
Nýtt samningalíkan - Markmið og álitamál 

1 Mikilvægustu markmiðin 

1.1 Efnahagslegur og félagslegur stöðugleiki 

1.1.1 Efnahagslegur og félagslegur stöðugleiki 

1.1.2 Stöðugleiki 

1.1.3 Aðalmarkmið efnahagslegur og félagslegur stöðugleiki (kaupmáttur) 

1.1.4 Stöðugur gjaldmiðill 

1.1.5 Stöðugra stjórnmálaumhverfi 

1.1.6 Að skapa stöðugleika 

1.1.7 Efnahagslegur stöðugleiki 

1.1.8 Auka kaupmátt til að halda verðbólgu hóflegri sem leiðir til lægri vaxta öllum til hagsbóta 

1.2 Betri vinnubrögð við gerð kjarasamninga 

1.2.1 Að bæta vinnubrögð og aga 

1.2.2 Sveigjanleiki 

1.2.3 Til að uppfylla skilyrði til þess að breytingar verði til bóta þarf samtal og virðingu 

1.2.4 Silvirkni í samningagerð 

1.2.5 Betri vinnubrögð við samningagerð 

1.2.6 Traust milli samningsaðila 

1.2.7 Skýrar leikreglur sem verðlauna ekki þá sem fara gegn þeim 

1.2.8 Skýrar leikreglur samningaferlis - skýr vinnubrögð 

1.2.9 Ljúka álitamálum áður en lagt er af stað 

1.2.10 Betri vinnubrögð við gerð kjarasamninga 

1.3 Aukinn kaupmáttur 

1.3.1 Nýtt kerfi verður að auka kaupmátt 

1.3.2 Aukinn kaupmáttur - kjarabætur til langs tíma 

1.3.3 Aukin kaupmáttur og stöðugleiki 

1.3.4 Stöðugleiki - kaupmáttaraukning 

1.3.5 Aukinn kaupmáttur 

1.3.6 Styrkja kaupmátt og félagsþjónustu 

1.4 Jafnræði og réttlæti 

1.4.1 Jafnræði - stjórnendur vs. launafólk í launasetningu 

1.4.2 Nýtt kerfi verður að innibera launaskriðstryggingu 

1.4.3 Að opinberi geirinn fái launaskriðstryggingu 

1.4.4 Málefnalegt réttlæti - taka tilliti til ákveðinna þarfa 

1.4.5 Réttlátari launadreifing 

1.4.6 Leiðrétta kynbundinn launamun 

1.5 Sátt um grunnforsendur 



1.5.1 Sátt um grunnstoðir samfélagins 

1.5.2 Sátt um merkið og lögmæti þess 

1.5.3 Samkeppnishæfni ríki/sv.fél./einka 

1.5.4 Réttlát skipting efnahagslegs ávinnings milli launafólks, velferðar skattar) og fyrirtækja 

1.5.5 Horfa á samkeppnishæfni 

1.6 Haldbært og vel útfært samningalíkan 

1.6.1 Sameiginleg markmið skýr 

1.6.2 Sameiginlegur skilningur  og skýr tilgangur breytinga 

1.6.3 Að pólitísk samstaða sé  um breytingar - lifi af ríkisstjórnir 

1.6.4 Að tryggja  varanleika kerfisins - það  lifi af breytingar í forystu eða pólitík 

1.6.5 Sveigjanleiki í kerfinu þannig að leiðrétting launa einstakra stétta geti átt sér stað 

1.6.6 Sameiginleg sýn, traust og skilningur vinumarkaðar og stjórnvalda 

  



2 Forsendur og aðdragandi samninga 

2.1 Gagnkvæmt traust - ein rödd 

2.1.1 Sammælast um samfélagsátt 

2.1.2 Allir í sama liði og sýni ábyrgð 

2.1.3 Erfitt að mynda samfélagssátt um réttmætan mismun (ekki söluvara í stéttarfélögunum) 

2.1.4 Samstaðan verður að vera fyrir hendi - verður að ríkja sátt milli hópa 

2.1.5 Sameiginlegur skilningur um hvert skal halda 

2.1.6 Réttlátt kerfi 

2.1.7 Traust um framhald og framkvæmd.  Forsendur öllum ljósar 

2.1.8 Allir aðilar  virði niðurstöðu  vinnunnar við  nýtt vinnumarkaðsmódel 

2.1.9 Skapa traust og  samstöðu um þetta nýja módel 

2.2 Heildarmyndin 

2.2.1 Nauðsynlegt að skoða stóru myndina og hvað er til skiptanna.  Hætta að búta niður og 

horfa bara á einstaka hópa 

2.2.2 Skilningur á að ákvarðanir allra  hópa hafa áhrif á heildina - aukin ábyrgð 

2.2.3 Ekki sé rétt að tala um hóflega launaþróun heldur frekar aukinn kaupmátt eða sjálfbæra 

launaþróun 

2.2.4 Sameiginlegur skilningur og traust í samfélaginu er mikilvægt varðandi 

launasamsetningu í landinu - kaupmátt 

2.3 Forsendur/byrjunarstaðan  

2.3.1 Launahlutall milli hópa á vinnumarkaði 

2.3.2 Grunnstaðan - einstakir hópar sem telja sig "undir" sem veldur tortryggni 

2.3.3 Skapa samstöðu um byrjunarpunktinn 

2.3.4 Hóflegar launabreytingar verða  að byggja á traustu gengi 

2.3.5 Forsenda að byggja a sameiginlegum skilningi 

2.4 Stjórnvöld 

2.4.1 Hagstjórnin 

2.4.2 Samskipti við stjórnvöld og félagslegur stöðugleiki 

2.4.3 Skuldbinding stjórnvalda verður að vera tryggð 

2.4.4 Að kerfið lifi af kosningar og politískar áherslur 

2.4.5 Traust milli aðila  vinnumarkaðarins, stjórnvalda, seðlabanka og löggjafa 

2.5 Traustur vettvangur 

2.5.1 Skilgreint hlutverk hvers aðila - þríbreið brú sem gefur traust á verkefninu 

2.5.2 Mikilvægi langtímaáætlunar og sátt meðal aðila vinnumarkaðarins að þetta sé langhlaup 

- langtímasýn stjórnvalda 

2.5.3 Félagslegt ferli  að  semja  - á  ekki  að falla  undir sérfræðingavald, þannig er t.d. tryggt 

að horft sé  til  launaskriðstryggingar 

2.5.4 Samtalið um langtímasýn  í efnahags- og félagsmálum.  Mikilvægi þjóðhagsráðs og 

aðkoma allra aðila 



3 Merkið 

3.1 Val á merkinu 

3.1.1 Samkeppnisgreinar sem hafa stöðugleika sem þarf til þess að valda ekki of sveiflum 

3.1.2 Samþætt merki sem tekur mið af mismunandi samkeppnis/ útflutningsgreinum þar sem 

sveiflur eru hóflegar 

3.1.3 Þeir sem búa til afleiðingar "útafkeyrslu" eiga að móta "merkið", m.v. fast gengi.  Þetta á 

ekki að vera sérfræðingaákvörðun.  Hún er félagspólitísk 

3.1.4 Valið á "merkinu" mótast af þeim greinum sem hafa mest áhrif á gengið 

3.1.5 Þurfum að horfa á samkeppnishæfni 

3.1.6 Karfa af atvinnureinum.  Blanda  af útflutningi og heimamarkaði 

3.1.7 Samkeppnisgreinar gefi merki, en frumherjinn þarf að standast pólitíska duttlunga 

3.1.8 Krefst ítarlegrar umræðu hvaða greinar eigi að vera "Merkið" - hvort það eigi að vera 

útflutningsgreinar og/eða aðrar greinar með.  Misjafnar skoðanir en lykilatriði að um sé að 

ræða greina í verðmætasköpun 

3.1.9 Frontfag - viðmiðunarhópar 

3.2 Byggt á efnahagslegum forsendum 

3.2.1 Þjóðarbúskapurinn standi örugglega undir útgjöldum - heimilisbókhaldið í lagi 

3.2.2 Staða hagkerfisins í heild 

3.2.3 Aðstæður í hagkerfinu ráða, m.a. samkeppnishæfni 

3.3 Sátt ríki um forsendur og hlutföll 

3.3.1 Sátt  og eining um réttmæti og  skipulag.  Tækfæri til leiðréttingar ef þarf 

3.3.2 Forsendur/hlutföll 

3.3.3 Mikilvægi réttra upplýsinga í upphafi, ekki deilur um staðreyndir.  Allir byrji a sama 

grunni og með sömu viðmið. 

3.3.4 Sérfræðimat aðila vinnumarkaðarins 

3.3.5 Sambærileg launaþróun á alm. markaði og opinbera 

3.4 Almenni markaðurinn ríði á vaðið 

3.4.1 Hver ríður á vaðið:  Almenni markaðurinn  

3.4.2 Gera miklar kröfur til  leiðandi atvinnugreina um gegnsæi og heiðarleika 

3.4.3 Samkeppnisgreinar á almennum markaði leiðandi 

3.4.4 Engin atvinnugrein nægilega heppileg til að vera leiðandi  og því betra að miða  við 

samspil framleiðnivísitölu og  verðlagsþróunar þegar viðmið er fundið 

3.4.5 Almenni markaðurinn gefi merkið - ekki ríkið.  Óháðir aðilar finni frumherjann. 

3.4.6 Iðnaður (með/án áls) gefi merki 

3.4.7 Útflutningsgreinar fari á undan og skapi fordæmi 

3.4.8 Horfa breitt á útflutningsgreinar og bera launaþróun saman við samkeppnisríki / 

nágrannalönd 

3.4.9 Mikilvægi þess að leiðandi samkeppnisgreinar séu með allt upp á yfirborðinu, þ.e. 

skattar, gjöld o.s.frv.  Þá er hægt að sjá  betur hvert raunverulegt svigrúm þessara greina er 



4 Eftirfylgni 

4.1 Þátttaka og aðkoma 

4.1.1 Allir meðvitaðir, fræðsla, upplýsingar, sátt 

4.1.2 Víðtæk þátttaka lykilforsenda 

4.1.3 Sátt verður að nást um upphafspunkt og klár vilji allra til að ræða sig í gegnum öll mál 

4.1.4 Jafnræði gagnvart merkinu 

4.1.5 Samstarf samráð og kynning 

4.1.6 Tryggja verður að fram fari raunhæfar viðræður m.v. merki, þannig að samningsaðilum 

verði sýnd virðing í ferlinu.  Stöðugleiki eru almannagæði 

4.1.7 Allir aðilar skulu hafa sama aðgang að umræðu og ákvörðunum 

4.1.8 Finna leiðir til að auka vægi heildarsamtaka 

4.1.9 Mikilvægt að aðilar hafi jafna aðkomu að fyrirliggjandi verkefni og sýni um leið 

samfélagslega ábyrgð 

4.1.10 Eiginleikar 

4.1.11 Samtal/samráð 

4.2 Skýrar forsendur og gegnsæi 

4.2.1 Forsendur skýrar, samfélagssáttmáli, gegnsæi 

4.2.2 Fagleg, trúverðug og gagnsæ greining er grunnforsenda 

4.2.3 Tryggja stöðugan kaupmátt 

4.2.4 Vanda þarf sameiginlega til undirbúnings og greiningarvinnu, m.a. til að tryggja gagnsæi 

og traust 

4.2.5 Nálgast verkefnið á traustum grundvelli byggt á staðreyndum; upplýsingum sem hefur 

verið safnað saman og tölulegum gögnum.  Þetta væri opið aðilum til kynningar og það gert 

með miðlægum hætti 

4.2.6 Breið samstaða og sátt um grunnforsendur - grasrótin þarf að vera með 

4.2.7 Upplýsingar 

4.3 Samstaða og skuldbinding 

4.3.1 "Skuldbindingasátt" 

4.3.2 Tryggja samstöðu og framgang stefnunnar/merkisins og umgjörð og aðferðafræði 

4.3.3 Innleiðingin verður að byggja á því að samningurinn um samningsmódel fari í 

allsherjaratkvæðagreiðslu að undangenginni öflugri fræðslu og kynningu 

4.3.4 Trúverðugleiki kerfisins þarf að vera til staðar - traust, gegnsæi, samráð, sveigjanleiki 

4.3.5 Reglur og agi í samskiptum og við samninga 

4.3.6 Traust er áunnið - kemur ekki af sjálfu sér 

4.3.7 Leikreglur 

4.4 Skýrt og öflugt stjórnkerfi 

4.4.1 Skýr viðurlög ef merkið er brotið 

4.4.2 Danska módelið: Horfa til þess 

4.4.3 Breyta lögum um ríkissáttasemjara - honum sé skylt að fylgja merkinu 



4.4.4 Að hver hópur sýni aðhald innan sinna raða. Ef aðilar beygja útaf, þá verður að skoða 

það sérstaklega 

4.4.5 Hvati til að fylgja - þarf að koma í veg fyrir að hægt sé að sprengja þakið - ekki verðlauna 

frávik 

4.4.6 Mekanismi til að "keðja" félög utan heildarsamtaka/samkomulagsins 

4.4.7 Skipulag 

4.4.8 Nauðsyn á virkum stjórntækjum þannig að samstaðan haldi 
 


