
SAMANBURÐUR UMRÆÐNA Á STEFNUMÓTI UM SAMNINGALÍKAN HALDIÐ Í MAÍ 2016 OG SKÝRSLU 

STEINARS HOLDEN, RÁÐGJAFA SALEK HÓPSINS 

Meginatriði 
 

Niðurstöður frá  stefnumóti í maí  2016 Tillögur og  punktar  úr skýrslu Steinars 
Holden 

Hverju þurfa 
breytingar að 
skila 

Betri vinnubrögðum og aga við gerð 
kjarasamninga sem leiðir til aukinnar 
skilvirkni og vandaðri undirbúnings áður en 
lagt er af stað 
 

Um hvað snýst verkefnið orðrétt samkvæmt 
SH: 

 Skapa sameiginlegan skilning aðila 
vinnumarkaðarins á þeim 
úrlausnarefnum sem við stöndum 
frammi fyrir og þörfina á sjálfbærri 
launaþróun 

 Finna forystugrein sem semur fyrst og 
gefur þannig merki um launaþróun fyrir 
aðra hluta vinnumarkaðarins. 

 Tryggja að merkinu um launaþróun sé 
fylgt á vinnumarkaðinum öllum. 

Grundvöllur 
þess að 
framkvæmd 
takist vel 

Markvisst og upplýst samtal um 
langtímasýn í efnahagsmálum verði 
grundvöllur að sátt meðal aðila 
vinnumarkaðarins. Þjóðhagsráð, Hagstofa 
og sameiginlegt mat aðila vinnumarkaðaris 
mjög mikilvæg í því sambandi.  

Sátt um grunnforsendur út frá raunhæfum 
forsendum um samkeppnishæfni og 
efnahagslegan stöðugleika og réttláta 
skiptingu efnahagslegs ávinnings milli 
launafólks og fyrirtækja. 

Mikilvægtð a um samningaferlið sé 
trúverðug og samhent forysta studd 
vandaðri greiningarvinnu.  

Í nýju líkani er gengið út frá því að þessi 
grundvallaratriði verði í heiðri höfð, en þetta 
veltur þó ekki á líkaninu sem sliku  heldur 
því hvernig aðilar vinnumarkaðarins ákveða  
að láta það virka.  Í skýrslu SH er bent á  
nokkur vandamál sem hafa skapast á hinum 
Norðurlöndunum og hvernig brugðist var 
við. Hægt að sækja í reynslu þessara landa.  

Í Noregi t.d. starfar sérstök samráðsnefnd 
undir forystu forsætisráðherra, auk þess 
sem svokölluð "Technical calculation 
committee for wage settlements" (TBU) 
starfar sem samanstendur af fulltrúum frá 
heildarsamtökum vinnumarkaðarins 

Hvað þarf að 
tryggja 

Sameiginlegur skilningur um hvert skuli 
halda og gagnkvæmt traust varðandi 
framhald og framkvæmd vinnu við nýtt 
líkan þar sem forsendur eru öllum ljósar 

Traust skapist milli aðila með skýrum 
leikreglum sem verðlauna ekki þá sem fara 
gegn þeim 

Að nýtt líkan verði varanlegt og standi af sér 
breytingar í forystu og pólitík, en búi 
jafnframt yfir sveigjanleika þannig að það 
geti rúmað hugsanlega þörf fyrir 
leiðréttingar 

Lagt er til að á Íslandi verði komið upp 
viðlíka innnviðum fyrir samningalíkanið og 
reynsla  er komin á á hinum 
Norðurlöndunum 
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Forsendur 
launabreytinga 

Grundvöllurinn byggir á efnahagslegum og 
félagslegum stöðugleika sem undirstöðu 
kaupmáttaraukningar, hagstæðri 
verðlagsþróun og lágum vöxtum 

Aðstæður í hagkerfinu ráða 
m.a.samkeppnishæfni og því að 
þjóðarbúskapurinn standi örugglega undir 
útgjöldum. Þurfum að hafa 
"heimilisbókhaldið" í lagi 

Skapa þarf samstöðu um byrjunarpunktinn 
og leysa hugsanlegar hindranir vegna 
einstakra hópa sem telja sig "undir" 

Mikilvægi réttra upplýsinga í upphafi skiptir 
höfuðmáli, ekki deilur um staðreyndir. Allir 
byrji a sama grunni og með sömu viðmið. 

 

Í skýrslu SH er fjallað mikið um þörf fyrir 
einmitt þetta og hvernig  allar breytingar 
þurfa að miða út frá þessu.  Engar beinar 
tillögur, en lögð rík áhersla á  að þessi 
hugsun verði að baki breytingunum. 

Jöfnuður og 
réttlæti 

Nýtt kerfi verður að gefa fyrirheit um 
réttlátari launadreifingu, jafnrétti og 
launaskriðstryggingu 

Sátt og eining skapist um réttmæti og 
skipulag. Svigrúm þarf að vera til 
leiðréttingar ef aðstæður kalla á slíkt 
samkvæmt leikreglum. Mikilvægt að allir 
hópar verði í takt 

 

 

Í skýrslu SH er gert ráð fyrir að hafa slíka 
launaskriðstryggingu 

Líkanið gerir ráð fyrir að hægt verði að koma 
fyrir "leiðréttingum" í sérstökum tilvikum 
þar sem fyrir hendi er augljós þörf. Í þessu 
efni þarf hins vegar að fara mjög varlega, 
ástæður þurfa að vera ríkar og samstaða um 
að þær séu fyrir hendi. 
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Forystugrein 

(Merkið) 

 

Meginreglan verði sú að almenni 
markaðurinn ríði á vaðið þó þannig að 
frumherji sé ekki sveiflukennd atvinnugrein. 
Til greina kemur að hafa fleiri en eina 
forystugrein. 

 

Þetta er það sem fræðin gera ráð fyrir, þe. að 
forystugrein tengist samkeppnisgrein 
(greinum) til þess að tryggja að 
launahækkanir verði í samræmi við 
alþjóðlega samkeppnisstöðu þessara greina 

Helstu viðmið við val á forystugrein: 

 Búi við stöðugt efnahagslegt umhverfi, 
má þola almennar sveiflur í hagkerfinu, 
en þarf að vera laus við sérstakar sveiflur 
sem eru bundnar við greinina og leiða til 
sveiflna í launaþróuninni. 

 Hafa samtök launagreiðenda og 
launafólks sem eru hæf og skilja hlutverk 
sitt. 

 Hafa hvata til að halda launahækkunum 
lágum því fyrirtækin finna fyrir því, með 
neikvæðum hætti, ef laun hækka of 
mikið. 

 Geta skapað merki sem verður samþykkt 
sem merki fyrir launaþróun annars 
staðar á vinnumarkaðinum. 

Hvernig á að 
ákvarða 
forystugrein 

Almennt álitið að úttflutningsgreinar og/eða 
iðnaður gefi merki þ.e. samkeppnisgreinar 
sem hafa til að bera nægilegan stöðugleika 

 

 

 

Samþætt merki sem tekur mið af 
mismunandi samkeppnis-/ 
útflutningsgreinum þar sem sveiflur eru 
hóflegar 

 

Talin töluverð áskorun hér á landi að finna 
heppilega forystugrein vegna þess að 
stærstu samkeppnisgreinarnar byggja á 
náttúruauðlindum og búa við sveiflukennt 
markaðsumhverfi 

 

Til þess að koma til móts við sveiflur mætti 
hugsa sér að samhæfa nokkra samninga og 
mynda þannig körfu 

Jafnframt bent á tveggja þrepa aðferð sem 
byggja á einni eða fleiri kjaraviðræðum sem 
ríða á vaðið en þá þarf að ríkja samstaða um 
mat á niðurstöðu  

Jafnframt möguleiki á að tvinna saman 
niðurstöður kjarasamninga ríkisins (sem 
mundi gilda fyrir opinbera geirann) og 
forystugrein í samkeppnisgreinum, sem gildir 
fyrir einkageirann. 
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Ábyrgð 
forystugreinar 

Gera þarf miklar kröfur til leiðandi 
atvinnugreina um gegnsæi og heiðarleika 
þar sem allt er á borðinu og auðvelt að 
staðreyna svigrúmið. 

 

Aðrir valkostir 
varðandi 
merkið 

Mótun merkisins á ekki að vera 
sérfræðingaákvörðun. Hún er félagspólitísk 
en mótast um leið af þeim greinum sem 
hafa mest áhrif á gengið. 

 

 

 

 

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 greinar í verðmætasköpun 

Ef erfitt er að komast að niðurstöðu um hver 
eigi að vera forystugrein er valkostur að fara 
aðra leið varðandi það að finna merkið. Í 
skýrslu SH eru nefnt að hægt væri að skipa 
sérfræðinganefnd sem samanstendur af 
aðilum vinnumarkaðarins sem mundi gefa 
þetta merki, byggt á niðurstöðum úr 
forystusamningunum. 

 

 

Sú leið er jafnframt nefnd, að fleiri en ein 
atvinnugrein gefi merkið þannig að mynduð 
verði einskonar karfa, en þá þurfa þær 
atvinnugreinar að fylgjast að í ferlinu til þess 
að komast hjá "höfrungahlaupi".  

Eftirfylgni Tryggja að fram fari raunhæfar viðræður út 
frá leiðsögn þannig að samningsaðilum verði 
sýnd virðing í verki. Mikilvægt að finna leiðir 
til þess að auka vægi heildarsamtaka og 
byggja á víðtækri þátttöku sem miðar að 
fræðslu, greinargóðum upplýsingum og sátt. 

Samstaða og trygging fyrir því að allir fylgi er 
grunnforsenda þess að líkan af þessu tagi 
geti haldið 

 

Samstaða Breið samstaða og sátt um grunnforsendur 
með því að nálgast verkefnið á traustum 
grundvelli byggt á staðreyndum; 
upplýsingum sem allir hafa jafnan og 
auðveldan aðgang að. Þannig verði fagleg, 
trúverðug og gagnsæ greining á 
grunnforsenda þess að ná samstöðu um að 
samningsramminn haldi 

Í skýrslu SH segir einfaldlega um þennan 
þátt: 

Tryggja að merkið sé virt á 
vinnumarkaðinum öllum. 

 

Trúverðug-
leiki 

Trúverðugleiki kerfisins þarf að vera til 
staðar til þess að tryggja samstöðu og 
framgang stefnunnar/merkisins. Umgjörð og 
aðferðafræði þarf að einkennast af gegnsæi, 
samráði og sveigjanleika til þess að ná fram 
sameiginlegri skuldbindingu 

Eitt af vandamálunum hefur verið að komast 
að sameiginlegri niðurstöðu um launaþróun í 
þeim atvinnugreinum sem eiga að vera 
leiðandi.  Þessi óvissa eða öllu heldur 
mismunandi mat, hefur orðið til þess að 
rjúfa samstöðuna. 
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Stjórnkerfi Skýrt og öflugt stjórnkerfi sem gerir ráð fyrir 
sterkari stöðu sáttasemjara, reglu og aga í 
samskiptum og hvata til þess að fylgja 
leiðsögn, en um leið mekanisma til þess að 
binda samtökin við rammann í heild þannig 
að brot hafi í för með sér beinar afleiðingar 
(viðurlög) 

 

Leiðir til þess að byggja upp öflugt 
stjórnkerfi (orðrétt úr skýrslunni): 

 Samhæfing innan, og á milli hreyfinga 
launafólks og samtaka atvinnurekenda. 

 Ríkissáttasemjari – leiðir til að halda 
launaþróun í samræmi við merkið. 

 Gerðardómur/þvinguð sáttamiðlun sem 
minnkar möguleikann á því að hægt sé 
að fá meira en merkið kveður á um með 
því að grípa til aðgerða. 

 

 


