
 

 

Forsetabréf – Samningalíkan og samfélagsgerð 

Undanfarin ár hafa forystumenn heildarsamtaka launafólks og atvinnurekenda á Íslandi setið á rökstólum 
um mótun nýs samningalíkans við gerð kjarasamninga. Í þessu sambandi hefur m.a. verið leitað hófanna 
hjá kollegum okkar á Norðurlöndunum og þeirra aðferðafræði við gerð kjarasamninga skoðuð. Engin 
launung er á því að þar ríkir meiri sátt um skipan þessara mála og það sem meira er, þeir hafa náð mun 
betri árangri í að bæta kaupmátt, einkum lágtekjuhópa og halda verðbólgu og vöxtum lágum. Félagar 
okkar á Norðurlöndunum telja meginástæðu þessarar velgengni vera það rótgróna samhengi sem er 
annars vegar á milli samningalíkansins á vinnumarkaði og hins vegar skýrar verkaskiptingar milli aðila 
vinnumarkaðar, stjórnvalda og seðlabanka þegar kemur að hagstjórninni. Samningalíkanið hvílir á 
sameiginlegum skilningi á því að launafólki og almenningi sé tryggður aðgangur að öflugu og skilvirku 
velferðarkerfi. 

Grundvöllur viðræðna um launabreytingar á hinum Norðurlöndunum er að launahækkanir mega ekki raska 
samkeppnisstöðu útflutnings- og samkeppnisgreina á þá vegu að raungengi verði of hátt og viðskiptahalli 
of mikill. Því hefjast viðræður á almennum vinnumarkaði hjá þessum aðilum, þeir semja fyrstir og móta 
það svigrúm sem er til launahækkana. Önnur stéttarfélög semja um sín mál innan þessa svigrúms. Yfirleitt 
er samið til tveggja ára í senn. Opinberi vinnumarkaðurinn semur ári síðar á sama grundvelli en fær einnig 
notið launaskriðs á almennum vinnumarkaði að frádregnum áhrifum stofnanasamninga og að teknu tilliti til 
framlaga atvinnurekenda til lífeyrissjóða. Það loforð nær einnig til taxtalaunahópa á almennum 
vinnumarkaði. Þannig er tryggt að engin er skilin eftir. 

Ef okkur á að takast að ná saman um nýtt samningalíkan á vinnumarkaði er óhjákvæmilegt að ræða 
einnig hina pólitísku stöðu og samskipti vinnumarkaðarins við stjórnvöld, því það er tilgangslaust að búa til 
nýtt samningalíkan ef hegðun og framganga stjórnmálaflokkanna hér á landi verður óbreytt. Síendurteknar 
deilur um efndir þeirra fyrirheita sem stjórnvöld gefa við gerð kjarasamninga eða inngrip þeirra í mikilvæg 
réttindi á vinnumarkaði á borð við atvinnuleysistryggingar, fæðingarorlof eða ábyrgð á vangreiðslu launa 
við gjaldþrot verða að heyra sögunni til. Það er skilyrði að traust og trúnaður ríki milli helstu þátttakenda 
um samstarfið. 

Það hefur háð okkur hér á landi þegar menn hafa rætt tilraunir í þessa átt að einstaka hópar hafa yfirleitt 
talið sig þurfa að lyfta sínum kjörum um tugi prósenta áður en farið yrði inn í nýtt samningalíkan.  

Það er ekki ástæða til þess að rekja þá sögu hér, en hún náði vissum hápunkti í úrskurði gerðardóms 
vegna kjaradeilu háskólamanna hjá ríkinu og hjúkrunarfræðinga í sumar. Með skírskotun í  þá 
kjarasamninga sem ríki og sveitarfélög hafa verið að gera sl. mánuði og misseri úrskurðaði gerðardómur 
hjúkrunarfræðingum launahækkun sem slær nokkuð nærri 30% launahækkun á næstu þremur árum og 
hafnaði beinlínis að kjarasamningar aðildarfélaga ASÍ væru eitthvert viðmið gagnvart þessum hópum. 
Aðrir hópar hjá ríkinu og sveitarfélögunum hafa gert kröfu um sambærilegar launahækkanir, og er þegar 
komin í gang atkvæðagreiðsla um verkföll m.a. á spítölum landsins í þriðja sinn á árinu. 

Þessi staða er auðvitað grafalvarleg og verður ekki séð fyrir endann á atburðarásinni. Stöðugt koma nýir 
hópar sem gera tilkall til sanngjarnra leiðréttinga og stutt er í að þeir hópar sem lögðu af stað fyrir nokkrum 
mánuðum banki aftur upp á með kröfur um frekari leiðréttingar.  

Í þeirri viðleitni að stöðva þessa hringrás, áður en í óefni verður komið, hafa forystumenn heildarsamtaka á 
vinnumarkaði reynt að ná samstöðu um ramma að þróun kjaramála á næstu árum. Byggt á reynslu félaga 



okkar á Norðurlöndunum er nokkuð almennur skilningur á meginútlínum slíks samningalíkans en vandinn 
er að feta sig frá núverandi stöðu og inn í þessa framtíðsýn. Þau atriði sem sögulega séð hafa verið 
bitbein á milli almenna og opinbera vinnumarkaðarins eru annars vegar ólík lífeyriskerfi og hins vegar áhrif 
launaskriðs á kjör opinberra starfsmanna. Því verður nýtt samningalíkan að takast á við úrlausn þessara 
ágreiningsefna ef einhver sátt á að vera um niðurstöðuna. Á hinum Norðurlöndunum reyndist lausnin vera 
að jafna lífeyrisréttindin og tryggja opinberum starfsmönnum sambærilega launaþróun að teknu tilliti til 
launaskriðs, en að samanburður kjaraþróunar yrði á grundvelli þess að taka tillit til allra launa- og 
kjaraþátta en ekki bara beinna launa. Það er mikilvægt að til að skapa slíku líkani trúverðugleika. Það 
verður að koma í veg fyrir að ,,höfrungahlaupið‘‘ færist af beinum launum yfir á duldar greiðslur eða 
óbeinar greiðslur á borð við lífeyrisréttindi.  
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