
 
 
Forsetabréf - Að deila byrðum af sanngirni 
Á undanförnum vikum hafa forystumenn heildarsamtaka á vinnumarkaði fjallað ítarlega um 
mikilvægi þess að bæta samskipti við gerð kjarasamninga. Bæði á milli samningsaðila en einnig 
samskipti vinnumarkaðar við stjórnvöld við mótun og framkvæmd stefnunnar í efnahags- og 
peningamálum. Eins og oft vill verða, er deilt um það hver beri ábyrgð á undirliggjandi ólgu og 
óstöðugleika, sem verið hefur landlægur hér á landi. Stjórnmálamenn hafa gjarnan gagnrýnt 
vinnumarkaðinn fyrir ,,óraunhæfa‘‘ kjarasamninga og talið þá rót vandans. Verkalýðshreyfingin 
hefur á móti bent á að tilfinnanlegur skortur á öguðum vinnubrögðum við stjórn efnahagsmála, 
einkum ríkisfjármála, hafi ítrekað magnað hér upp hagsveiflur þannig að til ofþenslu hefur 
komið. Við þær aðstæður, þar sem skortur á vinnuafli hefur leitt til mikils launaskriðs, hefur 
skapast mikill ójöfnuður í hagkerfinu. Seðlabanki Íslands hefur gjarnan verið skilinn einn eftir 
með raunverulega ábyrgð á hagstjórninni, en tæki hans leiða til mikilla vaxta- og gengishækkana, 
sem auka gjarnan á innri ójöfnuð og endar iðulega með einhvers konar hruni gjaldmiðilsins, 
verðbólguskoti og rýrnun kaupmáttar.  Nú eru teikn verið á lofti um að hætta af þessu tagi geti 
verið framundan.Viðvörunarljósin eru víða farin að blikka. Nú þarf að vinna gegn einkennum 
ofþenslu í hagkerfinu. Samtímis er mikilvægt að hafa það í huga, hvernig byrðum hagstjórnar 
verður deilt í þessu litla samfélagi okkar. Það þarf að gera af sanngirni.  
 
Það er engin launung á því að með nýgerðu rammasamkomulagi á vinnumarkaði, um að hefja 
vinnu að mótun nýs samningalíkans, vildu heildarsamtökin freista þess að rjúfa þennan vítahring 
og leggja fyrrgreindan ágreining til hliðar. Það hefur verið skýr afstaða ASÍ og allra fulltrúa 
verkalýðshreyfingarinnar í þessum viðræðum að ef okkur á að takast að ná landi í þessari vinnu  
sé óhjákvæmilegt að endurskoða einnig samskipti vinnumarkaðarins við stjórnvöld óháð því 
hvaða flokkar skipa ríkisstjórn hverju sinni.  Í þessu sambandi er mikilvægt að árétta að málið 
snýst ekki einungis um efnahagslegan stöðugleika heldur einnig um félagslegan stöðugleika og 
að sátt ríki í samfélaginu. Því var það áréttað í 4. lið rammasamkomulagsins að unnið verði 
sameiginlega að því að tryggja félagslegan stöðugleika og víðtæka sátt um forgangsröðun í 
velferðarmálum. Til þess að launafólk geti axlað frekari ábyrgð á efnahagslegum stöðugleika 
verður það að geta treyst því að það búi við nægjanlegt og viðunandi öryggi í formi 
heilbrigðiskerfis, menntakerfis og framfærslu þegar á reynir í formi atvinnuleysisbóta, 
fæðingarorlofs eða lífeyris frá almannatryggingum í bland við réttindi þess í lífeyrissjóðum.  
 
ASÍ gagnrýndi ríkisstjórnina harðlega þegar frumvarp til fjárlaga var kynnt fyrr í haust fyrir rangar 
áherslur þar sem mikil byrði var lögð á sjúka, aldraða og öryrkja með miklu aðhaldi á sama tíma 
og gefið væri í á öðrum sviðum. Nú þegar niðurstöður kjarasamninga liggja meira og minna fyrir, 



þar sem samið hefur verið um mun meiri launahækkanir en um samdist í vor, er ljóst að 
ríkisstjórnin verður að endurskoða þessa röngu forgangsröðun. Það gengur ekki að láta 
fátækasta fólkið í landinu og þá sem þurfa á þjónustu heilbrigðiskerfisins að halda bera þyngstu 
byrðarnar.  Með úrskurði Gerðardóms vegna háskólamanna og hjúkrunarfræðinga og í kjölfar 
þess ákvörðun Kjararáðs vegna þingmanna og æðstu embættismanna liggur kjarastefna 
stjórnvalda endanlega fyrir. Ég skora því á Alþingi að leiðrétta kjör aldraðra, öryrkja og 
atvinnulausra bæði á þessu ári og því næsta með sambærilegum hætti. Jafnframt verður Alþingi 
að tryggja að heilbrigðiskerfið fái fjárveitingar í samræmi við niðurstöðu bæði Gerðardóms og 
þeirra kjarasamninga sem samninganefnd ríkisins hefur gert og koma þannig í veg fyrir 
fyrirsjáanlega skerðingu á þjónustu heilbrigðiskerfsins. Hér eru stjórnvöld að grafa undan 
viðleitni aðila vinnumarkaðarins til að stuðla að meiri sátt og samstöðu með því að skapa 
launafólki mikið óöryggi og verulegan tilkostnað sem það getur ekki mætt með öðrum hætti en 
beina þeirri kröfu að fyrirtækjunum í landinu. Það verður engin sátt til á vinnumarkaði um þessa 
framtíðarsýn. 
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