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Ýmis mál sem eru í 

deiglunni

Verkefni sem var m.a. í yfirlýsingu 
ríkisstjórarinnar vegna Lífskjarasamningsins:

➢ Grænbók um framtíðarumhverfi kjarasamninga og 
vinnumarkaðsmála

➢ Stefnumörkun í lífeyrismálum

➢ Staðan í „jöfnun launa milli markaða“



Grænbók um framtíðarumhverfi 

kjarasamninga og vinnumarkaðsmála
Henný Hinz fv. hagfræðingur ASÍ er formaður nefndarinnar:

➢ Markmið verkefnisins er að kortleggja núverandi stöðu, varpa ljósi á reynsluna 
af  núgildandi fyrirkomulagi og leggja fram skýrslu sem getur orðið 
grundvöllur að frekari umræðu og stefnumörkun.

➢ Er ætlað að skila tillögum sínum til forsætisráðherra í lok apríl

➢ Nefndin bað stéttarfélög að send nokkra punkta um hvar þau vildu sjá 
breytast:



Áherslur stjórnar Sameykis
➢Erum á móti breytingum á samningsréttinum m.a að hann flytist til 

heildarsamtaka

➢Stéttarfélög eru of  mörg – samningsrétturinn bundinn ákveðnum fjölda 

starfsmanna.

➢Ákveðið ferli ætti að eiga sér stað í kjarasamningsgerðinni.

• Kjarasamningsviðræður hæfust tímalega – og hefðu ákveðin tímaramma

• Ríkissáttasemjari hefði meiri og betri möguleika til að leggja fram sáttatillögur

• Ef  ekkert gengur þá komi til aðgerða

➢Bentum á að ferðamannaiðnaðurinn sem er lálaunaiðnaður mætti ekki 

vera of  stór í efnahagskerfinu.



Stefnumörkun í lífeyrismálum.

➢Hluti af  lífskjarasamningnum. Áætlað að gera Grænbók sem liggi fyrir í vor.

➢Helstu þættir sem hafa verið í umræðunni:

• Við hækkun iðgjalds á almennum markaði – þá sömdu ASÍ og SA um tiltekna séreign?

• Er iðgjaldið í lífeyrissjóðina of  hátt , 15,5%?

• Eiga starfsmenn að fá að velja sér lífeyrissjóð?

• Á að breyta skipun stjórna lífeyrissjóðanna?

• Er raunávöxtunarkrafa sjóðanna of  há?

• Viðbótarlífeyrissparnaður getur verið 6%. Getur nýtast fyrstu kaupendum íbúða 

skattfrjálst í 10 ár.



Jöfnun launa milli markaða

➢Liggur fyrir gróflega hver munurinn er milli sambærilegra hópa á 

opinberum markaði og almennum markaði.

➢Samkvæmt samkomulagi átti fyrsta leiðrétting að koma 1. janúar 2021.

➢Ríkissáttasemjari heldur utan um starfshópinn sem vinnur að verkefninu. 

Og Katrín Ólafsdóttir lektor stýrir útreikningum og faglega hlutanum.

➢Fundur í vikunni með aðilum til að ákveða næstu skref.


