
 

 

Greinargerð samninganefndar ASÍ vegna frestunar á endurskoðun kjarasamninga 

Forsenduákvæðið nú ólíkt fyrri ákvæðum 

Verkalýðshreyfingin hefur á undanförnum tveimur áratugum gert kjarasamninga til lengri tíma og varið 
markmið þeirra með skýrum forsendum. Gildandi samningur er í raun samningur til eins árs sem getur 
að uppfylltum ákveðnum skilyrðum framlengst í þriggja ára samning. Þannig hefði samningurinn 
framlengst sjálfkrafa til 30. nóvember 2010 ef samningsforsendur hefðu staðist skoðun nú í febrúar.  

Forsendur gildandi kjarasamninga 

Samningsforsendurnar eru tvær: 

1. Annars vegar þarf kaupmáttur launa á almennum vinnumarkaði að hafa haldist eða aukist á 
samningstímanum (tímabilinu janúar 2008 – desember 2008) samkvæmt launavísitölu Hagstofu 
Íslands. 

2. Hins vegar þarf verðbólgan að hafa farið lækkandi. Með lækkandi verðbólgu er átt við að verðbólgan 
innan ársins 2008 þ.e. 12 mánaða verðbólgan í desember 2008 sé lægri en 5,5%. Ennfremur að 
verðbólgan á 6 mánaða tímabilinu ágúst 2008 – janúar 2009 sé innan við 3,8%, miðað við árshraða. 

Ekki þarf að hafa mörg orð um að báðar forsendurnar eru löngu brostnar. Við þær aðstæður lá fyrir 
samningsaðilum að leita samkomulags um viðbrögð. Næðist slíkt samkomulag er mögulegt að 
framlengja samningnum, en ef ekki getur hvor aðili um sig tilkynnt hinum að ekki komi til framlengingar 
samningsins og fellur hann þá úr gildi frá lokum febrúar. 

 

Hætt á að SA segði upp samningum 

Samtök Atvinnulífsins hafa í ljósi alvarlegrar stöðu í efnahagslífinu og vaxandi atvinnuleysis, tilkynnt að 
þau treysti sér ekki til þess að standa við launalið kjarasamninganna á þeim dagsetningum sem um var 
samið. Til að komast hjá uppsögn kjarasamninga hafa samtökin jafnframt óskað eftir því við ASÍ að 
umsömdum launahækkunum verði frestað fram eftir þessu ári og því næsta, en þó þannig að þær komi 
til framkvæmda fyrri lok samningstímans.  



Óvíst er hvernig atvinnurekendur hefðu brugðist við ef verkalýðshreyfingin hefði hafnað óskinni. Ljóst er 
að sterkar raddir voru innan SA fyrir því að atvinnurekendur segðu sig frá samningnum en til þess hafa 
þeir skýran rétt samkvæmt forsenduákvæðinu.  Fyrir lá að SA hefði gert skoðanakönnun innan sinna 
raða um hvað bæri að gera hefði slík staða komið upp. Taldi samninganefnd ASÍ afar líklegt að til 
uppsagnar hefði komið, þar sem fyrir liggur að fyrirtækin treysti sér ekki að verða við þessum 
hækkunum. Launahækkanir eru því langt frá því að vera í hendi. 

 

Mikilvægt að samningarnir fari ekki í sundur nú 

Komi til þess að samninganefnd SA eða ASÍ nái ekki samkomulagi um viðbrögð við brostnum forsendum 
og SA tilkynni að ekki komi til framlengingar er hætt við að samningar dragist mjög á langinn og mikilvæg 
verðmæti glatast úr samningnum. Ólíklegt er að við slíkar aðstæður yrði samið um sambærilegar 
taxtahækkanir og eru í núgildandi samningum. Ekki má gleyma því, að takist okkur að halda í þær 
launahækkanir sem í kjarasamningnum eru, þó að á seinni dagsetningum sé, munu launataxtar á 
almennum vinnumarkaði hækka um samtals kr. 20.000 hjá verkafólki og kr. 28.000 hjá iðnaðarmönnum. 
Þær taxtahækkanir eru mikilvægar þar sem þær styrkja öryggisnetið hjá þeim sem eru á markaðslaunum 
og yrðu mikil kjarabót fyrir þá sem eru á taxtalaunum. Gangi þetta eftir mun kaupmáttur 
lágmarkskauptaxtanna hafa hækkað um tæp 4% hjá iðnaðarmönnum og rúm 8% hjá verkafólki, á 
samningstímanum (frá febrúar 2008 til nóvember 2010), m.v. verðbólguspár. Einnig myndi glatast 
orlofsávinnsla í mörgum samningum en með nýju orlofsári átti að hefjast ávinnsla á viðbótar orlofsdegi 
fyrir marga. Færu samningar í sundur yrði ekkert af þeirri lengingu orlofs. 

Takist okkur að verja þessi verðmæti væri það ekki lítill ávinningur í ljósi þess að við göngum nú í gegnum 
mestu efnahagsþrengingar í áratugi. 

 

Rök fyrir frestun endurskoðunar 

Formenn allra aðildarsamtaka ASÍ hafa fundað tvívegis um það hvernig bregðast eigi við ósk 
atvinnurekenda. Rætt hefur verið um þann möguleika að fresta endurskoðunar‐ og framlengingarákvæði 
kjarasamninganna til loka júní. Ríkur vilji var af hálfu bæði samninganefndar ASÍ og formanna 
aðildarfélaganna til þess að viðhafa lýðræðisleg vinnubrögð við ákvörðun um mögulega frestun og gera 
það í nánu samráði við okkar félagsmenn. Því var ákveðið á fyrri fundi formannanna þann 22. janúar s.l. 
að hvert félag fyrir sig kannaði vilja sinna félagsmanna fyrir mögulegri frestun með þeim aðferðum sem 
stjórn viðkomandi félags vildi viðhafa. Þannig yrði tryggt að vilji félagsmannanna í einstökum félögum 
kæmi skýrt fram. Þannig gátu félögin efnt til allsherjaratkvæðagreiðslu, haldið félagsfund, 
vinnustaðafundi eða fundað með samninganefndum, eða stjórn og trúnaðarráði eða öllum 
trúnaðarmönnum. Á síðari fundinum, þann 16. febrúar, gerðu formennirnir síðan grein fyrir afstöðu 
sinna félagsmanna. Fram kom að fulltrúar félaga með yfir 90% þeirra félagsmanna sem starfa eftir 
þessum samningum töldu rétt að fresta endurskoðun til júníloka. Niðurstaða fundarins var því afgerandi. 



Rökin fyrir slíkri frestun eru eftirfarandi: 

1. Hafni samninganefnd ASÍ beiðni Samtaka atvinnulífsins um meiri sveigjanleika um dagsetningar 
launabreytinga eru verulegar líkur á að samningum verði sagt upp og þau verðmæti sem í þeim eru 
glatist. 

2. Komi til launahækkana nú er hætt við að í markaðslaunaumhverfinu verði laun lækkuð á móti þannig 
að ekkert verði úr hækkununum. Í taxtalaunaumhverfinu er hætt við að launahækkunum verði mætt 
með frekari uppsögnum eða þrýsta á fólk að fara í hlutastörf. Með frestun á hækkunum eru meiri 
líkur á því að atvinnulífið geti fjárhagslega staðið við þessar hækkanir og þær því raunverulega komið 
til framkvæmda hjá okkar fólki. 

3. Óheppilegt er að loka endurskoðun kjarasamninga í því erfiða ástandi sem við erum í núna án 
aðkomu ríkisstjórnar. Núverandi ríkisstjórn er minnihlutastjórn sem situr aðeins í fáar vikur fram að 
kosningum. Ný ríkisstjórn sem mynduð verður eftir kosningar mun þurfa að taka á þeim 
vandamálum sem blasa við í efnahagsmálum og ríkisfjármálum. Sú ríkistjórn mun einnig hafa umboð 
til þess að ganga til viðræðna við aðila vinnumarkaðarins um þau úrlausnarefni sem við blasa. Því er 
mikilvægt að verkalýðshreyfingin geti rætt við nýja ríkisstjórn í tengslum við endurskoðun 
kjarasamninganna en allar líkur eru á að sú ríkisstjórn grípi til ráðstafana sem hafi áhrif á 
vinnumarkaðinn, hag heimilanna og velferðarkerfið. Því er heppilegra að bíða með endurskoðun 
samninga þar til eftir kosningar.  
 
 

Samkomulag um breytingar á kjarasamningum milli aðildarfélaga ASÍ og SA 
Með samkomulagi sem undirritað var 25. febrúar var endurskoðunar‐ og framlengingarákvæði samninga 
aðila frestað og skal vera lokið eigi síðar en fyrir lok júní 2009. Takist samkomulag um framlengingu, skal 
samhliða liggja fyrir ákvörðun um tímasetningu umsaminna launabreytinga. 

Þrátt fyrir frestun er í samkomulaginu ákvæði um að lágmarkstekjutrygging hækki í 157 þúsund kr. 1. 
mars 2009 og önnur ákvæði samninganna koma til framkvæmda, m.a. lenging orlofs.  

Samkomulagi aðila fylgir yfirlýsing með áherslum samningsaðila í tengslum við frestun 
endurskoðunarinnar. Þar kemur m.a. fram að samningsaðilar telja frestunina mikilvægan þátt í því 
endurreisnarstarfi sem við blasir en meira þurfi að koma til. Bent er á að á næstu dögum og vikum þurfi 
að grípa til margvíslegra aðgerða til þess að verja hag heimilanna og fjölga störfum. 


