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Umgjörð kjarasamninga og efnahagslegur stöðugleiki á Íslandi 

 

Minnisblað ASÍ og SA til ríkisstjórnarinnar – mars 2015 
Mikill óstöðugleiki hefur einkennt íslenskt efnahagsumhverfi um áratuga skeið. Óstöðugleikinn dregur 

úr skilvirkni efnahagslífsins og lífskjör þjóðarinnar dragast aftur úr öðrum ríkjum. 

Vafalaust er mörgu um að kenna hversu illa íslendingum hefur gengið að tryggja með varanlegri hætti 

meiri stöðugleika í þróun efnahagsmála. Ef það á að takast þá verða stjórnmálin og vinnumarkaðurinn 

í samstarfi við Seðlabankann að taka höndum saman og endurskoða hlutverk og hlutverkaskiptingu 

varðandi þróun lykilþátta efnahagsmála. Mikinn efnahagslegan óstöðugleika má að hluta til rekja til 

þess að ekki hefur tekist að skapa hér þverpólitíska sátt milli stjórnmálaflokkanna um megináherslur í 

stjórn efnahagsmála, hvorki ríkisfjármála né peningamála. Ósamræmi í stjórn þessara mála hefur 

iðulega leitt til hækkunar á raungengi íslensku krónunnar, sem endurspeglar hagfræðilegt 

orsakasamhengi vaxta og gengis, þannig að það verður ekki í neinu samræmi við undirliggjandi 

aðstæður í útflutnings- eða samkeppnisgreinum. Afleiðingin er iðulega mikill viðskiptahalli og 

skuldasöfnun í útlöndum, sem á endanum hefur kallað á mikla og harða gengisaðlögun krónunnar, með 

tilheyrandi verðbólguskoti og lækkun raunlauna.  

Aðilar vinnumarkaðar hafa haft það sem meginstefnu síðan árið 1990, þegar hér tókst að skapa breiða 

sátt um breytta skipan þessara mála, að gera kjarasamninga á þeim forsendum að almennar 

launahækkanir séu í samræmi við langtímamarkmið um stöðugleika. Þrátt fyrir þessa viðleitni 

samningaaðila, hefur ekki tekist að skapa nægjanlegt samhengi milli undirliggjandi aðstæðna í 

efnahagskerfinu og launaþróunar á vinnumarkaði sem birtist m.a. með launaskriði. Slíkt hefur síðan 

áhrif á mótun krafna við gerð kjarasamninga, því launaskriðið ( sem efnahagsleg innistæða til lengri 

tíma litið er ekki fyrir hendi ) hefur iðulega leitt til mikillar mismununar í launaþróun einstakra hópa.  

Ef rýnt er í þróun þessara mála á Norðurlöndunum er ljóst að þeim hefur tekist mun betur til en okkur.  

Ef litið er til bæði til réttlátrar skiptingar þjóðarkökunnar og þróunar kaupmáttar yfir tíma er ljóst að 

þó hækkun kaupmáttar milli ára sé á bilinu 0-2% á ári hefur tekist að forðast alvarlegar dýfur þannig að 

á síðustu 30-35 árum hefur kaupmáttur aukist um 40-50%. Norræna samfélagsmódelið hefur aftur og 

aftur sýnt að það getur betur glímt við bæði uppsveiflu og samdrátt en önnur lönd. Geta litlu opnu 

norrænu markaðshagkerfanna til að sameina jöfnuð og hagkvæmni tengist samspili þeirra þriggja 

stoða, sem saman mynda það þríeyki sem einkennir norræna samfélagsmódelið. Þessar stoðir eru skýr 

og ábyrg hagstjórn, umfangsmikið velferðarkerfi og vel skipulagður vinnumarkaður. 

Árangur á Norðurlöndum er þannig til fyrirmyndar. Þar byggja allir kjarasamningar á svigrúmi 

útflutnings- og samkeppnisgreina til launabreytinga á hverjum tíma. Áhersla á að standa vörð um 

samkeppnisstöðu útflutnings- og samkeppnisgreina við gerð kjarasamninga er ekki ný af nálinni, en 

hefur verið formfest með samkomulagi heildarsamtaka aðila vinnumarkaðar. Sumstaðar hefur slíku 

samkomulagi verið fylgt eftir með breytinum á lögum um ríkissáttasemjara en annars staðar hefur verið 

gert samkomulag milli samningsaðila um að túlka gildandi ákvæði með rýmri hætti en áður hafði verið 

gert eða með gerð rammasamkomulags um samskipti (hovedaftale).  Reynsla Norðurlandanna af 

þessum breytingum hefur verið góð og glíman við víxlverkun gengisfellinga og verðbólgu hefur verið 

árangursrík og lífskjör batnað jafnt og þétt á undanförnum tveimur til þremur áratugum.  
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Ljóst er að ef hér á að takast að feta í fótspor annarra Norðurlanda og bæta vinnubrögð við gerð 

kjarasamninga og viðhalda efnahagslegum stöðugleika þurfa að fara saman aðgerðir til að bæta 

íslenska vinnumarkaðslíkanið og breytingar á mótun efnahags- og velferðarstefnunnar 

Mikilvægar úrbætur á íslenska vinnumarkaðslíkaninu felast í þremur megin þáttum: 

1. Rammasamkomulag um leikreglur og samskipti við gerð kjarasamninga 

a. Gera þarf rammasamkomulag milli aðila vinnumarkaðar á almennum og opinberum 

vinnumarkaði um leikreglur við gerð kjarasamninga og úrræði til að styðja við þær.  

b. Í því rammasamkomulagi verði kveðið á um viðmiðunarreglur fyrir ríkissáttasemjara. 

Honum verði m.a. gert að ganga út frá  þeim efnahagslega ramma og að valdheimildir 

varðandi formlegar miðlunartillögur og skipan gerðardóma til úrlausnar deilna verði 

nýttar í ríkari mæli. 

2. Formlegt samkomulag um megingrundvöll samfélagsmódelsins 

a. Samkomulag verði milli þingflokkanna og aðila vinnumarkaðar um hlutverk 

stjórnvalda, Seðlabanka Íslands og aðila vinnumarkaðar við að tryggja stöðugleika 

í gengis- og verðlagsmálum. 

b. Samkomulag um mikilvægi þess að sátt sé um velferðar- og skattkerfið sem 

grundvöll að samstarfi á sviði efnahagsmála. 

3. Framtíðarfyrirkomulag sjóða sem varsla vinnumarkaðstengd réttindi 

4. Stofnun þjóðhagsráðs. 

a. Sett verði á stofn Þjóðhagsráð þar sem fram fari formlegt samstarf ríkisstjórnar, 

Seðlabanka og aðila vinnumarkaðar um þann þjóðhagsramma sem 

kjarasamningar, ríkisfjármál og peningastefna móta í sameiningu. 

5. Framtíðarskipan húsnæðismála 

6. Starfsmenntun- og framhaldsmenntun 
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1. Rammasamningur um gerð kjarasamninga og breytingar á vinnulöggjöf 

Mikilvægt er að umgjörð kjarasamninga styðji við það megin markmið þeirra að stuðla að auknum 

kaupmætti launa á grundvelli stöðugs verðlags. Á Norðurlöndum hefur kjarasamningum verið mótuð 

slík umgjörð með vinnulöggjöf og samningum milli allra höfuðsambandanna á vinnumarkaði um 

leikreglur sem veldur því að smærri aðilar sem standa utan sambanda hafa ekki sama svigrúm til þess 

að fara eigin leiðir. 

Danska vinnumarkaðslíkanið byggir þannig að formlegu samkomulagi heildarsamtaka launafólks, 

samtökum atvinnurekenda og stjórnvalda og byggir á því að samningsaðilar fyrir tilteknar 

útflutningsgreinar (gennembrudsområde) hafa undirgengist þá ábyrgð að gefa tóninn um 

launabreytingar með kjarasamningum sem samrýmast samkeppnisstöðu þeirra. Samkvæmt 

samkomulagi aðila vinnumarkaðarins semja aðrar atvinnugreinar eða starfsgreinar á almennum 

vinnumarkaði á sömu nótum. Náist ekki samkomulag innan tiltekins tíma gefur ríkissáttasemjari aðilum 

skilgreindan frest til samninga, ella verði miðlunartillaga hans látin ná til þeirra samninga sem enn er 

ólokið. Þetta hefur verið nefnd keðjun, en hún felur í sér að smærri hópar eru tengdir við þá 

kjarasamninga sem gerðir hafa verið með formlegri miðlunartillögu og eru greidd atkvæði um hana í 

sameiginlegri atkvæðagreiðslu. Tillagan í heild er því samþykkt eða felld sameiginlega og falli hún hefst 

allsherjarverkfall fimm dögum síðar. Kjaraviðræður aðila á opinberum vinnumarkaði eru yfirleitt ári 

síðar og taka sömuleiðis mið af fordæmi útflutningsgreinanna. Jafnframt er opinberum starfsmönnum 

tryggð jafnstaða gagnvart starfsmönnum á almennum vinnumarkaði hvað varðar launaskrið sem 

verður á samningstíma.  

Smærri hópar launþega eru í erfiðri stöðu að grafa undan stöðugleika líkansins með því að knýja fram 

meiri launahækkanir en almennt hefur verið samið um, t.d. með verkföllum.  

Ríkissáttasemjari í Danmörku hefur víðtæk úrræði til að styðja við stöðugleika þessa líkans. Hann getur 

sem tengt hópa saman með miðlunartillögu hafi þeir saman samningstíma og meginsamböndin auk 

þess sem hann getur frestað verkfallsaðgerðum aðila telji hann samninga ekki fullreynda eða aðrar 

gildar ástæður til frestunar. Með þessum hætti er tryggt að vinnumarkaðurinn er í innbyrðis jafnvægi 

hvað varðar launaþróun þegar næsta lota hefst. Launbreytingar einstakra hópa eru í stórum dráttum 

sambærilegar. Sambærilegar reglur gilda í Noregi og í lögum um ríkissáttasemjara í Svíþjóð er honum 

beinlínis gert óheimilt að stuðla að niðurstöðu sem er umfram það sem kallað er merkið þar í landi, en 

merkið eru þær launabreytingar sem samið hefur verið um í útflutningsiðnaði.  

Myndin hér að neðan lýsir þessari hringrás norræna vinnumarkaðslíkansins ágætlega 
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Þessu er ekki svona farið hér á landi. Yfirleitt er umtalsvert ójafnvægi í launaþróun m.a. vegna mikilla 

áhrifa launaskriðs einstakra hópa, fordæmi frá almennum vinnumarkaði er ekki alltaf virt í 

kjarasamningum opinberra starfsmanna og oftar en ekki notað sem upphafspunktur í kröfugerðum 

smærri hópa sem beita síðan oft og tíðum verkfallsvopninu til að knýja á um meiri kjarabætur. Þannig 

er lagður grunnur að og viðhaldið innbyrðis ójafnvægi einstakra hópa launþega og stór hluti 

kjaraviðræðna fer í að kortleggja hlutfallslega stöðu einstakra hópa launþega. Hvert samningaferli á 

Íslandi skapar nýtt ójafnvægi sem verður viðfangsefni næstu samningalotu, öfugt við það sem gerist á 

Norðurlöndum þar sem jafnvægi er ekki raskað frá því fyrstu samningar eru gerðir í hverri lotu þar til 

þeir eru endurnýjaðir.  

 

Þá hefur ríkissáttasemjari ekki þau úrræði sem sáttasemjari í Danmörku hefur til að tengja hópa saman 

eða fresta aðgerðum. Slíkar heimildir, þó misjafnar séu, eru einnig fyrir hendi hjá ríkissáttasemjurum í 

Noregi, í Svíþjóð og í Danmörku, og eru talin afar mikilvægur þáttur í stöðugleika vinnumarkaðslíkana 

þessara landa. 

Slíku fyrirkomulagi verður aldrei komið á hér á landi nema í samkomulagi aðila á vinnumarkaði. Að 

sama skapi er ljóst að ekki verður unnt að ná auknum stöðugleika í íslenska vinnumarkaðslíkanið án 

slíks fyrirkomulags. Því er brýnt að aðilar vinnumarkaðar setjist yfir gerð slíks samkomulags áður en 

næsta kjarasamningalota hefst. En að sama skapi er ljóst að breytingar á vinnumarkaðslíkaninu ein og 

sér dugar ekki, nauðsynlegt er að líta á allt samfélagsmódelið. 
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2. Formlegt samkomulag um megingrundvöll samfélagsmódelsins  

Eins og áður sagði hefur Norræna samfélagsmódelið aftur og aftur sýnt að það getur betur glímt við 

bæði uppsveiflu og samdrátt en önnur lönd. Geta litlu opnu norrænu markaðshagkerfanna til að 

sameina jöfnuð og hagkvæmni tengist samspili þeirra þriggja stoða, sem saman mynda það þríeyki sem 

einkennir norræna samfélagsmódelið. Þessar stoðir eru : 

 Skýra og ábyrga hagstjórn, sem byggir á virkum efnahagsaðgerðum til að tryggja stöðugleika, 

góðan aðgang að erlendum mörkuðum með fríverslun og samræmda launamyndun sem ýtir 

undir hagvöxt, fulla atvinnu og félagslega jöfnun. 

 Umfangsmikil velferðarkerfi, sem byggja á almennum aðgerðum um afkomutryggingar og 

aðgengi að þjónustu sem tryggir mikla atvinnuþátttöku og hreyfanleika launafólks, ókeypis eða 

ódýra menntun ásamt heilbrigðis- og velferðaþjónustu sem fjármögnuð er með sköttum og 

tryggja jafnrétti og jöfnuð m.t.t. lífskjara, heilsu og starfsmöguleika. 

 Vel skipulagður vinnumarkaður, sem byggir á samspili milli lagasetningar og kjarasamninga, 

friðarskyldu á gildistíma kjarasamninga og miðlægrar samræmingar á launamynduninni þar 

sem sterk samtök með hagsmuni útflutnings- og samkeppnisgreina að leiðarljósi semja og stutt 

er af þríhliða samráði um framleiðni og aðlögunarhæfni ásamt virkum vinnumarkaðsaðgerðum 

þar sem áhersla hefur verið lögð á virkni, endurmenntun og hreyfanleika. 

Hvers vegna hefur þetta samfélagsmódel betur náð markmiðum sínum um jafnan vöxt og réttláta 

skiptingu. Til að svara því verður að líta til samspilsins á milli þeirra samtaka og stofnanna sem standa 

að baki þessum grunnstoðum, þ.e. stjórnmálaflokkana og samtökum á vinnumarkaði. Það er langur 

vegur frá því að þetta sé eitthvert sjálfvirkt ferli sem til verður með lagaboði. Þetta byggir á því að þessir 

lykilþátttakendur – bæði stjórnmálaflokkar og aðilar vinnumarkaðar – hafi haft næg áhrif, breidd og 

umboð til að leita eftir heildarlausnum og framkvæma eða fylgja eftir þeim nauðsynlegu aðgerðum 

sem þörf er á á þessum þremur sviðum til að tryggja farsæla niðurstöðu.  

Þetta atriði undirstrikar einnig að niðurstöður módelsins verða ekki innleiddar með samþykktum eða 

ályktunum og verða heldur ekki til af sjálfu sér. Þetta er viðkvæmt samspil þar sem hlúa verður að öllum 

þáttum þess til að endurnýja getu og umboð þessara aðila til að halda samstarfinu áfram. Það er 

jafnframt ástæða þess að þörf er á þverpólitísku samstarfi og breidd um leiðina því hún stendur ekki af 

sér sífelldar breytingar á stefnu og markmiðum á vettvangi stjórnmálanna. 

Mjög gott dæmi um þetta samspil og áhrifaþætti að baki því er samhengið á milli samræmdu 

launastefnunnar, efnahagsstefnunnar og stefnunnar í velferðarmálum. Með því að skapa svigrúm fyrir 

ábyrgri en hagvaxtarhvetjandi efnahagsstefnu með fjölgun starfa, hærri lágmarkslaunum og jöfnum 

vexti launakostnaðar þvingar samræmda launastefnan í samblandi við samkeppni á markaði fyrirtæki 

með litla framleiðni til endurskipulagningar og hagræðingar. Jafnframt leita nýjar fjárfestingar í 

fyrirtæki með meiri framleiðni og tekjumöguleika og þar skiptir frjáls aðgangur að erlendum mörkuðum 

miklu máli vegna mikilvægis jafnaðar í utanríkisviðskiptum. Með afkomutryggingu velferðarkerfisins, 

virkum vinnumarkaðsaðgerðum í formi endurmenntunar, starfsendurhæfingar og hreyfanleika hefur 

verið hægt að viðhalda sátt um þessa endurskipulagningu. Jafnframt gerir þetta aðilum vinnumarkaðar 

kleift að vinna saman að aukinni framleiðni og endurnýjun svæðisbundið og á landsvísu. 
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Hagvöxtur, atvinna fyrir alla, félagslegt öryggisnet og jöfnuður eru þess vegna ekki bara markmið sem 

endurspeglast í árangri samstarfsins, heldur eru þetta einnig lykilforsendur fyrir því að fá nægjanlegt 

fylgi fyrir því að endurnýja stefnuna og verkfærin og mótar þar með hæfileikan til þess að hrinda henni 

í framkvæmd.  

Það gefur sig sjálft að ef raunverulegur vilji er til þess að taka hér upp norræna samfélagsmódelið þarf 

meira til en bara breytingar á samskiptum á vinnumarkaði.  Hér þarf þá að stilla saman bæði væntingar 

og aðgerðir á vettvangi stjórnmálanna, Seðlabanka og vinnumarkaðar ef þetta á að takast. Sem dæmi 

má nefna hlutverk þessara aðila varðandi verðbólgumarkmiðið. Í Norræna módelinu er þessi 

hlutverksskipan þannig að það er skýrt hvernig ábyrgðin á framkvæmd efnahagsstefnunnar er skipt 

milli ríkisstjórnar og Seðlabanka. 

 Ríkisstjórnin á að sjá til þess að bæði ríkisfjármálastefnan sem og efnahagsstefnan að öðru leiti 

beinist að því að tryggja jafnvægi í efnahagskerfinu. Ríkisfjármál sem miðast við það að tryggja 

stöðugleika er einnig forsenda þess að hægt sé að viðhalda fastgengisstefnunni. 

 Í fastgengisstefnu (t.d. sem þeirri dönsku) er ljóst að vaxtatæki peningastefnunnar eru skilyrt 

því hlutverki að hafa áhrif á gengi krónunnar. Vextirnir geta ekki á sama tíma verið notaðir til 

þess að hafa stjórn á innlendri eftirspurn eða hagsveiflu því það gæti komið niður á stöðugleika 

gengisins. Seðlabankinn á þannig einungis að sjá til þess með peningatækjum sínum að halda 

gengi krónunnar stöðugu gagnvart evrunni.  

 Innan þessa ramma sem efnahagsstefnan mótar geta aðilar vinnumarkaðar gert kjarasamninga 

á grundvelli lágrar verðbólgu þar sem áhrif gengisins hverfa. Því geta ,,hóflegir‘‘ kjarasamningar 

skilað meiri kaupmáttaraukningu en ef um víxlverkan gengis, launa og verðlags væri að ræða. 

 

3. Framtíðarfyrirkomulag sjóða sem varsla vinnumarkaðstengd réttindi 

Kjarasamningar aðila vinnumarkaðar verða hins vegar ekki til í tómarúmi, þeir eru afsprengi þeirra 

umræðu, væntinga og krafna sem hrærast meðal félagsmanna og fyrirtækja. Hér á landi hefur þróast 

víðtækt samstarf milli aðila vinnumarkaðar og stjórnvalda um ýmsar samfélagslausnir sem eru með 

talsvert öðrum hætti en víða annars staðar. Á þetta við um þátttöku launafólks og fyrirtækja í 

samtökum á vinnumarkaði, þar sem þátttakan er mun meiri hér en annars staðar, um almennt gildi 

kjarasamninga gagnvart þeim sem ekki eru þátttakendur í skipulögðum samtökum með lögunum nr. 

55/1980 og einnig ýmsa velferðarþjónustu á borð við lífeyrissjóði, sjúkrasjóði, atvinnuleysistryggingar, 

fæðingarorlof, ábyrgðasjóð launa, starfsendurhæfingu og starfsmenntasjóði. Þetta skipulag hefur á 

margan hátt skipað sér sérstakan sess meðal annarra þjóða að því leiti að það hefur betur komið í veg 

fyrir félagsleg undirboð og misnotkun samtímis sem fyrirtæki standa jafnar að vígi gagnvart samkeppni 

við þá sem reyna að skapa sér forskot á grundvelli undirboða og svartrar atvinnustarfsemi.  

Samstarfið um fjármögnun þessara verkefna ýmist með kjarasamningsbundnum framlögum eða 

lögbundnum iðgjöldum í gegnum Tryggingagjald hefur jafnframt falið í sér að einstök fyrirtæki bera 

ríka samfélagslega ábyrgð á uppbyggingu þessara velferðarkerfa. Styrkur þessa fyrirkomulag kom 

óneitanlega vel í ljós í Hruninu, þar sem þessi veigamiklu tilfærslukerfi lögðust ekki af neinum þunga á 

ríkisfjármálin af þeirri einföldu ástæðu að þau voru fjármögnuð með þessum hætti. Þrátt fyrir 

efnahagsþrengingarnar undanfarin ár hefur landsmönnum tekist að byggja upp þróttmikið 
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starfsendurhæfingarkerfi, sem þegar er farið að skila markverðum árangri í að draga úr útgjöldum 

samfélagsins til bóta og tryggja fjölda launafólks betri lífsgæði með virkri þátttöku á vinnumarkaði. 

Mikilvægt er að sátt ríki milli stjórnmálanna og vinnumarkaðarins um þetta kerfi og sem lið í því 

nauðsynlegt að skýra betur sjálfstæði þeirra sjóða sem varsla þessi mikilvægu verkefni og aðskilja þá 

frá A-hluta ríkissjóðs og fela vinnumarkaðinum meira forræði á uppbyggingu og þjónustu þeirra. 

Mikilvægt er að átta sig á því að í norræna samfélagsmódelinu er forsendan fyrir því að hægt sé að 

mynda sátt á hinu efnahagspólitíska sviði byggir á því að að víðtæk sátt sé um bæði velferðarkerfið og 

útfærslu þess sem og skattkerfið. Geta samfélagsins til umbóta og endurskipulagningar byggir þannig 

á því að til staðar sé bæði afkomutrygging og virkar aðgerðir til að auðvelda launafólki og fyrirtækjum 

að standa sig í samkeppninni og sameinast um leiðir til að svo geti verið. 

Fyrirkomulag og uppbygging á íslenskum vinnumarkaði er um margt líkt því sem þekkist á hinum 

Norðurlöndunum og var vinnulöggjöfin á sínum tíma samin að norrænni fyrirmynd. Þannig hefur það 

verið hlutverk aðila vinnumarkaðarins að semja um kaup og kjör með þeim réttindum og skyldum sem 

því fylgja. Náið samstarf og samráð bæði atvinnurekenda og verkalýðshreyfingar á Norðurlöndunum 

hefur einnig gert það að verkum að réttindi sem launafólk býr við eru um margt hliðstæð, þó vissulega 

geti verið mikill munur á umfangi þeirra. Það er einnig athyglisvert, að verulegur munur getur verið á 

því milli landa, hvort umrædd réttindi hafa verið innleidd með löggjöf, sem tryggja öllum viðkomandi 

réttindi, eða kjarasamningum, sem tryggja félagsmönnum stéttarfélaga viðkomandi réttindi, eða 

einhverri blöndu af þessu tvennu. Hér á landi hefur að sumu leyti verið gengið lengra í því að tengja 

saman kjarasamninga og löggjöf en á hinum Norðurlöndunum. Vegna mikillar þátttöku í 

stéttarfélögum, en allt að 90% launafólks eru í stéttarfélagi, og samtökum atvinnurekenda, en fyrirtæki 

með um 70% launamanna eru í samtökum atvinnurekenda, hefur viðhorfið til lagasetningar verið 

annað en almennt gerist á Norðurlöndunum. Til að tryggja því launafólki sem er í stéttarfélagi og starfa 

hjá fyrirtækjum utan raða samtaka atvinnurekenda1,  sem eru einkum lítil eða meðalstór fyrirtæki, 

sömu réttindi og öðrum hefur verið sátt um það meðal aðila vinnumarkaðar í samráði  og samstarfi við 

stjórnvöld um innleiðingu þessara réttinda með löggjöf eða með því að fella þau inn í ákvæði laga um 

almennt gildi kjarasamninga.  Með þessum hætti hefur á undangengnum áratugum  þróast vel 

skipulagt og umfangsmikið réttindakerfi á vinnumarkaði sem kalla má Íslenska vinnumarkaðsmódelið. 

Réttindakerfi sem allt launafólk nýtur góðs af í dag.  

Veigamestu þættir þessa kerfis eru Atvinnuleysistryggingasjóður, Ábyrgðarsjóður launa og 

Fæðingarorlofssjóður, sem fjármagnaðir eru með sérstökum launatengdum sköttum á atvinnulífið, auk 

lífeyrissjóða og sjúkrasjóða stéttarfélaganna. Eining má í þessu samhengi nefna VIRK – 

starfsendurhæfingarsjóð, þar sem samkomulag var um að skipta fjármögnuninni milli vinnumarkaðar, 

lífeyrissjóða og stjórnvalda. Um þetta módel hefur þróast mikil sátt meðal aðila vinnumarkaðar, 

einkum á almennum vinnumarkaði, sem hvoru tveggja í senn mótar ramman að veigamiklum 

réttindum launafólks og á sama tíma leggur grunn að samfélagslegri ábyrgð atvinnulífsins um 

fjármögnun slíkra réttinda. 

Undanfarin ár hafa komið upp deilur og ágreiningur milli aðila vinnumarkaðarins og stjórnvalda um 

ýmsar grunnstoðir þessa kerfis. Deilur sem leitt geta til þess að erfitt getur orðið að viðhalda sáttinni 

um fyrirkomulagið. Þannig  hefur verið við það miðað að það gjald sem leggst á atvinnulífið til að 

                                                           
1 Fyrir nokkrum árum var þátttaka í samtökum atvinnurekenda rétt ríflega 55% en hefur farið vaxandi 
undanfarin ár. 
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fjármagna réttindakerfið hækki eða lækki m.v. stöðu framangreindra sjóða, að teknu tilliti til ákveðins 

varasjóðs eða sveiflujöfnunarsjóðs. Áður fyrr var Atvinnuleysistryggingasjóður og Ábyrgðarsjóður launa 

sjálfstæðir sjóðir með sjálfstæða stjórn og féllu undir C-hluta fjárlaga vegna þeirrar ríkisábyrgðar sem 

er á stöðu sjóðanna. Í kjölfar lagabreytinga um ríkisreikning um síðustu aldamót var þessu breytt og 

sjóðirnir skilgreindir yfir í A-hluta fjárlaga. Jafnframt var gerð breyting á stjórnsýslulegri stöðu sjóðanna 

og þeir settir undir valdsvið ráðherra samhliða því sem stjórnir þeirra urðu ráðgefandi í stað ákvarðandi.  

Dregið var úr hlutverki stéttarfélaganna við framkvæmd þjónustunnar og síðar var þjónustan alfarið 

færð yfir til opinberra aðila. Við það gjörbreyttist staða sjóðanna. Tilvist varasjóða eða 

sveiflujöfnunarsjóða hjá stofnunum sem falla undir A-hluta ríkissjóðs hefur takmarkaðan tilgang eða er 

beinlínis mótsagnakennd. 

Í kjölfar kreppunnar árið 2008 hefur það ítrekað gerst, að stjórnvöld hafa ýmist haldið gjöldum hærri 

lengur en þörf krafði til þess að fegra afkomu ríkissjóðs eða lækkað einstaka gjöld án þess að innistæða 

væri fyrir því til að geta hækkað almenna gjaldið. Á eftirfarandi mynd má sjá þróun tryggingagjaldsins, 

atvinnutryggingagjaldsins og almenna tryggingagjaldsins. 

Alþýðusamband Íslands og Samtök atvinnulífsins eru samstíga í gagnrýni sinni á þessa þróun og hafa 

ítrekað lýst áhyggjum sínum af því að hún grafi undan skipulagi og sátt á íslenskum vinnumarkaði ásamt 

því að draga úr getu fyrirtækjanna til að greiða hærri laun. Það er mat samtakanna að við þessu verði 

að bregðast og hafa þau sameinast um tillögur sem hafa að markmiði að verja og styrkja íslenska 

vinnumarkaðsmódelið. Þessar breytingar taki mið af eftirfarandi þáttum: 

• Nauðsynlegt er að auka sjálfstæði þeirra sjóða sem varsla mikilvæg vinnumarkaðsleg réttindi 

samhliða því sem réttindi þeirra sem eru utan vinnumarkaðar eru tryggð. 

• Nauðsynlegt er að reka atvinnuleysistryggingar sem geta tekist á við sveiflur í atvinnustigi á 

hverjum tíma og hafi því tiltölulega öflugan varasjóð. 

• Eðlilegt er að slíkt kerfi réttinda fólks á vinnumarkaði sé fjármagnað af atvinnulífinu með einum 

eða öðrum hætti. 

• Þar sem atvinnulífið ber ábyrgð á tekjum þessara sjóða atvinnuleysistrygginga, ábyrgðasjóðs 

og fæðingarorlofs er einnig mikilvægt að það hafi forræði á þeim réttindum sem þeir tryggja 

(þ.e. kostnaðarhlið þeirra) í samráði við stjórnvöld. 

• Með sterkari aðkomu aðila vinnumarkaðar, þ.e. atvinnurekenda og verkalýðshreyfingar, að 

fjármögnun og framkvæmd, einkum atvinnuleysistrygginga, mætti ná fram auknu hagræði og 

þannig stuðla að lægra tryggingagjaldi. 

• Slíkt fyrirkomulag myndi jafnframt auka tiltrú á að sá hluti tryggingagjaldsins, sem fer til þess 

að fjármagna þessi réttindi, þróist í takt við kostnað en sé ekki varið til almennrar tekjuöflunar 

ríkissjóðs. 

Til þess að ná þessu fram þarf að gera veigamiklar breytingar á núverandi fyrirkomulagi, þar sem hugað 

verði að því: 
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• Atvinnuleysistryggingasjóður, Fæðingarorlofssjóður og Ábyrgðarsjóður launa verði færðir 

undir C hluta fjárlaga þannig að sveiflur í tekjum og gjöldum þeirra hafi ekki áhrif á tekjur og 

gjöld ríkissjóðs. 

• Samhliða þessu þarf að skýra og styrkja hlutverk stjórna sjóðanna og skipa sérstaka 

stjórn Fæðingarorlofssjóðs þannig að ábyrgðin á stöðu sjóðanna verði falin aðilum 

vinnumarkaðar. Stjórnir verði að meirihluta skipaðar fulltrúum aðila vinnumarkaðarins 

á almennum og opinberum vinnumarkaði.  

• Skilið verði á milli stjórnsýsluhlutverks Vinnumálastofnunar annars vegar og vinnumiðlun og 

umsjón með sjóðunum hins vegar. 

• Nota mætti tækifærið til endurskoða skipulag stjórnsýslu á sviði vinnumarkaðsmála og 

efla um leið og ná má hagræðingu  með sameiningu Vinnumálastofnunar og 

Vinnueftirlits og nánari samstarfs um framkvæmd vinnustaðaeftirlits með aðilum 

vinnumarkaðar og RSK. 

• Framtíðarfyrirkomulagi vinnumiðlunar verði breytt með því að styrkja tengsl hennar við 

atvinnulífið og verkalýðsfélögin til að bæta árangur og draga úr atvinnuleysi til lengri tíma. 

• Aukin atvinnuþátttaka skilar auknum hagvexti og auknum tekjum ríkissjóðs. 

 

4. Þjóðhagsráð – samstarf ríkisstjórnar, aðila vinnumarkaðar og Seðlabanka í efnahagsmálum 

Langvarandi efnahagslegan óstöðugleika hér á landi má rekja til fjölmargra þátta. Við búum við lítið og 

sveiflukennt hagkerfi, viðkvæman gjaldmiðli, óstöðug viðskiptakjör, og efnahagsaðstæður í 

viðskiptalöndunum hafa mikil áhrif á hagþróunina. 

Að flestu leiti er efnahagsvandi Íslendinga heimatilbúinn, en þjóðin hefur í tvígang sýnt af sér ótrúlega 

getu til þess að takast á við ytri áföll á grundvelli stöðugleika og nýrra tækifæra. Launabreytingar 

samrýmast yfirleitt ekki verðstöðugleika til lengri tíma þar sem agi í ríkisfjármálum er lítill og oftar en 

ekki magna ríkisútgjöld hagsveiflur. Seðlabankanum er síðan falið að takast á við þennan efnahagslega 

veruleika með verðbólgumarkmið og vaxtatækið eitt að vopni, án skipulegs stuðnings vinnumarkaðar 

eða ríkisfjármála.  

Í tillögum Samráðsvettvangs um aukna hagsæld hvað varðar þjóðhagsramman var niðurstaðan að 

bæta þurfi samspil þessara lykilstoða efnahagsumhverfisins ef takast eigi að skapa hagfelld skilyrði til 

hagvaxtar 
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Hér er lagt til að komið verði á fót sérstöku Þjóðhagsráði sem í eigi sæti oddvitar ríkisstjórnar á hverjum 

tíma, Seðlabankastjóri og forsvarsmenn aðila vinnumarkaðar. Ráðinu verði falið með lögum það 

hlutverk að fylgjast sameiginlega með þróun helstu efnahagsstærða og bregðast við aðsteðjandi vanda 

með viðeigandi hætti hverju sinni. Með stofnun slíks Þjóðhagsráðs væri viðurkennt að  stefnan á 

vinnumarkaðnum væri ein meginstoð hagstjórnar sem hafi afgerandi áhrif á kaupmátt, atvinnustig og 

verðbólgu, og þar með á einkaneyslu og hagsveiflur.  

Ráðið hafi á sínum snærum hagfræðinga sem leggi sjálfstætt mat á þróun og horfur í efnahagslífinu og 

vinni úttekt á þróun ríkisfjármála, efnahagslegum forsendum kjarasamninga og framkvæmd þeirra og 

skilvirkni peningastefnunnar. 

Ráðið komi saman 3-4 sinnum á ári og sé skylt að leggja með formlegum hætti mat á stöðu 

efnahagsmála hverju sinni og gera tillögur um nauðsynleg viðbrögð og úrbætur.  

 

5. Framtíðarskipan húsnæðismála 

Í flestum ríkjum Evrópu hefur það verið talið hlutverk ríkis og sveitarfélaga að tryggja ákveðið 

framboð af félagslegu íbúðahúsnæði á viðráðanlegu verði fyrir tekjulægstu íbúanna. Umfang, eðli og 

form þessarar aðstoðar er margbreytileg, en algengast er að þessu hlutverki sé mætt með framboði 

af leiguhúsnæði þó einnig séu til kerfi sem fela í sér hægfara eignamyndun. Hér á landi var þessu 

hlutverki sinnt með Byggingasjóði verkamanna sem stóð fyrir og rak verkamannabústaðakerfið sem 

var eignamyndunarkerfi. En hvers vegna þurfa stjórnvöld að leggja fram fjármuni til að niðurgreiða 

húsnæðiskostnað? Ástæða þess að opinberir aðilar reka félagsleg húsnæðiskerfi er í sjálfu sér einföld.  
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Ákveðinn hluti þjóðarinnar hefur einfaldlega ekki ráð á því hvorki eignast né leigja sér húsnæði á þeim 

kjörum sem almennt gilda á húsnæðismarkaði. Þetta á við um tekjulægsta hluta vinnumarkaðarins, 

þá hópa sem búa við sérstakar aðstæður eins og unga námsmenn, eldri borgara, öryrkja og fólk sem 

býr við ýmis félagsleg vandamál. Umfang þessara kerfa er mismunandi, en Danir miða t.d. við að 

fimmtungur til fjórðungur húsnæðis sé af félagslegum toga með einhvers konar opinberri 

niðurgreiðslu. Hér á landi liggur ekki fyrir neitt mat á þörfinni fyrir félagslegt húsnæði annað en vegna 

þeirra hópa sem leita á náðir félagsþjónustu sveitarfélaga. Ef miðað er við könnun Hagstofunnar á 

aðstæðum á húsnæðismarkaði, þá má ætla að umfang þessa vanda sé síst minni hér á landi. Raunar 

er flest sem bendir til þess að vandinn sé meiri hér í ljósi þess að vextir er hér mjög háir og tekjur lágar 

samanborið við Danmörku. 

Stjórnvöld hafa um nokkurt skeið haft uppi áform um mótun nýrrar stefnu í húsnæðismálum. 

Starfshópur hefur skilað tillögum til Velferðarráðuneytisins sem enn eru til umfjöllunar þar. Aðilar 

vinnumarkaðar óska eftir því að settur verði á fót vinnuhópur sem fái það verkefni að ljúka mótun 

ofangreindra tillagna. Horft verði til eftirfarandi þátta: 

 Samræmds kerfis vaxta- og húsaleigubóta sem jafnar aðstoð hins opinbera óháð því hvort 

viðkomandi kaupi eða leigi íbúðarhúsnæði. 

 Framtíðarfyrirkomulags félagslegra úrræða á íbúðamarkaði fyrir tekjulágar fjölskyldur með 

beinum framlögum úr ríkissjóði, þar tekið verði tillit til þarfa fólks á vinnumarkaði sem býr við 

lágar tekjur. 

 Aðgerðir til að örva markað fyrir almennt leiguhúsnæði á Íslandi. 

 Endurskoðun á byggingareglugerð með það fyrir augun að lækka kostnað og auðvelda 

byggingu smærri og ódýrari íbúða. 

 Lóðaverð og áherslu skipulagsyfirvalda með hliðsjón af byggingu smærri íbúða til sölu eða 

útleigu. 

 Breytingar á reglum um greiðslumat og áhrif þeirra á fyrstu kaup. 

 

6. Starfsmenntun- og framhaldsmenntun. 

Nauðsynlegt er að ræða samstarf og samskipti aðila vinnumarkaðarins varðandi uppbyggingu 

starfsmenntunar og framhaldsfræðslunnar, þ.m.t. fjármögnun Fræðslusjóðs og getu hans til að fylgja 

eftir áherslum vinnumarkaðarins um aukið menntastig vinnumarkaðarins. 

 


