuleysi er þó enn hátt 

í sögulegu samhengi. 

Atvinnuleysi var ríflega 4% 

á fyrstu mánuðum ársins 

2014 og um 7.000 manns 

voru að jafnaði 

atvinnulausir. Um 

helmingur atvinnuleitenda 

er undir 35 ára aldri og um 

17% undir 25 ára.  Um 

3.600 manns hafa verið án 

atvinnu lengur en í 6 
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mánuði eða um helmingur atvinnulausra. Þar af hafa ríflega 1.800 manns hefur verið án atvinnu lengur 

en í eitt ár eða um fjórðungur allra atvinnulausra.   

 

 Fullar atvinnuleysisbætur eru 178.823 og 7.153 með hverju barni undir 18 ára. 

 Atvinnuleysisbótaréttur er að hámarki þrjú ár.  

 Um 1.700 atvinnuleitendur missa að óbreyttu bótarétt sinn hjá atvinnuleysistryggingasjóði á 

árinu 2014.   

 Grunnfjárhæð fjárhagsaðstoðar hjá Reykjavíkurborg er 163.635 krónur á mánuði fyrir einstakling  

og 245.453 fyrir hjón og sambúðarfólk. Aðstoðin er óháð barnafjölda.  

 

Mikil aukning varð á 

fjárhagsaðstoð sveitar-

félaganna í kjölfar aukins 

atvinnuleysis eftir hrun. Á 

árinu 2012 fengu ríflega 

7.700 heimili 

fjárhagsaðstoð frá 

sveitarfélögum.  

Einhleypir barnlausir 

karlar og einstæðir 

foreldrar eru 

fjölmennustu hóparnir 

sem fá fjárhagsaðstoð.   

 

 

Flestir sem fá 

fjárhagsaðstoð eru 

undir 40 ára aldri, eða 

73%. Samkvæmt nýlegri 

skýrslu Rauða krossins 

er áhyggjuefni hversu 

margir ungir karlar eiga 

erfitt með að fóta stig í 

lífinu.  

 

 

 

 

 

http://www.raudikrossinn.is/doc/10417896
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Aukið atvinnuleysi 

endurspeglast í tölum 

um fjárhagsaðstoð. Þeir 

sem eru án atvinnu og 

eiga ekki eða hafa misst 

rétt til bóta úr 

atvinnuleysistrygginga-

sjóði eru fjölmennasti 

hópur þeirra sem fá 

fjárhagsaðstoð. 

Lífeyrisþegar og 

sjúklingar eru einnig 

fjölmennir.   
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Kaup og kjör – sköpun verðmæta til að ná fram jöfnuði 

Efnahagsmál 

Það er heldur að birta til í íslensku efnahagslífi. Spáð er ágætum hagvexti í ár og næstu tvö árin og bata 

vinnumarkaði. Gert er ráð fyrir að stöfum fjölgi og atvinnuleysi minnki þó það verði áfram sögulega 

mikið. Hætta er á að verðbólga fari vaxandi og fari yfir markmið Seðlabanka Íslands á næsta ári sem 

aftur kallar á hækkun vaxta. Þrátt fyrir ágæta hagvaxtarspá er það áhyggjuefni að hagvöxturinn verður 

að of miklu leyti drifinn áfram af vaxandi einkaneyslu en ekki aukinni verðmætasköpun.  

Þó að hagkerfið sé heldur að rétta úr kútnum stöndum við frammi fyrir mörgum óleystum verkefnum 

í hagstjórninni. Skuldastaða landsins við útlönd er erfið og ekki er til gjaldeyrir til að standa undir 

erlendum greiðslum nema það takist að endurfjármagna hluta af skuldum opinberra aðila á erlendum 

fjármálamörkuðum. Gjaldeyrishöft eru við lýði og litlar líkur á að þeim verði aflétt á næstu misserum 

eða árum. Þá er óljóst hvaða stefnu við ætlum að taka í peninga- og gjaldmiðilsmálum.  

Þessum óleystu verkefnum í hagstjórninni fylgja margvísleg vandamál. Fjárfestingar eru í sögulegu 

lágmarki og hafa verið frá hruni.  Stærstur hluti erlendrar fjárfestingar á Íslandi hefur verið innan 

stóriðju þar sem erlendir aðilar hafa verið laðaðir til landsins með lágu raforkuverði og skattaívilnunum. 

Hætt er við að gjaldeyrishöftin takmarki enn frekar möguleika okkar á að lokka erlenda fjárfesta til 

landsins.  

Gjaldeyrishöft takmarka 

verulega getu lífeyris-

sjóðanna til þess að 

fjárfesta erlendis og því 

mun hlutdeild erlendra 

eigna í safni sjóðanna að 

óbreyttu halda áfram að 

dragast saman á næstu 

árum. Þetta kemur í veg 

fyrir nauðsynlega áhættu-

dreifingu í eignarsafni 

lífeyrissjóðanna og skapar 

þrýsting á innlendan 

fjármálamarkað. Eignir 

íslenskra lífeyrissjóða eru nú samtals um 2.700 milljarðar króna eða sem nemur um einni og hálfri 

landsframleiðslu. Efna-hagslegur styrkur sjóðanna er því mikill og hann mun vaxa verulega næstu 

ártugina. Samkvæmt nýlegu mati Talnakönnunar á þróun lífeyriskerfisins til ársins 2059 munu eignir 

sjóðanna halda áfram að vaxa allt tímabilið og verða komnar í um 350% af landsframleiðu árið 2059. 

Hlutdeild sjóðanna á innlendum fjármálamarkaði verður því langtum meiri en æskilegt er ef þeim 

verður ekki gert kleift að fjárfesta erlendis. Önnur afleiðing haftanna er hættan á eignabólum í 

http://www.asi.is/media/99099/Hagspa-2014-2016-Lokaskjal-kapa.pdf
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hagkerfinu þegar innlendir aðilar hafa úr takmörkuðum fjárfestingarkostum að velja. Við slíkar 

aðstæður er hætta á að eignaverð hækki meira en raunverulegt verðmæti eignanna er. 

Við höfum lengi búið við viðvarandi efnahagslegan óstöðugleika. Miklar sveiflur í genginu og 

síendurtekin veiking krónunnar hafa einkennt íslenskt efnahagslíf. Óstöðugleika krónunnar hefur fylgt 

mikil verðbólga. Þannig hefur verðlag á Íslandi hækkað um 202,4% frá ársbyrjun 1990 á meðan verðlag 

í Danmörku hækkaði um 64%. Þetta hefur leitt til þess að kaupmáttarþróun hér á landi hefur verið mun 

hægari en í Danmörku. Þannig jókst kaupmáttur í iðnaði í Danmörku um 34% á árunum frá 1990 til 

2012 en á sama tíma jókst kaupmáttur á almennt á Íslandi um 22%.  

Spurningar til umræðu: 

Hvernig ætlum við að leggja grunn að efnahagslegum stöðugleika? 

Ísland er eina smáríkið (með færri en tvær milljónir íbúa) í heiminum sem heldur úti sjálfstæðri 

peningastefnu, eigin mynt og stefnir að því að gefa fjármagnsflutninga frjálsa og láta verðgildi 

gjaldmiðilsins ráðast á markaði. Er mögulegt að koma á stöðugleika með íslenskri krónu?  

Viljum við halda í 

krónuna eða taka upp 

aðra mynt? 

Hvernig viljum við sjá 

stjórn peningamála? 

Eigum við að hafa 

verðbólgumarkmið, þ.e. 

að Seðlabankinn reyni 

með stjórntækjum 

sínum að halda 

verðbólgu innan 

ákveðinna marka? Eða á 

Seðlabankinn að 

einbeita sér að því að 

halda gengi krónunnar við fyrirfram skilgreind mörk? 

Hvernig löðum við að erlenda fjárfesta? 

Hvernig ætlum við að takast á við gjaldeyrishöftin? 
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Kjaramál 

Kjarasamningagerð 

undanfarinna ára hefur 

sætt gagnrýni. Bent hefur 

verið á að samningsgerð 

hafi oft dregist á langinn 

sem að einhverju leyti megi 

rekja til þess að 

undirbúningur 

samningsaðila og 

samningaviðræðurnar hafi 

ekki verið nægilega 

markvissar. Þá hefur því 

verið haldið fram, að 

umsamdar launahækkanir 

hafi stundum leitt til efnahagslegs óstöðugleika sem aftur hafi valdið því að markmið um 

kaupmáttaraukningu hafi ekki náðst. 

ASÍ og SA lýstu því yfir í tengslum við endurskoðun kjarasamninga árið 2013 að samtökin vildu koma 

að sameiginlegu borði með aðilum opinbera vinnumarkaðarins og setja sér markmið um bætt 

vinnubrögð við gerð kjarasamninga. Nærtækast töldu ASÍ og SA að leita fyrirmynda hjá 

nágrannalöndunum sem tekist hefur að auka kaupmátt samhliða lágri verðbólgu. Samtökin töldu rétt 

að stefna að því að í sumarbyrjun 2013 yrði til sameiginleg sýn allra aðila vinnumarkaðarins á svigrúm 

atvinnulífsins og samfélagsins til aukins kostnaðar og bættra lífskjara næstu árin. Sú sýn og bætt 

vinnubrögð við gerð kjarasamninga áttu að vera mótandi við gerð kjarasamninga haustið 2013. 

Öll heildarsamtök launafólks á íslenskum vinnumarkaði ásamt fulltrúum Samtaka atvinnulífsins, 

fjármálaráðuneytisins og Sambands sveitarfélaga skoðuðu sameiginlega fyrirkomulag kjarasamninga á 

hinum Norðurlöndunum á árinu 2013. Þó að vinnumarkaðir landana séu um margt ólíkir sem og gerð 

kjarasamninga þá má segja að eftirfarandi atriði hafi einkennt kjarasamningsferlið í öllum löndunum: 

 Mikið er lagt upp úr vönduðum undirbúningi fyrir kjarasamningsgerðina. Efnahagsforsendur eru 

greindar og vönduð gögn tekin saman um þróun launa. Þannig er tryggt að allir samningsaðilar búi 

yfir sömu upplýsingum um kjara- og efnahagsmál. 

 Lögð er áhersla á að byggja upp kaupmátt í hægum en öruggum skrefum án þess að skaða 

samkeppnisstöðu landanna eða auka atvinnuleysi. Launahækkanir verða því að samrýmast 

stöðugu gengi.  
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 Svigrúm til launahækkana 

í löndunum ræðst af 

stöðu útflutnings- og 

samkeppnisgreinanna. 

Stundum er talað um 

„undanfara“ í samnings-

gerðinni en það eru þeir 

aðilar sem fyrstir semja í 

hverri lotu. Í Danmörku 

hefjast kjarasamnings-

loturnar með viðræðum 

Dansk Industri (DI) og CO-

industri (d. 

gennembrudsområde). 

Þar er takturinn sleginn um launahækkanir enda er um að ræða fyrirtæki og félög innan greina í 

alþjóðlegri samkeppni. Samstaða er á vinnumarkaði um að þessar greinar séu leiðandi við 

samningsgerðina. Sjá nánar hér.  

 

Jöfnun lífeyrisréttinda 

Opinberir starfsmenn búa við betri lífeyrisréttindi en gerist á almenna vinnumarkaðinum auk þess sem 

réttindi þeirra eru varin með sjóðum ríkis og sveitarfélaga. Í nýlegri stefnumótun ASÍ í lífeyrismálum 

var áréttuð sú skýrlausa krafa að lífeyrisréttindi á almennum vinnumarkaði verði jöfnuð á við réttindi 

opinberra starfsmanna og til verði eitt samræmt lífeyriskerfi á öllum vinnumarkaðnum sem verði 

sjálfbært til framtíðar. 

Opinber starfsmaður sem 

hefur að meðaltali 

300.000 í mánaðarlaun á 

starfsævinni og greiðir í 

lífeyrissjóð frá 25 ára 

aldri fær við 65 ára aldur, 

sem er almennur eftir-

launaaldur opinberra 

starfsmanna, um 228.000 

krónur í mánaðarlegan 

ellilífeyrir. Fresti hann 

töku lífeyris til 67 ára 

aldurs hækkar mánaðar-

legur lífeyrir í 280.000 og 

vinni hann til 70 ára aldurs verður mánaðarlegur lífeyrir hans um 359.000 sem er hærra en laun hans 

á vinnumarkaði. Launamaður á almennum markaði sem einnig hefur 300.000 í mánaðarlaun á 

starfsævinni getur valið að hefja töku lífeyris frá 65 ára en fær þá einungis um 155.000 að meðaltali í 

mánaðarlegan ellilífeyrir, við 67 ára fengi hann tæplega 170.000 og fresti hann töku lífeyris til 70 ára 

fær hann um 230.000 í mánaðarlegan lífeyrir, sem er svipað og opinberi starfsmaðurinn fékk við 65 ára 

aldur.  

http://www.asi.is/media/3133/Vinnumarka_ssk_rsla.pdf
http://www.asi.is/media/3176/Stefna_AS____l_feyrism_lum_-_sam___20_2_2013.pdf
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Í kjarasamningunum í maí 2011 voru samningsaðilar sammála um að liður í jöfnun og samræmingu 

lífeyriskerfisins væri hækkun iðgjalda til lífeyrissjóða á almennum vinnumarkaði úr 12% í 15,5% til 

samræmis við sjóði opinberra stafsmanna en þetta skyldi gert á árunum 2014-2020. Samkomulagið 

gerði ráð fyrir því að framkvæmd á hækkun iðgjalda kæmi til umræðu við endurskoðun kjarasamninga 

í ársbyrjun 2013 en gert var ráð fyrir að fyrir árslok 2012 lægi fyrir niðurstaða í vinnuhópi um nýtt 

samræmt lífeyriskerfi, enda settu atvinnurekendur þann fyrirvara við hækkun iðgjalda til almennu 

sjóðanna að búið verði að leysa vanda bæði A- og B-deildar LSR. Við endurskoðun kjarasamninga í 

janúar 2013 lá fyrir að vinna við endurskoðun opinbera lífeyriskerfisins hefði dregist m.a. vegna þess 

að ekki náðist samkomulag milli ríkisins og samtaka opinberra starfsmanna um það hvernig tekið yrði 

á fortíðarvanda opinberu sjóðanna. Því var ekki unnt að semja um útfærslu á hækkun iðgjalda í 

almennu sjóðina en samkomulag var um að yfirlýsingin frá 2011 héldi gildi sínu. Fyrir komandi 

kjarasamninga hefur verið lögð fram kröfugerð í lífeyrismálum í samræmi við þá stefnu sem hreyfingin 

mótaði í lífeyrismálum á árunum 2010-2013 og mikilvægt að ljúka samningum um það með hvaða hætti 

hækkun iðgjalda verður útfærð á komandi árum. 

 

Launajafnrétti 

Jafnir möguleikar kvenna og karla til starfa, starfsþróunar og launa er hagsmunamál bæði launafólks 

og fyrirtækja. Verkalýðshreyfingin leggur áherslu á jöfn kjör karla og kvenna í kjarasamningum. Í 

kjarasamningum árið 2008 var samþykkt eftirfarandi bókun: 

„Samningsaðilar hafa sameinast um áherslur í jafnréttismálum. Þar kemur fram að jafnir möguleikar 

kvenna og karla til starfa, starfsþróunar og launa er hagsmunamál launafólks og fyrirtækja. Í því ljósi 

muni aðilar vinna saman á samningstímanum að: 

 Þróun vottunarferlis sem fyrirtæki geta nýtt sér og feli í sér vottun á framkvæmd stefnu um 

launajafnrétti og jafna möguleika kynjanna til starfa og starfsþróunar. 

 Gera úttekt á launamyndun á vinnumarkaði með sérstöku tilliti til launamyndunar kvenna og karla. 

 Aukin verði fræðsla um jafnrétti á vinnumarkaði með aðgengilegu kynningar‐ og fræðsluefni fyrir 

launafólk og fyrirtæki með það að markmiði að styðja starf fyrirtækja og starfsmanna í 

jafnréttismálum.“ 

Í kjölfar bókunarinnar var ráðist í viðamikla úttekt á óútskýrðum launamun kynjanna á árabilinu 2000 

til 2007 í samvinnu ASÍ, SA og Hagstofu Íslands. Hagstofan annaðist greininguna og gaf út skýrslu um 

verkið og helstu niðurstöður á árinu 2010. Í niðurstöðum skýrslunnar kom fram að á þessu árabili dró 

úr launamun kynjanna en þegar einungis var horft á óútskýrðan5 launamun þá jókst hann úr 6,04% fyrir 

árin 200-2003 í 7,63% fyrir árin 2004-2007. Sjá nánar hér. 

Í samvinnu við aðila vinnumarkaðarins og opinberra aðila hefur verið lögð mikil vinna í gerð 

jafnlaunastaðals sem er tæki fyrir fyrirtæki og stofnanir til að meta stöðu kynjanna með viðurkenndri 

aðferðarfræði og samræmdum viðmiðunum. Staðallinn var tilbúinn árið 2012 og er mikilvægt að nýta 

hann til að leiðrétta kynbundinn launamun, ef slíkur munur er til staðar.  

 

Spurningar til umræðu um kjaramál: 

Hvernig ætlum við að byggja upp aukin kaupmátt til framtíðar? 

                                                           
5 þ.e. þegar búið er að taka tillit til þátta eins og menntun, starfsaldur,aldur stendur eftir óútskýrður launamunur 

http://www.asi.is/media/2722/Samningur_ASI_SA_-_lokaskjal_D.pdf
http://www.asi.is/media/3022/Samkomulag_ASI_og_SA_21.1_13.pdf
http://www.asi.is/media/3022/Samkomulag_ASI_og_SA_21.1_13.pdf
http://hagstofa.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=10724
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Er eftirsóknarvert að horfa til þess hvernig félagar okkar á hinum Norðurlöndunum hafa byggt upp sín 

lífskjör? 

Hvaða forsendur þarf til að við getum fengið sambærilega umgjörð um okkar kjarasamninga og 

frændur okkar á hinum Norðurlöndunum? 

Hvernig ætlum við að jafna lífeyrisréttindi milli almenna- og opinbera vinnumarkaðarins?  

Hvernig vinnum við gegn kynbundnum launamun? 

Hvaða áherslur eigum við að gera í jafnréttismálum í kjarasamningum? 

Atvinnu og umhverfismál 

Kraftmikið atvinnulíf og góð lífskjör byggja á stöðugleika og alþjóðlegri samkeppnishæfni.  

Tækifæri til atvinnuuppbyggingar, nýsköpunar og þróunar má finna í ólíkum atvinnugreinum um land 

allt. Til að nýta tækifærin er nauðsynlegt að allir hafi jafnan aðgang að grunnstoðum atvinnulífs óháð 

búsetu en þar er átt við að öryggi í samgöngum, fjarskiptum og raforku sé tryggt. Uppbygging 

grunnstoða verður að þróast í takt við kröfur nútíma atvinnulífs til að geta skapað grundvöll fyrir fjölgun 

starfa.  

Framþróun í atvinnulífi kallar á aðlögun fyrirtækja, samfélags og byggða að aukinni samkeppni og 

breyttum aðstæðum. Í slíkri aðlögun geta falist ógnanir en einnig mikil tækifæri til aukinnar 

verðmætasköpunar og útflutnings á alþjóðlega markaði. Hvetja og styðja þarf atvinnugreinar og 

fyrirtæki til að mæta erlendri samkeppni og aðlagast breyttum aðstæðum. Mikilvægt er að þróun 

atvinnulífs eigi sér stað innan allra atvinnugreina um land allt. Þannig þarf að tryggja að hvatar til 

rannsókna, nýsköpunar og þróunar nýtist ólíkum fyrirtækjum hvarvetna en tölur sýna t.d. að mikill 

minnihluti umsókna um skattaafslátt vegna þróunarkostnaðar kemur frá landsbyggðinni. 

Síbreytilegt atvinnulíf 

kallar á sveigjanlegan 

vinnumarkað þar sem 

áhersla er lögð á að 

aðstoða einstaklinga við 

að aðlagast nýjum 

aðstæðum. Mikilvægi 

slíkrar aðlögunar hefur 

farið vaxandi samhliða 

hraðri þróun í atvinnulífi 

og örum tækni-

breytingum. 

Menntakerfið þarf að 

taka mið af þörfum bæði 

einstaklinga og vinnumarkaðar, ekki bara í dag heldur til lengri tíma. Gera þarf einstaklingum á 

vinnumarkaði kleift að bæta við sig og öðlast nýja færni yfir alla starfsævina. Þetta felur m.a. í sér 

aðlögun þeirra sem koma nýir inn á vinnumarkað erlendis frá en á áratugi hefur fjöldi einstaklinga af 

erlendum uppruna á vinnualdri tvöfaldast hérlendis.  
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Aðlögun felur ekki síður í sér aðlögun að breyttu umhverfi í loftlagsmálum. Gera þarf einstaklingum og 

fyrirtækjum auðveldara fyrir að aðlagast breyttum aðstæðum með hvötum til orkusparnaðar, notkunar 

vistvænna orkugjafa og aukinnar umhverfisvitundar.  

Við byggjum afkomu okkar á sjálfbærri nýtingu náttúruauðlinda þjóðarinnar. Til náttúruauðlinda í eigu 

þjóðarinnar teljast m.a. nytjastofnar á Íslandsmiðum, auðlindir á, í eða undir hafsbotni svo og 

náttúruauðlindir í þjóðlendum. Mikilvægt er að ströng skilyrði séu sett fyrir nýtingu náttúruauðlinda 

og að gegn nýtingarleyfum komi endurgjald. Í fyrsta lagi til að tryggja þjóðinni hlutdeild í 

auðlindaarðinum, í öðru lagi vegna kostnaðar ríkisins af eftirliti með nýtingu og að lokum til að tryggja 

hagkvæma nýtingu auðlinda. Þá þurfum við að hafa í huga að sömu auðlindirnar má nýta með 

mismunandi hætti. Nærtækast er að nefna ferðaiðnaðinn, þar sem vaxandi krafa er um verndun 

sérstakrar náttúru landsins og síðan krafan um virkjanir. Nauðsynlegt er að finna jafnvægi þar á milli 

og þar mega langtímasjónarmið ekki víkja fyrir skammtíma sjónarmiðum. Sjá nánar hér. 

 

Spurningar til umræðu um atvinnu- og umhverfismál: 

Hvernig leggjum við grunn að verðmætum störfum til framtíðar? 

Hvert á hlutverk hins opinbera að vera í atvinnuuppbyggingu? 

Hvað getur verkalýðshreyfingin gert til að stuðla að atvinnuuppbyggingu? 

Hvert á hlutverk verkalýðshreyfingarinnar að vera í umhverfismálum? 

 

  

http://www.asi.is/um-asi/almennt/skodun-asi/atvinnumal/
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Íslenskur vinnumarkaður – styrkleikar og áskoranir6  
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 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 

                                                           
6 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
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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. 
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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 kjarasamningagerð7. 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 virkja 

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 

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 

                                                           
7 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
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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

