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MIÐVIKUDAGUR 22. OKTÓBER 

41. þing Alþýðusambands Íslands 2014 var haldið á Hótel Nordica, Reykjavík 22.-24. 

október.  

Þingið hófst kl. 10:00.  

Við upphaf þingsins söng kvennakórinn Katla nokkur lög.  

Signý Jóhannesdóttir varaforseti ASÍ þakkaði kórnum fyrir sönginn og bauð Gylfa 

Arnbjörnssyni forseti ASÍ að setja þingið. 

Ávarp forseta ASÍ 

„Ágætu félagar, góðir gestir, velkomin til 41. þings ASÍ.  

Uppskriftin að góðu samfélagi er í sjálfu sér ekki flókin. Gott samfélag er samfélag 

fyrir alla, byggt á jöfnuði og jöfnum tækifærum, frjálsum einstaklingum, velferð, 

virðingu og samstarfi.  

Verkefni verkalýðshreyfingarinnar hefur verið frá upphafi, að berjast fyrir 

mannsæmandi launum og réttindum launafólks á vinnumarkaði. Hlutverk 

verkalýðshreyfingarinnar hefur einnig verið að taka þátt í því að skapa samfélag 

jafnréttis og jafnra tækifæra. Samfélag þar sem virðing er borin fyrir einstaklingnum, 

þar sem allir búa við góð lífskjör. Með öðrum orðum þá hefur barátta okkar ætíð verið 

barátta fyrir samfélagi fyrir alla. 

Í dag erum það við sem hér erum saman komin, fulltrúar 100.000 félagsmanna 

Alþýðusambandsins, sem hefjum kyndil þessarar baráttu á loft. Það er okkar ábyrgð 

að sameinast um framtíðarsýn byggða á hugsjónum verkalýðshreyfingarinnar og 

ákveða næstu skref í baráttunni fyrir hagsmunum launafólks. 

Árangur af starfi verkalýðshreyfingarinnar byggir á því, að setja hagsmuni launafólks 

og almennings alltaf í öndvegi. Það gildir þegar vel árar og  uppgangur er í 

samfélaginu og tækifæri eru til að sækja fram til nýrra sigra. Það gildir líka á tímum 

stöðnunar og samdráttar þegar mestu skiptir að verja þann árangur sem náðst hefur. 

Og það gildir svo sannarlega hvort heldur hér eru við völd hægri eða vinstri stjórnir. 

Það er einfaldlega okkar hlutverk og okkar ábyrgð, til þess eru samtök launafólks.  

Stundum höfum við þurft að beita afli samstöðunnar til að tryggja hagsmuni og bæta 

kjör félagsmanna okkar. Á öðrum tímum hefur okkur tekist að bæta hag vinnandi 

fólks, atvinnulausra, aldraðra, öryrkja og ungra með samstarfi við stjórnvöld og 

samtök atvinnurekenda.  

Um það vitna þeir áfangar sem við höfum náð og afrek sem við höfum unnið og 

félagar okkar búa að og njóta alla daga, oft án þess að gera sér grein fyrir uppruna 

þeirra.  

Höfum það því hugfast að kjör og margháttuð réttindi launafólks féllu ekki af himnum 

ofan heldur urðu þau til vegna baráttu verkalýðshreyfingarinnar. Þannig urðu 

almannatryggingar til. Það sama á við um atvinnuleysistryggingar, félagslegt 

húsnæði, veikindarétt, sjúkrasjóði og lífeyrisréttindi almenns launafólks. Það á einnig 

við um fæðingar- og foreldraorlofið og tækifæri launafólks til endur- og símenntunar. 

Og öllum er i fersku minni að það á við um stofnun VIRK sem styður þá félagsmenn 

okkar sem horfið hafa af vinnumarkaði vegna slysa. Í stuttu máli kennir sagan okkur, 

að allir helstu sigrar í uppbyggingu velferðarsamfélags á Íslandi eru til komnir vegna 

baráttu verkalýðshreyfingarinnar fyrir fólkið sitt. Stundum með átökum á 

vinnumarkaði og stundum með kjarasamningum og samkomulagi við stjórnvöld og 

atvinnurekendur.   

Aukinn kaupmáttur og bætt lífskjör hafa aldrei orðið til af sjálfu sér. Hér gegna 

samtök launafólks lykilhlutverki.  Reynsla félaga okkar á Norðurlöndunum sýnir, að 

skynsamleg stefnumörkun á vinnumarkaði, skynsamleg og ábyrg efnahagsstefna, 
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samstarf um sókn á grundvelli aukinna tækifæra, sátt um velferð og aukin jöfnuð eru 

þau tæki sem best tryggja hagsmuni launafólks, almennings, fyrirtækja og 

samfélagsins í heild.  

Okkur tókst með miklu átaki og samstarfi við stjórnvöld og atvinnurekendur að auka 

kaupmátt launafólks á síðasta áratug síðustu aldar og í upphafi þessarar.  

Með áherslu á stöðugleika og aukið frelsi í verslun og viðskiptum tókst að auka 

framlegð í atvinnulífinu og skipta henni milli launafólks í kjarasamningum, 

samneyslunnar í formi skattheimtu og atvinnurekenda í formi arðs og nýrra 

fjárfestinga. Óaðskiljanlegur hluti þessarar stefnu var réttlátari tekjuskipting, 

skattkerfi sem jafnar kjörin og velferðarkerfi sem leggur grunn að öryggi í afkomu og 

þjónustu fyrir þá sem þurfa á stuðningi að halda.  

Okkur tókst að tryggja stöðugleika í efnahagslífinu þar sem allir lögðu sitt af mörkum 

og allir nutu góðs af. Þetta tókst eftir langt tímabil átaka, óðaverðbólgu og 

óstöðugleika. Samkomulagið var kallað Þjóðarsátt einfaldlega vegna þess að um hana 

náðist rík og djúpstæð samstaða og skilningur allra lykilaðila um mikilvægi þess að 

viðhalda henni og endurnýja.  

Á árunum fyrir hrun mátti öllum vera ljóst hvert stefndi í efnahagslífi þjóðarinnar. 

Verkalýðshreyfingin varaði við. Hún hvatti til samstöðu um önnur gildi sem sótt voru 

í grundvöll hins norræna samfélagsmódels. Þess í stað var sáttin um tekjuskiptinguna 

og tekjujöfnunina rofin, stöðugleikanum var fórnað á altari ofþenslu og ofsagræðgi, 

innviðir velferðarkerfisins veiktir og samfélagið allt svipt möguleikum til þess að 

mæta þeirri miklu vá sem alþjóðleg fjármálakreppa þýddi fyrir efnahag heimila, 

fyrirtækja og ríkissjóðs.  

Í hruninu tapaði launafólk fjórðungi af kaupmætti ráðstöfunartekna sinna, auk þess 

sem þúsundir máttu þola atvinnuleysi og óásættanlega hækkun skulda vegna 

gengishruns og verðbólgu. Tekjur okkar og eignir voru einfaldlega hirtar og færðar 

öðrum á silfurfati! 

En hruninu fylgdi líka andblær nýrra vona. Okkur tókst sem þjóð að standa saman 

þegar brimskaflarnir skullu á okkur. Við tókum sem verkalýðshreyfing höndum saman 

með stjórnvöldum og atvinnurekendum til þess að verja störf sem flestra, auka 

réttindi atvinnuleitenda, auka verulega framlög til virkra vinnumarkaðsaðgerða og 

tækifæri til menntunar, verja eftir föngum velferðarkerfið og tryggja verulegt 

fjármagn til þess að skapa hér aukin tækifæri til framkvæmda og atvinnusköpunar. 

Að kröfu verkalýðshreyfingarinnar var lögð sérstök áhersla á að verja kjör þeirra 

lægst launuðu í samfélaginu. Og það tókst. 

Verkalýðshreyfingin gekk einhuga til þessa samstarfs, minnug þess að örlög okkar 

eru samofin örlögum þess samfélags sem við búum í. Ég er ekki í nokkrum vafa um, 

að lykilforsenda þess að félagsmenn okkar féllust á þessa leið var annars vegar sú, 

að byrðum þessara erfiðu aðgerða var skipt réttlátlega, þar sem þeir efnameiri báru 

meiri byrðar og viðkvæmustu þáttum velferðar- og menntakerfisins var hlíft. Og hins 

vegar var lögð þung áhersla á að auka tekjur og atvinnu almennings með auknum 

fjárfestingum – að skapa félögum okkar tækifæri til að vinna sig út úr vandanum. Þó 

fyrri ríkisstjórn hafi um margt hunsað þennan síðari þátt aðgerðanna, er enginn vafi 

á því að þessar áherslur leiddu til þess að hér voru hjól atvinnulífsins tekin að snúast 

fyrr en hjá flestum öðrum vestrænum þjóðum sem illa fóru út úr efnahagskreppunni. 

Í gegnum þetta allt stóð verkalýðshreyfingin við sinn hlut, en því miður verður ekki 

það sama sagt um aðra aðila samstarfsins.  

Í aðdraganda kjarasamninga í lok ársins 2013 vorum við ekki fullviss um það hvort 

ná mætti sátt um stöðugleika, minnkandi misrétti, réttlátari tekjuskiptingu, aukinn 

kaupmátt og endurreisn velferðarkerfisins.  

Ný ríkisstjórn hafði þá með sínu fyrsta fjárlagafrumvarpi, boðað ýmsar aðgerðir á 

sviði velferðar og skattamála sem ljóst var að engin sátt yrði um. Þrátt fyrir það 
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vildum við freista þess að fara leið stöðugleika og samstarfs að norrænni fyrirmynd. 

Þannig brugðumst við, við ákalli félagsmanna aðildarsamtaka okkar sem í ályktunum 

þinga og í viðhorfskönnunum lögðu mikla áherslu á stöðugleika.  

Við verðum að vera mjög ákveðin í þeirri kröfu okkar á atvinnurekendur og stjórnvöld, 

að til þess að hægt sé að ná samstöðu um efnahagslegan stöðugleika í þessu landi 

verður einnig að vera sátt um tekjuskiptinguna og hlutverk skattkerfisins í að jafna 

kjörin.  

Það verður að vera sátt um velferðarkerfið, að allir geti treyst á að heilbrigðiskerfið 

sinni þörfum þeirra ef veikindi eða slys ber að höndum.  

Það þarf að vera sátt um afkomuöryggi við atvinnumissi eða alvarleg áföll, um 

menntun barna okkar og að næg tækifæri séu til endurmenntunar til að standast 

síbreytilegar kröfur atvinnulífsins.  

Við verðum að geta treyst því að tekjur okkar og eignir verði ekki gerðar upptækar 

með gengisfellingu gjaldmiðilsins og að eigendur fyrirtækja hirði ekki afrakstur vinnu 

okkar með því að tæma fyrirtækin og skilji skelina eftir tóma. Við verðum að geta 

treyst því að svört atvinnustarfsemi og kennitöluflakk sé ekki liðið í okkar samfélagi. 

Í aðdraganda samninganna settum við fram ýmsar kröfur og forsendur fyrir slíkri 

sátt, bæði gagnvart atvinnurekendum, félögum okkar í öðrum samtökum launafólks 

og síðast en ekki síst gagnvart stjórnvöldum.  

En ágætu félagar.  

Þeir samningar sem tókust við þessar aðstæður í árslok 2013 voru ekki neinir 

óskasamningar. Með þeim gerðum við 12 mánaða vopnahlé í formi aðfararsamnings 

til að undirbúa þá samninga sem við vildum að næðust á árinu 2014. Kjarasamninga 

sem tryggja áttu launafólki aukinn hlut af þjóðarkökunni, aukin kaupmátt, aukin 

jöfnuð og sátt um velferðarkerfið. Með öðrum orðum samninga og sátt um 

efnahagslegan stöðugleika og félagslega framför að norrænni fyrirmynd.  

Í upphafi ársins 2014 greiddu síðan félagsmenn okkar atkvæði um samningana og 

stór hluti þeirra hafnaði þeim. Sú niðurstaða staðfesti að mikil tortryggni og efasemdir 

voru um leiðina, bæði gagnvart ríkisstjórninni og atvinnurekendum.  

Í ljós hafði komið, að samstarfsaðilar okkar voru ekki traustsins verðir. Blekið var 

vart þornað á samningnum eða atkvæðagreiðslum lokið þegar vanefndir 

ríkisstjórnarinnar hófust.  

Þannið hækkaði ríkið þjónustu sína á ýmsum sviðum á meðan átakið Við hækkum 

ekki, sem verkalýðshreyfingin átti frumkvæði að, hélt aftur af verðhækkunum hjá 

fjölmörgum fyrirtækjum og sveitarfélögum.  

Þegar aðildarsamtök ASÍ og BSRB höfðu gengið til samninga á forsendum stöðugleika 

snéru ríkisvaldið og sveitarfélögin við blaðinu og sömdu um launahækkanir við aðra 

hópa sem voru langt umfram það sem almennt launafólk hafði fengið. Til varð ný 

launastefna fyrir háskólamenn og kennara sem að sjálfsögðu mótaði nýjan farveg 

fyrir þá samninga sem fylgdu í kjölfarið. 

Það er alveg ljóst að aðildarsamtök ASÍ munu ekki una því að launafólki sé mismunað 

með þessum hætti. Það verður ekki þannig að almennt launafólk beri eitt ábyrgð á 

stöðugleika og lágri verðbólgu, á meðan aðrir sækja sér aukinn kaupmátt umfram 

aðra með meiri launahækkunum.  

Ljóst má vera að þær launahækkanir verða ekki fjármagnaðar öðru vísi en með hærra 

verðlagi, hærri gjaldskrám, hærri sköttum eða minni velferðarþjónustu á næstu 

misserum. Og það er almennt launafólk sem ber skaðann.  

Ekki bætti úr skák þegar í ljós kom, að stjórnendur stærstu fyrirtækjanna í landinu 

höfðu skammtað sér umtalstalsvert meiri launahækkanir en þeir töldu forsvaranlegt 

að semja um við starfsmenn sína. Jafnframt linnir ekki fréttum af metafkomu 
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fyrirtækja í flestum greinum og ótrúlegum arðsgreiðslur til hluthafa margra 

fyrirtækja. 

Þetta ástand gengur þvert gegn kröfu okkar um samfélag fyrir alla. Samfélag þar sem 

allir deila byrðum, þar sem allir deila ábata og þar sem þeir lakast settu eru ætíð 

varðir. 

Ágætu félagar. 

Félagsmenn ASÍ vildu að fenginni reynslu eftir þjóðarsáttina og að norrænni 

fyrirmynd leggja grunn að nýrri sátt um nýjar leiðir, bætt lífskjör og aukin jöfnuð. En 

því miður vantar framtíðarsýn og vilja stjórnvalda og samstöðu aðila 

vinnumarkaðarins til þess að svo geti orðið.  

Þrátt fyrir að okkur hafi tekist að kveða niður verðbólguna a.m.k. tímabundið, þá 

bendir allt til þess að sú tilraun sem gerð var með samningunum í desember 2013 

hafi mistekist. Í stað þess að uppskera eins og sáð var til, stöndum við frammi fyrir 

erfiðum ákvörðunum og breyttri samningsstöðu.  

Vaxandi misskipting og aðför að velferðarkerfinu hefur fært samskipti á vinnumarkaði 

aftur um nokkra áratugi, aftur til þess tíma þar sem djúpstæður ágreiningur var bæði 

um skiptingu kökunnar og um leiðir fram á við. 

Við verðum jafnframt að gera okkur grein fyrir því, að ef hvorki er í boði traust eða 

sátt um það samfélag, sem við viljum byggja upp, samfélag fyrir alla, byggt á jöfnuði 

og jöfnum tækifærum, þar sem kjarasamningar eru einn af hornsteinum, þá þarf 

annað og meira til en huggulega fundi með stjórnvöldum, sem fram til þessa hafa 

lagt sig fram um að sniðganga kröfur verkalýðshreyfingarinnar og svíkja fyrirheit sín.  

Það er alveg ljóst að það verður að leiðrétta kjör félagsmanna ASÍ til jafns við aðra. 

Það er krafa félaga okkar.  

En það er einnig ljóst að það verður engin sátt um efnahagslegan stöðugleika ef hann 

á að byggja á vaxandi misskiptingu og fátækt og stöðugt veikari innviði 

velferðarkerfisins.  

Það verður engin sátt við verkalýðshreyfinguna þegar ráðist er að lífeyrisréttindum 

okkar, réttindum atvinnuleitenda eða skorið á tækifæri til endurkomu til vinnu eftir 

veikindi og slys. 

Nú er einfaldlega komið nóg. Það er ljóst að ríkisstjórnin er fyrir ríka fólkið og 

verkalýðshreyfingin verður að beita afli sínu til að forða því að Ísland framtíðarinnar 

verði land misskiptingar og glataðra tækifæra. Land þar sem fyrirtækjum og efnafólki 

eru hyglað á kostnað alls almennings.  

Það er ekki samfélag fyrir alla. Það er ekki velferðarsamfélag.  

Skilaboð miðstjórnar ASÍ og aðildarfélaganna til ríkisstjórnarinnar vegna 

fjárlagafrumvarpsins fyrir næsta ár hafa verið mjög skýr – það skapar engan 

viðræðugrundvöll.  

Þau vinnubrögð sem nú eru viðhöfð ganga ekki. Við ætlum ekki að fara að semja 

aftur um hluti sem við erum löngu búin að semja um og skilaboð okkar eru einföld: 

Aðförinni að kjörunum, velferðarkerfinu og réttindum launafólks verður að linna ef 

einhver áhugi er á frekari samstarfi við verkalýðshreyfinguna.  

Við mótmælum aukinni skattlagningu og álögum á matvæli og orku til almennings 

sem koma mun hart niður á launafólki og þeim sem lökust hafa kjörin.  

Það er ekki nóg fyrir félags- og húsnæðismálaráðherra að boða nýtt húsnæðiskerfi, 

ef hvorki eru nægjanlegir fjármunir til að tryggja húsnæðisöryggi fyrir láglaunafólk 

eða sanngjarnan húsnæðiskostnað fyrir almenning.  
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Það gengur ekki að stjórnvöld segist vilja veg menntunar sem mestan í okkar 

samfélagi og þá sérstaklega verk- og starfsmenntunar, en skerði um leið möguleika 

fólks til að sækja sér slíka menntun. 

Það dugar ekki stjórnvöldum að segjast auka velferð í orði, þegar niðurskurðurinn og 

aukin kostnaðarþátttaka blasir við þeim sem nota þurfa heilbrigðis- og 

velferðarkerfið.  

Á sama tíma er fyrirtækjum og auðmönnum færðir tugir milljarða árlega með lækkun 

á tekjuskatti, afnámi auðlegðarskattsins og lækkun á auðlindaskatti.  

Stjórnvöld og atvinnurekendur verða að endurvinna traust launafólks og 

verkalýðshreyfingarinnar. Til þess þarf einlæga samræðu og efndir fyrri fyrirheita og 

til þess þarf sameiginlega framtíðarsýn um að samfélagið sé fyrir alla en ekki bara 

suma. Þannig og einungis þannig getur myndast grundvöllur fyrir samstillt átak 

stjórnvalda og aðila vinnumarkaðarins til þess að snúa við þeirri þróun sem við blasir.  

Þess vegna er það svo mikilvægt - góðir félagar - að við skerpum áherslur okkar hér 

á þessu þingi.  Þannig leggjum við grunninn að starfinu á næstu misserum. 

Alþýðusambandið hefur alltaf verið tilbúið til þess að finna sanngjarnar og réttlátar 

lausnir og til þess að leiða erfið deilumál til lykta með kjarasamningum og sátt.  

Það er okkar stefna að víðtækur félagslegur og efnahagslegur stöðugleiki sé besta og 

vísasta leiðin til þess að byggja upp lífskjör og jöfnuð hér á landi eins og best gerist 

– til þess að byggja upp samfélag fyrir alla. 

En ágætu félagar. Það er ljóst að það hefur ekki tekist að mynda breiða samstöðu 

um þessa leið. Framganga stjórnvalda og sinnuleysi við að leggja slíkri leið 

nauðsynlegan grunn í formi réttlátrar tekjuskiptingar og eflingar velferðar- og 

menntakerfis og krafa atvinnurekenda um að rýra enn frekar hag launafólks með 

kröfu um gengisfellingu íslensku krónunnar segir okkur að þessir aðilar kjósa átök 

þegar friður er í boði.  

Við slíkar aðstæður er mikilvægt að við mótum okkur skýra stefnu um hvernig við 

viljum bregðast við þegar enga sátt er að hafa. Eins og ég sagði áðan minna samskipti 

aðila um margt á þær aðstæður sem voru uppi áratuginn fyrir gerð 

þjóðarsáttarsamninganna. Það er langt síðan verkalýðshreyfingin hefur staðið frammi 

fyrir slíkum aðstæðum og það er afar mikilvægt að við ræðum það hér á þessu þingi 

hvernig við eigum að bregðast við og hvaða leiðsögn og hvatningu við beinum til 

aðildarsamtaka okkar.  

Að lokum þetta ágætu félagar.  

Aðstæður launafólks kalla á meiri samstöðu og nánara samráð milli aðildarsamtaka 

okkar um stefnu og leiðir en við höfum séð um áratuga skeið og ég ligg ekki á þeirri 

skoðun minni, að gagnaðilar okkar, atvinnurekendur og ríkisstjórn, treysta því að 

samstaða okkar muni bresta og að okkur muni ekki takast að bregðast við þeirri 

flóknu stöðu sem við erum í.  

Við þessar aðstæður er alveg ljóst að við sem verkalýðshreyfing og við sem 

félagsmenn hennar og talsmenn, verðum að vera tilbúin til þess að að standa vaktina 

saman því sundruð föllum við. Höfum það hugfast að í samstöðunni felst mesti 

styrkur verkalýðshreyfingarinnar. Það er þannig og einungis þannig sem getum við 

hrundið þeirri aðför sem nú er gerð að stöðu og réttindum félagsmanna 

Alþýðusambands Íslands.  

Hafi einhvern tímann verið þörf á samstöðu innan verkalýðshreyfingarinnar er það 

nú – ég segi 41.þing ASÍ sett og óska okkur öllum velfarnaðar í störfum.“  

 
Signý Jóhannesdóttir bauð félags- og húsnæðismálaráðherra, Eygló Harðardóttur, 

velkomna til þingsins.  
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Ávarp félags- og húsnæðisráðherra 

„Forseti ASÍ, ágætu ársfundarfulltrúar. 

Hartnær 100 ár eru liðin frá stofnun Alþýðusambands Íslands. Margvíslegar framfarir 

átt sér stað frá þeim tíma sem hafa tryggt félagslegt öryggi okkar. 

Eitt af þeim grundvallaratriðum sem leitt hafa til þessara framfara og mótað okkar 

góða samfélag er skipulag vinnumarkaðarins.  Þar höfum við verið ásátt um að 

samtök atvinnurekenda og launafólks eigi að hafa gott svigrúm til að semja sín á milli 

um kaup og kjör á vinnumarkaði án afskipta stjórnvalda.  

Mikil ábyrgð felst í ákvörðunum um kaup og kjör og kjarasamningar hafa mikla 

efnahagslega þýðingu fyrir afkomu heimilanna. Þessi skipan hefur reynst farsæl, bæði 

hér á landi og í nágrannaríkjum okkar.  

Annað grundvallaratriði er þríhliða samstarf samtaka atvinnurekenda, samtaka 

launafólks og stjórnvalda um ýmis málefni, einkum þau er varða vinnumarkaðinn og 

félagsleg málefni. Við höfum öll hagsmuni af því að hægt sé að ná hagfelldri 

niðurstöðu fyrir allt samfélagið.  

Þetta samstarf á að vera vettvangur skoðanaskipta þar sem aðilarnir hlusta hver á 

annan. Auðvitað eru menn ekki alltaf sammála um öll mál og þá ber að virða andstæð 

sjónarmið í þeirri viðleitni að ná sáttum á vinnumarkaðnum. Stundum tekst það, 

stundum þurfum við að sættast á málamiðlanir, stundum erum við ósammála um 

niðurstöðuna.  

Það er ekki að ástæðulausu sem ég nefni þetta hér, því framundan eru viðræður um 

kjarasamninga.  

Með samstilltu átaki þeirra aðila sem ég nefndi áðan hefur tekist að auka kaupmátt 

og koma verðbólgu niður fyrir markmið Seðlabankans. Það er ekki síst að þakka 

samningum félagsmanna ykkar þar sem launahækkunum var stillt í hóf en 

sérstaklega gætt að þeim sem fá laun samkvæmt lægstu töxtum. Samningar á 

opinbera markaðnum voru breytilegri - en almennur samanburður er erfiður vegna 

víðtækra skipulagsbreytinga sem þar eru boðaðar.   

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hefur spáð nærri þriggja prósenta hagvexti á Íslandi í ár 

og heldur meiri vexti árið 2015. Seðlabanki Íslands er jafnvel enn bjartsýnni.  

Horfur í íslensku efnahagslífi eru góðar, en forsenda þess er stöðugleiki og ábyrg 

stjórn efnahagsmála. Miklu skiptir sú ábyrgð sem aðilum vinnumarkaðarins er falin 

við gerð kjarasamninga, bæði á almennum vinnumarkaði og hjá hinu opinbera.  

Þessi ábyrgð er ekki eingöngu bundin við kjarasamningsborðið heldur snertir alla þá 

sem koma að einstökum launaákvörðunum á vinnumarkaði.  

Samkvæmt þjóðhagsspá Hagstofunnar frá í sumar er því spáð að launavísitalan 

hækki um 5,2% árið 2014 umfram meðaltal ársins 2013 en það er launaskrið sem 

verður ekki skýrt með launahækkunum nýlegra kjarasamninga einum saman. Þessu 

megum við hvorki gleyma né þreytast á að minna á. Við viljum ekki fá aftur ójöfnuð 

áranna fyrir hrun með ofurlaunum einstakra stétta.  

Hér má enginn sofna á verðinum. 

Ágætu ársfundargestir. 

Það eru fleiri jákvæð teikn á lofti í íslensku efnahagslífi. Staðan á vinnumarkaði er 

góð og framtíðarhorfur bjartar. Atvinnuþátttaka eykst stöðugt en samkvæmt 

vinnumarkaðskönnun Hagstofunnar jókst fjöldi ársverka um 3,4% árið 2013 og er 

það mesta hlutfallslega styrking frá árinu 2007. Starfandi fólki hefur haldið áfram að 

fjölga á fyrri hluta þessa árs.  Þjóðhagsspá Hagstofunnar gerir ráð fyrir að draga muni 

enn frekar úr atvinnuleysi á þessu ári og að það verði í 3,5% árið 2015. 
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Annað grundvallaratriði til að tryggja stöðugleika er ábyrg stjórnun ríkisfjármála. Ég 

stóð því frammi fyrir erfiðri ákvörðun hér á sumardögum þegar ljóst var að þrátt fyrir 

góðar horfur í efnahagslífi þjóðarinnar þyrfti að skera niður í ríkisfjármálum. Þetta 

voru verulegar fjárhæðir sem snéru að málefnasviðum míns embættis og þá ber að 

hafa í huga að um 90% útgjaldanna felast í svokölluðum tilfærslum sem ætlaðar eru 

til framfærslu fólks. 

Ég er sannfærð um að það hafi verið rétt ákvörðun að verja það framlag til 

almannatrygginga sem fór í að draga tilbaka skerðingarnar sem lífeyrisþegar sættu í 

tíð síðustu ríkisstjórnar.  

Atvinnuleysistryggingakerfið var varið fyrstu árin eftir hrun enda fækkaði þá störfum 

og atvinnuleysi jókst gríðarlega. Aðstæður nú eru gjörbreyttar og því ákvað ég að 

leggja til styttingu atvinnuleysisbótatímabilsins úr 36 mánuðum í 30 mánuði sem er 

nær því sem háttar annars staðar á Norðurlöndunum. Ég ákvað á móti að verja 

fjármagni til virkra vinnumarkaðsaðgerða og þá einnig að auka það fé sem 

Vinnumálastofnun hefur til að sinna þeim sem ekki teljast lengur tryggðir innan 

atvinnuleysistryggingakerfisins, hvort sem þeir óska eftir fjárhagsaðstoð 

sveitarfélaga eða ekki.  

Það sem styður mig enn frekar í þessari ákvörðun er að sífellt fækkar í hópi þeirra 

sem eru án atvinnu lengur en eitt ár.  Um 75% þeirra sem skráðu sig án atvinnu hjá 

Vinnumálastofnun árið 2013 voru á skrá skemur en tólf mánuði.  

Í september síðastliðnum mældist atvinnuleysi meðal kvenna á landinu öllu ívið meira 

en hjá körlum og fleiri konur voru í hópi langtímaatvinnulausra. Á þessu þarf að taka 

sérstaklega. 

Margt í samfélaginu hefur ólík áhrif á kynin og því mikilvægt að hafa kynjagleraugun 

ætíð við höndina.  Ég legg í mínu starfi mikla áherslu á jafnrétti kynjanna og finnst 

því einkar ánægjulegt hve mikið og gott samstarf er milli stjórnvalda og samtaka 

aðila vinnumarkaðarins um jafnrétti. Vísa ég þá sérstaklega til aðgerðarhóps um 

launajafnrétti kynja og samstarfs um gerð jafnlaunastaðals.  

Hluti samvinnunnar felst í tilraunaverkefni um innleiðingu jafnlaunastaðals sem nú 

stendur yfir með þátttöku tuttugu og eins fyrirtækis og stofnana. Einnig stendur 

aðgerðahópurinn að rannsókn á stöðu kynjanna á íslenskum vinnumarkaði í samstarfi 

við Háskóla Íslands. Markmiðið er að safna upplýsingum sem geta nýst til að draga 

úr kynbundnu náms- og starfsvali.  Ég legg einnig áherslu á árangursríkar leiðir til að 

brjóta upp kynskiptingu starfa og tel átak í þeim efnum óhjákvæmilegt. Konur virðast 

frekar taka áskorunum um að sækja í hefðbundin karlastörf en verr gengur að fá 

karlana til að söðla um. 

Rannsóknir á kynbundnum launamun eru mikilvægur liður í því að útrýma honum og 

ég legg áherslu á að þær verði samræmdar svo sátt náist um mælingar og 

niðurstöður þeirra. 

Ég vil minnast þess sérstaklega að nú eru 100 ár liðin frá stofnun 

Verkakvennafélagsins Framsóknar, stofndagurinn var 25. október árið 1914. Meira 

en aldalöng barátta kynsystra minna hefur miklu skilað, þótt ekki sé jafnréttið enn í 

höfn – en ég spyr mig hvernig þær hafi séð framtíðina fyrir sér þegar þær stofnuðu 

félagið á sínum tíma. Löngu síðar, árið 1975, ákváðu Sameinuðu þjóðirnar að það ár 

skyldi vera ár kvenna. Íslenskar konur gerðu því máli skil svo eftir var tekið um allan 

heim með víðfrægum aðgerðum 24. október 1975, svokölluðu kvennafríi. Þessi dagur 

er stofndagur Sameinuðu þjóðanna – en er og verður ætíð minnst hér á landi sem 

kvennafrídagsins og í hávegum hafður sem slíkur. 

Ágætu ársfundargestir. 

Gerð nýrrar vinnumarkaðsstefnu stendur nú yfir og jafnréttismálum verður haldið vel 

til haga í þeirri stefnumótun. Markmið slíkrar opinberrar stefnu er að stuðla að velferð 

fólks á vinnumarkaði og þá skiptir einnig máli að vel takist til við mótun nýrrar 
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vinnuverndarstefnu sem er í bígerð. Meginmarkmið beggja stefna verður að tryggja 

virka þátttöku sem flestra á vinnumarkaði ævina á enda.  

Ég hef jafnframt í hyggju að skipa sérstaka nefnd um framtíðarskipan fæðingarorlofs 

með fulltrúum atvinnulífsins, ríkis og Sambands íslenskra sveitarfélaga. 

Fæðingarorlof á Íslandi sé styttra en annars staðar á Norðurlöndunum og jafnframt 

sé hér lengsta bilið sem foreldrar þurfa að brúa frá þeim tíma sem fæðingarorlofi 

lýkur þar til leikskólaganga hefst. Forsenda breytinga sé hins vegar að sem mest sátt 

og samstaða sé um leiðir til að ná sem best markmiðum laga um fæðingar- og 

foreldraorlof um að tryggja barni samvistir við báða foreldra og auðvelda jafnframt 

barnafólki að samræma fjölskyldu- og atvinnulíf. 

Innleiðing starfsgetumats er liður í endurskoðun almannatryggingakerfisins þar sem 

horft er til starfsgetu fólks frekar en vangetu. Í samvinnu þurfum við að meta hvernig 

við viljum breyta kerfinu heildstætt til að ná settum markmiðum. Við erum öll 

sammála um mikilvægi atvinnutengdrar starfsendurhæfingar þótt ég hafi ekki farið 

dult með þá skoðun að núverandi kerfi sé of kostnaðarsamt og þá einkum í 

samanburði við aðra þjónustu sem ríkinu er ætlað að veita.  

Árangur atvinnutengdrar starfsendurhæfingar er mikið til umræðu en spyrja má hver 

sé hinn raunverulegi árangur til framtíðar ef engin störf eru í boði fyrir fólk með skerta 

starfsgetu? Er atvinnulífið reiðubúið að axla þá samfélagslegu ábyrgð sem felst í því 

að ráða til starfa fólk með skerta starfsgetu? Svörin hafa verið á þá leið að nóg sé af 

hlutastörfum. Talsmenn öryrkja segja þá hins vegar mæta hindrunum á almennum 

vinnumarkaði þannig að þeir fái einfaldlega ekki störf.  Þetta er afleitt og ég bendi á 

niðurstöður samráðsvettvangs um aukna hagsæld þar sem fram kemur að meirihluti 

öryrkja hefur bæði starfsgetu og starfsvilja en lítill hluti þeirra finnur sér starf.  

Ágætu ársfundargestir. 

Eitt af því sem ég hef látið mig varða eru húsnæðismál landsmanna, ekki hvað síst 

uppbygging á leigumarkaði.  Í nýrri könnun varasjóðs húsnæðismála kemur fram að 

enn fjölgar sveitarfélögum sem telja skort á leiguhúsnæði hjá sér. Sama niðurstaða 

fékkst í könnun verkefnisstjórnar um framtíðarskipan húsnæðismála. Aðeins eitt 

sveitarfélag á höfuðborgarsvæðinu telur jafnvægi vera í framboði á leiguhúsnæði en 

það er Garðabær. Á sama tíma fjölgar fólki stöðugt á biðlistum eftir félagslegu 

leiguhúsnæði. Samkvæmt könnun sem ég stóð fyrir í sumar hjá sjö stærstu 

sveitarfélögunum eru um 1.800 manns á biðlista eftir félagslegu leiguhúsnæði og 

þorri þeirra á höfuðborgarsvæðinu. 

Stuttu eftir að ég tók við starfi sem félags- og húsnæðismálaráðherra skrifaði ég grein 

þar sem ég minnti á samkomulag á milli aðila vinnumarkaðarins, ríkis og borgar frá 

1965 um stórátak í uppbyggingu íbúðarhúsnæðis, s.k. júlísamkomulag. Benti ég á að 

í aðdraganda erfiðra kjarasamninga gætu samningar af þessum toga reynst 

skynsamlegir. 

Því ætti það ekki að koma neinum hér á óvart þegar ég segi að mér finnst vel koma 

til greina að þið sem hér sitjið væru þeir aðilar sem gætu stofnað og rekið leigufélög 

án gróðasjónarmiða fyrir félagsmenn ykkar. Þið hafið reynsluna, þið hafið árum 

saman rekið leigufélög í gegnum orlofssjóðina ykkar og þekkið hvernig á að standa 

að þessu.  

Ég bið ykkur hér með, beint og án milliliða, að ígrunda þessi mál vel, ekki síst félögin 

hér á höfuðborgarsvæðinu þar sem þörfin er hvað mest. 

Ég minni einnig á að í allnokkrum kjarasamningum er fengin reynsla af samkomulagi 

ykkar við atvinnurekendur um framlög í fræðslusjóði, orlofssjóði og sjúkrasjóði og 

síðast árið 2011 náðist samkomulag við atvinnurekendur um að þeir greiddu rúman 

milljarð króna í starfsendurhæfingarsjóði á ári.  

Því spyr ég: Hvers vegna ekki að semja um sérstakt framlag í húsnæðissjóði á vegum 

verkalýðsfélaganna til uppbyggingar á leiguhúsnæði fyrir félagsmenn? 
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Í tillögum verkefnisstjórnar um framtíðarskipan húsnæðismála eru gerðar ýmsar 

tillögur til að liðka fyrir starfsemi húsnæðisfélaga sem byggja eða kaupa íbúðir til 

útleigu án hagnaðarsjónarmiða, til að lækka kostnað og auka hagkvæmni. Meðal 

annars er lagt til að vaxtaniðurgreiðslum lána verði breytt í stofnstyrki auk 

skattaívilnana til félaganna.  Unnið er að fjórum frumvörpum í ráðuneytinu í samræmi 

við tillögur verkefnisstjórnar um framtíðarskipan húsnæðismála sem verða lögð fram 

á þessu þingi sem ættu öll að geta stutt við þessar hugmyndir um nýtt 

júlísamkomulag. 

Ég vil líka minna á það hér að lífeyrissjóðir veita lán til húsnæðiskaupa og í stjórnum 

þeirra sitja fulltrúar launafólks og atvinnurekenda. Þar ætti að vera lag fyrir ykkur til 

þess að hafa áhrif á vaxtakjörin í þágu launafólks. 

Ágætu ársfundargestir. 

Ég hef tæpt hér á nokkrum atriðum sem eru mér hugleikin. Þar hef ég lagt áherslu á 

samvinnu samtaka atvinnurekenda, launafólks og stjórnvalda sem og ábyrgð aðila 

vinnumarkaðarins við gerð kjarasamninga. Einnig hef ég gert grein fyrir þeirri leið 

sem ég taldi skásta af mörgum slæmum sem stóðu mér til boða í ríkisfjármálum þrátt 

fyrir þær góðu horfur sem eru framundan í efnahagslífi þjóðarinnar sem og atvinnulífi.  

Ég vona að þið eigið framundan góðan ársfund. Það er ánægjuefni að sjá hvað 

jafnréttismálum eru gerð góð skil í dagskrá fundarins. Ég vonast einnig til að þið sjáið 

ástæðu til að fjalla um hvernig þið getið komið betur að húsnæðismálum félagsmanna 

ykkar í anda gamalla gilda verkalýðshreyfingarinnar. 

Þegar við horfum til framtíðar verðum við jafnframt að líta reglulega um öxl til að 

nýta okkur fyrri reynslu og læra af fortíðinni. Það reynir ekki síst á okkur núna að 

finna árangursríkar leiðir til að viðhalda stöðugleikanum í samfélaginu og standa vörð 

um þau gildi sem við viljum að einkenni samfélag okkar. Við viljum tryggja að allir 

fái notið sín til fulls en styðja jafnframt við þá sem minna mega sín. Við berum öll 

samfélagslega ábyrgð sem okkur er skylt að axla til að byggja hér upp 

framtíðarsamfélag sem einkennist af lýðræði, samvinnu og réttlæti. 

Þakka ykkur fyrir.“ 

Signý Jóhannesdóttir þakkaði ráðherra fyrir ræðuna, því næst bauð hún formanni 

kjörbréfanefndar að gera grein fyrir áliti nefndarinnar.  

Kjörbréfanefnd 

Guðmundur Þ. Jónsson formaður kjörbréfanefndar gerði grein fyrir áliti nefndarinnar. 

 

„Ágætu félagar. 

Í samræmi við ákvæði 32. gr. laga Alþýðusambandsins skipaði forseti ASÍ eftirtalda 

í kjörbréfanefnd vegna þings sambandsins, 22. – 24. október 2014: Guðmund Þ 

Jónsson, frá Eflingu, Ingibjörgu Ósk Birgisdóttur, frá VR og Björn Ágúst 

Sigurjónsson, frá RSÍ. 

Kjörbréfanefnd kom saman til fundar mánudaginn 17. október til að fjalla um 

innkomin kjörbréf og verklag vegna sambandsþings ASÍ. 

Í samræmi við 2. mgr. 30. grein laga ASÍ var landssamböndum og landsfélögum 

með beina aðild úthlutað alls 290 fulltrúum. Þá samþykkti miðstjórn ASÍ að úthluta 

tveimur aðildarfélögum sem ekki náðu inn fulltrúa á grundvelli 2. mgr. 30. gr. 

laganna einum fulltrúa hvoru skv. 4. mgr. 30. gr.  

Samkvæmt ákvörðun miðstjórnar og úthlutun landssambanda innan ASÍ höfðu 50 

aðildarfélög og 6 deildir rétt til að senda 292 fulltrúa til þingsins. Einnig eiga 

stjórnarmenn í ASÍ-UNG, 9 talsins, rétt til setu á þinginu með full réttindi á 

grundvelli 5. mgr. 29. gr. laga ASÍ.  
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17. október höfðu 49 aðildarfélög og deildir sent inn kjörbréf vegna 292 fulltrúa á 

ársfundinn. Þá hefur ASÍ-UNG sent inn kjörbréf vegna 9 stjórnarmanna. 

Kjörbréfanefnd hefur ákveðið að viðhafa eftirfarandi verklag á þinginu: 

Í fundargögnum liggur frammi listi með nöfnum þeirra þingfulltrúa sem kjörbréfum 

hefur verið skilað fyrir, raðað eftir aðildarfélögum eða landssamböndum. Þar sem 

fulltrúar eru kjörnir af aðildarfélögum á grundvelli aðildar að landssambandi kann 

sama félag að vera með fulltrúa hjá fleiri en einu landssambandi.  

Þá liggur einnig frammi listi yfir þær breytingar sem gerðar hafa verið frá 

upphaflegum kjörbréfum, þar sem varamenn hafa komið inn í stað aðalmanna. 

Kjörbréfanefnd leggur til að kjörbréf í samræmi við framlagða lista verði öll 

samþykkt.  

Ef það eru ábendingar sem þið viljið gera við samþykkt kjörbréf samkvæmt 

framangreindum lista er þess óskað að þið komið þeim á framfæri við starfsmann 

kjörbréfanefndar. Starfsmaður nefndarinnar er Halldór Grönvold og verður hann hér 

fram í anddyri til að taka við ábendingum.  

Þá ber að geta þess að frá því kjörbréfanefnd kom saman 17. október hafa borist 

nokkrar óskir um breytingar, þar sem varamenn eru að koma inn fyrir aðalmenn 

vegna forfalla, og er verið að vinna úr þeim. 

Gerð verður grein fyrir breytingu á kjörbréfum sem komið hafa fram við upphaf 

fundar á föstudag.“ 

Afgreiðsla kjörbréfa 

Signý Jóhannesdóttir bar upp tillögu kjörbréfanefndar og var hún samþykkt samhljóða. 

Kjör starfsmanna þingsins 

Signý Jóhannesdóttir bar fram tillögu um Ásgerði Pálsdóttur stéttarfélaginu Samstöðu 

sem þingforseta og var tillagan samþykkt samhljóða. 

Ásgerður Pálsdóttir tók við stjórn þingsins og bar fram tillögu um Svanborgu 

Hilmarsdóttur, RSÍ og Ástu Rut Jónasóttur, VR, sem varaþingforseta þingsins. Tillagan var 

samþykkt samhljóða. 

Þingforseti bar fram tillögu um Halldóru S. Sveinsdóttur frá Bárunni stéttarfélagi og 

Vilhjálm Gunnarsson frá FIT sem skrifara þingsins. Tillagan var samþykkt samhljóða. 

Þingforseti gerði grein fyrir framlögðum þinggöngum og vinnufyrirkomulagi þingsins, 

einnig sagði hún frá því að ASÍ þingið væri á twitter og hvatti þingfulltrúa að nýta sér það 

til að segja skoðun sína og setja inn myndir af þingstörfum. 

Framsögur gesta 

Jon Erik Dølvik, doktor í félagsfræði og sérfræðingur hjá FAFO flutti erindi sem bar 

yfirskriftina „The Foundations of the Nordic Models: Withering or renewal“ á íslensku 

„Undirstöður norrænu módellanna: Visnun eða endurnýjun“. Erindið var flutt á ensku en 

túlkun var í boði fyrir þingfulltrúa. 

Í upphafi gerði Jon Erik grein fyrir því verklagi sem unnið væri eftir við gerð skýrslu um hið 

norræna módel sem kynnt yrði 14. nóvember 2014. Margt væri sem einkenndi hið norræna 

módel þrátt fyrir að öll norrænu ríkin væru vissulega jafnframt ólík. Það sem þau ættu 

sameiginlegt væri t.d. gott leikskólakerfi, víðtækt gildi kjarasamninga og skipulagður 

vinnumarkaður. Jafnframt fælist í þessu að skattar væru frekar háir og að 

verkalýðshreyfingin væri öflug. 

Þessu öllu væri best lýst með svokölluðu þríhyrningskerfi, eða þriggja stoða kerfi þar sem 

stoðirnar eru 1) skipulagður vinnumarkaður með virkum vinnumarkaðsaðgerðum með 
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áherslu á félagslegt réttlæti; 2) markviss atvinnu- og útflutningsstefna; 3) og 

kjarasamningar sem ákveði kjör í landinu. Hin norrænu samfélög einkenndust af trausti á 

milli aðila til að halda jafnvægi á milli stoðanna þriggja. Annað áberandi einkenni væri mikil 

atvinnuþátttaka sem skýrði sig fyrst og fremst með fjölda kvenna á vinnumarkaði annars 

vegar og þeirri staðreynd að fólk vinnur almennt lengi eftir aldri hins vegar.  

Lýsti hann hvernig framangreint módel hafi virkað þegar löndin gengu í gegnum 

efnahagsþrengingar 10. áratugarins þar sem löndin hafi fetað milliveginn á milli 

markaðsleiða og félagslegra aðgerða til að vinna sig út úr ástandinu. 

Þegar kom að framtíðaráskorunum norræna módelsins þá væru þær allnokkrar en þó síður 

en svo óyfirstíganlegar sé vilji og samstaða til staðar við að leysa málin. Jon Erik kvaðst 

telja að uppgangur stjórnmálaflokka sem byggja málflutning sinn á popúlisma og 

íhaldssemi væri ákveðin viðvörðun. Nefndi hann í því sambandi þá staðreynd að popúlískur 

flokkur hafi komist í ríkisstjórn í Noregi og eins úrslit sænsku þingkosninganna þar sem 

Svíþjóðardemókratar hafi fengið góða kosningu.  

Hann tiltók jafnframt sérstaklega ákveðna þætti sem gætu verið til staðar í norræna 

módelinu árið 2030, sem skýrslan fjallar um. Nefndi hann t.d. þátttaka í stéttarfélögum sé 

að minnka og sem dæmi nefndi hann að þátttaka í Svíþjóð hafi dregist saman um 15% á 

síðustu 15 árum og að flóttinn sé aðallega hjá ungu fólki. Þetta gæti leitt af sér einhvers 

konar aldursþröskuld þar sem áherslur félaganna gætu breyst í það að sterku og ráðandi 

hóparnir í þeim færu að verja sig gegn félagslegum undirboðum veikari hópanna. Sagði 

hann að jafnframt þyrfti að horfast í augu við það að aldurssamsetning muni breytast í 

samfélögunum á komandi árum og því muni vinnuafl hlutfallslega minnka. Því væri ákveðið 

áskorun að tryggja sem mesta virkni á vinnumarkaði hjá þeim sem hafa starfsorku svo 

samfélagið geti séð fyrir öllum. Það sem reddað hafi þessu hingað til sé í raun mikil 

atvinnuþátttaka innflytjenda, í raun talsvert meiri þátttaka en er hjá ungu fólki. 

Tiltók hann að hagtölur bentu til þess að ójafnræði í öllum löndunum væri að aukast, og 

að Ísland toppaði þann lista enn sem komið er. Ísland státi þó af lögum (starfskjalalögunum 

nr. 55/1980) sem kveði á um það að kjarasamningar marki lágmarkskjör starfsgreina í 

landinu. Slíkt sé ekki fyrir að finna í Danmörku og Svíþjóð sem geri stöðuna þar snúnari að 

mörgu leyti. 

Endaði Jan Erik á því að þrátt fyrir allt framangreint mætti heldur ekki gleyma því að 

Norðurlöndin væru í raun ennþá mjög sterk og að flestu leyti framúrskarandi í heiminum 

þegar kemur að almennum lífsgæðum en það væri verkefni allra, og ekki síst 

verkalýðshreyfingarinnar að sjá til þess að svo yrði áfram. 

 

Ásmundur Stefánsson, fyrrverandi forseti ASÍ og fyrrverandi ríkissáttasemjari flutti 

erindi sem bar yfirskriftina „Verjum jöfnuð og velferð“. 

Ásmundur hóf erindi sitt á því að vitna í Christine Lagarde framkvæmdastjóra AGS sem 

nýlega hefur vakið athygli á því að 85 auðugustu einstaklingar heims ráði yfir jafn miklum 

auði og fátækari helmingur jarðarbúa – 3.500.000.000 manns. Þetta sé dæmi um 

ójöfnuðinn í heiminum sem hamli verulega hagvexti og sé því ekki aðeins siðferðilegt heldur 

einnig hagfræðilegt vandamál. Þetta viðhorf marki ákveðna áherslubreytingu þar sem að 

AGS horfist nú í augu við það að til þess að markaðskerfið skili sínu þarf hið opinbera að 

styrkja stoðir velferðarkerfisins.  

Framangreind afstaða AGS til ójafnaðar endurspeglist nú jafnframt hjá OECD sem hafi líkt 

og AGS endurskoðað stefnu sína með tilliti til aukins ójafnaðar í heiminum. Taldi Ásmundur 

þetta áhugavert í ljósi þess að bæði nefnd Lagarde og Angel Gurría eru síður en svo 

kommúnistar. Þvert á móti eigi þau bæði sögu sem hægrisinnaðir stjórnmálamenn í sínum 

ríkjum. Viðhorfið sé að fara í þá átt að baráttuna gegn ójöfnuði verði að nálgast á svipaðan 

hátt og baráttuna gegn mengun og umhverfisspjöllum, þar sem að ávinningur eins dragi í 

raun alltaf úr lífsgæðum annars.  

Hann varpaði því næst upp skýringarmynd sem sýnir að ójöfnuður á Íslandi er lítill í 
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alþjóðlegu samhengi og jafnframt að ójöfnuður hafi í raun minnkað frá 2010. Þetta skýri 

sig m.a. með því að söluhagnaður á hlutabréfum hafi minnkað mjög mikið frá því fyrir hrun 

enda hafi menn þá skipst á sístækkandi sápukúlum sem að endingu sprungu. Hann sýnir 

fleiri myndir m.a. mynd sem skýri hvernig laun hafi þróast í nútímahagsögunni. Kaupmáttur 

hafi jafnt og þétt aukist frá 1973 til 2007 en hafi svo hríðfallið frá 2007 til 2010 en sé svo 

aftur að vaxa. Kaupmáttur fyrir 2013 sé svipaður og 2001-2002, og í raun sé verið að 

nálgast 2007 óðfluga. Í alþjóðlegum samanburði líti þetta ágætlega út, en árið 2010 hafi 

Ísland verið 12% undir meðaltali ESB en með vaxandi kaupmætti sé niðurstaðan nú að 

stefna í að vera ásættanlegri. 

Því næst varpaði Ásmundur upp mynd sem hann kallaði sjálfur afar áhugaverða. Myndin 

sýni þróun tekjusamsetningar í samfélögum. Í Bandaríkjunum hafi t.d. tekjuhæsta 1% 

fengið nær allan vöxt sem hefur orðið til í landinu frá 1976. Til samanburðar hafi hins vegar 

Danir og Frakkar náð að halda dreifingu vaxtarins nokkuð vel. Tölurnar sýni jafnframt að á 

Íslandi hafi tekjuhærri hóparnir fengið hlutfallslega meira en aðrir hópar af vexti 

undanfarinna áratuga. 

Ásmundur ítrekaði að það væri ekki hægt að finna samhengi á milli ójafnaðar og hagvaxtar, 

OECD hafi reynt það en það hafi ekki tekist. Að sama skapi nefnir hann að ekki sé samhengi 

á milli jaðarskatta og hagvaxtar, einstaklingar hlaupi ekkert hraðar þó að lægri skattur sé 

greiddur. Í þessu samhengi nefndir Ásmundur þróun kaupmáttar í Bandaríkjunum en þar 

hafi verið sýnt fram á að venjulegur fullvinnandi karlmaður í millistétt þar í landi hafi í raun 

náð hæstu tekjum árið 1973, flestir í launalægri 50% hafi lækkað síðan þá. Hann endar 

svo á því að reifa helstu ályktanir sem draga megi af rannsóknum helstu alþjóðastofnana 

um ójöfnuð sem eru; að jöfnuður skilar betra samfélagi; jöfnuður hamlar ekki hagvexti; 

tilfærsla til tekjujafnaðar hamlar ekki hagvexti; lækkun jaðarskatta leiðir til hækkunar 

hæstu launa og ofurlauna, en ekki til aukins hagvaxtar; þrisvar sinnum meiri líkur eru á 

því að einstaklingur sem fæðist í Bandaríkjunum staðni þar í sama tekjuhóp en í Danmörku 

– vænlegra sé því að flytjast til Danmerkur en Bandaríkjanna til að upplifa „ameríska 

drauminn“.   

 

Nína Helgadóttir, mannfræðingur og verkefnastjóri hjá Rauða krossi Íslandi flutti erindi 

sem bar yfirskriftina „Hvar þrengir að?“ 

Nína gerði grein fyrir skýrslu sem Rauði krossinn á Íslandi lét gera á vormisseri 2014 en 

meginmarkmiðið var að kanna hvaða hópar á Íslandi standa höllustum fæti. Í upphafi sagði 

hún frá hlutverki og stefnu RKÍ, sem er hluti af stærstu mannúðarhreyfingu veraldar sem 

hefur þá meginstefnu að bæta stöðu þeirra sem höllustum fæti standa í samfélaginu. Fram 

kom að þetta er í fimmta sinn sem RKÍ gerir könnun af þessu tagi, hinar fyrri voru gerðar 

1994, 2000, 2006 og 2010. Könnunni byggir á spurningum til sérfræðinga í 

velferðarkerfinu, skoðun skriflegra gagna og upplýsinga og niðurstöðum skoðanakönnunar 

sem Félagsvísindastofnun HÍ gerði sérstaklega vegna þessa verkefnis. Nína fór yfir helstu 

niðurstöður sem voru að svörun úr spurningarvagni Félagsvísindastofnunar benda til að 

almenningur telji að öryrkjar, einstæðir/forræðislausir foreldrar og aldraðir standi verst 

fjárhagslega. Það er greinilegur munur hvað þetta varðar frá könnuninni 2010 þar sem 

mun fleiri telja nú að öryrkjar standi illa og áhyggjur af atvinnulausum eru mun minni nú 

en þá. Aftur á móti mælast áhyggjur almennings af þeim sem eru félagslega illa staddir 

hinir sömu nú og í síðustu könnun. Samhljómur er á milli sérfræðingahópsins og úrtaks 

Félagsvísindastofnunar að öryrkjar, einstæðir foreldrar, lífeyrislitlir eftirlaunaþegar og 

langtíma atvinnulausir hafi það bágast. Jafnframt var hvarvetna að finna vaxandi áhyggjur 

af ungu fólki, einkum ungum körlum sem ekki finna sér hlutskipti í tilverunni og leita í 

auknum mæli eftir framfærslu sveitarfélaganna. Sérfræðingarnir voru á sama máli og 

spurningavagninn: hvorir tveggja telja augljóst að á Íslandi sé fátækt vaxandi vandamál, 

sem og aukin stéttaskipting.  

Ein af þeim spurningum sem spurt var um var: „Hvaða hópar í samfélaginu sæta helst 

fordómum að þínu mati?“. Mat svarenda við þeirri spurningu er verulegt áhyggjuefni sagði 

Nína. Í ljós kom að 44% svarenda telja að fólk af erlendum uppruna sæti helst fordómum 

og má lesa það sama út úr svörunum og samtölum við sérfræðingana. Jafnvel bent á að 
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innflytjendur frá löndum utan „hvíta heimsins“ eigi sérstaklega undir högg að sækja. 

Jafnframt lýstu margir svarendur miklum áhyggjum af stöðu innflytjendabarna sem m.a. 

sé oft „þröngvað“ til að velja á milli eigin menningar og íslenskra vina.  

Könnunin bendir til að verulegur hópur fólks í samfélaginu standi bæði félagslega og 

fjárhagslega verr en réttlætanlegt er. Hóparnir eru eftirfarandi; innflytjendur, börn 

innflytjenda og börn í erfiðum aðstæðum, einstæðir, ómenntaðir, tekjulágir foreldrar, 

langtíma atvinnulausir, ungir ómenntaðir, óvirkir karlar, öryrkjar og aldraðir í 

fjárhagsvanda.  

Nína sagði að sérfræðingarnir bentu á að mikilvægt væri að rjúfa félagslega einangrun 

þeirra sem hafa hrakist út í horn í íslenska velferðarsamfélaginu og auka þyrfti stuðning til 

þeirra. Einnig hafa þeir vaxandi áhyggjur af minni samheldni og dvínandi umburðarlyndi 

gagnvart náunganum. Á velmektarárum í upphafi aldarinnar hafi hópur erlends vinnuafls 

komið til landsins en eftir hrunið þá finnur sá hópur fyrir minna umburðarlyndi, jafnvel er 

þeim sagt að þeir ættu að fara aftur til síns heimalands. Margir hverjir hafa stofnað 

fjölskyldu hér á landi, jafnvel fjárfest í húsnæði sem þeir ekki getað selt, þannig að ástæður 

eru margar hvers vegna fólk hefur fest rætur hér á landi. Sérfræðingarnir telja að skortur 

sé á samhæfingu og heildstæðri stefnu í félagsþjónustunni.  

Í skýrslunni er fjallað um hvaða hópar eiga á hættu að verða bágstaddir í framtíðinni og 

þar er efst á blaði börnin. Börn sem alast upp við fátæk og geðraskanir foreldra, af 

heimilum þar sem er áfengis- og/eða önnur fíkniefnaneysla. Tilfinningalega vanrækt börn 

og börn fólks á opinberri framfærslu. Innflytjendur sem ekki læra tungumálið og þeirra 

börn, ungir atvinnuleitendur og ekki síst ungir karlar sem flosna upp úr skóla og/eða vinnu.  

Nína fór yfir þær birtingarmyndir fátæktar sem fram komu í skýrslunni. Þær birtast í miklu 

úrræðaleysi og einangrun að fólk á ekki fyrir mat út mánuðinn. Fólk frestar að leita sér 

lækninga en veikindi fylgir oft  fátækt. Andleg fátækt, fólk getur ekkert leyft sér eða 

börnum sínum, foreldrar kunna oft ekki að veita börnum sínum stuðning, þ.e. félagslegan 

eða andlegan stuðning. Stéttaskipting og ójöfnuður leiðir af sér heilsufarsvanda og 

félagslega útskúfun. Fleiri þurfa á langvarandi fjárhagsaðstoð sveitarfélaga og stöðugt fleiri 

hafa þurft að sækja aðstoð til eigin fjölskyldna og hjálparsamtaka. Ójöfnuður er 

heilsufarslegt og félagslegt viðfangsefni. 

Í lokin fjallaði Nína um þann hluta skýrslunnar þar sem áhersla var á fordóma. Fólk af 

erlendum uppruna á Ísland eru um 30 þúsund  og mikill meirihluti þeirra upplifir reglulega 

fordóma og mismunun. Tungumálið er lykill að samfélaginu en móðurmálskennsla fyrir 

innflytjendur er ekki enn lögbundin og nánast óþekkt í íslensku skólakerfi. Hælisleitendur 

hér á landi eru í lagalegu og tilfinningalegu tómarúmi í mjög langan tíma sem er annar 

sérhópur. Því miður er stefna um móttöku innflytjenda ekki til í mjög mörgum 

sveitarfélögum sagði hún.  

Nína sagði frá því að InterCultural Iceland hafi gert rannsókn árið 2012 á duldum fordómum 

hér á landi og lagði spurningar fyrir hóp fólks af erlendum uppruna og áttu þeir að svara 

hvort þeir höfðu upplifað einhverja birtingarmynd dulinna fordóma á ákveðnu tveggja vikna 

tímabili. Svörunin var sláandi. 93% svarenda sögðust hafa upplifa fordóma 1 sinni eða 

oftar á tímabilinu á meðan 30% Íslendinga sögðust hafa upplifað dulda fordóma. Í ljós kom 

að upplifunin átti sér stað í 60% tilfella á vinnustöðum og mikil vanlíðan fylgdi þessum 

hversdagsfordómum. Einnig fjallaði Nína um stöðu ungra kalla, því samkvæmt tölum frá 

Hafnarfjarðarbæ – sem hún fékk lánaðar – kemur í ljós að gífurleg aukning er á milli ára 

frá árinu 2007 sá hópur ungra karla sem eru ekki lengur á atvinnuleysisgreiðslum heldur 

komnir á framfærslu sveitarfélagsins. Þar telur hún að sé virkilega þörf á úrræðum fyrir 

þennan hóp.  

Að lokum sagði hún að RKÍ væri að vinna úr niðurstöðum skýrslunnar með sínum 

sérfræðingum. Lögð verði sérstök áhersla á öryrkja, aldraða, einstæða foreldra sem eru á 

lægstu bótum/launum, ungt atvinnulast og aðgerðalítið fólk á bótum. Einnig verður horft 

á börnin, þau sem búa við erfiðar aðstæður og ekki síst skoðað hvað hægt er að gera 

varðandi fordóma í garð innflytjenda og annarra. Hún sagði að RKÍ vonaðist eftir góður 

samstarfi við þá aðila sem málið varðar því samvinna væri mikilvæg. 
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Örfyrirlestrar – kynning 

Þingforseti gerði grein fyrir örfyrirlestrum í hádegi miðvikudaginn 22. og fimmtudaginn 

23. október.  

Á miðvikudeginum var kynning hjá ASÍ-UNG, þar sem fjallað var um vinnumarkaðsfræðslu 

fyrir ungt fólk. Linda Rós Reynisdóttir, varaformaður ASÍ-UNG og Friðrik Guðni Óskarsson, 

stjórnarmaður sáu um þá kynningu. Ingibjörg Elsa Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri FA 

gerði grein fyrir könnun um stöðu framhaldsfræðslunnar og framtíðarsýn. Selma 

Kristjánsdóttir, sérfræðingur á þróunarsviði VR sagði frá Skóla lífsins. 

Á fimmtudeginum gerði Jóhanna Rósa Arnardóttir, félagsfræðingur grein fyrir rannsókn 

sinni um leið ungmenna frá skóla til vinnu. Formaður umhverfisnefndar ASÍ, Heimir 

Janusarson og starfsmaður nefndarinnar Maríanna Traustadóttir sögðu frá umhverfisstefnu 

ASÍ. 

Þingforseti minnti þingfulltrúa að skrá sig á kvöldskemmtunina á Grand hótel. 

Klukkan 12:30 var gert  hádegishlé. 

Klukkan 13:30 var þingi framhaldið. 

Lagabreytingar /1. umræða 

Signý Jóhannesdóttir, formaður skipulags- og starfsháttanefndar hafði framsögu um 

frumvarp miðstjórnar til breytinga á lögum ASÍ. Signý gerði fyrst í stuttu máli máli grein 

fyrir aðdragandanum að frumvarpinu og helstu breytingum sem í því fælust. Í fyrsta lagi 

væri gerð tillaga um fjölgun varaforseta ASÍ. Í öðru lagi væri gerð tillaga um fjölgun 

varamanna í miðstjórn úr ellefu í fimmtán. Í þriðja lagi væri lögð til breyting á útreikningi 

atkvæðisréttar á formannafundum. Í fjórða lagi væri lögð til breyting á 4. mgr. 47. gr. 

laganna sem fæli það í sér að skylda væri að fara eftir reglugerð miðstjórnar um 

ársreikninga í stað þess að hliðsjón væri höfð af henni. Í tengslum við þessa lagabreytingu 

var jafnframt kynnt bráðabirgðaákvæði sem fæli það í sér að fyrst á formannafundi 2015 

yrði ný reglugerð miðstjórnar um ársreikninga kynnt og þá yrði aðildarfélögum veittur 

tveggja mánaða frestur til að koma athugasemdum á framfæri áður en reglugerðin yrði 

endanlega afgreidd af miðstjórn. Í fimmta og síðasta lagi kynnti Signý tillögu sem fælist í 

frumvarpinu þess efnis að nýr málsliður bættist við a-lið 4. mgr. 49. gr. sem fæli það í sér 

að slysadagpeninga skyldi ekki greiða vegna bótaskyldra slysa og atvinnusjúkdóma, þ.m.t. 

bifreiðaslysa, þar sem bætur greiðast skv. skaðabótalögum. 

Þingforseti gaf orðið laus. 

Rannveig Sigurðardóttir, VR, gerði athugasemd við orðalag frumvarp miðstjórnar er 

varðar breytingu á 4. mgr. 49. gr. og lagði til að hún yrði orðuð með eftirfarandi hætti: 

„Samkvæmt grein þessari greiðast ekki vegna skaðabótaskyldra slysa og 

atvinnusjúkdóma, þ.m.t. bifreiðaslysa.“  

Hörður Guðbrandsson, Verkalýðsfélagi Grindavíkur, óskaði eftir upplýsingum um hvort 

að fjölgun varaforseta myndi ekki fela í sér kostnaðaraukningu í formi aukins 

launakostnaðar. Hörður kvaðst jafnframt telja að mikilvægt væri að við val á varaforsetum 

yrði gætt breiðrar samstöðu, þ.e. varðandi kyn og staðsetningu á landinu. 

Finnbogi Sveinbjörnsson, VerkVest, vildi vekja þingið til umhugsunar, í tengslum við 

breytingartillöguna á 4. mgr. 49. gr. að lágmarksreglan um greiðslu til sjúkrasjóðs í sex 

mánuði væri til vansa fyrir starfsfólk sem starfaði í skemmri tíma. Vissulega hefðu félögin 

heimild til að gera betur við sína félagsmenn en kvaðst vera á þeirri skoðun að 

lágmarksreglan eins og hún sé nú væri ekki til að bæta jöfnuð í samfélaginu þar sem það 

væri verið að útiloka ákveðinn hóp af fólki. 

Guðbrandur Einarsson, Verslunarmannafélag Suðurnesja, lýsti því yfir að hann væri 

ánægður með breytingatillögurnar. Áður fyrr hafi verið tveir varaforsetar og það hafi gefist 

vel að hans mati. Hann kvaðst ekki hafa áhyggjur af því að ef eingöngu myndu veljast 

fulltrúar af höfuðborgarsvæðinu í embættin. Kvaðst hann telja að breytingin muni gera það 
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að verkum að valdið verði dreifðara sem myndi jafnframt breyta ásýnd ASÍ. Að endingu 

skoraði Guðbrandur á þingheim að styðja tillögurnar. 

Kolbeinn Gunnarsson, Verkalýðsfélagið Hlíf, kvaðst fagna tillögunum þar sem að þær 

fælu í sér framfararskref fyrir ASÍ. Rakti hann tildrög og örlög tillagna á fyrri þingum um 

fjölgun varaforseta og að ástæða þess að þær hafi ekki náð fram að ganga væri sú að þær 

hafi verið samhangandi við aðrar og meiri breytingar á miðstjórn sem ekki hafi verið 

stuðningur fyrir. Kolbeinn kvaðst telja að ekki veitti að breiðri forystu og sterkum leiðtogum 

í komandi verkefnum og því styddi hann tillöguna um fjölgun varaforseta. 

Björn Snæbjörnsson, Eining-Iðja, lýsti því yfir að hann styddi breytingatillögurnar. 

Nauðsynlegt væri að breikka ásýnd forystunnar og að það myndi styrkja hana. Hann varaði 

við því að blanda inn í umræðuna um lagabreytingar því að gæta þyrfti að hlut 

landsbyggðarinnar. Nú væri verið að ræða lagabreytinguna sem slíka og heppilegast væri 

að einskorða umræðuna við þá afgreiðslu áður en velt væri fyrir sér hvaða einstaklinga 

ætti að velja í embættin. Að endingu kvaðst Björn fagna breytingartillögunni um að það 

yrði gert að skyldu að fara eftir reglugerð miðstjórnar um ársreikninga. 

Signý Jóhannesdóttir, StéttVest, brást stuttlega við þeim athugasemdum sem fram 

hefðu komið sem voru ekki efnislegar, frekar athugasemdir við orðalag. Rakti hún jafnframt 

í framhaldi af ræðu Kolbeins með nákvæmari hætti hvenær og hvernig mál hefðu þróast 

þegar síðast átti að fjölga varaforsetum. 

Ragnar Þór Ingólfsson, VR, kvaðst vera á þeirri skoðun að það fæli ekki í sér lausn á 

ímyndarvanda verkalýðshreyfingarinnar að fjölga varaforsetum ASÍ. Vandamálið væri 

djúpstæðara og það væru röng skilaboð út í samfélagið að halda að þessi breyting myndi 

bæta ímyndina sem einhverju nemi. 

Þingforseti vísaði tillögum og ábendingum sem fram komu í umræðum til laganefndar. 

Þingforseti óskaði eftir að starfsmenn dreifðu upplýsingum um skiptingu í nefndir á meðal 

þingfulltrúa og ítrekaði að nauðsynlegt væri að staðfesta þátttöku í kvöldskemmtun. 

 

Velferð – sköpum grundvöll fyrir jöfn tækifæri /1. umræða 
Kaup og kjör – sköpum verðmæti til að ná fram jöfnuði /1. umræða 
Skipulagður vinnumarkaður – öflug verkalýðshreyfing /1. umræða 

Sigurrós Kristinsdóttir, formaður velferðarnefndar gerði grein fyrir viðfangsefnum hópa- 

og nefndarvinnu um velferðarmál þar sem áhersla er á samfélag fyrir alla. Hún fjallaði um 

að mikilvægt væri að skapa grundvöll fyrir jöfn tækifæri og nauðsyn þess að styrkja og 

efla velferðakerfið. Hún fjallaði um áskoranir í heilbrigðismálum og lýsti yfir áhyggjum yfir 

því að kostnaðarhlutdeild heimila í heilbrigðisþjónustu hafi nær tvöfaldast á síðustu þrjátíu 

árum og að vaxandi kostnaðarþátttaka sjúklinga í heilbrigðiskerfinu hindri aðgengi 

ákveðinna hópa og valdi aukinni misskiptingu. Sigurrós lagði áherslu á jöfn tækifæri allra 

til menntunar, einnig fjallaði hún um áskoranir í húsnæðismálum og nauðsyn þess að kom 

á húsnæðisöryggi á viðráðanlegum kjörum. Að lokum fjallaði hún um fjárhagslegt öryggi 

og vanda þeirra sem búa varanlega eða um lengir tíma við mjög lágar tekjur þar sem 

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.  

Sigurður Bessason, formaður efnahags- og skattanefndar gerði grein fyrir viðfangsefnum 

hópa- og nefndarvinnu um kaup og kjör. Hann sagði að komandi vetur verða erfiðan því 

gerð kjarasamninga væri flókið verk og ennþá væru helstu línur ekki ákvarðaðar, sagði þó 

að vafalaust skýrðust línur á þinginu um samstarf á milli landssambanda og félaga í 

komandi kjarasamningsviðræðum og að það yrði ekki fyrr en um áramót sem línur skýrðust 

varðandi kaupkröfur. Sigurður sagði að við byggjum við veikan og óstöðugan gjaldmiðil og 

þráláta verðbólgu sem væri mun meiri en hjá nágrannalöndum okkar. Gjaldeyrishöftin 

takmarka aðgengi erlendra fjárfesta hér á landi og gjaldeyrishöftin takmarka einnig getu 

lífeyrissjóðanna til að fjárfesta erlendis. Kynbundinn launamunur hér á landi er 
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ósættanlegur sagði hann og að okkur hafi ekki tekist að halda í við uppbyggingu 

kaupmáttar líkt og frændur okkar á Norðurlöndum.  

Sigurður gerði grein fyrir samstarfi heildarsamtaka launafólks og fulltrúa atvinnurekenda á 

skoðun á sameiginlegu fyrirkomulag kjarasamninga líkt og er á Norðurlöndum. Þó að 

vinnumarkaðir landanna séu um margt ólíkir sem og gerð kjarasamninga þá eru ákveðin 

atriði sem einkenna kjarasamningsferlið í öllum löndunum. Meðal annars er lög áhersla á 

vandaðan undirbúning fyrir kjarasamningsgerðina og áhersla á að byggja upp kaupmátt í 

hægum og öruggum skrefum án þess að skaða samkeppnisstöðu eða auka atvinnuleysi.   

Langt er síðan að jafnlítil samstaða hefur verið á vinnumarkaði um launastefnu sagðir 

Sigurður, og að hreyfingin þurfi að ræða um það sem gerðist í vetur. Það blasir við að allir   

viðsemjendur okkar tóku upp nýja launastefnu í síðustu kjarasamningum. Meginmarkmið 

síðustu samninga var að skapa stöðugleika sem skilaði kaupmætti í lágri verðbólgu, ekki 

auknum kaupmætti til sérvaldra hópa. Einnig hafa stjórnvöld, sagði hann, ekki staðið við 

yfirlýsingar um að haga ákvörðunum sínum og stefnumörkunum þannig að þær styðji við 

kjarasamningana og stöðugleika. Veruleiki dagsins í dag markar þá umræðu sem mun fara 

fram hér á þinginu sagði Sigurður en það ætti að ræða um lykilspurninguna, „hvernig 

byggjum við upp aukinn kaupmátt í öruggum skrefum?“ Einnig verður rætt um 

lífeyrissjóðina og þeirra afkomu, stefnumörkun og siðferðislega ábyrgð.  

Úlfhildur Rögnvaldsdóttir, formaður vinnumarkaðsnefndar gerði grein fyrir 

viðfangsefnum hópa- og nefndarvinnu um vinnumarkaðsmál. Hún sagði að markmið 

verkalýðshreyfingarinnar hafi verið frá upphafi að tryggja launafólki mannsæmandi laun 

og önnur starfskjör og skapa samfélag jafnréttis og jafnra tækifæra. Sá árangur sem náðst 

hefur hefur m.a. verið vegna öflugra samtaka launafólks, skipulag vinnumarkaðarins og að 

kaup og kjör eru ákveðin í frjálsum samningum. Það sem einkennir vinnumarkaðinn á 

Íslandi sagði hún mikil stéttarfélagsþátttaka, vel skipulagður vinnumarkaður, skýr löggjöf 

og reglur, samráð aðila vinnumarkaðarins, afkomutrygging vegna veikinda og/eða slysa 

og góð starfsendurhæfing, foreldraorlof, menntun o.fl.  

Úlfhildur sagði að mikilvægt væri að móta skýra sýn á hlutverk, verkefni og verkaskiptingu 

ASÍ, landssambandanna og aðildarfélaganna gagnvart atvinnurekendum og stjórnvöldum, 

því það væru margar áskoranir sem við stæðum frammi fyrir. Það væri helst að nefna að 

endurheimta og auka kaupmátt launa og önnur starfskjör og réttindi. Einnig væri mikilvægt 

að taka á réttindum nýliða á vinnumarkaði og jafnræði almennt óháð þjóðerni. Svört 

atvinnustarfsemi og gerviverktaka væri áhyggjuefni sem þyrfti að vina bug á. Að lokum 

nefndi hún aðrar áskoranir sem snúa að innra starfi hreyfingarinnar, þó svo að allar 

þjónustukannanir segja að félagar eru ánægðir með þá þjónustu sem stéttarfélögin veita, 

þá er áhyggjuefni hve lítil þátttaka er í starfsemi stéttarfélaganna, léleg þátttaka í 

atkvæðagreiðslu um kjarasamninga og nauðsynlegt sé að finna leiðir til að höfða 

sérstaklega til unga fólksins.  

 

Þingforseti gaf orðið laus. 

Vilhjálmur Birgisson, VLFA, telur að þar sem nú styttist í að kjarasamningar á almennum 

vinnumarkaði verði lausir muni nú fara í gang hræðsluáróður um nauðsyn hóflegra 

launahækkana, rétt eins og fyrir síðustu samninga. Áróðurinn muni koma frá SA, 

stjórnvöldum og Seðlabankanum. Undir þetta muni taka hluti verkalýðshreyfingarinnar og 

tala um ágæti þess sem Vilhjálmur kvaðst kalla „samræmdu láglaunastefnuna.“ Í því 

samhengi kvaðst Vilhjálmur vilja vekja athygli á háum arðgreiðslum í ákveðnum 

atvinnugreinum, s.s. ferðaþjónustu, sjávarútvegi og útflutningsgreinum. Hann sagði 

jafnframt að algengt væri hjá fyrirtækjum í umræddum greinum að stjórnendur skammti 

sér ofurlaun á meðan almennt starfsfólk hafi þurft að sætta sig við hóflegar launahækkanir. 

Tilgreindi Vilhjálmur sérstaklega bankastjóra Íslandsbanka sem hafi sem stjórnarmaður í 

SA talað um mikilvægi hóflegra launahækkana en hafi á sama tíma sjálf hækkað 

stórkostlega í launum. Kvaðst Vilhjálmur telja að á sama tíma og launafólki sé stillt upp við 

vegg er varðar launahækkanir sé sjálftaka í gangi hjá stjórnendum ýmissa fyrirtækja. Hann 

lýsti jafnframt þeirri skoðun sinni að ekki sé hægt að semja stöðugt um prósentuhækkanir 



 
FUNDARGERÐ 41. þings ASÍ 2014   

 
19 

þar sem að þær auki launamun enn frekar. Að endingu og í samhengi við gagnrýni sína á 

samræmda launastefnu, lýsti Vilhjálmur velgengni sérkjarasamninga VLFA á Grundartanga 

og að þar hafi hans barátta skilað félagsmönnum miklum launahækkunum umfram það 

sem samræmda launastefnan hafi skilað. 

Halldóra Sveinsdóttir, Bárunni, kvaðst vilja á þessum tímapunkti horfa yfir farinn veg til 

að spyrja sig hvað hafi áunnist og hvað hafi tekist vel. Stéttarfélagsbaráttan sé óvægin og 

hörð en þrátt fyrir það hafi mjög margt áunnist í gegnum tíðina. Stéttarfélagsaðild á Íslandi 

sé mjög mikil og það skapi tækifæri til þess að efla baráttuna. Halldóra fór yfir það að 

talsvert launaskrið hafi orðið frá síðustu kjarasamningum en hins vegar hafi lægstu 

hóparnir setið eftir í kjölfarið sem gæfi að hennar mati tilefni til þess að fara yfir 

atburðarrásina sem fór í gang í kjölfar undirritunar samninganna í desember sl. Kvaðst hún 

telja að þegar farið var af stað síðast hafi ekki verið samstaða um að fara þá leið og því 

hafi ekki tekist betur upp en raun ber vitni. Eftir standi hreyfing sem nýtur ekki mikils 

dálæti hjá félagsmönnum og sé það mjög miður. Fór Halldóra því næst yfir þróun 

kjarasamninga SGS og sérstaklega lægstu launa og kvaðst telja að stóra verkefnið sé það 

að allir geti lifað af launum sínum og vonaðist hún til að allir 113þús félagar í ASÍ gætu 

þjappað sér á bak við þá kröfu. Hún sagðist telja að það væri mikil reiði í fólki eftir síðustu 

samninga og velti því upp hvort að baráttuandinn hafi verið dreginn úr fólki með því að 

ganga til samninga um litla viðbótarhækkun við þá samninga sem felldir voru. Að endingu 

sagðist hún telja að verkalýðshreyfingin stæði frammi fyrir stóru verkefni að bæta ímyndina 

eftir síðasta vetur og kvaðst telja nauðsynlegt að farið væri í naflaskoðun og að velt verði 

upp hvort að nálgast þurfi verkefnin öðruvísi. 

Óskar Guðmundsson, VR, kvaðst telja að mikilvægir hlutir hafi verið skildir eftir í 

umræðunni. Umræðan einkenndist of mikið af getgátum og forsendum en ekki 

raunveruleikanum. Tók Óskar því næst dæmi af misvísandi upplýsingum frá mismunandi 

aðilum í fjölmiðlum. Hann fjallaði því næst um lífeyriskerfið og kvaðst telja að brotið væri 

á jafnræði þegnanna með því að ríkistryggja suma en aðra ekki. Óskar rakti því næst þróun 

gengis íslensku krónunnar undanfarin misseri og kvaðst vera á þeirri skoðun að 

gengisstyrking væri ekki að skila sér að fullu til neytenda með lækkuðu vöruverði. Kvaðst 

hann telja talsvert svigrúm til að gera betur í þeim efnum. Að endingu kvaðst hann vilja 

vekja athygli þingsins á því að af lestri fjárlagafrumvarps fyrir árið 2015 væri augljóst að 

ætlunin væri að hækka vsk á matvæli úr 7% í 11% en ekki 12% eins og kynnt hafi verið. 

Jafnframt mætti lesa að áætlað væri að hækka úr þessum 11% í 14% árið 2016.  

Páll Heiðar Magnússon, VM, kvaðst vera á sínu fyrsta þingi og að hann væri orðinn leiður 

á því að einstaklingar í samfélaginu sem taki það út á mánuði sem aðrir vinni sér inn á mis 

mörgum árum, segi honum að þjóðfélagið fari á hausinn ef hann eigi að ná endum saman. 

Páll sagðist vera kominn á þingið til að gefa þau skilaboð frá sér og sínum vinnustað að 

þeir séu tilbúnir í átök. Kvaðst hann jafnframt telja að það eigi að hætta að tala um 

stöðugleika og þjóðarsátt og nota frekar rétt hugtak sem væri Stokkhólms-heilkenni. 

Hjalti Tómasson, Bárunni stéttarfélagi, sagði að mikið af því sem hann vildi segja væri 

nú þegar komið fram. Eitt væri þó ósagt að hans mati og það væri hvernig hreyfingin komi 

fram fyrir sjónir sinnar félagsmanna. Kvaðst hann vilja heyra það hvernig það kom til að 

sú ákvörðun var tekin að fara þá vegferð sem farin var síðast, þegar vitað var að stór hópur 

vildi alls ekki fara þá leið. Hann kvaðst telja að hreyfingin væri komin frá sínum 

grunngildum sem eru að allir hafi í sig og á. Það væri sú leið sem að hans mati þyrfti að 

fara í næstu samningum, þ.e. að byrjað sé á að berjast fyrir hækkun lægstu launa og það 

gerist ekki öðruvísi en að þeir sem standi betur innan hreyfingarinnar hjálpi þeim sem verr 

standa. 

Þorsteinn Gunnarsson, MATVÍS, sagðist sammála þeim sem væru forviða yfir 

launakjörum forstjóra. Hann kvaðst hins vegar vilja minna á það að hlutverk lífeyrissjóða 

sé að tryggja hámarks lífeyri en ekki það að skipta sér af launakjörum annarra. Það væri 

að hans mati mjög vandasamt verk að reyna að hafa áhrif hluthafastefnu lífeyrissjóðanna. 

Björn Snæbjörnsson, Eining-Iðja, fjallaði um síðustu kjarasamninga og þá vegferð sem 

þar var farin. Kvaðst vera á því að sú tilraun hafi mistekist þar sem ekki hafi náðst að 
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mynda með leiðinni breiða samstöðu. Ljóst sé því að líklegast muni landssamböndin keyra 

sína línu sjálfstætt næst. Hann sagði að það væri krafa SGS að fá krónutöluhækkun og að 

jafnframt að umbjóðendur SGS fái leiðréttingu gagnvart þeim hópum sem fengu meira 

síðast. Jafnframt sagðist hann vera sammála því sem fram hafi komið um að það þurfi að 

sækja fram gagnvart þeim atvinnugreinum sem standa sterkt en að sama skapi mætti alls 

ekki gleyma veiku starfsgreinunum, allir eigi skilið að fá eitthvað. Björn kvaðst telja að það 

væri ekki spurning um hvort heldur hvenær yrði boðað til verkfalls í vetur og að það sé 

gott fyrir alla að búa sig undir það. Eins hafi það sem komið hafi frá stjórnvöldum 

undanfarið ekki verið til að lægja óánægjuöldur. Hann kvaðst vera talsmaður þess að 

einblína á það að semja við atvinnurekendur, réttast væri að láta stjórnvöld axla bara sína 

ábyrgð gagnvart kjósendum í stað þess að vera að sækja það aftur þangað sem náð hefur 

verið fram til þess að takmarka tjón. Að endingu sagði Björn að ekki mætti heldur gleyma 

því sem farið hefur vel, verkalýðshreyfingin hafi á mörgum sviðum náð góðum árangri og 

það ætti að halda því á lofti. 

Rannveig Sigurðardóttir, VR, kvaðst vilja leggja áherslu á það að verkalýðshreyfingin 

semdi við atvinnurekendur en ekki ríkisstjórnina. Hún kvaðst hafa þá skoðun að 

einstaklingar á vinnumarkaði eigi að hafa persónuleg réttindi sem fylgi þeim þó að þeir 

skipti um atvinnugreinar og/eða félög. Slíkt ætti að vera baráttumál hreyfingarinnar fyrir 

sína félagsmenn. Í tengslum við kjaramál þá kvaðst hún hafa lagt það til í sínu félagi að 

sett sé þak á launahækkanir, þá þannig að þeir sem eru með háar tekjur þurfi enga 

launahækkun, sé slíkt gert ætti að vera meira til skiptana fyrir hina sem verr standa. Að 

lokum vildi hún nota tækifærið til að biðja alla hlutaðeigandi að nota hugtökin 

„launamaður“ og „atvinnurekandi“ í stað „launþegi“ og „vinnuveitandi“.  

Eiður Stefánsson, FVSA, kvaðst vilja vekja athygli á neysluviðmiðum stjórnvalda. Tók 

hann dæmi af fjögurra manna fjölskyldu og í ljósi neysluviðmiðanna þyrftu þau að vera 

með um 920þús í tekjur til að standast þau. Hann tiltók þá staðreynd að lágmarkslaun 

kjarasamninga nái ekki einu sinni 50% af því viðmiði sem hér að ofan greinir. Velti hann 

jafnframt fyrir sér þeirri fullyrðingu að lágmarkslaun hafi hlutfallslega hækkað mest. Kvaðst 

hann vera hálfringlaður yfir þeirri umræðu og tiltók hann dæmi til samanburðar um 

verðlagsþróun á Toyota Corolla bifreið og að þróun lægstu launa hafi ekki náð að halda í 

við verðlagsþróun þeirrar bifreiðar frá árinu 2002. Hann lýsti því yfir að hann teldi að 

stéttarfélögin þyrftu að setja sér markmið um t.d. hver lágmarkslaun ættu að vera. 

Staðreyndin sé sú að 30% af tekjuhæstu landsmönnum taki til sín 70% af öllum launum, 

en aðildarfélög ASÍ semji fyrir um 50% af vinnumarkaðnum taki einungis um 30% af öllum 

launum, því sé að hans mati klárlega hægt að gera betur í því að skipta kökunni. 

Kristján Þórður Snæbjarnarson, RSÍ, sagðist telja að nú séu krossgötur hvað varðar 

kjarasamninga. Hann fór yfir feril síðustu samninga og að þar hafi legið að baki markmiðið 

að ná stöðugleika. Lýsti hann því að RSÍ hafi leitað til sinna félagsmanna áður en af stað 

var haldið og var niðurstaðan að auka þyrfti kaupmátt. Staðan í dag sé þannig að verðbólga 

sé í sögulegu lágmarki og megi því segja að hvað það varðar hafi tekist ágætlega til. Hins 

vegar hafi ekki verið sátt um þessa leið og því hafi farið sem fór. Kvaðst Kristján telja að 

eitt af því sem hafi brotið þessa vegferð upp hafi verið sú staðreynd að ríkið gafst upp 

gagnvart kröfum kennara. Það hefi legið fyrir að ASÍ hafi gert það að skilyrði að allir væru 

með í sameiginlegri kröfugerð, enda væri ekki vilji til þess að félagsmenn ASÍ kæmu á 

stöðugleika sem aðrir myndu svo nota til að sækja aukinn kaupmátt. Hvað varðar komandi 

samninga sagði Kristján að það væri alls ekkert sjálfgefið að RSÍ yrði í samfloti með öðrum 

aðildarsamtökum ASÍ. Launaþróun frá árinu 2005 til 2014 sýni að iðnaðarmenn hafi 

hækkað minna í launum en verkafólk og skrifstofufólk. Iðnaðarmenn hafi meðvitað tekið 

þátt í þessu til að hækka lágmarkslaun en það sé ekki sjálfgefið að félagsmenn RSÍ séu 

tilbúnir í það mikið lengur og fari því hugsanlega fram sér á báti. 

Hörður Guðbrandsson, Verkalýðsfélagi Grindavíkur, kvaðst telja að ASÍ njóti lítils trausts 

meðal almennings og að verulegar umbætur þurfi að ráðast í ætli hreyfingin að lifa af 

næstu hundrað ár. Hann kvaðst telja nauðsynlegt að ráðast í lýðræðisumbætur og að það 

sé almannarómur að of fáir ráði of miklu. Sagðist hann skora á forystuna að fara í þessa 

umbótavinnu. Mikil reiði sé nú í samfélaginu og það eigi að virkja hana til góðra verka. Að 
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endingu rakti hann dæmi um það hvernig stjórnarmenn í þeim lífeyrissjóði sem hann eigi 

aðild að hafi hækkað stjórnarlaun um 18% á síðasta aðalfundi. Taldi Hörður að hreyfingin 

gæti því miðað við þá tölu í næstu samningu. 

Ragnar Þór Ingólfsson, VR, sagðist ekki telja það rétt að álitshnekkir og laskað orðspor 

hreyfingarinnar sé til komið vegna síðustu samninga. Traust verði ekki unnið til baka nema 

með því að skila betra verki, það þurfi að leggja eitthvað fyrir fólkið sem skiptir það máli. 

Sagði hann að sín tilfinning væri sú að það væri ekkert traust. Hreyfingin þyrfti að koma 

sér saman um málefni sem skipta máli, eins og t.d. jafna skattbyrði og berjast gegn 

verðtryggingu og vaxtaokri. Kvaðst hann vera þeirrar skoðunar að hreyfingin eigi að láta 

sig varða allt sem skiptir félagsmennina máli, hvort sem að það felur í sér kröfur á 

atvinnurekendur eða stjórnvöld. Hvað varðar lífeyrissjóðina þá sagði hann að 

lífeyrissjóðirnir hafi verið í miklum áhættufjárfestingum fyrir hrun og að því sé mikilvægt 

að koma í veg fyrir að hreyfingin beiti sér gegn því að stjórnendur fái að komast upp með 

kaupaukakerfi og slíkt sem leiði til þess að skammtímahagsmunir gangi framar 

langtímahagsmunum. Að lokum kvaðst Ragnar vera þeirrar skoðunar að hreyfingin mætti 

beita sér meira í því að tryggja jafnan rétt borgaranna að réttarkerfinu. Fjármálastofnanir 

gangi hart fram gegn fólki t.d. í gengislánamálum og kvaðst hann telja að 

verkalýðshreyfingin gæti gert betur í því að aðstoða það fólk í að sækja og/eða verja rétt 

sinn. 

Þingforseti fór yfir skiptingu hópa fyrir fyrstu umferð hópavinnunnar. 

Önnur mál 

Rannveig Sigurðardóttir, VR, fjallaði um slysatryggingar. Hún hvatti þingfulltrúa að 

kynna sér slysakafla kjarasamninganna og vísaði í kjarasamning ASÍ og SA, kjarasamning 

Reykjavíkurborgar og SFR og kjarasamning SFR og fjármálaráðherra. Hún sagist vera búin 

að tala fyrir þessu máli síðan 2008 en það felur í sér að réttur á almenna markaðinum er 

lélegri en réttur þeirra sem vinna hjá hinu opinbera. Sá munur er á þessum samningum að 

ríki og sveitafélög eru ekki með skerðingarákvæði vegna aldurs líkt og er í samningi ASÍ 

og SA og telur hún þetta vera brot á jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar. Hvatti hún alla að 

huga að þessu í næstu kjarasamningum og leiðrétta þennan mismun. 

Kristinn Örn Jóhannsson, VR, gerði grein fyrir tillögu sem lögð yrði fram til miðstjórnar 

um að verkalýðshreyfingin gefi út fréttablað og haldi úti fréttavef sambærilegu við 

„Bændablaðið“. Telur hann mikilvægt að hreyfingin eigi sér málgagn sem reynist sterkur 

hagsmunavörður en jafnframt stéttarfélagslegur vettvangur. 

 

Klukkan 16:00 var gert hlé á þingstörfum í aðalsal 

Klukkan 16:15 hófst hópastarf sem stóð til klukkan 18:15 

Klukkan 18:15 var gert hlé á þingstörfum 

 

Stefnumótunarvinna á 41. þingi ASÍ - vinnufyrirkomulag 

Send voru út umræðuskjöl í júlí  mánuði um málefni 41. þings ASÍ, til aðildarfélaganna þar 

sem reifuð voru atriði varðandi hvert málefni og hvaða þætti hreyfingin þyrfti að móta sér 

nánari stefnu um. Á sama tíma voru umræðuskjölin lögð inn  á heimasíðu ASÍ. Markmið 

umræðuskjalanna var að vera stuðningsefni byggð á staðreyndum fyrir þingfulltrúa. Það 

var síðan í höndum þingsins að útbúa ályktanir um hvernig ætti að ná fram markmiðinu 

um samfélag fyrir alla – sem var yfirskrift þingsins - . 

Lagt var upp með að á þinginu væri unnið í þremur málstofum. Í tveimur þeirra var 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 var til 

umfjöllunar skipulag og samskipti á vinnumarkaði og hlutverk verkalýðshreyfingarinnar. 

Unnið var með „þjóðfundarfyrirkomulagi“ sem tryggir virka þátttöku og möguleika allra 
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fulltrúa á þinginu á að koma að mótun stefnu ASÍ á öllum málefnasviðum sem voru til 

umfjöllunar. 

Yfirskrift málstofanna var eftirfarandi: 

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

- Velferð – sköpum grundvöll fyrir jöfn tækifæri  

- Skipulagður vinnumarkaður – öflug verkalýðshreyfing 

Skipulag hópastarfsins var þannig að allir þingfulltrúar höfðu kost á að koma að umræðu 

um öll þrjú málefnin, þannig fékkst breiðari þátttaka og víðtækari samstaða um 

meginniðurstöður þingsins. Einn af kostum þessa fyrirkomulags er að þingfulltrúar fá 

tækifæri til þess að hittast og skiptast á skoðunum við fjölmarga aðra fundarmenn þar sem 

að nýir umræðuhópar myndist í hverri umferð umræðnanna.  

Fyrir þingið völdu fulltrúar sér eitt hinna þriggja málefna sem sinn „aðal“ málaflokk og sú 

skipting myndaði hinar eiginlegu málefnanefndir þingsins. Því var mikilvægt að 

þingfulltrúar kynntu  sér vel þá málaflokka sem fjallað var um og mótuðu sér skoðanir um 

þá til þess að gera vinnuna markvissa og árangursríka.  
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FIMMTUDAGUR 23. OKTÓBER 

Þingfundi var framhaldið fimmtudaginn 18. október kl. 09:00 – fyrst með framhaldi á 

nefndarstarfi í málstofum og klukkan 13:00 – 13:30 voru örfyrirlestrar eins og kynnt 

harfði verið daginn áður. Klukkan 13:30 hófst sameiginleg dagskrá í aðalþingsal. 

Þingforseti benti á að ASÍ væri komið á fésbókina og hvatti þingfulltrúa að skoða 

síðuna. 

Þingforseti bað þingfulltrúa, að gefnu tilefni, að halda sig við þau málefni sem væru á 

dagskrá hverju sinni og að virða ræðutíma. 

 

Skýrsla forseta  

Gylfi Arnbjörnsson, forseti ASÍ, kynnti tvær skýrslur fyrir árin 2013 og 2014. Fram kom 

í máli Gylfa að áhersla hefur verið lögð á að færa til bókar allt starf ASÍ, ekki einvörðungu 

fyrir þingfulltrúa heldur til að gera aðgengilegt starf og ákvarðanir sem teknar eru innan 

verkalýðshreyfingarinnar. Það sé ekki síður mikilvægt fyrir komandi kynslóðir að hafa 

aðgengi að skýrslu forseta Alþýðusambandsins og skýrslum frá þingum Alþýðusambandsins 

en í þeim liggja mikil verðmæti fyrir sagnaritar. Kynnti Gylfi í þessu sambandi að í 

framtíðinni yrði skýrsla forseta fyrst og fremst rafrænt rit. 

Hann fór yfir þau helstu verkefni sem ASÍ stóð að á þessum árum, nefndi hann sérstaklega 

og sagði frá þjónustu við atvinnuleitendur. ASÍ hafi annars vegar staðið fyrir átakinu 

Liðsstyrkur sem þjónustaði langtíma atvinnuleitendur og hins vegar hafi verkefninu Starf-

ráðgjöf og vinnumiðlun verið ýtt úr hlaði. Hann lýsti því jafnframt að endurnýjun 

kjarasamninga hafi verið fyrirferðarmikið verkefni. Tillögur ASÍ að nýju húsnæðiskerfi hafi 

jafnframt verið áberandi og vel útfærðum tillögum ASÍ hafi verið vel tekið og haft mikil 

áhrif á umræðuna. Lýsti hann því að samskipti við stjórnvöld væru erfið og í algjöru 

lágmarki, t.a.m. hafi það aldrei gerst að jafn róttækar breytingar á atvinnuleysisbótakerfinu 

hafi verið ýtt úr hlaði án þess að nokkurt samráð hafi verið haft við verkalýðshreyfinguna. 

Að lokum sagði hann frá því að hann hafi farið í fundarherferð um landið sem hafi gefið 

honum mikla næringu um hvað er að gerast á meðal aðildarfélaga í hreyfingunni. 

 

Reikningar ASÍ og stofnana 

Ólafur Darri Andrason, hagfræðingur ASÍ gerði grein fyrir formlegri afgreiðslu 

miðstjórnar og endurskoðenda áreikningum ASÍ og stofnana fyrir árin 2012 og 2013.  

Fram kom hjá Ólafi Darra að útkoma ársins 2012 var þannig að tap var á rekstri 

samstæðunnar sem nam tæpum 7 milljónum en að útkoman fyrir árið 2013 var hagstæð um 

tæpar 22 milljónir. Í máli Ólafs Darra kom fram að á árinu 2012 hefðu heildareignir 

samstæðunnar verið um 996 milljónir og á árinu 2013 væru þær komnar upp í tæpar 1100 

milljónir. Fór Ólafur Darri því næst yfir nánari sundurliðun reikninganna eftir afkomu og stöðu 

einstakra stofnana samstæðunnar. Um reikningana að öðru leyti vísaði Ólafur Darri til skýrslu 

forseta þar sem þeir væru birtir.  

Þingforseti gaf orðið laust. 

Finnbogi Sveinbjörnsson, VerkVest, beindi þeirri spurningu til Gylfa og Ólafs Darra hvaðan 

sá vinnudeilusjóður ASÍ væri til kominn sem fjallað var um. 

Páll Heiðar Magnússon, VM, kvaðst hafa tekið eftir því í kynningu Ólafs Darra að 

launakostnaður skrifstofunnar hafi hækkað á milli áranna 2012 og 2013, og óskaði því 

skýringa á þessu þar sem laun félagsmanna hafi lítið hækkað á þessum tíma. 

Gylfi Arnbjörnsson, svaraði spurningu Finnboga varðandi vinnudeilusjóðinn. Það hafi verið 
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í lögum ASÍ til ársins 2005 að hluti af skatti aðildarfélaganna hafi farið í þennan sjóð. Í 

skipulagsbreytingu 2005 hafi verið ákveðið að fella niður þetta ákvæði og skylduna en 

sjóðurinn sé til og í vörslu miðstjórnar. Hann sagði að tilgangur sjóðsins væri að styðja við 

bakið á félögum í átökum. 

Ólafur Darri Andrason, svaraði spurningu Páls um aukinn launakostnað. Kvað Ólafur Darri 

aukinn launakostnað skýrast annars vegar vegna aukinna umsvifa samstæðunnar og hins 

vegar vegna starfsmannaveltu þar sem starfsmenn hafi m.a. verið að snúa til baka úr 

fæðingarorlofi. Ekki hafi verið raunaukning á launakostnaði á milli ára. 

Óskar Guðmundsson, VR, kvað mikið talað um stöðugleika í skýrslu forseta. Vildi fá að 

vita hvort að stöðugleikinn væri til kominn vegna hófstilltra launahækkana eða vegna 

inngripa Seðlabanka Íslands á gjaldeyrismarkaði. 

Guðmundur Ragnarsson, VM, sagðist hafa velt fyrir sér í sambandi við reksturinn á 

skrifstofu ASÍ. Hann kvað góða greiningar- og hagsmunagæsluvinnu vera unna á skrifstofu 

ASÍ, nefndi sérstaklega skýrsluna um svarta atvinnustarfsemi. Kvað það vera sína skoðun 

að það væri hagsmunamál aðildarfélaga ASÍ að halda úti öflugri sameiginlegri starfsemi. 

Það væri sín skoðun að það þyrfti að efla skrifstofu ASÍ enn frekar enda væri þá hægt að 

vinna öflugari greiningarvinnu bæði fyrir heildarsamtökin sem og einstök aðildarfélög. 

Efling skrifstofunnar fæli í sér mikið hagræði enda væru ekki mörg einstök félög sem hefðu 

bolmagn í að reka sína eigin skrifstofu með sérfræðingum í greiningarvinnu. 

Sigurður Bessason, Eflingu, sagði það hafa vakið athygli sína í yfirferð Ólafs Darra að 

staða MFA væri að versna. Áhyggjuefni sé að í nýja fjárlagafrumvarpinu sé skorið verulega 

niður í þeim framlögum. Þetta sé mikilvæg starfsemi fyrir marga félagsmenn. Stórt högg 

verður með niðurskurði sem gerist hratt. Kvaðst vilja vekja athygli á því að starfsemi MFA 

og staða þess sé eitthvað sem verði að taka með út af þinginu og vinna með og efla. 

Gylfi Arnbjörnsson, sagði sem svar við fyrirspurn Óskars að ASÍ hafi gagnrýnt SÍ fyrir að 

hafa ekki komið stöðugleika á krónuna og frá 2013 hafi SÍ sinnt þessu og komið á 

stöðugleika. Hann hafi klárlega komið á stöðugleika. Kvaðst Gylfi vilja nefna í samhengi 

við ræðu Guðmundar Ragnarssonar þau verkefni sem hann vill fara í. Hann nefndi málefni 

ungs fólks og segist vilja hafa starfsmann á skrifstofunni sem sér um að sinna 

málaflokknum og ASÍ-UNG. Annað verkefni tengist vinnuvernd, verið sé endurskoða 

löggjöfina og það mætti sinna meiri vinnu hvað þetta varðar. Þriðja verkefnið tengist 

vinnustaðaeftirlitinu, s.s. og taka á svartri atvinnustarfsemi og kennitöluflakki.  Sagði að 

hugsanlega verði leitað til aðildarfélaga um að sameinast um þennan kostnað. Hvað varðar 

Mími-símenntun að þá tekur hann undir áhyggjur Sigurðar Bessasonar um samdrátt í 

rekstri og að eldra fólk fái ekki svigrúm eða tækifæri til menntunar. Það verði að ganga til 

viðræðna við stjórnvöld um þetta. 

Óskar Guðmundsson, VR, vildi koma á framfæri stuttri athugasemd. Fór yfir 

gengisþróunarmál. Gengisstyrkingin hefði átt í öllum samfélögum að keyra niður vöruverð. 

ASÍ hafi ekki verið nægilega vel á verði um það að gengisstyrkingin hafi skilað sér í lægra 

vöruverði. 

Þingforseti bar upp til atkvæða reikninga ASÍ og stofnana og voru þeir samþykktir með 

meginþorra atkvæða. 

 

Lagabreytingar /2. umræða og afgreiðsla 

Signý Jóhannesdóttir, varaforseti ASÍ og formaður laganefndar, fór yfir störf og verklag 

laganefndar frá því að lagabreytingartillögurnar voru kynntar. Sagði hún að niðurstaða 

nefndarinnar væri að lagt yrði til við þingið að allar tillögurnar verði samþykktar þó með 

orðalagsbreytingu á tillögunni við 4. mgr. 49. gr. til aukins skýrleika. Hvað rökstuðning 

fyrir áliti nefndarinnar varðar vísaði hún til fyrirliggjandi greinargerðar. Skýrði hún 

jafnframt frá því áliti nefndarinnar hvað varðar 4. mgr. 47. gr. að í ljósi þess að viðkomandi 

reglugerð sé komin vel til ára sinna, verði miðstjórn falið að skipa nefnd um endurskoðun 

reglugerðarinnar og að niðurstaðan fari til umsagnar skipulags- og starfsháttanefndar. 
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Laganefnd gerði jafnframt að tillögu sinni að greidd yrði atkvæði saman um þær 

breytingatillögur sem séu samhangandi. 

Þingforseti bar upp tillögu án athugasemda um að allt hvað varðar fjölgun varaforseta verði 

borið upp saman til atkvæða. Kynnti því næst breytingarnar og opnaði fyrir umræður um 

lagabreytingatillögur varðandi fjölgun varaforseta. 

Vilhjálmur Birgisson, VLFA, kvaðst ekki gera athugasemdir við þessar lagabreytingar og 

kvaðst telja að þær gæti orðið til góðs. Hann kvaðst hnjóta um fjölgunina og sagði að hún 

sé ekki nóg til að laga ímyndina. Kvaðst hann hafa heimildir fyrir því að í skoðanakönnunum 

komi ASÍ illa út og hann óskaði þess að það hefði þurft að ræða það nánar á þinginu. Sagði 

hann það sína skoðun að ASÍ sé komið of langt inn í kjaramálin sem sé ekki í samræmi við 

þá meginreglu að samningsumboðið sé hjá stéttarfélögunum sjálfum. Kvaðst hann vilja að 

ASÍ einblíni frekar á sitt kjarnahlutverk sem sé málsvörn gagnvart stjórnvöldum. Vísaði 

hann aftur í skoðanakannanirnar og kvaðst vilja bera upp þá spurningu af hverju þingið sé 

ekki upplýst um niðurstöðu hennar. 

Þingforseti áminnti fulltrúa um að halda umræðunum um fjölgun varaforseta, annað væri 

ekki til umræðu nú. 

Páll Heiðar Magnússon, VM, kvaðst ekki sjá hvað þessi breyting fæli í sér. Hvað þýði 

hún verkefnalega, ásýndarlega og kostnaðarlega. 

Finnbogi Sveinbjörnsson, VerkVest, kvaðst telja þessar tillögur af hinu góða. Bar upp 

athugasemd varðandi málfar, rétt væri að segja að varaforsetar yrðu „kosnir“ en ekki 

„kosin“. Hann kvaðst taka undir með Vilhjálmi, það þyrfti að horfa inn á við og ef það væri 

gert mætti ekki draga neitt undan. Hann sagði að byrjun væri að bera þurfi virðingu fyrir 

hvort öðru. Samstaðan náist ekki með virðingarleysi í garð skoðana hvors annars. Hann 

kvaðst að lokum muna greiða tillögunum sitt atkvæði enda voni hann að þær breyti ásýnd 

forystunnar. 

Valgeir Jónasson, FRV, kvaðst þykja b-liður 8. gr. óþarflega óskýr og las upp hvernig sér 

fyndist hún eiga að vera. 

Þingforseti fór yfir það að í greinargerð með breytingatillögunum sé farið yfir þær forsendur 

sem eru að baki fjölgun varaforseta. 

Ragnar Þór Ingólfsson, VR, kvaðst telja sjálfsblekkingu vera til staðar ef forsenda þess 

að fjölga varaforsetum sé að bæta ímynd hreyfingarinnar. Hann kvaðst telja að ímynd 

hreyfingarinnar verði ekki bætt öðruvísi en með málefnalegri og hugmyndafræðilegri 

naflaskoðun. 

Hjalti Tómasson, Bárunni stéttarfélagi, sagði að honum þætti vanta að skilgreind hvaða 

ásýnd eigi að breyta með því að fjölga varaforsetum. Hann sagðist taka undir með Vilhjálmi 

um að eitthvað sé ekki alveg í lagi. Viðhorf fólks í garð ASÍ sé að hans mati almennt 

neikvætt og hvað það varðar óskaði hann eftir því að sú könnun sem borið hafi á góma 

yrði rædd á þinginu. 

Sigurður Bessason, Eflingu, kvaðst þykja umræðan um varaforseta ASÍ skrýtin. Rakti 

Sigurður söguna á bak við fækkun varaforseta á sínum tíma. Rakti hann sínar forsendur 

fyrir stuðningi hans við tillöguna sem væru þær að miðstjórn hafi átt fund með 

stjórnvöldum í kjölfar kynningu á nýlega framlögðu fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnarinnar þar 

sem kerfisbundið væri dregið úr réttindum launafólks. Þær hafi verið gagnrýndar harðlega 

af miðstjórn ASÍ og forystumenn ríkisstjórnarinnar hafi svarað því með því að tengja þær 

persónu Gylfa Arnbjörnssonar. Tillögurnar um fjölgun hafi verið m.a. til að svara því. 

Breikka samstöðuna og skýra það að rétt sé að tala um forystu ASÍ en ekki einstakar 

persónur. Að lokum hvatti Sigurður þingfulltrúa til að styðja tillöguna. 

Kristján Þórður Snæbjarnarson, RSÍ, kvaðst vera á þeirri skoðun að það þurfi að vinna 

talsvert í málum er varða ásýnd verkalýðshreyfingarinnar sem heild á næstu árum. Hann 

sagði að tillagan sem hér lægi fyrir væri líkleg til þess að breyta ásýnd hreyfingarinnar og 

að hann væri ekki sammála því sem fram hefði komið hjá sumum um að tillögurnar væru 

ástæðulausar og breyttu litlu. Lýsti hann því að lokum yfir stuðningi sínum við tillögurnar. 
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Signý Jóhannesdóttir, StéttVest, uppskar hlátur þegar hún sagði að einfaldasta ástæðan 

fyrir fjölguninni væri sú að þegar hún stigi til hliðar þá þyrfti tvo í staðinn. Rakti hún því 

næstu sögu undanfarinna ára er varðar breytingu á forystu ASÍ, þ.e. bæði það sem hafi 

verið framkvæmt og jafnframt það sem hafi ekki verið framkvæmt. Sagði m.a. að þegar 

farið var frá þingum á fjögurra ára fresti yfir í ársfundi, þá hafi menn talið meira svigrúm 

til bregðast við og eins hafi þegar fækkað var á sínum tíma var starfandi framkvæmdastjóri 

hjá ASÍ og því í raun breiðari forysta. Í tilefni af athugasemd Finnboga rakti hún það sem 

hún taldi hugsunina á bak við þeirri málfræðivillu að talað var um að varaforsetarnir verði 

„kosin“, og að hún teldi að hugsunin hafi verið að þar yrðu einstaklingar af báðum kynjum, 

hún kvaðst þó ekki vera að réttlæta málfræðivilluna heldur skýra hana. Sagði hún þó að 

þetta væri eitthvað sem þyrfti að leiðrétta. 

 

Þingforseti bar breytingatillögur á 4. mgr. 33. gr. 8. mgr. 33. gr. og 1. mgr. 36. gr. laga 

ASÍ, er varða fjölgun varaforseta upp til atkvæða. Eftirfarandi breytingar á lögum ASÍ voru  

samþykktar með meginþorra atkvæða. 

„Fjölgun varaforseta ASÍ 

4.mgr. 33.gr. breytist og hljóði svo: 

Miðstjórn skal kosin til tveggja ára í senn, þannig að á sambandsþingi skulu forseti, fyrsti 

og annar varaforseti varaforseti kosin sérstaklega og tólf þrettán meðstjórnendur. Þessi 

mynda miðstjórn Alþýðusambands Íslands. 

8. mgr. 33.gr. breytist og hljóði svo: 
Forfallist forseti eða varaforsetar svo að þeir geti ekki gegnt störfum sínum, skal 

miðstjórn þegar koma saman til fundar og kjósa varaforseta úr hópi miðstjórnarmanna 

en ella gegnir fyrsti varaforseti störfum forseta í forföllum hans og annar varaforseti í 

forföllum fyrsta varaforseta.  

1. mgr. 36.gr. breytist og hljóði svo: 
Á formannafundum eiga sæti formenn allra aðildarfélaga ASÍ, formenn aðildardeilda 

einstakra sambanda,  forseti og varaforsetar varaforseti ASÍ, þeir 

miðstjórnarmenn  (aðal- og varamenn) sem ekki eru formenn aðildarfélaga eða 

aðildardeilda auk formanns ASÍ – UNG sbr. 29. gr.“ 

Þingforseti bar því næst upp breytingartillögu á 5. mgr. 33. gr. laga ASÍ um fjölgun 

varamanna í miðstjórn. Eftirfarandi breytingartillaga var samþykkt samhljóða. 

„Fjöldi varamanna í miðstjórn 

5.mgr. 33.gr. breytist og hljóði svo: 
Auk þess skal kjósa ellefu fimmtán varamenn.“ 

Þingforseti bar upp breytingartillögu á 1. mgr. 39. gr. ASÍ um atkvæðavægi á 

formannafundum. Eftirfarandi breytingartillaga var samþykkt samhljóða. 

„Atkvæðisréttur á formannafundum 

1.mgr. 39.gr. breytist og hljóði svo:  

Formenn aðildarfélaga og deilda sambandanna fara með atkvæðisrétt á 

formannafundum í samræmi við úthlutaðan fjölda fulltrúa hvers um sig á reiknað vægi á 

næstliðnu sambandsþingi. Í fjarveru þeirra fara varaformenn aðildarfélaga og deilda 

sambandanna með atkvæðisrétt á formannafundum. Miðstjórnarmenn ( aðal- og 

varamenn ), sem ekki eru jafnframt formenn aðildarfélaga eða deilda sambanda fara með 

eitt atkvæði hver sem og formaður ASÍ-UNG.“ 

Þingforseti vék því næst að breytingartillögu á lögum ASÍ er varðar viðmiðunarreglur um 

ársreikninga.  
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Þórarinn Sverrisson, Öldunni, kvaddi sér hljóðs og sagðist vilja halda í þá hugtakanotkun 

að nota viðmiðunarreglum úr því að þær séu nú þegar til. Sagðist hann að sér þætti það 

áferðarfallegra. 

Þingforseti bar upp breytingartillögu á 4. mgr. 47. gr. laga ASÍ um viðmiðunarreglur um 

ársreikninga. Eftirfarandi tillaga var samþykkt samhljóða. 

„Viðmiðunarreglur um ársreikninga 

4.mgr. 47.gr. breytist og hljóði svo: 
Við gerð ársreikninga skal hliðsjón höfð af farið eftir viðmiðunarreglum reglugerð sem 

miðstjórn samþykkir.“ 

Þingforseti bar því næst upp ákvæði til bráðabirgða í lög ASÍ er varðar viðmiðunarreglur 

um ársreikninga. Eftirfarandi tillaga var samþykkt með einu mótatkvæði. 

„Ákvæði til bráðabirgða: 
Reglugerð miðstjórnar sem samþykkt er með vísan til þessa ákvæðis skal í fyrsta sinn 

kynnt á formannafundi ASÍ 2015 og skal aðildarfélögunum veittur 2ja mánaða frestur 

til að koma á framfæri ábendingum og athugasemdum áður en hún verður endanlega 

afgreidd af miðstjórn.“ 

Þingforseti upp breytingartillögu á a-lið 4. mgr. 49. gr.  laga ASÍ um slysadagpeninga og 

bótaskyld slys. Eftirfarandi tillaga var samþykkt með yfirgnæfandi meirihluta með þremur 

mótatkvæðum. 

„Slysadagpeningar og bótaskyld slys 

Við a. lið 4.mgr. 49.gr. bætist:  

Slysadagpeningar skv. grein þessari greiðast ekki vegna skaðabótaskyldra slysa og 

atvinnusjúkdóma, þ.m.t. slysa af völdum vélknúinna ökutækja.“ 

Bar þingforseti upp breytingartillögu laganefndar á gr. 3.1. í þingsköpum ASÍ þess efnis 

að þar sem nú hafi verið samþykkt að fjölga varaforsetum skuli þeir báðir eiga sæti í 

dagskrárnefnd sambandsþinga. Eftirfarandi tillaga var samþykkt með einu mótatkvæði. 

„Breyting á þingsköpum ASÍ 

Gr. 3.1. í þingsköpum breytist og hljóði svo: 

Á sambandsþingum starfar dagskrárnefnd sem skipuð er forseta og varaforsetum 

varaforseta sambandsins auk þingforseta  og varaþingforsetum.“ 

Að lokum voru lögin í heild sinni með áorðnum breytingum borin upp til atkvæða og voru 

þau samþykkt með einu mótatkvæði. 

 

Klukkan 15:30 var þingfundi frestað til kl. 09:00 föstudaginn 24. október.  
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FÖSTUDAGUR 24. OKTÓBER 

 

Þingi var framhaldið föstudaginn 22. október kl. 09:00 – fyrst með framhaldi á nefndarstarfi 

í málstofum en kl. 11:00 með sameiginlegri dagskrá í aðalþingsal. 

Þingforseti vakti athygli á að gengið yrði til kosninga eftir u.þ.b. hálftíma. Því næst bauð 

hún formanni kjörnefndar Þorbirni Guðmundssyni að taka við. Hann gerði grein fyrir 

störfum og hlutverki kjörnefndar. 

 

Kjör forseta ASÍ 

Þorbjörn Guðmundsson, formaður kjörnefndar gerði grein fyrir tilnefningum til starfs 

forseta ASÍ. Kjörnefnd tilnefndi Gylfa Arnbjörnsson, VR. Einn annar var tilnefndur, Ragnar 

Þór Ingólfsson, VR. 

Þingforseti kallaði eftir öðrum framboðum. Svo var ekki og gaf hún frambjóðendum 

tækifæri til að kynna sig og áherslumál sín.  

Að kynningu lokinni minnti þingforseti þingfulltrúa á að hafa tilbúin nafnspjöld sín sem 

notuð eru til atkvæðagreiðslu, en án þeirra gætu þeir ekki greitt atkvæði. 

Því næst var gengið til kosninga. 

 

Utan dagskrár – Sjómannafélagið Jötunn 

Þingforseti gaf Valmundi Valmundarsyni, formanni Sjómannafélagsins Jötuns í 

Vestmannaeyjum orðið. Hann sagði frá því að Sjómannafélagið Jötunn héldi upp á 80 ára 

stofnafmæli sitt þennan dag, en félagið var stofnað 24. október 1934. Í tilefni dagsins 

langaði hann að lesa upp texta sem hann fann á netinu, en þar segir að fyrsta stéttarfélag 

sem vitað er að stofnað var hér á landi var skipstjóra- og útgerðarmannafélagið árið 1883. 

Félagið var stofnað „til að stöðva heimtufrekju háseta“ og á þeim tíma hafi atvinnurekendur 

verið að ræða um að það þyrfti að stoppa sjómenn og verkamenn þar sem að þeir væru 

með kröfur um bættan aðbúnað og laun. Valmundur taldi þetta góð skilaboð inn á þingið 

að ekki væri nema um 130 ár síðan að ofangrein viðhorf hafi verið ríkjandi og að 

verkalýðshreyfingin þyrfti alltaf að vera á verði. Að lokum bauð hann þingfulltrúum í veislu 

í Vestmannaeyjum á milli jóla og nýárs, á sama tíma og Sjómannafélagið Jötunn byði 

Vestamannaeyingum til veislu í tilefni afmælisins.  

 

Skipulagður vinnumarkaður – öflug verkalýðshreyfing  /2. umræða 

Úlfhildur Rögnvaldsdóttir, formaður vinnumarkaðsnefndar lýsti í upphafi máls ánægju 

sinni með vinnufyrirkomulagi þingsins og að hópastarfið hafi gengið einstaklega vel. Hún 

sagði að vinna nefndarinnar hafi einkennst af eindrægni og samhljómi. Þó svo að allt sem 

skrifað var á miða í hópastarfinu hafi ekki komist í lokaskjalið þá væri þeim hugmyndum 

haldið til haga og nýttist í áframhaldandi starfi vinnumarkaðsnefndar. Einnig sagði Úlfhildur 

að þó svo að unnið hafi verið með tvær mikilvægar spurningar í hópa- og nefndarstarfinu 

þá hafi ritnefnd ákveðið að setja þær saman í eina ályktun. Því næst las hún tillögu að 

ályktun um „Öflug verkalýðshreyfing á brýnt erindi við samfélagið“. 

Þingforseti gaf orðið laust. 

Ásta Rut Jónasóttir, VR, sagði að hún hafi tekið þátt í vinnu nefndarinnar og taldi 

ályktunina almennt fanga þá umræðu sem verið hafi í hópnum. Gerði athugasemd við 

orðalag í sjöttu málsgrein ályktunarinnar að þar ætti að standa „forysta“ í stað 

„félagsmenn“. 
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Rannveig Sigurðardóttir, VR, gerði athugsemd við eitt lítið orð í fimmtu málsgrein 

ályktunarinnar í staðinn fyrir „meira“ ætti að standa „fleiri“. 

Elva Hrönn Hjartardóttir, VR, þakka fyrri mjög skemmtilega og áhugaverða daga, sagði 

þetta hennar fyrsta þing og væri hún mjög þakklát að fá að taka þátt í vinnu þingsins. Hún 

taldi þó að eitt hafi gleymst, bæði í ályktuninni og í umræðum í vinnuhópum og það væri 

að leggja meiri áherslu á samþættingu fjölskyldu- og atvinnulífs. Það vantaði að fjalla um 

samveru fjölskyldunnar og barna, lífið væri ekki bara baráttan um kaup og kjör. Því lagið 

hún til að í lok annarrar málsgreinar væri bætt við „fjölskyldugildi“. 

Hjalti Tómasson, Bárunni stéttarfélagi, sagði að hann vildi ítreka mikilvægi 

vinnustaðaskírteina. Í níundu málsgrein skjalsins væri fjallað um vinnustaðaeftirlit en í 

hópavinnunni tók hann eftir að það voru ekki margir sem þekktu til vinnustaðaskírteina. 

Hann sagði að lög um vinnustaðaskírteini væri mikilvægt vopn í baráttunni um réttindi á 

vinnumarkaði og lagði áherslu á að þingfulltrúar kynntu sér þetta fyrirkomulag. Að lokum 

lýsti Hjalti yfir ánægju sinni með þingið og vinnubrögð þess. 

Leó Smári Gunnarsson, VR, gerði breytingartillögu við fyrstu tillöguna sem kom fram 

varðandi sjöttu málsgrein ályktunarinnar, hann lagið til  að þar stæði „…brýnt að forysta 

og félagsmenn…“. 

 

Kjör forseta ASÍ - úrslit 

Þingforseti gerði grein fyrir úrslitum kjörs til forseta ASÍ. Gylfi Arnbjörnsson hlaut 74,5% 

greiddra atkvæða og Ragnar Þór Ingólfsson hlaut 25,5% greiddra atkvæða. Gylfi var því 

rétt kjörinn til starfsins.  

Gylfi Arnbjörnsson þakkaði þingfulltrúum það traust sem þeir sýndu honum og lýsti yfir 

stolti sínu að vinna fyrir hreyfinguna og hét því að vinna áfram, líkt og áður, af einurð og 

alúð.  

Klukkan 12:10 var gert hádegishlé. 

Klukkan 13:00 var þingi framhaldið. 

 

Skipulagður vinnumarkaður – öflug verkalýðshreyfing /2. umræða og 
afgreiðsla 

Úlfhildur Rögnvaldsdóttir, formaður vinnumarkaðsnefndar byrjaði á því að þakka fyrir 

þær ábendinga sem fram komu í umræðunni um ályktunina „Öflug verkalýðshreyfing á 

brýnt erindi við samfélagið“. Hún gerði grein fyrir vinnu ritnefndarinnar og þeim breytingum 

sem gerðar voru. Ekki var um neinar efnislegar breytingar að ræða, eingöngu voru gerðar 

breytingar á hugtökum og stafsetningarvillur leiðréttar. Að lokum þakkaði hún öllum 

starfsmönnum við einstaklega gott samstarf. 

Þingforseti bar ályktunina upp til atkvæða. 

Eftirfarandi ályktun um vinnumarkaðsmál var samþykkt með meginþorra atkvæða. 

„Frá upphafi hefur verkefni íslenskrar verkalýðshreyfingar verið að tryggja launafólki 

mannsæmandi laun og önnur starfskjör.  Jafnframt að skapa samfélag jafnréttis og jafnra 

tækifæra þar sem allir búa við góð og eftirsóknarverð lífskjör. Þetta hlutverk hefur ekkert 

breyst, þótt samfélagið hafi tekið stórstígum framförum og kjör fólks og allar aðstæður 

þar með.  Verkalýðshreyfingin gegnir lykilhlutverki í þessari uppbyggingu og hefur náð 

miklum árangri á mörgum sviðum. Ljóst er að launafólk og samtök þess standa í dag 

frammi fyrir áskorunum, þar sem framvinda mála mun ráða miklu um hag og velferð 

launafólks í framtíðinni. 
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Alþýðusambandið hefur skýra framtíðarsýn og setur sér langtímamarkmið með hagsmuni 

launafólks að leiðarljósi. Til að ná markmiðum sínum mun verkalýðshreyfingin beita sér 

af festu fyrir þeim samfélagsmálum sem varða launafólk og hagsmuni þess. Öflugu 

velferðarkerfi, góðri heilbrigðisþjónustu, menntun fyrir alla, húsnæðisöryggi og 

hagsmunum fjölskyldunnar. Samfélag fyrir alla. 

Til að ná árangri verða Alþýðusambandið og aðildarsamtök þess að vera vel sýnileg í 

þjóðfélagsumræðunni. Markviss upplýsingastarfsemi kemur málflutningi 

verkalýðshreyfingar-innar og áherslum á framfæri með skýrum hætti á máli sem fólk 

skilur. Til þess notum við ólíka miðla og aðferðir sem höfða til allra. Leggja ber áherslu 

á að ná til unga fólksins í skólum, með jafningjafræðslu, kynna því verkalýðshreyfinguna 

og fyrir hvað hún stendur. 

Alþýðusambandið og aðildarsamtök þess eiga að setja skoðanir sínar og sjónarmið fram 

af festu, vera gagnrýnin en halda einnig á lofti árangri af starfi sínu og sigrum í 

baráttunni. Trúverðugleiki í málflutningi og árangur byggir á að forystumenn launafólks 

sýni samstöðu og leggi áherslu á það sem sameinar okkur. 

Mikilvæg forsenda árangurs af starfi verkalýðshreyfingarinnar er öflug heildarsamtök 

þar sem aðildarfélög sameina kraftana. Alþýðusamband Íslands eru fjölmennustu samtök 

landsins, byggð á lýðræðislegum grunni, með fleiri en 100.000 félagsmenn úr öllum 

greinum atvinnulífsins, alls staðar af landinu. Í Alþýðusambandinu er jafnframt öflug 

sveit forystufólks sem leiðir starf félaganna. Mikilvægt er að forysta Alþýðusambandsins 

endurspegli þennan fjölbreytileika og að öllum sé ljóst það afl sem í því felst. 

Stéttarfélögin eru grunneining verkalýðshreyfingarinnar og þangað sækir ASÍ styrk sinn. 

Jafnframt er mikilvægt að aðildarfélögin hafi samvinnu og samstarf sín á milli til að 

tryggja sem best þjónustu við félagsmennina og þeirra félagslegu réttindi. 

Í stórum heildarsamtökum eins og Alþýðusambandinu er mikilvægt að virða ólíkar 

skoðanir og fjölbreytileika. Þegar sameiginleg niðurstaða liggur fyrir, er brýnt að 

forystan og félagsmenn fylki sér á bak við hana.  

Innra starf stéttarfélaganna ræður miklu um árangur af starfi þeirra. Öflugt og virkt 

trúnaðarmannakerfi og trúnaðarmenn á vinnustað eru mikilvægur grunnur undir starf 

stéttarfélaganna. Trúnaðarmenn gera stéttarfélögin og starf þeirra sýnilegra á 

vinnustaðnum. Trúnaðarmaðurinn á að gegna lykilhlutverki við móttöku nýrra 

starfsmanna, myndar tengsl á milli félagsmanna og stéttarfélagsins. Hér gildir að ná til 

allra félagsmanna ekki síst unga fólksins sem er að stíga sín fyrstu skref á vinnumarkaði 

svo og erlendra starfsmanna, „komdu á trúnó“. 

Starf trúnaðarmannsins er mikilvægt en jafnframt vandasamt. Öflug fræðsla og 

upplýsingagjöf til trúnaðarmanna er nauðsynleg til að styðja þá og styrkja í starfi. Þá er 

mikilvægt að trúnaðarmenn finni að stéttarfélögin meti störf þeirra að verðleikum og sýni 

það í verki. Verkefni Alþýðusambandsins og aðildarfélaganna er jafnframt að sjá til þess 

að atvinnurekendur þekki og virði réttindi og starf trúnaðarmannsins á vinnustað og hafi 

skilning á mikilvægu hlutverki hans.  

Stéttarfélögunum ber að leggja áherslu á að forystumenn þeirra heimsæki vinnustaði og 

haldi vinnustaðafundi ekki síst þar sem ekki eru trúnaðarmenn. Einnig er mikilvægt að 

efla starfsmenn stéttarfélaganna til að þeir geti veitt félagsmönnunum sem bestan 

stuðning og þjónustu. Þá eiga félögin að nýta lög og samninga um vinnustaðaeftirlit til 

að miðla upplýsingum til félagsmanna og ganga úr skugga um að þeir njóti þeirra kjara 

og réttinda sem þeim ber. Skilaboð Alþýðusambandsins og aðildarfélaganna eru skýr: 
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„Við komum til félagsmannanna og styðjum þá þar sem þeir eru“ og „Við erum til fyrir 

þig“.  

Árangur af starfi Alþýðusambandsins og aðildarsamtaka þess ræðst ekki síst af því hvort 

við erum tilbúin að nota samtakamáttinn til að ná markmiðum okkar. Sama gildir 

gagnvart atvinnurekendum og stjórnvöldum brjóti þeir sátt og samninga. 

Verkalýðshreyfingin verður að vera reiðubúin að sýna vopnin og beita þeim óhikað 

félagsmönnum til hagsbóta.“   

 

Kjör varaforseta ASÍ 

Þorbjörn Guðmundsson, formaður kjörnefndar gerði grein fyrir tilnefningum til starfs 

varaforseta ASÍ. Kjörnefnd tilnefndi Ólafíu B. Rafnsdóttur, VR sem fyrsta varaforseta ASÍ. 

Engin önnur tilnefning kom fram og taldist hún því rétt kjörin. 

Ólafía B. Rafnsdóttir þakkaði þingfulltrúum fyrir sig. 

Kjörnefnd tilnefndi Sigurð Bessason, Eflingu stéttarfélagi sem annan varaforseta ASÍ. Engin 

önnur tilnefning kom fram og taldist hann því rétt kjörinn. 

Sigurður Bessason þakkaði þingfulltrúum fyrir sig. 

 

Kosningar 

Þorbjörn Guðmundsson, formaður kjörnefndar gerði grein fyrir tilnefningum á 

aðalmönnum til setu í miðstjórn ASÍ til 2016. Engar aðrar tilnefningar komu fram og töldust 

eftirfarandi því rétt kjörnir: 

Guðbrandur Einarsson, VS, Ingibjörg Ósk Birgisdóttir, VR, Eiður Stefánsson, FVSA, Benoný 

Valur Jakobsson, VR, Sverrir Albertsson, Afl starfsgreinafélag, Björn Snæbjörnsson, Eining-

Iðja, Sigurrós Kristinsdóttir, Efling stéttarfélag, Signý Jóhannesdóttir, Stéttarfélag 

Vesturlands, Kristján Þórður Snæbjarnarson, FRV, Hilmar Harðarson, FIT, Sævar 

Gunnarsson, Sjómannafélag Grindavíkur, Guðmundur Ragnarsson, VM. 

Þorbjörn Guðmundsson gerði grein fyrir tilnefningum á varamönnum til setu í Miðstjórn 

ASÍ til 2016. Engar aðrar tilnefningar komu fram og töldust eftirfarandi því rétt kjörnir: 

Kristín M. Björnsdóttir, VR, Kristjana Þorbjörg Jónsdóttir, VR, Gils Einarsson, VMS, Bjarni 

Þór Sigurðsson, VR, Hjörtur Geirmundsson, Verslunarmannafélag Skagafjarðar, Kolbeinn 

Gunnarsson, Verkalýðsfélagið Hlíf, Finnbogi Sveinbjörnsson, Verkalýðsfélag Vestfjarða, 

Halldóra Sveinsdóttir, Báran-stéttarfélag, Fanney Friðriksdóttir, Efling stéttarfélag, Magnús 

S. Magnússon, Verkalýðs- og sjómannafélagi Sandgerðis, Jens Hreiðar Ragnarsson, FÍR, 

Finnbjörn A. Hermannsson, Byggiðn, Valmundur Valmundarson, Sjómannafélagið Jötunn, 

Georg Páll Skúlason, FBM, Lilja Sæmundsdóttir, FHS. 

Þorbjörn Guðmundsson gerði grein fyrir tilnefningum á aðalskoðunarmönnum og 

varaskoðunarmönnum reikninga. Engar aðrar tilnefningar komu fram og töldust 

eftirfarandi því rétt kjörnir til 2016. 

Aðalskoðunarmenn: 

Eyrún Ingadóttir, VR og Álfheiður Guðmundsdóttir, RSÍ. 

Varaskoðunarmenn: 

Þórður Ólafsson, Eflingu stéttarfélagi og Einar Hjartarson FVSA. 

Þingforseti bar upp tillögur landssambanda og félaga með beina aðild um fulltrúa í 

kjörnefnd til loka 42. þings ASÍ og var hún samþykkt með lófaklappi.  
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Gils Einarsson, LÍV, Kristín Björnsdóttir, LÍV, Ísleifur Tómasson, RSÍ, Sigurrós 

Kristinsdóttir, SGS, Kolbeinn Gunnarsson, SGS, Ásgerður Pálsdóttir, SGS, Þorbjörn 

Guðmundsson, Samiðn, Níels S. Olgeirsson, bein aðild, Konráð Alfreðsson, SSÍ. 

 

Jafnrétti er á ábyrgð okkar allra og allra hagur – kynning á tveimur 
kvennaráðstefnum  

Signý Jóhannesdóttir, fyrrverandi varaforseti ASÍ og formaður jafnréttis- og 

fjölskyldunefndar og Ólafía B. Rafnsdóttir nýkjörin fyrsti varaforseti ASÍ gerðu grein 

fyrir tveimur kvennaráðstefnum sem haldnar voru sumarið 2014. 

Á fjórða tug kvenna víðs vegar að úr verkalýðshreyfingunni mættu á fræðslu- og 

tengslaráðstefnan „Hvað vilt´upp á dekk?“ dagana 5. og 6. maí 2014. Þetta er í fjórða 

skiptið sem ráðstefnan er haldin. Markmið Dekksins er að efla konur innan hreyfingarinnar 

og styrkja tengslanet þvert á landssambönd og félög. Yfirskrift ráðstefnunnar „Illt vald 

verður sjaldan gamalt“ lagði áherslu á mismunandi birtingarmyndir valds út frá sjónarhóli 

kvenna. Í boði voru áhugaverð erindi úr ýmsum áttum. Fjallað var um jafn ólík efni eins 

og aðstæður vinnukvenna á 18. öld og stöðu kvenpresta innan þjóðkirkjunnar í dag.  

Afrakstur Dekksins var ályktun sem send var miðstjórn ASÍ. Í henni kom fram að 

nauðsynlegt er að efla ungar konur til þátttöku í verkalýðshreyfingunni og styrkja þær 

konur sem þegar starfa innan hennar. Það verði best gert með því að gefa þau skýru 

skilaboð að jafnréttismál séu á oddinum, að konur hafi jafna möguleika og karlar innan 

hreyfingarinnar og að hún reki fjölskylduvæna stefnu. Í ályktuninni var lögð áhersla á að 

ásýnd verkalýðshreyfingarinnar þurfi að endurspegla þá fjölbreytni sem er á meðal 

félagsmanna og vera vettvangur jafnt fyrir konur sem karla. Jafnréttismál eru á ábyrgð 

okkar allra. Stefnt er að því að konur fjölmenni upp á dekk að ári, en þá verður þess 

sérstaklega minnst að 60 ár eru liðin frá fyrstu jafnlaunaráðstefnu ASÍ.  

Nordiskt Forum var haldið dagana 12.-15. júní en þangað flykktust konur frá 

Norðurlöndunum. Talið er að hátt í 20 þúsund manns hafi sótt viðburði sem í boði voru og 

þar á um 360 manna hópur frá Íslandi. 

Dagskráin var afar fjölskrúðug. Í boði voru listaviðburðir, erindi og umræður. 

Ráðstefnusvæðið iðaði af lífi frá morgni til kvölds og vandasamt að velja atburði sem í boði 

voru á þessu hugmyndatorgi jafnréttis. Áherslan var að miklu leyti á konum og þeirra stöðu 

en karlmennska og þátttaka karla í jafnréttisumræðunni kom vissulega við sögu. 

Ánægjulegt var að sjá fjölda karla sem tók þátt, því jafnrétti er allra hagur. 

ASÍ ásamt systrasamtökum á Norðurlöndum stóð fyrir fundi þar sem rætt var um 

verkalýðshreyfinguna og femínismann en fyrir hönd verkalýðshreyfingarinnar tók 

framkvæmdastjóri SGS þátt í pallborðsumræðum. Einnig kynnti jafnréttisfulltrúi ASÍ 

Jafnlaunastaðalinn og tók þátt í pallborðsumræðu um stöðu kvenna á vinnumarkaði. 

Tólf meginþemu voru gegnum gangandi í dagskránni og tók yfirlýsingin sem samþykkt var 

í lokin mið af þeim. Þessi þemu voru; kynjuð hagstjórn, heilsa kvenna og réttur til 

kynheilbrigðis, konur á vinnumarkaði, ofbeldi gegn konum og stúlkubörnum, 

loftlagsbreytingar og sjálfbær þróun, umönnun og velferðarsamfélagið, friður og öryggi, 

stjórnmálaþátttaka og samfélagsþróun, kynjasamþætting á öllum sviðum, hælisleitendur 

og fólksflutningar, ný tækni og fjölmiðlar og loks framtíð femínismans á Norðurlöndum og 

hlutverk kvennahreyfinga. 

Það er samdóma álit þeirra sem tóku þátt í Nordiskt Forum 2014 að þingið hafi verið 

eintaklega vel heppnað.  

Að lokum var farið yfir vörður sem vert er að minnast. Verkakvennafélagið Framsókn var 

stofnað 25. október 2014 og var haldið málþing 10. október á vegum Eflingar stéttarfélags, 

SGS, ASÍ og fleiri samtaka þar sem afmælisins var minnst. Á næsta ári eru nokkrir merkir 

viðburðir sem markað hafa tímamót í baráttusögu íslenskra kvenna; 60 ár eru frá fyrstu 

jafnlaunarástefnu á vegum ASÍ, 100 ár eru frá því konur – 40 ára og eldri – fengu 
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kosningarétt, 40 ára eru frá Kvennafrídeginum og árið 2016 eru 100 ár frá stofnun ASÍ. Þó 

að margt hafi áunnist í baráttunni um jafnrétti á vinnumarkaði eru ennþá óleyst verkefni 

og áskoranir sem verkalýðshreyfingin mun takast á við á næstu árum. 

Þingforseti bað þá þingfulltrúa sem fóru á Nordisk forum að standa upp og var þeim vel 

fagnað. 

 

Velferð – sköpum grundvöll fyrir jöfn tækifæri /2. umræða og afgreiðsla 

Sigurrós Kristinsdóttir, formaður velferðarnefndar byrjaði á því að óska nýkjörnum 

forsetum ASÍ til hamingju og í framhaldi sagði hún að vinnulag og afrakstur þingsins væri 

einstaklega gott. Hún gerði grein fyrir störfum nefndarinnar og sagði að þau hafi verið mjög 

yfirgripsmikil og víðtæk og því hafi verið ákveðið að leggja fram þrjár tillögur til umræðu 

og afgreiðslu fyrir þingið. Fyrsta tillagan að ályktun er um heilbrigðismál og fór Sigurrós 

yfir hana. 

Þingforseti gaf orðið laust. 

Páll Heiðar Magnússon, VM, sagði að þar sem verið væri að fjalla um heilbrigðismál þá 

teldi hann við hæfi að þingið lýsti yfir stuðningi við þá heilbrigðisstétt sem væri að fara í 

verkfall. 

Kári Jónasson, Félag leiðsögumanna, gerði athugasemd við þriðju málsgrein 

ályktunarinnar að í stað þess að fjalla um „…nýju sjúkrahúsi..“, þá standi „…nýjan 

Landspítala“. Einnig minnti hann á samtökin „Spítalinn okkar“ og hvatti þingfulltrúa til að 

ganga í samtökin. 

Þingforseti bar ályktunina upp til aktvæða. 

Eftirfarandi ályktun um heilbrigðismál með yfirskriftinni „Höfnum tvöföldu heilbrigðiskerfi“ 

var samþykkt með meginþorra atkvæða. 

„Þingfulltrúar á 41. þingi Alþýðusambands Íslands krefjast þess að allir landsmenn 

hafi jafnan, óheftan aðgang að heilbrigðiskerfinu og geti sótt sér nauðsynlega 

heilbrigðisþjónustu og lyf óháð efnahag og búsetu.  

Þingfulltrúar hafna alfarið tvöföldu heilbrigðiskerfi og benda á að nú þegar er sú staða 

uppi að efnaminna fólk þarf að neita sér um heilbrigðisþjónustu og lyf vegna 

kostnaðar á meðan þeir efnameiri geta keypt sér forgang og betri þjónustu. Með 

þessu er rofinn áratuga samfélagssáttmáli um aðgengi allra að heilbrigðisþjónustu.  

Heilbrigðiskerfið á að fjármagna úr sameiginlegum sjóðum og nauðsynlegt er að 

forgangsraða í opinberum rekstri svo öllum verði aftur tryggð heilbrigðisþjónusta í 

fremstu röð. Til þess þarf m.a. að hefjast nú þegar handa við byggingu á nýjum 

Landspítala. 

Lækka verður tafarlaust beina greiðsluþátttöku einstaklinga í heilbrigðiskerfinu sem 

er komin út yfir öll þolmörk og eykur fjárhagslega og heilsufarslega misskiptingu.  

 

Áherslur ASÍ:  

 Allir landsmenn hafi jafnan aðgang að bestu fáanlegu heilbrigðisþjónustu  

 Kostnaður sjúklinga komi aldrei í veg fyrir að fólk geti sótt sér nauðsynlega 

heilbrigðisþjónustu, lyf og hjálpartæki. 

 Við höfnum alfarið tvöföldu heilbrigðiskerfi 

 

Verkefni:  

 Endurskoða þarf greiðsluþátttökukerfið í heilbrigðisþjónustunni með það að 

markmiði að setja þak á heilbrigðiskostnað fjölskyldna á hverju 12 mánaða 

tímabili. 

 Til lengri tíma skal stefna að því að heilbrigðisþjónustan verði gjaldfrjáls. 

 Efla þarf heilsugæsluna, stytta biðtíma og tryggja öllum heimilislækni.  

 Hefja þegar framkvæmdir við nýjan Landspítala.“ 
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Sigurrós Kristinsdóttir gerði grein fyrir tillögu að ályktun um húsnæðismál. 

Þingforseti gaf orðið laust. 

Páll Heiðar Magnússon, VM, lýsti yfir ánægju sinni með ályktunina, en fannst vanta 

farveg fyrir það fólk sem þegar hefur misst húsnæði sitt m.a. í hendur lífeyrissjóðanna. 

Finnbogi Sveinbjörnsson, Verk-Vest, er almennt ánægður með skjalið, en „…koma þarf 

nú þegar á…“ taldi hann ekki góða íslensku og benti á að það þyrfti að endurskoða 

orðalagið. Einnig sagði hann að í þeim hópi sem hann hafi verið þá hafi umræða verið um 

skyldusparnað en saknaði þess að sjá það ekki í skjalinu. Fram kæmi í ályktuninni 

„…sparnað með skattaívilnun…“, en við værum þegar með það í formi 

viðbótarlífeyrissparnaðar. Óskaði eftir að þetta yrði skoðað betur. 

Rannveig Sigurðardóttir, VR, byrjaði á að hrósa á vinnu nefndarinnar. Sagðist hafa smá 

athugasemdir, í upphafi málsgreina eru oft mismunandi hugtök um sama hlutinn; 

„þingfulltrúar, þingið, fulltrúar“. Rannveig spurði hvort hægt væri að samræma þetta. 

Ragnar Þór Ingólfsson, VR, lýsir undrun sinni á því að í ályktuninni er ekki rætt um 

okurvexti eða verðtryggingu. Hann sagði að um þá hluti væri umræðan í samfélaginu, um 

þessa okurvexti sem við byggjum við, spurði hvort þetta væri eitthvað sem ekki mætti 

ræða innan verkalýðshreyfingarinnar.  Ragnar sagði að það eina sem kæmi fram í skjalinu 

er að fjallað er um „nýtt kerfi„, að það eigi ekki að taka á hinum raunverulega vanda.  

Finnbogi Sveinbjörnsson, Verk-Vest, sagðist leggja fram breytingartillögu varðandi 

sparnaðarleiðir. Hann setti fram vísu og sagði það sérstaklega gert að áeggjan forsetans. 

„Í ASÍ málfræði gróinn er mosin, merkilegt nokk þá er taldist hún frosin, eitt er þó síst sem 

þykir nær víst, að forsetarnir verða nú kosin“. 

Sverrir Albertsson, Afl-starfsgreinasambandi, kom upp sem fulltrúi í ritnefnd og fór yfir 

þær athugasemdir sem þegar voru komnar varðandi orðalag ályktunarinnar og það sem 

þingfulltrúum þótti vanta þar inn. Hann sagði að það hafi verið unnið með þær niðurstöður 

sem komu fram eftir hópavinnuna og allar þær athugasemdir sem fram hafa komið nú voru 

ekki áberandi á miðum úr hópastarfi. Telur að ályktunin þurfi að vera þannig að það sé 

sátt um hana.  

Benedikt Ragnarsson, VR, gagnrýndi í upphafi  máls síns það vinnulag sem við var haft. 

Hann tók þátt í störfum vinnumarkaðsnefndar og hafi nefndin fengið þau skilaboð að vera 

ekki of harðorð í nefndarályktuninni þar sem aðrir hópar og nefndir yrðu mjög gagnrýnin. 

Sagðist ekki efa það að mörgum hafi liðið, líkt og honum, einkennilega með þessi skilaboð. 

Hann setti spurningu við fjármögnum um alla þá hluti sem gerðar væru kröfur um í 

ályktunum þingsins. Hann vissi ekki til þess að nein nefnd væri að störfum á þinginu sem 

ynni að tillögum um fjármögnun verkefna. Benedikt lagði áherslu á að nauðsynlegt væri 

að taka á svartri atvinnustarfsemi, ef það væri gert kæmi meira peningaflæði inn í kerfið 

og þá væri hægt að vinna að þeim verkefnum sem fram koma í ályktunum þingsins. Hann 

taldi að þingið ætti að álykta um svarta atvinnustarfsemi og verðtrygginguna.  

Óskar Guðmundsson, VR, setti sínar athugasemdir fram í eftirfarandi: „Toga, slíta, kíta, 

kvá, slíta sundur, líma. USÍB örflaga, hengilsháttur, ambaga, tím OK líma. Koma þarf nú 

þegar á, orðaröðun minni. Svo ek þurfi ei at kvá. OK heill ek verð að sinni.“ 

Finnbjörn Hermannsson, Byggiðn, sagði að nú væri verið að fjalla um nefndarstörf 

nefndar sem bæri yfirskriftina „Velferð“. Hann sagðist hafa verið í nefnd sem hafi gert 

áferðarfallega ályktun sem hann kallaði „Félagsfræði 101“ sem snérist um það sem ASÍ á 

að gera. Þetta vildi hann sagt hafa um þá vinnu sem unnin var í vinnumarkaðsnefndinni. 

Finnbjörn sagðist hafa saknað þess í ræðu forseta í upphafi þings að hann hafi ekki fjallað 

um starfsemi STARFs. Verkefni sem hreyfingin hafi unnið að s.l. þrjú ár með að markmiði 

að koma langtímaatvinnuleitendum aftur út á vinnumarkaðinn eða í virkni og sem hefði 

tekist einstaklega vel. Atvinnuleysi hefur minnkað en eftir sem áður hefur það sýnt sig að 

félagsmenn eru betur settir með þessa miklu nálægð við einstök stéttarfélög og telur hann 

í stað þess að draga saman þá eigi að auka og efla starfsemi STARFs. Óskar hann eftir því 

að miðstjórn ASÍ taki málið og álykti um það.  Við eigum ekki að bíða eftir að Alþingi taki 
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á málinu heldur á verkalýðshreyfingin að hafa frumkvæði. Hann lýsti yfir ánægju með 

fyrirliggjandi tillögur og það sé ekki ASÍ að segja fólki hvernig lán það eigi að taka til að 

fjármagna húsnæðiskaup sín, hvort sem það eru verðtryggð eða óverðtryggð lán. 

Páll Heiðar Magnússon, VM, ítrekaði að þeir sem hafa misst húsnæði sitt væru ekki í 

sömu stöðu og aðrir, þar sem þeir færu á „svartan lista“ og ættu því erfiðara með að 

fjármagna húsnæðiskaup. Hann sagðist vera búinn að ræða við frummælanda 

ályktunarinnar og þau komist að samkomulagi um orðalag. 

Sverrir Albertsson, Afl-starfsgreinasambandi, gerði grein fyrir þeim breytingum sem 

gerðar hafa verið á tillögunni eftir umræðurnar. Athugasemdirnar eru eingöngu 

orðalagsbreytingar og ritnefnd tilbúin að senda þetta frá sér. Að lokum sagði Sverrir að í 

sambandi við starfsemi STARFs þá mun Afl berjast fyrir áframhaldandi starfi STARFs þar 

sem það hafi gengið einstaklega vel. 

 

Þingforseti sagði að beðið yrði með að greiða atkvæði um ályktunina þar til ritnefnd hefði 

gert þær breytingar sem fram hefðu komið í umræðum. 

 

Sigurrós Kristinsdóttir gerði grein fyrir tillögu að ályktun um menntamál. 

Þingforseti gaf orðið laust. 

Vilhjálmur Birgisson, VLFA, byrjaði á því að óska nýkjörnum forsetum til hamingju með 

kjörið og vonaðist til að þeim vegni vel í þeim átökum sem framundan eru. Hann sagðist 

vera hugsi yfir þeim ályktunum sem fram hafa komið á þinginu. Allar kröfur beindust að 

stjórnvöldum og sjálfsagt væri að veita stjórnvöldum aðhald, en engar kröfur beinast að 

okkar aðalviðsemjendur, atvinnurekendum. Hvað með vandamál okkar? Lífeyrissjóðina, 

þar sem mikil skerðing hefur verið á réttindum fólks og lífeyrissjóðirnir þurfi meira 

fjármagn. Skerðing á öryrkjum og fleira, hann spurði af hverju þessi mál væru ekki til 

umræðu á þinginu. Vilhjálmur sagðist sakna þess að þingið gæfi SA ekki sterk skilaboð rétt 

fyrir kjarasamningsviðræður.  

 

Þingforseti bar ályktunina upp til atkvæða. 

Eftirfarandi ályktun um menntamál var samþykkt samhljóða. 

„Tækifæri til menntunar er grundvöllur að virkri þátttöku á vinnumarkaði og í 

samfélaginu. Aðgengi allra að menntun  er eitt öflugasta tæki sem við höfum til að 

auka jöfnuð og tryggja félagslega aðlögun.   

41. þing Alþýðusambands Íslands mótmælir harðlega þeim niðurskurði sem 

stjórnvöld boða í framhaldsskólakerfinu m.a. með fækkun á nemendaígildum og 

aldursmismunun sem takmarkar mjög aðgengi þeirra sem orðnir eru 25 ára að 

framhaldsskólanum. Þessi stefna bitnar hart á þeim sem hafa hvað minnsta menntun, 

fækkar tækifærum þeirra og eykur kostnað nemenda til muna.  

Boðaðar breytingar ganga þvert á yfirlýsta stefnu stjórnvalda um að fjölga þeim sem 

lokið hafa framhaldsskólamenntun á vinnumarkaði og vinnur gegn jafnrétti til náms. 

Því krefjast þingfulltrúar þess að menntamálaráðherra endurskoði nú þegar 

fyrirhugaðar breytingar.“ 

 

Eftirfarandi ályktun um menntamál með yfirskriftinni „Efndir ekki nefndir“ var samþykkt 

samhljóða. 

„Aðgangur að öruggu húsnæði á viðráðanlegum kjörum eru mannréttindi – ekki 

forréttindi. Stórir hópar í okkar samfélagi eru utanveltu á húsnæðismarkaði, hafa ekki 

bolmagn til kaupa á húsnæði, ráða ekki við að greiða markaðsleigu og fá ekki aðgang 
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að félagslegu húsnæði. Þingfulltrúar krefjast því tafarlausra aðgerða í 

húsnæðismálum. 

Nú þegar þarf að koma á húsnæðisbótakerfi í stað vaxta- og húsaleigubóta sem taki 

mið af fjölskyldustærð og tekjum og tryggi sambærilegan stuðning við leigjendur og 

kaupendur húsnæðis. 41. þing ASÍ telur að um þetta hafi verið rætt nógu lengi og 

krefst athafna nú þegar.  

Þingið krefst þess að ríki og sveitarfélög skapi nú þegar hagstæðari umgjörð fyrir 

uppbyggingu almennra húsaleigufélaga sem boðið geta öruggt framtíðarhúsnæði.  

Þingfulltrúar krefjast þess að stjórnvöld setji þegar í stað verulegt fjármagn í 

uppbyggingu á félagslegu leiguhúsnæði sem geri lágtekjufólki kleift að búa við 

húsnæðisöryggi á viðráðanlegum kjörum.   

Koma þarf á nýju húsnæðislánakerfi sem tryggir heimilum hagstæðari fjármögnun 

íbúðarhúsnæðis og dreifir áhættu við efnahagsáföll með réttlátari hætti milli 

lántakenda og lánveitenda. Leita þarf leiða til að auðvelda ungu fólki að eignast 

húsnæði. Þetta má m.a. gera með því að hvetja til sérstaks húsnæðissparnaðar með 

skattaívilnun.  

Verkalýðshreyfingin hefur löngum haft forgöngu um lausnir í húsnæðismálum. 

Alþýðusamband Íslands hefur þegar lagt fram ítarlegar tillögur í húsnæðismálum og 

bent á leiðir til úrbóta. 

Stjórnvöld bera ábyrgð á því ófremdarástandi sem nú ríkir í húsnæðismálum og ber 

félags- og húsnæðismálaráðherra ekki bara skylda til að veita málaflokknum forystu 

og finna lausnir heldur einnig að veita nauðsynlegum fjármunum til málaflokksins. Til 

þess eru stjórnmálamenn kosnir.  

Fulltrúar á 41. þingi Alþýðusambands Íslands krefjast úrbóta nú þegar því margir 

félaga okkar eru í húsnæðiserfiðleikum og geta ekki beðið lengur. Ekki fleiri 

nefndarfundi, nú er kominn tími á efndir.“  

 

Kaup og kjör – sköpum verðmæti til að ná fram jöfnuðu /2. umferð og 
afgreiðsla 

Sigurður Bessason, formaður efnahags- og skattanefndar gerði grein fyrir störfum 

nefndarinnar  sem hann sagði að hafi verið mjög góð og gefandi. Fjallað var um kaupmátt 

til framtíðar og lífeyrissjóðsmálin en þegar ritnefnd var að vinna ályktanirnar fannst þeim 

vanta ályktun um stöðu kjaramála ekki síst þar sem á fyrsta degi þingsins þá hafi formenn 

komið í pontu og lýst yfir áhyggjum sínum um stöðu kjaramála. Því var tillaga þar að 

lútandi gerð. Nefndin skilaði af sér þremur tillögum að ályktun, sú fyrsta fjallar um stöðu 

kjaramála, næsta fjallar um uppbyggingu kaupmáttar til framtíðar og þriðja tillagan fjallar 

um launakjör stjórnenda. Einnig sagði Sigurður að miklar umræður hafi verið innan 

nefndarinnar og Vilhjálmur Birgisson, VLFA hafi gert tillögu að breytingu á ályktuninni. Í 

heildina snérist það um orðalag á einni setningu sem hann muni gera grein fyrir. Því næst 

las Sigurður tillögu að ályktun um stöðu kjaramála. Í framhaldi gerði hann grein fyrir þeirri 

setningu, „…á liðnu ári.“ En umræðan hafi verið hvort ætti að hafa árið í eintölu eða 

fleirtölu. Rök Sigurðar að hafa ár í eintölu er vegna þess að í kjarasamningum í ár hafi 

mikill mismunur verið á þeim kjörum sem fólk fékk fyrir sambærileg störf. Því næst las 

hann upp tillögu að ályktun um stöðu kjaramála. 

Þingforseti gaf orðið laust. 

Sigurður Bessason taldi það óviðeigandi að fara í umræðu um tillöguna þar sem ekki var 

búið að dreifa breytingartillögu Vilhjálms Birgissonar til þingfulltrúa. Því var ákveðið að 

hann gerði grein fyrir næstu tillögu. 
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Sigurður Bessason gerði grein fyrir tillögu að ályktun um uppbyggingu kaupmáttar til 

framtíðar. Við vinnu á þeirri ályktun var ekki samhljómur í nefndinni og því koma þar einnig 

fram breytingartillögur sem gert verður grein fyrir síðar. Því næst las Sigurður upp tillögu 

að ályktun um uppbyggingu kaupmáttar og gerði um leið grein fyrir þeim skoðanaskiptum 

sem voru í nefndinni. Fram kom í máli Sigurðar að ágreiningur hafi verið  um þær áherslur 

ASÍ sem taldar eru upp í tillögunni. Hann sagði að þau atriði sem ágreiningur hafi verið 

um, voru;  verðtryggingin, námslán og hvort lægstu laun dugi til lágmarksframfærslu. 

Þingforseti sagði að á meðan verið væri að dreifa tillögum um breytingar á tillögu að 

ályktun um kaup og kjör til þingfulltrúa þá muni þriðja tillaga nefndarinnar verða kynnt. 

Sigurður Bessason gerði grein fyrir tillögu að ályktun um launakjör stjórnenda. 

Vilhjálmur Birgisson, VLFA, gerði grein fyrir af hverju hann væri ekki sammál því sem 

fram kæmi í tillögu nefndarinnar. Hann sagðist hræðast ákveðið orðalag og teldi það vegvísi 

að nýrri samræmdri launastefnu. Hann sagði að með því að samþykkja núverandi orðalag 

ályktunarinnar þá væri þingið að leggja línur fyrir komandi kjarasamninga. Hann sagði að 

þó svo að stéttarfélögin hafi samningsumboðið þá væri með þessu orðalagi verið að gefa 

skýrar línur hver krafan væri í komandi kjarasamningum. Vilhjálmur sagði að frá árinu 

2000 hafa laun samkvæmt samningi SGS og SA hækkað um  64%, neysluvísitalan og/eða 

verðbólgan er 116% sem þýðir að kaupmáttarskerðing er töluverð á þessum tíma hjá þeim 

sem eingöngu hafa fengið hækkun samkvæmt kjarasamningi, þó vildi hann taka fram að 

lægstu launin hafa hækkað meira. Það er kaupmáttaraukning hvað varðar lægstu launin, 

en launavísitalan hefur hækkar frá 161% frá árinu 2000.  

Breytingartillagan leggur til að önnur málsgrein þingskjalsins breytist þannig að í stað 

orðanna „…þann mun á launaþróun sem varð til í kjarasamningum mismunandi hópa á 

liðnu ári…“ komi „…það óréttlæti og þá misskiptingu sem viðgengist hefur um alllanga 

hríð…“. 

Því næst sagði hann að það væri nauðsynlegt að þingið sendi frá sér sterk skilaboð til 

viðsemjenda okkar sem eru atvinnurekendur, ekki bara að gagnrýna stjórnvöld. Að lokum 

vísaði hann í ræðu sína frá upphafi þings þar sem hann fór yfir þann árangur sem VLFA 

vann í tengslum við kjarasamninga félagsmanna á Grundartanga. 

Þingforseti bað fulltrúa að gæta orða sinna og lagði áherslu á að verið væri að ræða 

tillögu að ályktun um stöðu kjaramála og tillögu að breytingum á sama þingskjali. 

Gylfi Arnbjörnsson, VR, lýsti ánægju sinni með tillöguna um stöðu kjaramála. Hann sagði 

að á sínum ferðalögum meðal stjórna aðildarfélaga ASÍ þá gætti ákveðins pirrings vegna 

stöðu kjaramála. Einnig vildi hann leggja áherslu á að sjálfsögðu hefðu samþykktar 

ályktanir þings ASÍ áhrif á málflutning forystunnar. Á þingum væri ákvörðuð stefna 

samtakanna í einstökum málum og að sjálfsögðu væri það skylda forystunnar að fylgja 

þeim eftir. Gylfi sagði að það væri verkefni verkalýðshreyfingarinnar að berjast gegn 

óréttlæti og misrétti. En það væri mikilvægt að þingið kveði skýrt á um það hvort eigi að 

halda áfram að gagnrýna það sem fór fram s.l. vor, það væri mikilvægt að forystan fengi 

um það skýr skilaboð. Einnig sagði hann að það væri rétt að þróun undanfarinna ára eða 

áratuga gefa lakari mynd en launavísitala hagstofunnar. Að lokum sagði hann að áhrif 

hreyfingarinnar væru víðtækari en bara almenn laun, áhrifin gættu víðar en það sem kæmi 

fram í almennum samningum. 

Gert var hlé á þingstörfum og gefið kaffihlé klukkan 15:10 

Þingstörf héldu áfram klukkan 15:40 

Þingforseti gaf orðið laust. 

Hjördís Þóra Sigurþórsdóttir, Afl-starfsgreinafélag, lýsti yfir stuðningi við tillöguna um 

kaup og kjör og samræmda launastefnu, enda hefur hún skilað þeim sem hafa lægstu 

taxtana meiri kjarabótum en þeimsem meira hafa. Einnig ræddi hún breytingartillöguna 

sem fram hefur komið um að leggja áherslu á „allanga hríð“ í staðinn fyrir „á liðnu ári“. 

Með því að samþykkja breytingartillöguna finnst henni verið að draga úr vægi 
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ályktunarinnar. Einnig finnst henni að með þessu sé verið að gera kröfu um að leiðrétting 

komi fram áður en farið er inn í kjaraviðræður.  

Finnbjörn Hermannsson, Byggiðn, hafði um tillögu um ályktun um kaup og kjör það að 

segja að nú síðast hafi verið gerðir aðfarasamningar að öðru og meiru. Markmiðið hafi verið 

að byggja upp stöðugleika fyrir komandi ár. Samningarnir skiluðu okkur lítilli verðbólgu 

sem sannarlega hefur komið til góða og ættum við því ekki að vera að tala síðustu 

samninga niður heldur vera ánægð og byggja ofan á þá.  Finnbjörn sagði varðandi 

samræmdu launastefnuna að„jú!“ - lægstu hópar hafi hækkað innan 

iðnaðarmannasamfélagsins, sem væri almennt millitekjuhópur.  Þá væru þar einnig lægst 

launuðu hóparnir og þeir hefðu ekki fengið þær kjarabætur líkt og aðrir, þannig að stundum 

ætti samræmd launastefna við og stundum ekki. Hann hafnaði því að sínir félagar muni 

samþykkja einhvers konar baksýnisspegil í komandi kjarasamningum.  

Óskar Guðmundsson, VR, taldi að þingið væri að hjakka í sama farinu og fór með 

eftirfarandi vísu því til stuðnings: „Víst það getur alla hent, að tala mál er þykir klént, en 

þing eftir þing, hring eftir hring, eldgamla platan „burt verðtrygging“. Er það gleymt sem 

oss var kennt. Þunga mál, atkvæði greitt, mögur beinin, ekkert feitt. Sama gamla „popp 

og kók“. Sami skítur sama brók. Já, lítið þróast ekki neitt.“ 

Kristján Þórður Snæbjarnarson, RSÍ, byrjaði á því að óska nýkjörnum forsetum til 

hamingju með kjörið og hlakkaði til samstarfsins. Hann sagðist hafi verið í nefndinni sem 

fjallaði um kjaramálin og þar hafi skapast líflegar umræður.  Hann telur tillöguna góða og 

ítrekaði að sjálfsögðu vildi hreyfingin fá leiðréttingar fyrir sitt fólk.  Hann sagði að í 

ályktuninni kæmi fram óánægja okkar með síðustu kjarasamninga og það sé verið að vísa 

í síðustu kjarasamninga í ályktuninni. Hann telur að okkar hópar vilji fá leiðréttingu innan 

samningsins. Hann sagði að það væru ákveðnir hópar innan RSÍ sem ekki hafi fengið þær 

hækkanir sem þeim bæri, líkt og hann hafi nefnt í sínum málflutningi í gær. Þrátt fyrir það 

þá styddi hann tillöguna eins og hún kom frá nefndinni þar sem það hafi náðst nokkuð góð 

sátt um þær þrátt fyrir miklar umræður. 

Björn Snæbjörnsson, Einingu-Iðju, byrjaði á því að óska nýkjörnum forsetum til 

hamingju með kosninguna. Hann lýsti yfir ánægju sinni yfir tillögu að ályktun um kaup og 

kjör. Hann taldi þingskjalið stutt og skorinort og sá ekki ástæðu fyrir því af hverju ekki 

mætti senda ríkisstjórninni tóninn. Hann taldi tillögu nefndarinnar skýrari en það sem fram 

kæmi í breytingartillögunni. Björn sagði að við kröfugerð næstu samninga þá gætum við 

rætt það óréttlæti sem við höfum orðið fyrir og í skjalinu komi fram skýr skilaboð að ef við 

fáum ekki okkar fram í næstu samningum þá erum við tilbúin að fara í átök.  

Vilhjálmur Birgisson, VLFA, byrjaði á því að segja að það hafi komið fram hjá forsetanum 

að ályktanir þingsins stýri umræðunni. Hann dregur verulega í efa að það sé hægt að 

samþykkja á þessu þingi, hvernig skuli ganga í næstu samninga. Umboðið er hjá 

félögunum, það sé að hefjast vinna við undirbúning kjarasamninga og það verði ákveðið 

hjá stéttarfélögunum, ekki á þinginu. Að lokum fjallaði Vilhjálmur um lágmarkslaun og 

hvernig tölur geta blekkt, þar sem lágmarkslaun geti aldrei dugað fyrir 

lágmarksframfærslu, hvernig sem þau eru skoðuð. 

Guðbrandur Einarsson, VS, byrjaði í upphafi að lýsa yfir stuðningi við tillögu að ályktun 

um kaup og kjör. Því næst fjallaði hann um samræmda launastefnu og af hverju sú leið 

var farin. Hann minnti þingfulltrúa á að árið 2008 hafi verið hrun hér á landi og taldi að í 

dag sé gert lítið úr því að Ísland varð gjaldþrota, þá töpuðum við kaupmætti um tugi 

prósenta, það sem hafði áunnist hvarf á einni nóttu og meginástæðan var að gjaldmiðillinn 

hrundi. Samræmd launastefna varð til þegar ákveðið var að allir sem töpuðu ættu að fá 

eitthvað til baka. Til að ná því til baka sem við töpuðum þá þarf að sjá til þess að krónan 

styrkist, á þeim forsendum er hann hlynntur samræmdri launastefnu.  

Sigurður Bessason, Efling, byrjaði á því að lýsa ferli síðustu kjarasamninga þar sem fyrst 

hafi verið samþykktir samningar á almenna markaðinum síðan hafi Reykjavíkurborg komið 

í kjörfarið og þar á eftir háskólaumhverfið sem gerði kröfu um leiðréttingu, vildu fá 

leiðréttingu miðað við hækkun lægstu launa sem hafði átt sér stað og fengu háskólamenn 

það í gegn. Ástæða fyrir þessu orðalagi í tillögunni byggir á þeirri reynslu. Sigurður vill leita 
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leiða og finna sátt milli þeirra sem styðja tillögu nefndarinnar og þeirra sem styðja 

breytingartillöguna.  

Því næst las Sigurður upp tillöguna með breytingum og óskaði eftir að flutningsmaður færi 

yfir breytingarnar. 

Vilhjálmur Birgisson, VLFA, sagðist sáttur við þær breytingar sem fyrir lægju á tillögu 

að ályktun um kaup og kjör. Vilhjálmur lagði ríka áherslu á að hann myndi aldrei samþykkja 

þær prósentu hækkanir sem hagdeild ASÍ legði til að yrði sú prósentutala sem væri notuð 

í kjarasamningum. Vilhjálmur sagðist samþykkja þessar breytingatillögu en með þeim 

athugasemdum sem fram hafi komið í máli hans.  

Sigurður Bessason, Eflingu, þakkaði frummælanda breytingartillögunnar fyrir og sagði 

að lokum að það væri sannarlega sammerkt öllum formönnum aðildarfélaga ASÍ að 

kjarasamningsumboðið væri heima hjá félögunum.  

Þingforseti bar ályktunina upp til atkvæða. 

Eftirfarandi ályktun um stöðu kjaramála var samþykkt samhljóða. 

„41. þing ASÍ harmar þá stöðu sem upp er komin á íslenskum vinnumarkaði. Sjaldan eða 

aldrei hafa kjarasamningar skilað jafn ólíkum launahækkunum og á yfirstandandi ári. Á 

sama tíma og gerð er krafa til almenns launafólks að halda aftur af kröfum sínum til að 

koma á stöðugleika hafa birst í fjölmiðlum fréttir af miklum launahækkunum margra 

stjórnenda í fyrirtækjum ofan á gríðarlega há laun. Þá hefur ríkisstjórnin boðað aukinn 

ójöfnuð og skerðingar á réttindum og kjörum launafólks í fjárlagafrumvarpinu fyrir árið 

2015.  

41. þing ASÍ krefst þess að atvinnurekendur leiðrétti þann mun á launaþróun sem varð til 

í kjarasamningum mismunandi hópa sem er hluti af því óréttlæti og misskiptingu sem 

viðgengist hefur um alllanga hríð. Þá er þess krafist að stjórnvöld dragi til baka þær 

skerðingar á réttindum og kjörum launafólks sem boðuð eru í fjárlagafrumvarpinu.  

Sjái viðsemjendur okkar sem og ríkisvaldið ekki að sér er ljóst að það stefnir í erfiðar 

kjaraviðræður upp úr áramótum og átök á vinnumarkaði.“ 

 
Þingforseti vísaði til þess að Sigurður Bessason hafi þegar lesið upp tillögu að ályktun um 

uppbyggingu kaupmáttar til framtíðar og þá hafi komið fram að þegar hafi nokkrar 

breytingartillögur legið fyrir og bauð frummælendum að gera grein fyrir 

breytingartillögunum. 

Vilhjálmur Birgisson, VLFA, gerði grein fyrir tillögu sinni að í stað þess að standi „..að 

hækka lægstu laun sérstaklega…“, komi „…að þau dugi til lágmarks framfærslu…“. Einnig 

gerði Vilhjálmur grein fyrir breytingartillögu sinni við sömu ályktun að í stað orðanna „…að 

lækka vexti og draga úr vægi verðtryggingar á neytenda- og húsnæðislánum…“ komi „…að 

afnema verðtryggingu af neytenda- og húsnæðislánum og setja þak á vexti…“. Hann lagði 

ríka áherslu á að þingið samþykki tillöguna og sendi frá sér skýr skilaboð um að afnema 

verðtrygginguna og setja þak á þá okurvexti sem eru við lýði hér á landi. 

Elva Hrönn Hjartardóttir, VR, gerði grein fyrir tillögu sinni sem fjallaði um áherslu á gildi 

fjölskyldunnar en henni fannst sú umræða ekki hafa farið hátt á þinginu. Hún vildi bæta 

við einni málsgrein þar sem taldar eru upp helstu áherslur ASÍ og þar standi. „Að ASÍ ítreki 

mikilvægi þess að samfélagið taki aukið tillit til fjölskylduábyrgðar og veiti fjölskyldufólki 

sveigjanleika til að samræma fjölskyldu- og atvinnulíf m.a. með styttingu vinnuviku án 

skerðingar afkomu. Þannig fáum við fjölskylduvænt samfélag.“ Hún benti ályktun frá ASÍ-

Ung sem var eitt af þingskjölunum í þingmöppum og sagði hún að breytingartillagan væri 

í takt við þá ályktun. Að lokum sagðist Elva Hrönn vera fulltrúi ungs fólks og tala fyrir hönd 

þeirra sem kepptust við að eiga ofan í sig og á en á sama tíma að eiga gæðastundir með 

börnum og fjölskyldu. 
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Þingforseti gaf orðið laust um tillögu um ályktun um uppbyggingu kaupmáttar til 

framtíðar. 

Georg Páll Skúlason, FBM, byrjaði á því að óska forsetum til hamingju með kosninguna 

og einnig óskaði hann nýjum miðstjórnarfulltrúum til hamingju.  Hann sagðist vera 

sammála tveimur af þessum þremur breytingartillögum, þ.e. að lægstu laun hækki þannig 

að þau dugi til lágmarksframfærslu annars vegar og svo tillagan um fjölskyldugildin. Hann 

sagði að FBM hafi haft það að markmiði í langan tíma að stytta vinnuvikuna og sagði hann 

að það væri vaxandi áhugi almennt í verkalýðshreyfingunni. Einnig sagði hann að það lægi 

fyrir drög að þingsályktunartillögu um styttingu vinnuvikunnar og það væri gott að 

verkalýðshreyfingin hefði samherja í því máli. Þó sagði hann að krafan um styttingu 

vinnuvikunnar og samþætting vinnu- og einkalífs væri víðtæk krafa og þyrfti að skoða það 

í heildarsamhengi. Aftur á móti var hann ekki sammála tillögunni um að afnema 

verðtryggingu og setja þak á vexti, taldi að það væri ekki hægt að gera það með handafli, 

því að sjá verði fyrir endann á því hvað á að koma í staðinn. 

Hjördís Þóra Sigurþórsdóttir, Afl-starfsgreinafélagi, fjallaði fyrst um breytingartillöguna 

um lágmarksframfærslu. Með þessari breytingartillögu finnst henni að verið sé að senda 

skilaboð til velferðarráðuneytis að þeir komi inn í kjarasamninga. Varðandi afnám 

verðtryggingar þá sagði hún að fram hafi komið í nefndarstörfum fyrr í dag að verðtryggð 

lán séu hagstæðari en óverðtryggð. Á þá að fara að banna það, spyr hún. Hún sagði að 

lokum að hún styddi breytingartillöguna um að bæta við áherslu um fjölskyldugildin. 

Óskar Guðmundsson, VR, mælir með öllum breytingartillögunum. Fór síðan yfir 

neysluviðmið stjórnvalda í samhengi við breytingartillögu þess efnið.  

Dagný Aradóttir Pind, RSÍ, í upphafi þakkaði hún fyrir gott þing, sagði þetta vera sitt 

fyrsta þing og einnig óskaði hún nýkjörnum forsetum til hamingju. Hún gerði athugasemd 

við orðalag í tillögunni þar sem fjallað er um launamun kynjanna.  

Kristján Þórður Snæbjarnarson, RSÍ, fjallaði um breytingartillögurnar, í upphafi tók 

hann fyrir tillöguna er fjallar um fjölskylduábyrgð. Telur mikilvægt að leggja áherslu á ungt 

fólk og einnig styður hann orðalagsbreytingarnar sem fram kom í máli fyrri ræðumanns. 

Aftur á móti er hann á móti breytingartillögunni sem fjallar um afnám verðtryggingarinnar. 

Sagði hann að þetta hafi verið til umræðu á fyrri þingum og að við getum ekki verið að 

koma með slíkar ályktanir þar sem verðtryggð lán geri ungu fólki og lágtekjufólki mögulegt 

að kaupa húsnæði. Einnig telur hann að krafan um að setja þak á vexti sé óraunhæf. 

Ragnar Þór Ingólfsson, VR, sagði í upphafi máls að hann samþykkti tillöguna um 

fjölskyldugildin, einnig sagðist hann samþykkja breytingartillöguna sem fjallar um lægstu 

launin. Hann sagði ASÍ vera ráð- og rökþrota í umræðunni um verðtrygginguna. Í tillögunni 

er einnig verið að gera kröfu um að þak sé sett á vexti. Hvaða skilaboð ætlum við að senda 

út með nýju forystunni, ætlum við að senda út sömu skilaboðin og við höfum gert ár eftir 

ár. Hann telur að það verði að kippa verðtryggingunni úr sambandi og setja þak á vexti, 

öðruvísi náist ekki stöðugleiki. Að lokum spurði Ragnar Þór hvort  það eigi að sitja enn eitt 

þingið þar sem ekki er tekið á verðtryggingunni.  

Vilhjálmur Birgisson, VLFA, segist vera sammála fyrri ræðumanni sem vísar í 

verðtrygginguna. Hann hafi setið í nefnd sem fjallaði um afnám verðtryggingar og það hafi 

aldrei hvarflað að honum að afnema verðtrygginguna nema setja þak á vexti. En 

grundvallaratriðið í hans breytingartillögu er að verðtrygging verði afnumin og um leið sett 

þak á vexti. Hann sagði frá því að það væri mál í gangi hjá EFTA dómstólnum þar sem 

verðtryggt neytendalán væri undir en það lán væri með 10,8% vöxtum. Hann sagði að 

flest húsnæðislán sem væru verðtryggð væru með milli 4-6 % vexti en í nágrannalöndum 

okkar væru húsnæðislán með á milli 2-4% vexti og óverðtryggð. Því næst hélt hann áfram 

að fara yfir fyrri sjónarmið sín um að afnema skuli verðtryggingu. Að lokum ítrekaði hann 

að það vantaði tugi þúsunda upp á að lágmarkslaun dugi fyrir lágmarksframfærslu. 

Sigurður Bessason, Eflingu, fór yfir þær efnislegu breytingatillögur sem lágu fyrir og 

tillögur um breytingu á texta.  
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Þingforseti tók til afgreiðslu breytingartillöguna þar sem stendur „..að afnema 

verðtryggingu af neytenda- og húsnæðislánum og setja þak á vexti…“. 

Tillagan var felld með 106 atkvæðum á móti 88. 

Þingforseti fór yfir þær breytingartillögur og orðalagsbreytingar sem tillaga var um í 

tengslum við tillögu að ályktun um uppbyggingu kaupmáttar til framtíðar. Í framhaldi bar 

þingforseti ályktunina upp til atkvæða. 

 

Eftirfarandi ályktun um uppbyggingu kaupmáttar til framtíðar var samþykkt samhljóða. 

 

„Í komandi kjarasamningum stöndum við frammi fyrir fjölmörgum áskorunum. Við 

höfum lengi búið við veikan og óstöðugan gjaldmiðil, meiri og þrálátari verðbólgu en 

nágrannalöndin. Launamunur kynjanna er óásættanlegur og okkur hefur ekki tekist 

að halda í við félaga okkar annars staðar á Norðurlöndum í uppbyggingu kaupmáttar.  

Við ásamt öðrum heildarsamtökum á vinnumarkaði og stærstu samtökum 

atvinnurekenda, ræddum síðasta vetur um möguleikann á að leggja grunn að 

sambærilegri kjara- og efnahagsþróun og er annars staðar á Norðurlöndum. Þar sem 

áherslan er lögð á gengis- og verðstöðugleika og uppbyggingu kaupmáttar í hægum 

en öruggum skrefum til lengri tíma án þess að veikja samkeppnisstöðu 

útflutningsatvinnugreinanna. Til þess að ná þeim markmiðum þurfti traust milli 

verkalýðshreyfingar, atvinnurekenda og ríkisstjórnar, breiða sátt um launastefnu og 

trúverðuga efnahagsstefnu. Þegar á reyndi voru þessar forsendur ekki til staðar.  

Að loknum kjarasamningum um síðustu áramót tóku stjórnvöld og atvinnurekendur 

upp nýja launastefnu gagnvart mörgum hópum. Sú nýja launastefna fól í sér allt 

aðrar og meiri launahækkanir en áður hafði verið samið um. Þessi staðreynd hefur 

kallað á sterk viðbrögð og kröfur um að þessi munur verði jafnaður áður en lengra 

verður haldið á þessari braut.  

Áherslur ASÍ:  

 Að skapa breiða sátt og samstöðu um uppbyggingu kaupmáttar til lengri tíma 

 Að lagður verði traustur grunnur að efnahagslegum stöðugleika þannig að hægt 

verði að byggja upp aukinn kaupmátt 

 Að mótuð verði skýr stefna til langs tíma um framtíðar gjaldmiðil þjóðarinnar þar 

sem áherslan verður lögð á stöðugt gengi 

 Að lækka vexti og draga úr vægi verðtryggingar á neytenda- og húsnæðislánum 

 Að sá kaupmáttur sem samið er um í kjarasamningum verði varinn t.d. með 

rauðum strikum 

 Að hækka lægstu laun þannig að þau dugi til lágmarks framfærslu 

 Að persónuafsláttur verði hækkaður með það að markmiði að auka 

ráðstöfunartekjur launafólks 

 Að ASÍ ítreki mikilvægi þess að samfélagið taki aukið tillit til fjölskylduábyrgðar og 

veiti fjölskyldufólki sveigjanleika til að samræma fjölskyldu- og atvinnulíf m.a. með 

styttingu vinnuviku án skerðingar afkomu. Þannig fáum við fjölskylduvænt 

samfélag.” 

 

Þingforseti gaf orðið laust um tillögu um þingskjal um launakjör stjórnenda. 

 

Páll Heiðar Magnússon, VM, spurði hvað eru ofarlaun? Hann leggur til að enginn geti 

verið með hærri laun á mánuði en almenn árslaun. 

Þorsteinn Gunnarsson, MATVÍS, lýsti yfir undrun sinni á hinum harða tóni sem væri í 

tillögunni. Samkvæmt þeirri umræðu sem var í hans hópi þá virtust allir vera sammála að 

ekki ætti að spyrða saman umræðu um lífeyrissjóði og launamál forstjóra. Hann ítrekaði 

það að hann væri sammála þeim sem ofbjóða ofurlaun forstjóra en telur varhugavert að 
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tengja það við laun forstjóra lífeyrissjóða. Lífeyrissjóðir eiga að sjá til þess að hámarka 

eignir sjóðanna og sjá þess að við höfum það bærilegt þegar við hættum að vinna. Þetta 

snýst um að hámarka eignir lífeyrissjóðanna, við getum ekki sett hömlur á sjóðina eins og 

fram kemur í tillögunni þar sem krafa er um að ekki eigi að fjárfesta í fyrirtækjum þar sem 

laun forstjóra eru þannig að þau misbjóði siðferðisvitund almennings. Meðan við getum 

ekki fjárfest erlendis þá eru fjárfestingarmöguleikar sjóðanna mjög takmarkaðir. Hann 

leggur til að kosið verði um tillöguna með einföldu já eða nei atkvæðagreiðslu. 

Óskar Guðmundsson, VR, ræddi um hvort launaþak fæli frá eða hvort laun mæli árangur, 

en það telur hann að sé ekki. Mælir með að það verði tekið á þessu máli strax í vor. Hann 

sagði frá tillögu sem hann er einn af aðalflutningsmönnum á í sínum lífeyrissjóði, en þar er 

gert ráð fyrir að miða við hlutfall hæstu og lægstu launa þegar ákvörðun um laun forstjóra 

sé tekin. 

Halldóra Sveinsdóttir, Bárunni stéttarfélagi, taldi mikilvægt að það kæmi skýrar fram í 

tillögunni í síðustu setningunni að verið væri að styðja við bakið á fulltrúum launafólks í 

stjórnum lífeyrissjóðanna. 

Benedikt Ragnarsson, VR, sagði að það hafi verið umræða í sínum hópi um það hvar og 

hvort lífeyrissjóðirnir gætu fjárfest hér á landi. Þar sem það eru takmarkaðir möguleikar 

sjóðanna hér á landi vegna gjaldeyrishafta sagðist hann vera sammála þeim sem legði til 

að við felldum tillöguna. Benedikt sagði að lokum að við ættum að treysta okkar fulltrúum 

í stjórnum lífeyrissjóðanna til góðra verka. 

Sigurður Bessason, Eflingu, fór yfir þær athugasemdir sem komur fram í umræðum 

þingfulltrúa. Hann vildi ítreka, að það er þegar byrjað að skrifa siðareglur inn í reglur 

lífeyrissjóðanna og telur þessa ályktun vera til stuðnings fyrir okkar fólk sem situr í 

stjórnum sjóðanna, fyrir hönd verkalýðshreyfingarinnar. Þessi ályktun er bakland þeirra.  

 

Þingforseti fór yfir þær orðalagsbreytingar sem tillaga var um í tengslum tillögu að  

launakjörum stjórnenda. Í framhaldi bar þingforseti ályktunina upp til atkvæða. 

 

Eftirfarandi ályktun um launakjör stjórnenda var samþykkt með meginþorra atkvæða. 

„Launabilið í samfélaginu hefur breikkað á síðustu árum og laun og bónusar 

stjórnenda fjölmargra fyrirtækja eru gríðarlega há og úr öllu samhengi við það 

samfélag sem við búum í. Á slíkt getur verkalýðshreyfingin aldrei fallist. 

Lífeyrissjóðir launafólks eru stórir eigendur í fjölmörgum fyrirtækjum. Hlutverk 

sjóðanna er að tryggja hámarksávöxtun á lífeyrissparnað almennings að teknu tilliti 

til áhættu og með langtímahagsmuni sjóðsfélaga í fyrirrúmi. Á sama tíma er 

mikilvægt að sjóðirnir séu ábyrgir hluthafar og beiti áhrifum sínum til þess að tryggja 

bæði að samfélagsábyrgð og siðferði sé viðhaft innan þeirra fyrirtækja sem fjárfest 

er í. Þannig geta sjóðir tekið ákvörðun um að fjárfesta ekki í fyrirtækjum þar sem 

laun æðstu stjórnenda eru það há að þau misbjóði siðferðisvitund alls almennings. 

Þessu verkfæri hafa sjóðirnir beitt og eiga að beita í auknum mæli. 

Áherslur ASÍ:  

 Að lífeyrissjóðir yfirfari og skerpi á eigendastefnum sínum þannig að sjóðirnir 

verði betur í stakk búnir til að bregðast við ofurlaunum æðstu stjórnenda 

fyrirtækja. 

 Að lífeyrissjóðirnir fylgi eigendastefnum sínum fast eftir og kynni þær 

opinberlega þannig að stjórnum fyrirtækja á markaði megi vera ljóst að ekki 

verði fjárfest í fyrirtækjum þar sem ofurlaun viðgangast. 

 Að hvetja til þess að fyrirtæki setji sér opinbera stefnu á launakjörum æðstu 

stjórnenda til þess að lífeyrissjóðir geti metið mögulega fjárfestingakosti í 

samræmi við eigendastefnur sínar og siðareglur. 
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Hlutverk ASÍ:  

 Að samræma sjónarmið innan verkalýðshreyfingarinnar í þessum málaflokki. 

 Að styðja við bakið á fulltrúum launafólks í stjórnum lífeyrissjóða með opinni 

og upplýstri umræðu um mótun á eigendastefnum sem og eftirfylgni þeirra.“ 

Önnur mál 

Kristinn Örn Jóhannsson, VR, kvaðst vísa í þá tillögu sem hann kynnti á fyrsta þingdegi 

um fýsileika þess að verkalýðshreyfingin gefi út sameiginlegt dagblað stéttarfélaganna. 

Tillagan og greinargerð með henni skýrði sig að mestu sjálft. Sagðist hann jafnframt vilja 

að forysta ASÍ myndi koma á fót „think-tank“, eða þankatanki sem ætti að gera greiningar 

o.þ.h. og almennt stuðla að því að gera samfélagsumræðuna uppbyggilegri og byggða á 

góðum gögnum og faglegu áliti. 

Benedikt Ragnarsson, VR, kvaddi sér hljóðs og sagði það sína skoðun að fremur ætti að 

stefna að stofnsetningu vefmiðils frekar en útgáfu dagblaðs. 

Hjalti Tómasson, Bárunni, kvaðst lengi hafa velt fyrir sér hvernig verkalýðshreyfingin geti 

komið sínum sjónarmiðum á framfæri. Sagði það sína skoðun að verkalýðshreyfingin ætti 

að reka öfluga fréttastofu til að koma málefnum hreyfingarinnar á framfæri. 

 

Þingforseti bar upp tillögu Kristins Arnar sem var samþykkt með miklum meirihluta 

atkvæða. Með vísan í framangreint var því eftirfarandi tillaga samþykkt: 

„Miðstjórn ASÍ kanni fýsileika þess að verkalýðshreyfingin sameinist um útgáfu 

fréttablaðs og haldi úti fréttavef sambærilegu við „Bændablaðið“ og skyldan vef þess 

með sambærilegri útgáfutíðni og dreifingu.“ 

 

Óskar Guðmundsson, VR, bar upp spurningu þess efnis hvort að á formannafundi á þessu 

ári hafi verið kynntar niðurstöður skoðanakönnunar þar sem fram hafi komið að traust á 

ASÍ væri mjög lítið. 

Stefán Ólafsson, FBM, kvaðst vilja gera tillögu til miðstjórnar að fulltrúi frá ASÍ-UNG verði 

skipaður í næstu stjórn Félagsmálaskólans. 

Rannveig Sigurðardóttir, VR, kvaðst vilja vekja athygli á þeirri staðreynd að það væru 

þrjár konur þingforsetar. Ekki væri hins vegar allt svo gott í jafnréttismálum að hennar 

mati. Sagðist hún vilja vekja athygli á því að verulega hallaði á konur í flestum þeim 

stjórnum og nefndum sem kjörið hafi verið í á þinginu. Hvatti hún því konur til að sækja 

meira fram og gefa kost á sér í þessi trúnaðarstörf enda mæltu lög ASÍ fyrir um að 

kynjahlutföll í stjórnum og ráðum ættu að vera sem jöfnust. Kvaðst hún jafnframt vilja tjá 

þá skoðun sína að ályktanir af þingum ASÍ væru of langar og misstu því marks. Vísaði hún 

í því sambandi sérstaklega til þingskjals nr. 15 á yfirstandandi þingi. Sagði hún það sína 

skoðun að hún teldi nauðsynlegt að í stað þess að á þingum ASÍ sé sífellt fjallað um sömu 

málin s.s. velferðarmál og húsnæðismál, yrði farið í naflaskoðun á innri málefnum 

verkalýðshreyfingarinnar. Vakti hún athygli þingsins á því að fyrir lægi nú frumvarp á 

Alþingi sem kvæði á um það að þeir frídagar sem um væri samið í kjarasamningum væru 

allir færðir að helgi. Skoraði hún á forystu ASÍ að grípa inn í málið og stöðva þetta. Að 

lokum skoraði hún á aðildarfélög ASÍ í ljósi komandi kjarasamningsviðræðna að hafa í huga 

það misrétti sem viðgangist um slysatryggingar á milli almenna og opinbera markaðarins 

og hún hafi vakið athygli á hér fyrr á þinginu. 

Þorsteinn Úlfar Björnsson, FTR, sagði það sína skoðun að það þyrfti að velta fyrir sér 

tungumálinu og orðum. Í tungumálinu væri innbyggður vandi sem snéri um það að ekki 

væri alltaf hægt að koma því í orð sem maður vildi segja. Hann kvað það sína skoðun að 

nauðsynlegt væri að koma núverandi stjórnvöldum frá. Þau hafi bannað orð eins og fáviti. 

Kvaðst hann þá velta fyrir sér hvað væri næst, yrðu jafnvel bannaðir draumar um réttlæti 

og betra líf. Sagði hann að skipta þurfi út tæknilegum óþjálum orðum út fyrir góð orð eins 

frelsi, jafnrétti og bræðralag, orð sem gagnist í kjarabaráttunni. Þau orð skilji stjórnvöld 

ekki enda hafi þar ekki stjórnað orðsins menn. Að lokum lýsti hann ánægju sinni með 
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þingið sem væri að ljúka, mikið af orðum hafi verið skrifuð niður og hvatti hann þá sem 

fengu það verkefni að vinna úr því að hafa það í huga að orð séu beittustu vopn 

verkalýðshreyfingarinnar. 

Páll Heiðar Magnússon, VM, kvaðst vilja lýsa stuðningi við yfirstandandi kjarabaráttu 

lækna og tónlistarkennara. Sagðist hann jafnframt vilja vekja athygli þingsins á því að 

hópur fólks ætlaði að hittast nú eftir þingið fyrir utan lögreglustöðina á Hverfisgötu til að 

mótmæla hríðskotabyssuvæðingu lögreglunnar. 

Kristjana Jónsdóttir, VR, kvaðst vilja vísa hugmynd til miðstjórnar þess efnis að 

fæðingarorlofsrétturinn væri réttur barnsins. Sagði hún það sína skoðun að öll börn eigi að 

fá réttinn til þess að vera heima í níu mánuði með foreldrum sínum, óháð því hvort þau 

eigi eitt eða tvö foreldri. 

 

Þingforseti þakkaði fyrir sig og lokaði mælendaskrá. 

 

Gylfi Arnbjörnsson, VR, sagði að stutta svarið við spurningu Óskars væri það að það hafi 

ekki verið neinn formannafundur á þessu ári en ASÍ gerði reglulega viðhorfskannanir. Sagði 

hann að um umrædda könnun hafi hann fjallað og rætt um á fundum með langflestum 

stjórnum og trúnaðarráðum aðildarfélaga. Sagði Gylfi að ekki hafi verið reynt að þagga 

neitt niður. Sérstakur hópur hafi m.a. verið að störfum á þinginu til að fjalla um innri 

málefni hreyfingarinnar. Að þessu loknu vildi Gylfi því næst þakka öllum sem hafi starfað 

á þinginu. Kvaðst hann jafnframt vilja þakka sérstaklega þeim sem væru að láta af 

trúnaðarstörfum, nefndi hann sérstaklega Úlfhildi Rögnvaldsdóttur sem væri að hætta í 

miðstjórn og Signýju Jóhannesdóttur sem væri að hætta sem varaforseti. 

Úlfhildur Rögnvaldsdóttir, FVSA, þakkaði fyrir sig og kvaðst vera hamingjusöm með það 

að láta af störfum eftir svona gott þing. 

Signý Jóhannesdóttir, StéttVest, þakkaði fyrir sig og þakkaði fráfarandi miðstjórn fyrir 

gott samstarf en vakti athygli á því að hún væri síður en svo hætt og að hún myndi sitja 

áfram í miðstjórn. 

 

Gylfi Arnbjörnsson, tók aftur orðið og hvatti þingfulltrúa til að klappa fyrir starfsfólki 

skrifstofu ASÍ fyrir gott starf á þinginu. Sagði Gylfi að þingið væri gott veganesti og leiðsögn 

fyrir komandi verkefni sem væru ærin. Það væri sína von að forystunni tækist að bera þá 

samstöðu og eindrægni sem hefði verið á þinginu inn í komandi baráttu. Að því loknu sleit 

Gylfi þessu 41. þingi ASÍ. 

 

41. þingi ASÍ lauk klukkan 17:15 
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Hafdís Bára Bjarnadóttir 

Hafdís Erla Kristinsdóttir 

Halldór Halldórsson 

Halldóra M Steinarsdóttir 

Hansína Halldóra Gísladóttir 

Harpa Hlín Haraldsdóttir 

Harpa Sævarsdóttir 

Helga Ingólfsdóttir 

Hjördís Jónsdóttir 

Ingibjörg H Hjartardóttir 

Ingibjörg Kristín Barðadóttir 

Ingibjörg Ósk Birgisdóttir 

Ingimar Þorsteinsson 
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Jóhann Bjarni Knútsson 

Jóhann Már Sigurbjörnsson 

Júlíana Pálsdóttir 

Kalla Björg Karlsdóttir 

Kristinn Örn Jóhannesson 

Kristín María Björnsdóttir 

Kristjana Þorbjörg Jónsdóttir 

Leo Smári Gunnarsson 

María Hafsteinsdóttir 

Ólafía Björk B Rafnsdóttir 

Ólafur Reimar Gunnarsson 

Óskar Guðmundsson 

Páll Örn Líndal 

Petrína Ragna Pétursdóttir 

Ragnar Þór Ingólfsson 

Rannveig Sigurðardóttir 

Selma Björk Grétarsdóttir 

Sesselja Jónsdóttir 

Sigríður Ásta Hallgrímsdóttir 

Sigríður Guðný Helgadóttir 

Sigrún Guðmundsdóttir 

Sigurður Sigfússon 

Snjólaug Einarsdóttir 

Stefanía Dröfn Egilsdóttir 

Stefán Árni Stefánsson 

Stefán Óli Sæbjörnsson 

Steinar Viktorsson 

Steinþór Ásgeirsson 

Svanhildur Ólöf Þórsteinsdóttir 

Sveinbjörn F Pétursson 

Valur Magnús Valtýsson 

Valva Árnadóttir 

Viðar Kristinsson 

Víglundur Þór Víglundsson 

Þorlákur Jóhannsson 

Þorsteinn Þórólfsson 

Þóra Guðbjörg Hallsdóttir 

Þóra Kristín Halldórsdóttir 

Þóra Skúladóttir Öfjörð 

Þórður Mar Sigurðsson 

Þórhildur Ragna Karlsdóttir 

Þröstur Ríkarðsson 

 

Verslunarmannafélag Suðurnesja 

Guðbrandur Einarsson 

Bryndís Kjartansdóttir 

Sveinbjörg Sigurðardóttir 

 

Stéttarfélag Vesturlands 

Einar Oddur Pálsson 

 

Framsýn - stéttarfélag 

Jóna Matthíasdóttir 

 

Verslunarmannafélag Skagafjarðar 

Hjörtur S Geirmundsson 

 

Félag verslunar-og skrifstofufólks 

Akureyri 

Anna María Elíasdóttir 

Eiður Stefánsson 

Sigríður Stefanía Stefánsdóttir 

Úlfhildur Rögnvaldsdóttir 

 

Verslunarmannafélag Suðurlands 

Guðmundur Gils Einarsson 

 

Verkalýðsfélag Vestfirðinga 

Finnur Magnússon 

 

AFL-Starfsgreinafélag 

Lars Jóhann Andrésson 

 

Rafiðnaðarsamband Íslands 

Félag ísl. símamanna 

Birna Dögg Granz 

Grétar Birkir Guðmundsson 

 

Félag ísl. rafvirkja 

Bjarni Þór Ólafsson 

Björn Ágúst Sigurjónsson 

Hermann Lúðvíksson 

Jens Heiðar Ragnarsson 

Jón Ingi Skúlason Öfjörð 

Sighvatur Daníel Sighvats 

Svanborg Hilmarsdóttir 

 

Félag rafeindavirkja 

Eyjólfur Ólafsson 

Kristján Þórður Snæbjarnarson 

Valgeir Jónasson 

 

Félag tæknifólks í rafiðnaði 

Jakob Tryggvason 

Páll Sveinn Guðmundsson 

Þorsteinn Úlfar Björnsson 

 

 



 
FUNDARGERÐ 41. þings ASÍ 2014   

 
47 

Rafiðnaðarfélag Suðurnesja 

Jón Óskar Gunnlaugsson 

 

Rafvirkjafélag Norðurlands 

Helgi Jónsson 

Félag rafiðnaðarmanna Suðurlandi 

Helgi Guðmundsson 

 

Félag sýningarstjóra kvikmyndahúsa 

Dagný Ósk Aradóttir Pind 

 

Samiðn, samband iðnfélaga 

 

BYGGIÐN – Félag byggingarmanna 

Finnbjörn A Hermannsson 

Heimir Þorleifur Kristinsson 

Kolbeinn Árnason 

Vilhjálmur Þór Grétarsson 

Félag iðn- og tæknigreina 

Ármann Ægir Magnússon 

Georg Óskar Ólafsson 

Heimir Björn Janusarson 

Helgi Ólafsson 

Hilmar Harðarson 

Ólafur Sævar Magnússon 

Sveinn Ingason 

Tryggvi Frímann Arnarson 

Vilhjálmur G Gunnarsson 

Þorsteinn G Kristmundsson 

 

 

Verkalýðsfélag Akraness 

Sigurður Guðjónsson 

Þingiðn 

Jónas Kristjánsson 

 

AFL-Starfsgreinafélag 

Sigurður Hólm Freysson 

 

Félag járniðnaðarmanna Ísafirði 

Ásmundur Ragnar Sveinsson 

 

Félag málmiðnaðarmanna Akureyri 

Jóhann Rúnar Sigurðsson 

Jóhann Valberg Jónsson 

 

Sjómannasamband Íslands 

 

Sjómannafélag Hafnarfjarðar 

Jón Rósant Þórarinsson 

 

Sjómanna- og vélstj.fél. Grindavíkur 

Birgir Mar Guðfinnsson 

Ingvi Örn Ingvason 

Steingrímur E Kjartansson 

 

Verkalýðsfélag Akraness 

Kristófer Jónsson 

 

Aldan stéttarfélag 

Ágúst Marinósson 

 

 

 

Sjómannafélag Eyjafjarðar 

Knútur Eiðsson 

Konráð Þorsteinn Alfreðsson 

Kristinn Sigurður Pálsson 

Sigurður Viðar Heimisson 

 

AFL-Starfsgreinafélag 

Grétar Ólafsson 

Stephen Róbert Johnson 

 

Sjómannafélag Ólafsfjarðar 

Ægir Ólafsson 

 

Sjómannafélagið Jötunn 

Valmundur Valmundsson 

Þorkell Árnason
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Starfsgreinasamband Íslands 

 

Efling-stéttarfélag 

Aðalbjörg J Jóhannesdóttir 

Aðalsteinn R Björnsson 

Bjarni Atlason 

Bjarni Bjarnason 

Einar Vignir Baldursson 

Elín Jónsdóttir 

Elínbjörg Magnúsdóttir 

Fanney Helga Friðriksdóttir 

Franz Arason 

Guðjón Ágúst Norðdahl 

Guðný Óskarsdóttir 

Halldór Valur Geirsson 

Harpa Ásgeirsdóttir 

Hólmfríður Vigdís Sævarsdóttir 

Hrönn Bjarnþórsdóttir 

Hörður Aðalsteinsson 

Ingibjörg Sigríður Árnadóttir 

Ingólfur Björgvin Jónsson 

Ingvar Vigur Halldórsson 

Jens Þorsteinsson 

Jóhann Ingvar Harðarson 

Jón Gústi Jónsson 

Kolbrún Eva Sigurðardóttir 

Kolfinna Ottósdóttir 

Kristbjörg B Guðjónsdóttir 

Kristinn Örn Barkarson 

Kristín Björnsdóttir 

Kristín Þorsteinsdóttir 

Kristján Benediktsson 

Kristrún Sigurðardóttir 

Ólafur Haraldsson 

Ragnar Ólason 

Sigurður Bessason 

Sigurey Agatha Ólafsdóttir 

Sigurlaug Brynjólfsdóttir 

Sigurrós Kristinsdóttir 

Snorri Ársælsson 

Stanislaw Bukowski 

Steinþór Ingi Þórsson 

Svanhildur Hauksdóttir 

Tryggvi Marteinsson 

Valgerður Jónsdóttir 

Þorsteinn M Kristjánsson 

Þóra Jónsdóttir 

Þóra Sigurbjörnsdóttir 

Þórður Ólafsson 

Þuríður Ingimundardóttir 

 

 

 

 

 

 

Verkalýðsfélagið Hlíf 

Eyþór Þormóður Árnason 

Halldóra Margrét Árnadóttir 

Kolbeinn Gunnarsson 

Lena Sædís Kristinsdóttir 

Linda Baldursdóttir 

 

Vl. og sjóm.fél. Keflavíkur og nágr. 

Fjóla Svavarsdóttir 

Jóhannes D Halldórsson 

Jón Rúnar Halldórsson 

Kristján G Gunnarsson 

Vigdís Sigurjónsdóttir 

 

Verkalýðsfélag Grindavíkur 

Magnús Már Jakobsson 

Vl. og sjóm.fél. Sandgerðis 

Magnús Sigfús Magnússon 

 

Verkalýðsfélag Akraness 

Guðrún Linda Helgadóttir 

Hafsteinn Þórisson 

Hafþór Pálsson 

Jóna Ágústa Adolfsdóttir 

Skúlína Hlíf Guðmundsdóttir 

Vilhjálmur E Birgisson 

 

Stéttarfélag Vesturlands 

Signý Jóhannesdóttir 

Sigurþór Óskar Ágústsson 

 

Stéttarfélagið Samstaða 

Ásgerður Pálsdóttir 

Aðalbjörg Valdimarsdóttir 

 

Verkalýðsfélag Snæfellinga 

Guðbjörg Jónsdóttir 

Sigurður A Guðmundsson 

 

Verkalýðsfélag Vestfirðinga 

Finnbogi Sveinbjörnsson 

Gunnhildur Björk Elíasdóttir 

Ólafur Baldursson 
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Aldan stéttarfélag 

Arna Dröfn Björnsdóttir 

Þórarinn Guðni Sverrisson 

Eining - Iðja 

Anna Júlíusdóttir 

Björn Snæbjörnsson 

Guðrún J Þorbjarnardóttir 

Hafdís Ósk Kristjánsdóttir 

Halldóra Hrönn Höskuldsdóttir 

Ingvar Kristjánsson 

Margrét Haukdal Marvinsdóttir 

Margrét Jónsdóttir 

Róbert Þorsteinsson 

Sigríður K Bjarkadóttir 

Sigríður Þórunn Jósepsdóttir 

 

Framsýn - stéttarfélag 

Aðalsteinn Árni Baldursson 

Ósk Helgadóttir 

Torfi Aðalsteinsson 

 

Verkalýðsfélag Þórshafnar 

Líney sigurðardóttir 

 

AFL-Starfsgreinafélag 

Birkir Snær Guðjónsson 

Hjördís Þóra Sigurþórsdóttir 

Kristján Magnússon 

Kristrún Björg Gunnarsdóttir 

Óðinn Ómarsson 

Reynir Arnórsson 

Rúnar Gunnarsson 

Sigríður Dóra Sverrisdóttir 

Steinunn Zoéga 

Sverrir Mar Albertsson 

 

Drífandi stéttarfélag 

Arnar G Hjaltalín 

Guðný Óskarsdóttir 

 

Verkalýðsfélag Suðurlands 

Eiríkur Tryggvi Ástþórsson 

Már Guðnason 

 

Báran, stéttarfélag 

Halldóra Sigríður Sveinsdóttir 

Kristbjörn Hjalti Tómasson 

Örn Bragi Tryggvason 

 

Vl. Og sjóm.fél. Bolungarvíkur 

Lárus Benediktsson 

 

ASÍ – UNG 

 

Einar Magnús Einarsson 

Eiríkur Þór Theódórsson 

Eva Hrund Aðalbjarnardóttir 

Freydís Ösp Leifsdóttir 

Friðrik Guðni Óskarsson 

Guðni Gunnarsson 

Ingólfur Björgvin Jónsson 

Linda Rós Reynisdóttir 

Unnur Rán Reynisdóttir  

 

Miðstjórn ASÍ 

 

Sævar Gunnarsson
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BREYTINGAR Á ÞINGFULLTRÚUM FRÁ 17. - 24. OKTÓBER 2014 
Bein aðild að ASÍ 

VM - Félag vélstjóra og málmtæknimanna  

Friðrik Ragnar Eggertsson   Aðalmaður Forfallaðist 

Guðmundur H Þórarinsson   Aðalmaður Forfallaðist 

Marteinn S Karlsson    Varamaður Mætir 

Örn Friðriksson    Aðalmaður Forfallaðist 

MATVÍS  

Gígja Magnúsdóttir    Aðalmaður Forfallaðist 

Þorsteinn Ómar Gunnarsson  Varamaður Mætir 

Flugfreyjufélag Íslands  

Sturla Óskar Bragason   Aðalmaður Forfallaðist 

Mjólkurfræðingafélag Íslands  

Kristján Rudolf Larsen   Varamaður Forfallaðist 

Markús Betúel Jósefsson   Aðalmaður Forfallaðist 

Félag Leiðsögumanna 

Örvar Mál Kristinsson   Aðalmaður Forfallaðist 

Kári Jónasson     Varamaður Mætir 

Landssamband íslenskra verzlunarmanna 

VR  

Anna Bryndís Hendriksdóttir   Aðalmaður Forfallaðist 

Auður Búadóttir    Varamaður Mætir 

Árdís Birgisdóttir    Varamaður Mætir 

Árni Leósson     Varamaður Mætir 

Árni Svanur Guðbjörnsson   Aðalmaður Forfallaðist 

Benedikt Ólafsson    Varamaður Mætir 

Birgir Már Guðmundsson   Aðalmaður Forfallaðist 

Björn Halldór Björnsson   Varamaður Mætir 

Ellen Rós Baldvinsdóttir   Varamaður Mætir 

Emil Gústafsson    Varamaður Mætir 

Hafdís Bára Bjarnadóttir   Aðalmaður Forfallaðist 

Hafdís Erla Kristinsdóttir   Aðalmaður Forfallaðist 

Halldóra M Steinarsdóttir   Aðalmaður Forfallaðist 

Ingibjörg H Hjartardóttir   Aðalmaður Forfallaðist 

Ingibjörg Hrund Þráinsdóttir   Varamaður Mætir  

Jakob Þór Einarsson    Varamaður Mætir 

Júnía Þorkelsdóttir    Varamaður Mætir 

Pálmi Viðar Harðarson   Varamaður Mætir 

Sesselja Jónsdóttir    Aðalmaður Forfallaðist 

Sigríður Ásta Hallgrímsdóttir  Aðalmaður Forfallaðist 

Stefán Óli Sæbjörnsson   Aðalmaður Forfallaðist 

Stefán Sveinbjörnsson   Varamaður Mætir 

Steinunn Böðvarsdóttir   Varamaður Mætir 

Steinþór Ásgeirsson    Aðalmaður Forfallaðist 

Sveinbjörn F Pétursson   Aðalmaður Forfallaðist 

Viðar Ingason     Varamaður Mætir 

Viðar Kristinsson    Aðalmaður Forfallaðist 

Þorgerður Jóhannsdóttir   Varamaður Mætir 

Þorlákur Jóhannsson    Aðalmaður Forfallaðist 
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Þórður Mar Sigurðsson   Aðalmaður Forfallaðist 

AFL-Starfsgreinafélag  

Helga Guðrún Hinriksdóttir   Varamaður Forfallaðist 

Lars Jóhann Andrésson   Aðalmaður Forfallaðist 

Rafiðnaðarsamband Íslands 

Félag ísl. rafvirkja  

Sighvatur Daníel Sighvats   Aðalmaður Forfallaðist 

Félag rafeindavirkja  

Björn Eysteinsson    Varamaður Mætir   

Eyjólfur Ólafsson    Aðalmaður Forfallaðist 

  

Samiðn, samband iðnfélaga 

BYGGIÐN - Félag byggingamanna  

Jóhann Óskar Jóhannesson   Varamaður Mætir 

Kolbeinn Árnason    Aðalmaður Forfallaðist 

Félag iðn- og tæknigreina  

Andrés Haukur Hreinsson   Aðalmaður Mætir 

Ólafur Kristinn Hafsteinsson   Aðalmaður Mætir 

Sveinn Jónsson    Aðalmaður Mætir 

Félag járniðnaðarmanna Ísafirði  

Ásmundur Ragnar Sveinsson  Aðalmaður Forfallaðist 

Halldór Óli Hjálmarsson   Varamaður Forfallaðist 

Sjómannasamband Íslands 

Verkalýðsfélag Akraness  

Kristófer Jónsson    Aðalmaður Forfallaðist 

Sjómannafélag Eyjafjarðar  

Sigurður Viðar Heimisson   Aðalmaður Forfallaðist 

Sjómannafélagið Jötunn  

Þorkell Árnason    Aðalmaður Forfallaðist 

Starfsgreinasamband Íslands 

Efling, stéttarfélag  

Aðalsteinn D Stefánsson   Varamaður Mætir 

Bjarni Atlason     Aðalmaður Forfallaðist 

Eggert Gunnarsson    Varamaður Mætir 

Einar Vignir Baldursson   Aðalmaður Forfallaðist 

Einar Ögmundsson    Aðalmaður Mætir 

Franz Arason     Aðalmaður Forfallaðist 

Guðmundur Þ Jónsson   Varamaður Mætir 

Guðrún Sigríður Stefánsdóttir  Varamaður Forfallaðist 

Gurli M Geirsson    Varamaður Mætir 

Halldór Valur Geirsson   Aðalmaður Forfallaðist 

Hörður Aðalsteinsson   Aðalmaður Forfallaðist 

Jón Gústi Jónsson    Aðalmaður Forfallaðist 

Jónína Sigurðardóttir    Varamaður Mætir 

Kristinn Örn Barkarson   Aðalmaður Forfallaðist 

Kristín Þorsteinsdóttir   Aðalmaður Forfallaðist 
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Lilja Eiríksdóttir    Varamaður Mætir 

Magnús Jakobsson    Varamaður Mætir 

Ragna S Sveinbjörnsdóttir   Varamaður Mætir 

Rannveig H Gunnlaugsdóttir   Varamaður Mætir 

Ruth Jóhanna Arelíusdóttir   Varamaður Mætir 

Sigfús Freyr Þorvaldsson   Varamaður Forfallaðist 

Sigríður E Hafsteinsdóttir   Varamaður Mætir 

Sigríður G. Halldórsdóttir   Varamaður Forfallaðist 

Snorri Ársælsson    Aðalmaður Forfallaðist 

Stanislaw Bukowski    Aðalmaður Forfallaðist 

Svanhildur Hauksdóttir   Aðalmaður Forfallaðist 

Sædís Laguna Tangolamos   Varamaður  Forfallaðist 

Valgerður Jónsdóttir    Aðalmaður Forfallaðist 

Viðar Ottesen     Varamaður Mætir 

Þóra Sigurbjörnsdóttir   Aðalmaður Forfallaðist 

Þórður Oddsson    Varamaður Mætir 

Vl. og sjóm.fél. Keflavíkur og nágr.  

Jón Rúnar Halldórsson   Aðalmaður Forfallaðist 

Kristján G Gunnarsson   Aðalmaður Forfallaðist 

Kristrún Jónsdóttir    Varamaður Mætir 

Steingerður Hermannsdóttir   Varamaður Mætir 

Stéttarfélagið Samstaða  

Aðalbjörg Valdimarsdóttir   Aðalmaður Forfallaðist 

Baldvin S Baldvinsson   Varamaður Mætir 

Verkalýðsfélag Þórshafnar  

Kristín Kristjánsdóttir   Varamaður Forfallaðist 

Líney Sigurðardóttir    Aðalmaður Forfallaðist 

AFL-Starfsgreinafélag  

Katrín Soffía Guðmundsdóttir  Varamaður Mætir 

Óðinn Ómarsson    Aðalmaður Forfallaðist 

Verkalýðsfélag Suðurlands  

Eiríkur Tryggvi Ástþórsson   Aðalmaður Forfallaðist 

Guðrún Elín Pálsdóttir           Varamaður Mætir 

ASÍ - UNG  

Einar Magnús Einarsson   Aðalmaður Forfallaðist 

Eva Hrund Aðalbjarnardóttir   Aðalmaður Forfallaðist 

Freydís Ösp Leifsdóttir   Aðalmaður Forfallaðist 

Ingólfur Björgvin Jónsson   Aðalmaður Forfallaðist 

Unnur Rán Reynisdóttir   Aðalmaður Forfallaðist 

 


