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Tækniþróun og skipulag vinnunnar1 

Ítarefni vegna umræðu á 43. þingi ASÍ 

 

Í drögum að stefnuskjali um tækniþróun og skipulag vinnunnar er reynt að draga fram í mjög stuttu 

málið hvaða kröfur Alþýðusambandið á að gera fyrir hönd launafólks þegar kemur að tækniþróun og 

skipulagi vinnunnar þar sem segir: 

43. þing ASÍ gerir kröfu um að ný tækni og breytingar á atvinnuháttum verði á forsendum launafólks 

en ekki stórra fyrirtækja og að vinnumarkaður framtíðar feli í sér tækifæri til bættra lífskjara, styttingar 

vinnutíma og afkomuöryggis. 

Í drögum að stefnuskjalinu er fjallað um þær miklu áskoranir sem launafólk, vinnumarkaðurinn og 

samfélagið allt standa frammi fyrir með hnattvæðingunni, hröðum tæknibreytingum, vexti 

tengihagkerfisins, sjálfvirkni- og gervigreindarvæðingu og aukinni fjármálavæðingu. Mikið hefur verið 

fjallað um þetta efni síðustu ár.  

Í bókinni Hnattvæðing og þekkingarþjóðfélagið eftir Stefán Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson er gefið 

ágætt yfirlit um áhrif hnattvæðingarinnar í hvernig megi bregðast við henni.  

Mikið hefur verið ritað um hraðar tæknibreytingar, sjálfvirkni- og gervigreindarvæðingu sem oft er 

vísað til sem 4. iðnbyltingarinnar. Á vísindavef Háskóla Íslands er gerð tilraun til að skýra hugtakið 4. 

iðnbyltingin. Þá hefur Ólafur Andri Ragnarsson, aðjúnkt við HR gert áhugaverða glærukynningu um 

efnið. Í Vinnunni, vefriti ASÍ, sem kom út 1. maí 2018 er fjallað um samhengi tæknibreytinga og 

breytinga á skipulagi vinnunnar (m.a. með deilihagkerfinu) út frá og hagsmunum launafólks í 

myndbandi (7 mínútur) þar sem Halldór Oddson og Róbert Farestveit starfsmenn ASÍ skýra efnið á 

einfaldan og aðgengilegan hátt.  

Til að glöggva sig á þeim áhrifum sem tæknibreytingarnar munu hafa á störf og skipulag vinnunnar er 

mikilvægt að reglulega verði gerð mannafla- og færnispá og mótuð hæfnistefna fyrir Ísland. Þar verði 

sett fram markmið um það hvernig atvinnulíf og vinnumarkaður á að þróast bæði til lengri og skemmri 

tíma og hvernig þeim verður best náð. Að frumkvæði Alþýðusambands Íslands er þessi vinna nú hafin. 

Fyrir liggur tillaga um hvernig standa má að gerð slíkrar færnispár hér á landi.  

                                                           
1 Hér verður aðeins vísað í ítarefni á íslensku almenns eðlis, sem á að styðja við umræðu um drögin að 
stefnuskjali um tæknibreytingar og skipulag vinnunnar á þinginu. Þá verður farið sparlega með tilvísanir. Fyrir 
þá þingfulltrúa sem vilja meira skal bent á vefinn, þar sem er að finna hafsjó af efni, einkum á erlendum 
tungumálum. 

https://www.visindavefur.is/svar.php?id=75164
https://www.visindavefur.is/svar.php?id=75164
http://www.si.is/media/_eplica-uppsetning/Fjorda-idnbyltingin_Olafur-Andri-Ragnarsson.pdf
https://www.vinnan.is/2018/hvernig-verdur-vinnumarkadurinn-2030/
https://www.vinnan.is/2018/hvernig-verdur-vinnumarkadurinn-2030/
https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=0681c095-7921-11e8-9429-005056bc4d74
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Menntun, símenntun og endurmenntun mun leika stóran þátt í að tryggja stöðu launafólks á 

vinnumarkaði í síbreytilegum heimi. Menntanefnd ASÍ hefur tekið saman greinargerð um menntamál 

og fjárframlög til framhaldsfræðslu. Þá hafa verið teknar saman tillögur ásamt greinargerð um 

uppbyggingu fagháskólanáms hér á landi. Mikilvægur þáttur í þessum efnum er öflugt fagháskólanám 

og þróun raunfærnimats á framhalds- og háskólastigi. 

Launafólk gerir kröfur um styttingu dagvinnutíma og minni yfirvinnu án skerðingar á launum. 

Tækniframfarir, aukin framleiðni og skipulagning vinnunnar gera vinnutímastyttingu og sveigjanlegri  

vinnutíma að raunverulegum kosti. Tilraunaverkefni hafa verið í gangi hér á landi m.a. hjá 

Reykjavíkurborg um styttingu vinnutíma sem gefist hafa vel. 

 

 

https://www.asi.is/media/314841/mikilvaegi-menntunar-a-vinnumarkadi-framtidarinnar-itarefni.pdf
https://www.asi.is/media/314841/mikilvaegi-menntunar-a-vinnumarkadi-framtidarinnar-itarefni.pdf
https://www.asi.is/media/312814/2016-09-29-nidurstada-verkefnishops-um-faghaskolanam.pdf
http://frae.is/wp-content/uploads/2017/12/b%C3%A6klingur-raunf%C3%A6rni.pdf
https://www.bsrb.is/static/files/Ymis-skjol/stytting_vinnuviku_rvk_lokaskyrsla_april_2018.pdf
https://www.bsrb.is/static/files/Ymis-skjol/stytting_vinnuviku_rvk_lokaskyrsla_april_2018.pdf

