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Útdráttur 

Í ritgerðinni er skrásett saga launaákvarðana ríkisstarfsmanna frá lokum 19. aldar til 

nútímans. Lagabreytingum er fylgt í tímaröð og umfjölluninni lýkur á 

framtíðaráskorunum ríkisins sem vinnuveitanda. 

Stuðst var við skriflegar heimildir úr Alþingistíðindum, fréttaritum stéttarfélaga 

og sambærilegum heimildum. Þrjú viðtöl voru tekin við aðila sem hafa verið nátengdir 

kjaramálum ríkisstarfsmanna um langa hríð. 

Niðurstaða rannsóknarinnar er að samningsaðilar hafa í megindráttum ekki náð 

grundvallar samkomulagi um hvert viðmið eða innihald kjarasamninga skuli vera, 

umfram það sem kalla má tæknileg atriði. Samtök ríkisstarfsmanna hafa verið treg til 

að viðurkenna að svigrúm ríkisins í kjarasamningum markast af því sem samið er um á 

almennum vinnumarkaði. Fyrir vikið hafa viðræður þeirra oft tekið langan tíma og 

vikið að atriðum sem ekki er hægt að hreyfa við. Markmið sem sett var við stofnun 

BSRB árið 1942 um sömu laun fyrir sömu störf milli markaða hefur enn ekki náðst. 

Launaákvarðanakerfi ríkisins hefur aldrei verið breytt nema það hafi verið 

óumflýjanlegt. 

Meginlöggjöf sem gildir um starfsumhverfi ríkisstarfsmanna er að finna í þremur 

sjálfstæðum lögum. Þau hafa alltaf verið sett eða tekin til endurskoðunar með 

sjálfstæðum hætti. Það er á kostnað þeirrar heildarmyndar sem æskilegt er að 

einkenni starfsumhverfi jafns fjölmenns hóps og ríkisstarfsmenn eru og þeirra 

hagsmuna sem í húfi eru fyrir þá, jafnt sem vinnuveitanda þeirra. 
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Excerpt 

This thesis documents the civil servant wage decisions from the end of the 18th 

century to today. Changes in the law are listed in date order and the coverage ends on 

the employer challenges that the government sector is set to face in the future. 

The written sources are Parliamentary records, union newsletters and other 

comparable sources, and then there are three interviews with persons who have for 

years been closely involved in the collective bargaining negotiations of civil servants.  

The result of the study is that overall the negotiating parties have not managed 

to reach a basic agreement on what the basis or content of collective agreements 

should be, other than what are referred to as ‘technical details’. The civil servant 

associations have been reluctant to admit that the government’s scope for collective 

bargaining is restricted by the negotiations in the labour market. Therefore talks have 

often taken a very long time and evolved around aspects that cannot be altered. The 

goal of BSRB when founded in 1942, equal pay for equal jobs in all sectors, has still not 

been reached. 

The civil servant wage decision system has never been changed unless 

unavoidable. 

The main legislation on the civil servant occupational setting is found in three 

different laws. They have always been passed or revised separately. This has been at 

the expense of the bigger picture, the ideal model for the occupational setting for 

such a diverse group as civil servants and interests that are at stake for them, as well 

as their employers. 
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Formáli  

Þessi ritgerð er þrjátíu eininga lokaverkefni til meistaraprófs í opinberri stjórnsýslu við 

Háskóla Íslands. Umfjöllunarefni hennar er þróun launaákvarðana ríkisstarfsmanna, 

frá því að laun þeirra voru einhliða ákvörðuð með lögum í upphafi nýliðinnar aldar til 

nútímans þegar vísbendingar eru um að 15 ára gamalt launakerfi verði tekið til 

endurskoðunar. 

Undirbúningur verkefnisins hófst í kringum haustjafndægur 2011 en það var að 

mestu unnið miðvetrar 2012 fram að sumri. Leiðbeinandi er dr. Ómar H. 

Kristmundsson, prófessor við Háskóla Íslands. 

Upphaflegar hugmyndir mínar um ritgerðarefni voru aðrar en það efni sem hér 

birtist. Í fyrsta samtali mínu við Ómar stakk hann upp á að saga launaákvarðana 

ríkisstarfsmanna yrði skráð, þar sem það hefði aldrei verið gert heildstætt áður. „Að 

fortíð skal hyggja, ef frumlegt skal byggja“ sagði hann og vitnaði í ljóð Einars 

Benediktssonar. Eftir stutta umhugsun lét ég slag standa og mótaði efnistökin fram 

eftir hausti. 

Starfsreynsla undirritaðs hefur komið sér vel. Ég hef starfað í heimi kjara- og 

launamála starfsmanna ríkisins í tæplega 10 ár, fyrst sem hagfræðingur SFR-

stéttarfélags í almannaþjónustu og síðar á starfsmannaskrifstofu fjármálaráðuneytis, 

hvar ég var einnig í samninganefnd ríkisins. Fljótlega eftir að ég hóf störf hjá SFR komst 

ég að því að sögulegar staðreyndir skipta miklu máli til þess að útskýra úrlausnarefni 

samtímans. Um það er ég enn sannfærði nú en áður. 

Umfjöllunarefnið hentaði mér líka mjög vel því hér gat ég flétt saman tvö 

áhugasvið mín; opinbera stjórnsýslu og málefni vinnumarkaðarins. Ég hef haft áhuga 

og fylgst með vinnumarkaðsmálum lengur en starfsreynslan gefur til kynna. Sem barni 

fannst mér fréttir af gangi mála á bak við útskorna hurð ríkissáttasemjara í Karphúsinu 

athygliverðar og táningur fór ég að fylgjast með gerð kjarasamninga og atburða á 
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vinnumarkaði. Í grunnnámi í hagfræði tók ég flesta valáfanga í boði sem fjölluðu um 

vinnumarkað og samskipti aðila á honum, auk þess að taka atvinnulífsfræði sem 

aukagrein. Það er því ekki að ástæðulausu að lokaverkefni mitt í meistaranámi skuli, 

líkt og lokaverkefni grunnnámsins, fjalla um vinnumarkaðinn. Ég hef enda haft mikla 

ánægju af að gerð verkefnisins. 

Mörgum ber þakkir að færa. Ómari leiðbeinanda mínum fyrir góða ábendingu 

um efnisval, hvatningu og uppbyggilegar athugasemdir. Auk þess að sjá af dýrmætum 

tíma sínum í viðtal las Gunnar Björnsson lokadrög verkefnisins. Hann og 

samstarfsfélagar á starfsmannaskrifstofu fjármálaráðuneytisins hafi bestu þakkir fyrir 

samtölin, ábendingar og ómetanlega aðstoð. Aðrir samstarfsfélagar og vinir í 

ráðuneytinu eiga þakkir skildar fyrir skilninginn og mikla þolinmæði að undanförnu. 

Helga Guðmundsdóttir prófarkarlas verkefnið af skörungsskap og kom með gagnlegar 

ábendingar auk leiðréttinga. Höfundur ber að sjálfsögðu einn ábyrgð á því sem hér 

birtist og kann að vera missagt. 

Það er álag að sinna verkefni sem þessu samhliða fullu starfi og mörgu þarf að 

hliðra til. Ég hlakka til að njóta frjálsari stunda með fjölskyldu minni og vinum sem eru 

mér mikils virði. Þeim þakka ég umburðarlyndið og ómetanlegan stuðning. 
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1. Inngangur 

Starfsemi ríkisins byggir með einum eða öðrum hætti á mannauði. Árið 2010 störfuðu 

um 22 þúsund ríkisstarfsmenn á um 190 ríkisstofnunum. Af samanlögðum 284 

milljarða rekstrarkostnaði þeirra fóru rúmlega 119 milljarðar í laun.1 Af þessu má 

glögglega sjá að launaákvarðanir ríkisstarfsmanna eru gríðarlegt hagsmunamál fyrir 

ríkissjóð, ekki síður en starfsmanna þess sem hafa lifibrauð sitt af störfum sínum í 

þágu ríkisins. 

Svigrúm ríkisvaldsins eru nokkrar skorður settar í kjaramálum. 

Verðmætamyndun fer fram meðal einkafyrirtækja og fyrir vikið getur ríkið ekki leitt 

launaþróun í landinu heldur verður það að fylgja almennri launaþróun í landinu. 

Þannig verður ríkið að kappkosta að lágmarka launakostnað sinn, bæði til að halda 

jafnvægi á vinnumarkaði, draga ekki fé frá öðrum rekstrarverkefnum og til að halda 

skattheimtu í lágmarki. Að sama skapi verður ríkið að greiða samkeppnishæf laun til að 

laða að og halda í hæft starfsfólk. Fyrir vikið er umgjörð kjaraviðræðna og 

launamyndunar ríkisstarfsmanna að mörgu leyti frábrugðin því sem gengur og gerist á 

almennum vinnumarkaði. 

Laun ríkisstarfsmanna voru upphaflega einhliða ákvörðuð með lögum. Í byrjun 

20. aldar var um tiltölulega fámennan hóp embættismanna að ræða sem fengu laun 

samkvæmt dönskum lögum og hefðum. Fyrsta sjálfstæða löggjöf um laun 

embættismanna sem Alþingi Íslendinga samþykkt var árið 1919. 43 árum síðar fékk 

Bandalag starfsmanna ríkis og bæja (BSRB) takmarkaðan samningsrétt og verkfallsrétt 

enn síðar. Síðan þá hefur lagaumhverfið tekið miklum breytingum og auk 

verkfallsréttar liggur samningsrétturinn nú hjá hverju stéttarfélagi í stað 

heildarsamtaka. Þrátt fyrir samningsrétt voru launaákvarðanir mjög miðstýrðar allt 

fram undir lok 20. aldar þegar stór skref voru stigin til að auka dreifstýringu launa. Frá 

                                                      
1
 Fjármálaráðuneytið, „Rekstur - Þjónusta ríkisins“, www.rikiskassinn.is/verkefni-rikisins/rekstur. 

www.rikiskassinn.is/verkefni-rikisins/rekstur
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þeim tíma hefur verið unnið að því að draga úr sérreglum sem gilda um kjaraumhverfi 

ríkisstarfsmanna og færa það nær því sem tíðkast á almennum vinnumarkaði. 

Í þessari ritgerð er fjallað um þróun launaákvarðana starfsmanna ríkisins á 20. 

öld til dagsins í dag. Í byrjun er farið stuttlega yfir dönsk lög sem voru í gildi við lok 19. 

aldar og sagan rakin fram til 1945 þegar sundurleit lög um laun starfsmanna ríkisins 

voru sameinuð í eina heildarlöggjöf og BSRB var formlega viðurkenndur samningsaðili. 

Breytingum á helstu lögum sem gilda um laun eða kjarasamninga ríkisstarfsmanna er 

fylgt í tímaröð frá 2. kafla, sem fjallar um launamál starfsmanna ríkisins fram til 1943, 

til 8. kafla sem fjallar um núgildandi lög um kjarasamninga opinberra starfsmanna. 

Í 9. kafla er fjallað um breytingar á launakerfi ríkisins á 10. áratugnum þegar 

nýskipun í ríkisrekstri var innleidd á Íslandi. 

10. kafli fjallar um stöðu kjarasamninga eins og þeir eru í dag auk þess sem sagt 

er frá samstarfi ríkisins og háskólamanna um greiningu launakerfis og launamyndunar 

háskólamanna. 

Í 11. kafla er þróun launaákvarðana og atburðir settir í fræðilegt samhengi með 

aðstoð kenninga og greiningarramma John Kingdon. Að lokum er fjallað um helstu 

framtíðaráskoranir ríkisins sem vinnuveitanda. 

Markmið þessa verkefnis er fyrst og fremst að skrásetja söguna. Auk þess verður 

fjallað um ástæður fyrir því hvers vegna þróunin var með þeim hætti sem raun er. Þá 

verður fjallað um hvort þau markmið sem lagt var upp með í hvert sinn hafi náðst. 

Í ritgerðinni er sjónum beint að BSRB og Bandalagi háskólamanna (BHM) en ekki 

öðrum heildarsamtökum eða einstökum stéttarfélögum. Það er fyrst og fremst 

plássins vegna og að innan vébanda þessara tveggja bandalaga hefur meirihluti 

ríkisstarfsmanna verið hverju sinni. 

Hér er heldur ekki fjallað um önnur lög eða reglur sem móta starfsumhverfi 

ríkisstarfsmanna, umfram þess sem getið er sérstaklega og tengist umfjöllunarefninu 

hverju sinni. 
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Að mestu var byggt á skriflegum heimildum, svo sem þingskjölum, fréttabréfum 

BSRB og samtímafréttum. Auk þess voru tekin þrjú viðtöl við einstaklinga sem hafa 

starfað lengi í heimi kjaramála ríkisstarfsmanna. 

Að lokum er rétt að geta tengsla höfundar við viðfangsefnið. Undirritaður hefur 

haft atvinnu af gerð kjarasamninga ríkisstarfsmanna í 10 ár og setið beggja vegna 

borðsins. Það er stuttur tími miðað við marga sem hafa þetta að atvinnu, en nógu 

langur til að læra margt. Starfsreynslan hefur nýst mjög vel við gerð þessa verkefnis en 

um leið hef ég lagt mig fram um að láta fræðilega umfjöllun ekki gjalda nálægðarinnar. 

Verkefnið er skrifað að mínu frumkvæði og skoðanir eða túlkanir sem hér birtast eru á 

mína ábyrgð. 

Þetta er í fyrsta sinn sem saga launaákvarðana ríkisstarfsmanna birtist í heild 

sinni - og þó. Þótt lokaeintakið sé öllu umfangsmeira en höfundur áætlaði í upphafi er 

margt sem ekki er fjallað um. Til dæmis er lítið fjallað um launaþróun eða samanburð 

launa milli markaða, sem er verðugt rannsóknarverkefni eitt og sér. Saga kjaramála 

ríkisstarfsmanna er merkileg og hún endurspeglar margt í stjórnsýslunni og samfélagi 

okkar. Það er von mín að umfjöllunin sem hér birtist verði til einhvers gagns þegar 

kemur að endurskoðun starfsumhverfis ríkisstarfsmanna. 
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2. Launamál starfsmanna ríkisins fram til 1943  

Í handriti Guðlaugs Þorvaldssonar, fyrrverandi ríkissáttasemjara, er fjallað um 

launamál opinberra starfsmanna fram til 1953. Í því er saga launaákvarðanna ríkisins 

ítarlega skrásett. Í handritinu er fjallað um launamál íslenskra embættis- og 

ríkisstarfsmanna, allt frá því að þau voru ákveðin í dönskum lögum til þess að Alþingi 

Íslendinga samþykkti sjálfstæða löggjöf árið 1919 og aftur árið 1945. Þessi kafli er að 

talsverðu leyti byggður á handriti Guðlaugs. 

Sambandi ríkisins og embættismanna þess á 19. og fram eftir 20. öld er best lýst 

út frá réttarfarslegu sjónarhorni. Réttarsambandið byggði á stjórnarathöfn sem ætlað 

væri að lúta reglum stjórnsýsluréttar frekar en á samningi tveggja aðila um vinnu2 og 

almennt voru embættismenn í starfi hjá ríkinu þar til þeir létu af störfum vegna aldurs. 

Fyrstu lög um laun íslenskra embættismenn voru samþykkt 1874 á fyrstu 

samkomu Alþingis eftir að það endurheimti löggjafarvald sitt. Fram að því höfðu engin 

almenn lög gilt um laun íslenskra embættismanna „heldur hafa laun þeirra verið 

ákveðin í fjárlögunum og áætlunum um tekjur og útgjöld Íslands, og verið breytingum 

undirorpin“.3 Við samþykkt þeirra ári síðar féllu úr gildi dönsk lagaákvæði frá 1863 um 

laun opinberra embættismanna á Íslandi.4 Laun voru hækkuð talsvert þar sem 

stjórnvöldum þótti þau of lág, þótt margir hafi talið nær að nýta féð til annarra 

verkefna er stæðu nær. Fleiri voru þó á því að konungur myndi ekki samþykkja lögin, 

væri launum embættismanna hérlendis haldið of lágum. Slíkt yrði aðeins til þess að 

enginn skikkur kæmist á launamálið í mörg ár og þar með enginn ávinningur.5 Þá var 

litið svo á að til að fá dugandi menn í embætti þyrftu laun embættismanna að vera 

tiltölulega há. 

                                                      
2
 Ásmundur Helgason, „Eru sérstakar reglur um réttarstöðu ríkisstarfsmanna til gagns eða óþurftar?“, birt í 

Rannsóknir í félagsvísindum VI. Lagadeild, Róbert Spanó ritsj. (Reykjavík: Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, 
2005). 

3
 „Launamálið“, Fréttir frá Íslandi, 1. tbl. 1875. 

4
 Guðlaugur Þorvaldsson, Launamál opinberra starfsmanna fram til 1953 (Reykjavík: Hagstofa Íslands, á.á.). 

5
 „Launamálið“. 
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Í lögunum var kveðið á um laun og starfskjör embættismanna, það er biskups, 

amtmanna og dómenda, landfógeta, skólastjórnenda og kennara. Áfram gilti að 

prestar hefðu tekjur af brauðum sínum og sýslumenn höfðu sýslurnar að léni. Á sama 

Alþingi var læknaskipun landsins samþykkt þar sem var meðal annars kveðið á um að 

laun lækna skyldu greidd úr landssjóði.6 

Á næstu árum samþykkti Alþingi lög um laun fleiri embættismanna. Með lögum 

frá 1877 samþykkti Alþingi að laun sýslumanna og bæjarfógeta yrðu greidd úr 

landssjóði eins og laun annarra embættismanna í stað þess að hafa sýslurnar að léni. 

Það leið lengri tími þar til launamálum presta var komið í sambærilegt horf og annarra 

embættismanna. Það var ekki fyrr en árið 1907 að lög um laun sóknarpresta voru 

samþykkt en fram að því þurftu þeir sjálfir að innheimta tekjur sínar af brauðunum, 

með tilteknum og afmörkuðum frávikum.7 

Lögin voru endurskoðuð árið 1889 og tóku gildi 1890 (lög nr. 23/1889). Þau náðu 

til sama hóps embættismanna að póstmeistara undanskildum. Með lögunum voru 

laun hæst launuðustu embættismannanna lækkuð talsvert en lægstu laun hækkuð. 

Ráðstöfunin var gerð vegna almenns hallæris í landinu á 9. áratug 19. aldar og í 

samanburði þótti embættismönnum vel skammtað. Breytingar til lækkunar komu þó 

ekki til framkvæmda fyrr en að embætti losnuðu. Þetta gilti lítið breytt fram til 1919 

þegar ný lög um laun embættismanna voru sett. Ekki er þar með sagt að laun þeirra 

sem nutu hafi ekki tekið breytingum á tímabilinu því ýmsar smávægilegar 

lagabreytingar til hækkunar voru samþykktar, einkum dýrtíðaruppbætur á laun.8 

2.1 Milliþinganefndir og launalög 

Auk launa embættismanna var mikið fjallað um eftirlaun þeirra, sem þá voru ekki 

almenn í landinu. Fyrstu lög um eftirlaun embættismanna voru sett með tilskipun 

konungs árið 1855. Réttindi sem þau færðu embættismönnum voru þyrnir í augum 

landsmanna og voru fjölmörg erindi send Alþingi þar sem farið var fram á afnám 

laganna. Málið var oft tekið fyrir á Alþingi og árið 1883 samþykkti það lög um verulega 

lækkun þeirra. En konungur staðfesti ekki lögin og því öðluðust þau ekki gildi. Sömu 

                                                      
6
 „Læknaskipunarmálið“, Fréttir frá Íslandi, 1. tbl. 1875. 

7
 Guðlaugur Þorvaldsson, Launamál opinberra starfsmanna fram til 1953. 

8
 Frumvarp til laga um laun starfsmanna ríkisins, Vefútg. Alþt., 75. lögþ., þskj. 95; Guðlaugur Þorvaldsson, 

Launamál opinberra starfsmanna fram til 1953. 
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örlög biðu að minnsta kosti þriggja annarra frumvarpa, en með samþykkt þeirra gerði 

Alþingi ljóst hver vilji þess var í málinu. Það var ekki fyrr en eftir 

stjórnarskrárbreytinguna 1904 að lög um lækkun eftirlauna embættismanna tóku gildi 

eftir að innlend stjórn landsins samþykkti frumvarpið. Eftirlaunin voru eftirleiðis 

reiknuð þannig að til viðbótar 1/5 launafjárhæðar við starfslok voru greiddar 20 kr. fyrir 

hvert embættisár sem viðkomandi hafði þjónað með eftirlaunarétti, en aldrei fleiri en 

35 ár.9 

Friður ríkti um eftirlaunamálið svokallaða en eftirlaun embættismanna þóttu 

engu að síður há og úr takti við kjör annarra landsmanna. Árið 1909 kom fram ný 

tillaga á Alþingi um afnám eftirlauna en í stað þess að samþykkja hana var sett á 

laggirnar fimm manna milliþinganefnd til að fjalla um málið. Auk eftirlaunanna var 

nefndinni ætlað að rannsaka launakjör embættismanna og annarra starfsmanna 

landsjóðs. Nefndin var skipuð með konungsúrskurði í desember 1914, tók til starfa í 

apríl árið eftir og skilaði áliti í júlí 1916 í umfangsmikilli greinargerð. Fjórir af fimm 

nefndarmönnum áttu einnig sæti á Alþingi og lögðu fram frumvarp til nýrra launalaga 

byggt á álitinu. Nefndin gerði grein fyrir fimm atriðum sem lágu til grundvallar 

launaákvörðunum hennar, en auk eftirfarandi kom fram að rétt væri taka tillit til hvort 

menntunar væri krafist. 

1. Hve mikinn undirbúning starfið heimtar. 
2. Hve vandasamt starfið er og mikils varðandi fyrir þjóðfélagið. 
3. Hvort starfinu fylgi mikil peningaábyrgð. 
4. Hvort starfið heimti alla starfskrafta embættismannsins. 
5. Hvort starfið sé slitsamt og erfitt.10 

Til grundvallar launaákvörðunum miðaði nefndin við framfærsluþarfir 

einstaklinga miðað við almennt verðlag og lifnaðarhætti. Til viðbótar launagreiðslum 

samkvæmt lögum yrðu greiddar verðlagsuppbætur sem taka skyldu mið af þróun 

verðlags.11 Þetta var að sumu leyti óheppilegur tími til að setja lög sem þessi, enda var 

                                                      
9
 Skýrslur og tillögur milliþinganefndar þeirrar, er skipuð var með konungsúrskurði 9. desember 1914  (Reykjavík: 

Alþingi, 1916). 
10

 Sama heimild, bls. 181. 
11

 Sama heimild, bls. 185. 
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heimsstyrjöldin fyrri í algleymi og verðbólga á Íslandi var á bilinu 11% til 54% árin 

1915-1919.12 

Laun voru ákvörðuð miðað við verðlag 1914 með 25% dýrtíðaruppbót sem átti 

að vera tímabundin og gilda til 1925. Tíminn átti eftir að leiða í ljós að forsendur fyrir 

því að hafa ákvæðið tímabundið voru óraunhæfar og fyrir vikið var ákvæði um 

dýrtíðaruppbót framlengt í einni eða annarri mynd allt þar til heildarendurskoðun 

laganna fór fram rúmlega 20 árum síðar. 

Frumvarpið var samþykkt sem lög nr. 71/1919 og þau giltu sem meginlöggjöf um 

laun starfsmanna ríkisins til 1945. Þeim til viðbótar voru samþykkt fimm frumvörp þar 

sem fjallað var um laun tiltekinna starfsstétta; barna- og háskólakennara, 

yfirsetukvenna, Alþingismanna og ráðherra. Þá voru einnig samþykkt lög um stofnun 

lífeyrissjóðs fyrir embættismenn, sem komu í stað eftirlaunalaganna frá 1904, og lög 

um ekkjutryggingu embættismanna.13 

Stjórnvöld sýndu viðleitni til að breyta lögunum árið 1933 þegar önnur 

milliþinganefnd var stofnuð til að endurskoða gildandi lög og starfsmannahald ríkisins. 

Í inngangi álitsgerðar nefndarinnar sagði meðal annars að „[g]ildandi launalög [væru] 

því miðuð við fjármálaástand annars og ólíks tímaskeiðs en þess, sem þau hafa gilt 

fyrir. Það má því furðu heita, hve lengi hefir við þau notast“14 

Í álitsgerðinni er töluvert fjallað um dýrtíðaruppbæturnar sem voru oft álíka háar 

og launin sjálf eða jafnvel hærri. Stefið í gagnrýni á launalögin eru vel þekkt á síðari 

tímum, launin þykja of lág en launakostnaðurinn er ríkissjóði íþyngjandi. Þannig nefna 

höfundar nefndarálitsins að starfsmenn ríkisins búi við launalög „sem þeir geta ekki 

við unað lengur, og þó er sú launafúlga, sem ríkið greiðir starfsmönnum sínum, of 

þung miðað við þjóðarhag“.15 Tillögur milliþinganefndarinnar frá 1934 gerðu ráð fyrir 

mikilli fækkun embættismanna, lækkun hárra launa og sameiningu stofnana sem 

sinntu svipuðum verkefnum.16 

                                                      
12

 Magnús S. Magnússon Guðmundur Jónsson, Hallgrímur Snorrason, ritsj. Hagskinna: Sögulegar hagtölur um 
Ísland (Reykjavík: Hagstofa Íslands, 1997). 

13
 Skjalalisti 31. löggjafarþings Alþingis; Guðlaugur Þorvaldsson, Launamál opinberra starfsmanna fram til 1953. 

14
 Guðlaugur Þorvaldsson, Launamál opinberra starfsmanna fram til 1953. 

15
 Sama heimild. 

16
 „Stórkostleg fækkun embættismanna, presta, kennara og sýslumanna“, Alþýðublaðið, 18. september 1934. 
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Tillögur nefndarinnar urðu ekki að lögum þrátt fyrir að frumvarp þess efnis hafi 

verið lagt fram á nokkrum þingum. Giltu hin eldri lög því áfram þrátt fyrir galla þeirra 

og vanda sem blasti við í launamálum ríkisstarfsmanna, sem einkenndist af innbyrðis 

ósamræmi og allt að því óreiðu. Á tímum seinna stríðs samþykkti Alþingi ýmis konar 

breytingar á launum og kom meðal annars á verðlagstengingum launa og greiðslu 

verðlagsuppbóta. 

Þannig var málum háttað í launamálum ríkisins þar til í júlí 1943, að Björn 

Ólafsson fjármálaráðherra skipaði sjö manna milliþinganefnd til að undirbúa gerð 

nýrra launalaga. Nefndin var skipuð samkvæmt ályktunum Alþingis frá 1940 og 1942, 

sú síðari í framhaldi af samþykkt Alþingis um grunnkaupshækkun17 en samkvæmt 

þeirri fyrri var verkefnum nefndarinnar lýst. Endurskoða skyldi launagreiðslur 

embættismanna og annarra starfsmanna ríkisins og einnig að kanna leiðir til að draga 

úr starfsmannahaldi þess. Í starfi sínu skyldi nefndin hafa í huga „eðlilegt verslunar- og 

vinnuárferði“ og horfa skyldi frá öllum aukagreiðslum.18 

Sjö manna nefndinni beið ærið verkefni enda taldist henni að þá hafi verið í gildi 

um 77 lög hvar fjallað var um launagreiðslur úr ríkissjóði. Nefndin var skipuð fjórum 

fulltrúum Alþingis, einum úr hverjum flokki sem þar átti sæti, og tveimur fulltrúum 

nýstofnaðs Bandalags starfsmanna ríkis og bæja (BSRB). Skrifstofustjóri 

fjármálaráðuneytis var formaður nefndarinnar. Störf nefndarinnar leiddu að lokum til 

þess að lög nr. 60 um laun starfsmanna ríkisins voru samþykkt á Alþingi 26. febrúar 

1945. 

2.2 Bandalag starfsmanna ríkis og bæja og forveri þess 

Bandalag starfsmanna ríkis og bæja var stofnað í Reykjavík í febrúar 1942. Stofnfélög 

bandalagsins voru 14 með samtals um 1.550 félagsmenn. 

Áður hafði Samband starfsmanna ríkisins starfað í tíu ár, frá 1919 til 1929. Í 

sambandinu voru Félag íslenskra símamanna, Félag embættismanna og annarra 

starfsmanna við skóla og söfn ríkisins, Félag lögfræðislegra embættismanna og 

                                                      
17

 Andrjes Þormar, „Endurskoðun launalaganna og launakjör opinberra starfsmanna“, Morgunblaðið, 27. 
september 1944. 

18
 Guðlaugur Þorvaldsson, Launamál opinberra starfsmanna fram til 1953. 
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annarra starfsmanna, Póstmannafélag Íslands og Prestafélag Íslands.19 Sambandið var 

hagsmunafélag embættismanna ríkisins og hafði þann tilgang að efla gott samkomulag 

og hagkvæma samvinnu milli deilda og sín á milli yfirleitt. Félagsmenn bundust því 

fastmælum að taka ekki að sér opinber störf fyrir lægra endurgjald en lög stóðu til eða 

fulltrúaráð sambandsins taldi viðunandi. Þeir hétu því að seilast ekki í störf hvers 

annars né að sækja um stöður sem losnuðu ef sambandsmaður sagði upp vegna 

óviðunandi launakjara.20 Sambandsmenn rituðu efri deild Alþingis erindi um lausn frá 

störfum sínum í september 1919, vegna lágra launa og deilna um dýrtíðarákvæði. Það 

virðist hafa borið einhvern árangur því síðar í mánuðinum féllust þeir á að draga 

uppsagnir sínar til baka og hlíta ákvörðunum Alþingis þótt þeir teldu kjör sín ekki 

fullnægjandi. Hagsmunasambandið starfaði í áratug og rak erindi félagsmanna sinna. 

Til dæmis voru Alþingi sendar greinargerðir og umsagnir um frumvörp sem vörðuðu 

félagsmenn. En eftir aðalfund sambandsins árið 1929 virðist sem starfsemin hafi 

lognast út af og lauk þannig sögu sambandsins.21 

Þrettán árum síðar, eða árið 1942, var Bandalag starfsmanna ríkis og bæja 

stofnað. Aðdragandi stofnunar bandalagsins var um margt svipaður og sambandsins; 

ríkjandi dýrtíð í landinu. Umræða um nauðsyn samtaka sem BSRB var hafin í  lok 4. 

áratugarins en skref í þá átt var stigið í janúar 1941 þegar fulltrúaráð opinberra 

starfsmanna var stofnað. Hlutverk þess var að koma á framfæri sameiginlegum kröfum 

stéttarfélaganna og undirbúa stofnun heildarsamtaka þeirra. Stofnfundur bandalagsins 

fór fram á kennarastofu Austurbæjarskóla 14. febrúar 1942. Það hleypti krafti í 

kjarabaráttu opinberra starfsmanna sem hafði nú skýra rödd. Meðal fyrstu verkefna 

bandalagsins var að berjast fyrir endurskoðun launakjara, setningu laga um lífeyrissjóð 

og almennri lagaumgjörð um opinbera starfsmenn. Baráttan var yfirleitt með ágætum 

árangri þó stundum hafi gengið hægt, en óháð slíku mati var BSRB lykilþátttakandi í 

mótun starfsumhverfis opinberra starfsmanna næstu áratugina.22 

                                                      
19

 „Athyglisverðir atburðir úr sögu félagsins“, Félag íslenzkra símamanna, 
http://simamenn.is/nav05up/default05.asp. 

20
 „Codex ethicus fyrir samband starfsmanna ríkisins. Samþyktur á fulltrúaráðsfundi 13. júlí 1919. “, Ásgarður, 

febrúar 1967. 
21

 „Samband starfsmanna ríkisins 1919-1929“, Ásgarður, febrúar 1967. 
22

 Þorleifur Óskarsson, „Saga BSRB“, www.bsrb.is/um-bsrb/saga-bsrb/. 

www.bsrb.is/um-bsrb/saga-bsrb/
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3. Lög nr. 60/1945 um laun starfsmanna ríkisins 

Milliþinganefndin sem skipuð var í júlí 1943 afhenti fjármálaráðherra tillögur um 

launaflokka og launastiga í desember sama ár en greinargerð barst síðar. 

Fjármálaráðherra dró að leggja fram frumvarp byggt á tillögunum og forsvarsmönnum 

BSRB var heldur farið að lengja biðin. Þeir ræddu því við fjóra þingmenn úr öllum 

flokkum sem sæti áttu á Alþingi og fengu þá til að leggja fram frumvarp sem byggt var 

á tillögum nefndarinnar.23 Þolinmæðarþurrð BSRB endurspeglaðist í greinargerð 

flutningsmanna sem sögðu að þeir litu svo á að dregist hefði úr hófi fram að 

endurskoða heildarlöggjöf um laun opinberra starfsmanna og ekki væri fyrirséð að 

ríkisstjórnin myndi hafa frumkvæði að breytingum í nálægri framtíð. Fyrir vikið legðu 

þeir frumvarpið fram.24 

3.1 Frumvarp til laga og greinargerð um störf milliþinganefndar  
1943-1944 

Hlutverki milliþinganefndarinnar var lýst í greinargerð með frumvarpinu sem varð að 

lögum nr. 60/1945. Henni var ætlað að endurskoða launaflokka og -greiðslur 

ríkisstarfsmanna og aðeins skyldi leggja til lagabreytingar sem leiddu af því starfi. 

Starfið var þannig fólgið í því að safna öllum launaákvæðum í eina heild og að 

samræma launakjör þeirra sem undir lögin heyrðu. Samræmingarhlutverkið var ærið, 

enda voru laun starfsmanna stofnana gjarnan ákveðin í lögum um viðkomandi 

stofnun. Þá þekktist einnig að laun skyldu ákveðin af ráðherra eða vísað til þess að 

laun skyldu ákveðin í launalögum án þess fjárhæð væri tiltekin.25 Í grein Sigurðar 

Thorlacius í fyrsta tölublaði Starfsmannablaðsins, tímariti BSRB,26 frá 1944 segir hann 

skrifstofustjóra fjármálaráðuneytis nærri daglega vera í vandræðum að „greiða úr 

                                                      
23

 Guðjón B. Baldvinsson, „Fáein orð um samningsrétt“, Ásgarður, október 1960. 
24

 Frumvarp til laga um laun starfsmanna ríkisins, Alþingistíðindi 1944, 63. lögþ., 306. þskj., bls. 384. 
25

 Sama heimild. 
26

 Heiti tímaritsins var síðar breytt í Ásgarð. 
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flækjum hinna 77 laga og enn fleiri ráðherraúrskurða um launagreiðslur starfsmanna 

ríkisins“.27 Það var því líklega ekki að undra að óreiða ríkti. 

Það var einnig almennt viðurkennt að laun starfsmanna ríkisins væru ýmist of lág 

eða að þau hefðu ekki þróast í takt við almenna launaþróun frá því lögin voru sett, 

nema hvoru tveggja hafi verið. Þetta má meðal annars lesa úr skjalalistum Alþingis frá 

3. og 4. áratugnum þegar ófáar þingsályktunartillögur og þingmannafrumvörp voru 

lögð fram. Árið 1925 kom fram í umræðum á Alþingi um framlengingu dýrtíðar-

uppbótar embættismanna að sá veruleiki sem grunnlaunin voru miðuð við sex árum 

fyrr hafi verið óraunhæfur.28 Í nefndaráliti um framlengingu dýrtíðaruppbótarinnar 

árið 1928 var hvatt til að stofna nefnd til að undirbúa framtíðarskipulag launamálanna 

fyrir Alþingi 1929.29 Þingmeirihluti hverju sinni heyktist á að taka lögin til 

endurskoðunar og afsakaði það meðal annars með því að festing krónunnar væri ekki 

enn fengin með lögum,30 óvissa væri framundan í efnahagsmálum eða að óróleiki 

undanfarið leiddi ekki til hentugra aðstæðna til heildarendurskoðunar. Á meðan jókst 

innbyrðis ósamræmi í launasetningu ríkisstarfsmanna samhliða hækkun 

dýrtíðaruppbóta í samræmi við verðlag á helstu lífsnauðsynjum.31 Fyrir vikið voru 

launauppbætur oft og tíðum jafnháar eða hærri en grunnlaun þegar leið á 4. áratug 

aldarinnar. Innbyrðis ósamræmi og óreiða skapaðist í launamálum ríkisins, enda hafði 

nokkur fjöldi ríkisstofnana verið settar á stofn frá gildistöku launalaganna 1919. Laun 

starfsmanna þeirra voru yfirleitt ákvörðuð af ráðherra eða aðeins nefnt að þau skyldu 

greiðast úr ríkissjóði. Launaupphæð var sjaldnast tilgreind þótt vísað væri í launalög og 

væri svo átti það yfirleitt aðeins um æðstu stjórnendur viðkomandi stofnana. 

Nefndarmenn ræddu til hverra launin ættu að taka og hvort sjálfseignarstofnanir 

eða ríkisstofnanir sem ekki voru nema að litlu leyti háðar eftirliti ríkisvaldsins skyldu 

falla undir lögin. Niðurstaða nefndarinnar var að lokum sú að undanskilja aðra en þá 
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sem fengu laun sín greidd beint úr ríkissjóði eða ríkisstofnunum sem hafa 

sameiginlegan fjárhag með sjóðnum.32 

Meðal verkefna nefndarinnar var að kortleggja störf á vegum ríkisins, flokka þau 

sem voru sambærileg og skipa launum þannig að sambærileg störf væru launuð eins. Í 

störfum sínum reyndi nefndin eftir mætti, eins og því er lýst, að miða flokkunina við 

innihald starfanna, ábyrgð þeirra og menntunarkröfur auk þess sem launin væru 

þannig úr garði gerð að starfsmenn gætu „lifað sómasamlegu lífi og ríkið jafnan átt völ 

á hæfum mönnum til starfa launanna vegna“.33 Þetta verkefni reyndist erfiðara en 

áætlað var. Starfsheiti voru ólík milli stofnana, þau óljós og innihald þeirra á reiki. Fyrir 

vikið gáfu þau villandi upplýsingar um störfin. Þá kom í ljós að algengt var að laun 

starfsmanna væru að hluta til í fríðu, svo sem í húsaleigu, hita, rafmagni, fæði og fleira. 

Það reyndist erfitt að meta til launa og lagði nefndin því til að matsverð fríðindanna 

yrði dregið frá launum að viðbættri verðlagsuppbót.34 Nefndin gerði einnig tillögu um 

að þóknun fyrir aukastörf geti talist hluti af aðalstarfi viðkomandi, enda hafi tíðkast að 

hlaða á menn mörgum launuðum aukastörfum og gæti slíkt bitnað á aðalstarfi 

viðkomandi. 

Í upphaflegu frumvarpi var starfsmönnum skipað í 14 launaflokka, innan hvers 

voru tilgreind byrjunarlaun og hámarkslaun. Í þinglegri meðferð fjölgaði flokkunum í 

16 og grunnlaun allra þeirra hækkuð talsvert. Gert var ráð fyrir að launahækkun færi 

eftir þjónustu- og starfsaldri. Í frumvarpinu var kveðið á um töluverðar launahækkanir, 

þótt einnig fælust í frumvarpinu lækkanir hæstu launa. Launahækkunin var meðal 

annars rökstudd með því að ákvörðun launalaganna 1919 hefði verið miðuð við 

verðlag ársins 1914 að viðbættum 25%. Síðan þá hafi dýrtíð verið mikil og verðbólga 

langt umfram það sem löggjafinn bjóst við og launin því „aldrei verið í samræmi við 

það fjármálaástand, er ríkt hefur síðan“.35 Fulltrúar BSRB í nefndinni tóku fram í séráliti 

að ósanngjarnt væri að lækka hæstu laun, enda vildu þeir meina að launakjör 

viðkomandi hópa væru engu betri en annarra og hefðu um langt árabil verið of lág. 
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Þeir lögðust þó ekki gegn frumvarpinu í heild eða einstökum tillögum, enda myndu 

þeir halda launum sínum óbreyttum á meðan þeir héldust í viðkomandi starfi.36 

3.2 Lagalegar úrbætur 

Lög nr. 60/1945 um laun starfsmanna ríkisins tóku gildi 1. apríl 1945. Í þeim fólust ekki 

stórtíðindi um réttarbætur eða aðstöðu starfsmanna ríkisins til að fjalla um kjör sín en 

Alþingi veitti BSRB viðurkenningu á stöðu sinni sem fyrirsvarsaðili ríkisstarfsmanna. Í 

upphaflegu frumvarpi til laga var ákvæði um að við samningu reglugerða samkvæmt 

lögum þessum, svo og við endurskoðun þeirra, skyldi jafnan gefa BSRB kost á að 

fylgjast með og semja fyrir hönd félaga sinna um ágreiningsefni sem upp kynnu að 

koma.37 Greininni var breytt í þinglegri meðferð og í stað þess að BSRB gæfist kostur á 

að fylgjast með „og semja“ um ágreiningsmál, var þeim gefinn kostur á að fylgjast með 

„og fjalla um“ ágreiningsatriði. Þá fékk bandalagið rétt til að tilnefna einn af þremur 

mönnum í nefnd sem átti að úrskurða um hvaða aukastörf sé rétt að telja til aðalstarfs 

og hver beri að launa sérstaklega.38 Frumvarpið tók ekki endanlega á vikulegum 

vinnutíma, heldur var ríkisstjórninni eftirlátið að ákveða það með reglugerð til 

samræmis við það sem gilti í hverri starfsgrein.39 

Helstu úrbætur laganna, auk lagfæringar á innbyrðis ósamræmi í launaröðun og 

hækkunar á grunnlaunum sem þó voru lægri en almennt gilti á vinnumarkaði, fólust í 

að meiri reiðu var komið á fyrirkomulag launamála ríkisstarfsmanna. Á þeim var nú 

skýrari yfirsýn og grundvöllur ýmissa ákvarðana miðlægari. Í kjölfar gagnrýni á 

launastiga frumvarpsins, það er að í lægstu flokkunum væru nær undantekningarlaust 

konur, var sett inn ákvæði um að konur og karlar skyldu að öðru jöfnu njóta jafnræðis 

við skipun í launaflokka og tilflutning á milli þeirra,40 en þrátt fyrir að viðurkenna lága 

röðun kvenna taldi nefndin ekki ástæðu til að gera „röskun“ á launastiganum eða 

frumvarpinu sem leiddi til breytinga á þessu og taldi fyrrnefnda grein duga ásamt 

nokkrum smávægilegum breytingum á skipan starfa í launaflokka. 

                                                      
36

 Sama heimild, bls. 399. 
37

 Sama heimild, bls. 383. 
38

 Frumvarp til laga um laun starfsmanna ríkisins, Alþingistíðindi 1944, 63. lögþ., 1242. þskj., bls. 1460. 
39

 Sama heimild, bls. 1461. 
40

 Nefndarálit um frv. til laga um laun starfsmanna ríkisins, Alþingistíðindi 1944, 63. lögþ., 691. þskj. 



  

bls. 23 

Það sem breyttist ekki var að þingheimur og framkvæmdavaldið héldu einhliða 

ákvörðunarvaldi sínu um laun ríkisstarfsmanna, bæði fámennra hópa sem einstakra 

starfsmanna. Þá var ekki mótaður farvegur fyrir lausn ágreinings- eða deilumála í formi 

gerðardóms eða úrskurðarnefndar. Þetta atriði stóð upp úr í gagnrýni 5. þings BSRB 

sem var kallað sérstaklega saman í febrúar 1945 í tilefni af afgreiðslu launalaganna.41 

Þá rýrði það yfirsýn og viðhélt ósamræmi í launasetningu að launalögin tóku ekki til 

allra hópa ríkisstarfsmanna, en laun voru alltítt hærri í þeim stofnunum sem utan 

laganna stóðu.42 

Það dróst að setja reglugerð um starfstíma í samræmi við bráðabirgðaákvæði 

laganna. Í fréttabréfi BSRB var töfin nefnd sem dæmi um óbreytt virðingarleysi 

stjórnvalda gagnvart félögum starfsmanna sinna. Þótti formanninum „vert að drepa á 

þá staðreynd að mjög skortir enn á að umgengni ýmissa opinberra stjórnvalda við 

félög starfsmannanna sé í samræmi við kurteisisvenjur og almenna skoðun á því, hvað 

sómasamlegt megi telja. Sá hugsunarháttur er alltof algengur, að ekkert liggi á að 

afgreiða mál opinberra starfsmanna.“43 Reglugerð um starfstíma var gefin út af 

fjármálaráðuneytinu í mars 1946. Vinnutími var ekki samræmdur, en til dæmis var 

vinnutími skrifstofufólks 35,5 klst á viku.44 

3.3 Ný lög en sama staða 

Launalögin tóku gildi 1. apríl 1945, við lok síðari heimsstyrjaldar. Á þeim tíma 

einkenndist efnahagsástandið af haftastefnu og verðbólgu. Þegar 6. áratugurinn rann 

upp tóku við gengisfellingar og fjölgengisstefna í bland við Marshall-aðstoðina. Árin 

1947-1951 dróst landsframleiðsla saman um tæp 7% og í kjölfarið dróst kaupmáttur 

tekna saman og atvinnuleysi fór vaxandi.45 Í desember 1952 náðust fyrstu þríhliða 

kjarasamningar milli Alþýðusambands Íslands og samtaka vinnuveitenda með aðkomu 

ríkisins. Þar var samið um 3% launahækkun og hlutfallslega jafn mikla niðurgreiðslu 

ríkisins á verðlagi. Samningurinn var upphaflega til 18 mánaða en var framlengdur allt 

til 1955. Á þeim tíma hafði ástand efnahagsmála snúist við og kröftug uppsveifla ríkti.  
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Ríkisstarfsmenn nutu ekki ávallt sömu launahækkana og starfsmenn á almennum 

vinnumarkaði, hvorki hlutfallslega né á sama tíma og héldu því áfram að dragast aftur 

úr í launum. Í Starfsmannablaði BSRB í árslok 1949 birtist til dæmis eftirfarandi texti 

sem lýsir stöðu mála frá sjónarhóli opinberra starfsmanna á þeim tíma. 

Um launamál 
Sameiginlegur fundur félaga opinberra starfsmanna í Reykjavík og Hafnarfirði [...] 
vill vekja athygli ríkisvalds og bæjarstjórna á eftirfarandi staðreyndum: 

Opinberir starfsmenn hafa ávallt orðið að bíða lengst allra stétta eftir kjarabótum 
og eru þeir eina stétt manna í landinu, er ekki geta fengið kjör sín bætt nema með 
breytingum á landslögum. T.d. má benda á, að ríkisstarfsmenn biðu í 
aldarfjórðung eftir endurskoðun launalaga og að á stríðsárum 1939-1943 
hækkuðu aðrar stéttir laun sín um 42-120%, áður en endurskoðun launalaganna 
hófst. 

Með samtakamætti sínum og verkfallsrétti hafa aðrar launastéttir, vegna vaxandi 
dýrtíðar í landinu, hækkað grunnkaup sitt um 36%, síðan gerður var samanburður 
um laun þeirra og ríkisstarfsmanna í sambandi við endurskoðun launalaganna 
1944. [...] 

Misrétti þetta um launakjör hjá ríkinu og á frjálsum vinnumarkaði hefur leitt til 
þess, að ríkið hefur ekki náð í þjónustu sína ýmsum nýtum starfskröftum og hefur 
tapað þeim.46 

Greinin lýsir ágætlega stöðu opinberra starfsmanna á þessum tíma. Launaþróun þeirra 

var algjörlega á hendi vinnuveitenda þeirra, sem virtust fyrst og fremst miða 

launahækkanir við greiðslugetu ríkissjóðs frekar en að gæta þess að laða að og halda í 

gott fólk eða gæta að jafnræði í launaþróun á milli markað. 

Skipulag launamála í landinu einkenndist frá þessum tíma af tengingu launa við 

verðlag. Eins illa og það kerfi átti eftir að reynast síðar meir þá reyndust 

vísitöluuppbætur eina trygging ríkisstarfsmanna fyrir kauphækkunum, enda nutu þeir 

ekki samningsréttar né gátu þeir gripið til verkfalla. 

Þegar leið að 1950 varð óánægja félagsmanna BSRB meira áberandi. Á þingum 

BSRB voru reglulega samþykktar skörulega orðaðar ályktanir um endurskoðun 

launamála ríkisins og á 11. (auka)þingi BSRB sem haldið var í maí 1949 var frá því sagt 

að fulltrúar BSRB hefðu fengið loforð ríkisstjórnarinnar um að launalögin skyldu 

endurskoðuð fyrir næsta Alþingi.47 Á sama bandalagsþingi var gerð tilraun til að fá 

vilyrði ríkisstjórnarinnar fyrir því að hækka grunnlaun um 25%. Fundir voru haldnir 
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með ríkisstjórninni og rök færð fyrir hækkuninni, en á fjórða degi aukaþingsins gerði 

ríkisstjórnin út um þær vonir þegar hún tjáði viðræðunefndinni að litlar líkur væru fyrir 

að þingmeirihluti fengist fyrir auknum útgjöldum.48 Aftur á móti lofaði ríkisstjórnin að 

endurskoða lögin og um haustið 1949 skipaði hún nefnd til að annast endurskoðunina. 

Hún var skipuð fulltrúum þriggja þáverandi stjórnarflokka, tveimur fulltrúum BSRB og 

fulltrúa fjármálaráðuneytis sem jafnframt var formaður. Nefndin lauk ekki störfum fyrr 

en í maí 1950 en samkomulag hennar gerði ráð fyrir hækkun grunnlauna um 10% á 

hæstu laun til 20% á lægstu laun. En vegna þess hve langan tíma nefndarstarfið hafði 

tekið fannst ríkisstjórninni tilgangslaust að leggja fram frumvarp byggt á 

nefndarstarfinu.49 

Á sama tíma var karpað um hvort ríkisstarfsmenn ættu að njóta fullrar 

verðlagsuppbótar. Ríkisstjórnin spyrti saman breytingu reglugerðar um vinnutíma sem 

sett var árið 1946 við fjárhæð verðlagsuppbótarinnar og vildi lengja vikulegan 

vinnutíma skrifstofufólks og fleiri úr 35,5 klst. á viku í 38,5 klst.50 Fulltrúar BSRB litu svo 

á að vinnulag ríkisstjórnarinnar væri freklegt brot á lagareglum sem kváðu á um 

samráð og að viðurkennd réttindi þeirra til að koma að ákvörðuninni væru brotin.51 

Reglugerðarbreyting var samþykkt og í framhaldi nutu ríkisstarfsmenn verðlags-

uppbótar með sambærilegum hætti og aðrir launamenn, en gegn lengri vinnuviku. 

Ríkisstjórn og BSRB héldu áfram að ræða hvernig samskiptum skyldi háttað og árið 

1951 gekkst ríkisstjórnin við áskorun bandalagsins um að stofna samninganefnd þeirra 

í millum sem hefði það hlutverk að finna samkomulagsgrundvöll í smærri 

ágreiningsmálum sem og öðrum málum er samkomulag yrði um að hún fjallaði um.52 

Á næstu árum snerust umfjöllunarefni og gagnrýni BSRB fyrst og fremst að 

dýrtíðarmálum, launasetningu félagsmanna og samningsstöðu bandalagsins. Í 

ályktunum þinga BSRB sem voru haldin reglulega þá sem nú voru einatt samþykktar 

ályktanir til ríkisstjórnar um að hækka uppbætur á laun, endurskoða launalögin og að 

setja lög um réttindi og skyldur opinberra starfsmanna. Ríkisstjórnin svaraði ekki þeim 
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kröfum en endurtók bráðabirgðaákvarðanir um greiðslu launauppbóta sem miðuðust 

jafnan og eftir aðstæðum ríkissjóðs við launaþróun launamanna á almennum vinnu-

markaði með frjálsan samningsrétt. 

Það olli erfiðleikum í samanburði milli markaða að ýmsir starfshópar fyrirfundust 

aðeins hjá ríkinu, einkum menntamenn og aðrir sem unnu sérhæfð störf sem ekki voru 

til staðar á almennum vinnumarkaði. Í samanburðarfræðum tóku fulltrúar BSRB undir 

það sjónarmið að sanngjarnt væri að meta starfskjör sem opinberir starfsmenn nutu 

einir til frádráttar í launum eftir sanngjörnu mati, en þar sem aðeins væri hægt að 

finna sambærileg störf milli markaða fyrir hluta hópsins hefði launajöfnun gert 

launakjör flestra þeirra óviðunandi.53 

Á almennum vinnumarkaði hófst verkfall tólf verkalýðsfélaga á miðnætti 18. 

mars 1955. Það stóð yfir í sex vikur, til 29. apríl, þegar samið var um 10% hækkun 

tímakaups, lengingu orlofs og ríkisstjórnin stofnaði atvinnuleysistryggingasjóð.54 

Starfsmenn ríkisins tóku eðlilega ekki þátt í verkfallinu, enda meinað samkvæmt 

lögum, en í mörgu nutu þeir góðs af og voru opinberlega hvattir til að styðja 

verkamenn í baráttu sinni.55 Forsvarsmenn BSRB og félagsmenn bandalagsins gerðu 

það með opinberum hætti, enda sáu þeir sóknarfæri samhliða og í kjölfar deilunnar 

enda var þá hafinn undirbúningur að endurskoðun gildandi launalaga.56 Auk þess hafði 

Stéttarfélag verkfræðinga öðlast rétt til sjálfstæðra samninga við ríkisvaldið sumarið 

1954 í kjölfar vinnudeilu og uppsagna þess hjá Reykjarvíkurbæ og ríkinu.57 

Frá 1954 og fram á haust 1955 áttu samninganefndir BSRB og ríkisins í viðræðum 

um endurskoðun launalaganna hvar fulltrúar bandalagsins komu sjónarmiðum sínum 

vel á framfæri. Af hálfu ríkisins dróst að skipa í nefnd sem hafði það hlutverk að annast 

endurskoðun laganna, en í september 1954 voru tveir skrifstofustjórar úr 

Stjórnarráðinu, einn stjórnarráðsfulltrúi og þrír fulltrúar BSRB skipaðir til starfans. 

BSRB tók fullan þátt í nefndarstarfinu um endurskoðun laganna en krafðist þess 
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samhliða og margítrekað að samningsréttur þeirra yrði viðurkenndur. Launalög væru 

varaleið.58 

3.4 Fyrstu starfsmannalögin 

Árið 1954 voru samþykkt lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 38/1954. 

Þau voru fyrstu heildarlög sem sett voru um þetta efni á Íslandi en fram að því voru 

lagafyrirmælin dreifð, meðal annars í konungsbréfum og úrskurðum frá miðri 19. öld. 

Mörg ákvæðanna voru þá orðin úrelt og einnig vantaði lög um fjölda atriða í 

réttarsambandi ríkisins og starfsmanna þess. Tilgangur laganna var að lögfesta reglur 

um ýmis atriði sem þá voru ólögmælt og að greiða úr óvissu. Auk þess að taka mið af 

íslenskri réttarvenju, eldri frumvörpum um sama efni frá 1933 og 1935 og erlendri 

löggjöf, þá var tekið mið af ályktunum og tillögum BSRB.59 

Sú réttarbót sem með lögunum fékkst og starfsmenn ríkisins töldu mikilvægasta 

var trygging fyrir svokallaðri æviráðningu svo fremi að starfsmaður gerðist ekki 

brotlegur við lög eða viðkomandi staða lögð niður, auk ákvæða um 70 ára 

aldurshámark í starfi hjá ríkinu.60 Feta þurfti milliveg við gerð frumvarpsins þar sem 

réttarsambandið milli ríkisins og starfsmanna þess var viðkvæmt. Þess vegna var 

ákveðið að kveða ekki mjög ítarlega á um einstök atriði heldur láta reynsluna skera úr 

þannig að einstök atriði féllu í hentugan farveg í samskiptum starfsmanna og 

stjórnenda og rúm yrði fyrir dóm- og réttarvenju.61 Starfsmannalögin voru verði keypt, 

enda var setning þeirra sterkustu rökin gegn samnings- og verkfallsrétti þeirra. Virtist 

þá litlu skipta hvort réttur til samninga næði til allra starfsmanna ríkisins eða fámenns 

hóps. Þannig neitaði fjármálaráðuneytið að staðfesta samning milli forstöðumanns 

ríkisstofnunar og starfsmanna hennar um kaup og kjör þeirra, á grundvelli þess að 

fastráðnir starfsmenn ríkisins gætu ekki átt tilkall til slíkra samninga samhliða 

réttindum sem lög um réttindi og skyldur lífeyrissjóðslaga veittu þeim.62 
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4. Lög nr. 92/1955 um laun starfsmanna ríkisins  

Frumvarp til endurskoðaðra laga um laun starfsmanna ríkisins var lagt fram á Alþingi í 

byrjun nóvember 1955. Það var afgreitt sem lög fimm vikum síðar, tiltölulega lítið 

breytt frá upphaflegu frumvarpi. Þar með voru 10 ára gömul launalög felld úr gildi. 

Í fylgiskjali með frumvarpinu kom fram að starfsmönnum ríkisins væru ætluð 

sambærileg kjör og þeim sem ynnu sambærileg störf á almennum vinnumarkaði og að 

við „slíkan samanburð sé einnig tekið tillit til annarrar aðstöðu en launakjara, svo sem 

atvinnuöryggis, eftirlaunaréttar, vinnutíma o.s.frv.“63 Í samræmi við það sjónarmið 

leitaði nefndin til Hagstofu Íslands og bað um sem nákvæmastar upplýsingar um 

launakjör starfsstétta á almennum vinnumarkaði sem töldust mættu sambærilegar við 

opinbera starfsmenn og hvaða breyting hefði orðið á launum beggja hópa frá því að 

upphafleg launalög voru sett. Þar kom fram, þótt ekki væri um tíðindi að ræða í sjálfu 

sér, að auðvelt var að fá samanburð fyrir starfsmenn í lægri launaflokkum. Erfiðara var 

að bera saman efri launaflokka, hvar skólagengnir starfsmenn voru flokkaðir, við störf 

á almennum markaði þar sem þau fyrirfyndust ekki þar. Þar af leiðandi væri álitamál 

hvernig ákveða skyldi laun þeirra. Að lokum lagði nefndin til að innbyrðis launahlutföll 

launastigans yrðu þau sömu og í fyrri lögum og samkvæmt því voru hæstu laun þreföld 

miðað við hámarkslaun lægsta launaflokks. Launastiginn hækkaði meira í lægri 

flokkum en þeim efri, en það var metið sanngjarnt þar sem fyrirhugað væri að afnema 

skerðingu verðlagsuppbótar hæstu launa.64 Í nefndaráliti kom einnig fram að með 

breytingum á launastiganum og röðun í flokka hefði loks náðst að jafna kjör 

starfsmanna. Fulltrúar BSRB litu breytingarnar ekki sömu augum og töldu að margir 

starfsmenn hefðu ekki fengið viðunandi lausn á launamálum sínum, hvorki er varðaði 

samræmi við aðrar stéttir né með tilliti til ábyrgðar sem í störfum þeirra fólst.65 
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Meðal nýmæla í lögunum var að fjármálaráðherra var heimilt að ákveða að 

starfsmenn sem unnu vinnuvökur frá kl. 21 til kl. 8 fengju 33% álag á þann hluta 

launanna.66 Í annarri umræðu málsins var launum ráðherra bætt í launastigann og 

raðað í efsta launaflokk. Auk þess var ráðherrum ákvörðuð biðlaun höfðu þeir gegnt 

embætti í 2 ár samfleytt eða lengur.67 

Nefndin tók fram að það hefði aftur orðið álitamál til hverra lögin skyldu taka og 

hverjum sleppt. Ákvað hún að halda sig við fyrri viðmiðun og miða við starfsmenn 

þeirra stofnana sem fengu laun sín greidd beint úr ríkissjóði, þó nefndin viðurkenndi 

að allmargar stofnanir sem þá stæðu utan laganna væru í raun ríkisstofnanir.68 Frá 

1945 hafði þó nokkrum stofnunum verið komið á fót og starfsemi ríkisins orðið 

fjölbreyttari. Launalögin nýju tóku nú í fyrsta sinn til þeirra, en þar sem laun 

starfsmanna í nýjum stofnunum höfðu gjarnan verið ákvörðuð af forsvarsmönnum 

þeirra eða viðkomandi ráðherra voru þau lítt í takt við launastiga laganna. Fyrir vikið 

þurfti að breyta launum hóp fólks. Til að fyrirbyggja endurtekningu á þessu var í 

annarri umræðu bætt við grein þar sem kveðið var á um að ef ríkisstofnun væri sett á 

fót eftir að lögin öðluðust gildi skyldi fjármálaráðherra í samráði við þann ráðherra 

sem færi með mál stofnunarinnar, ákveða laun starfsmanna hennar með hliðsjón af 

því er gilti um sambærilegar stofnanir. Það sama gilti um ný störf sem ekki væru 

tilgreind í lögunum.69 

4.1 Litlar breytingar og Alþingi heldur ákvörðunarvaldi 

Fyrir utan ofangreindar breytingar, sem flestar vörðuðu launastigann og breytta röðun 

starfsheita í launaflokka, voru tíðindalitlar breytingar gerðar á launaumhverfi 

ríkisstarfsmanna í þetta sinn. Þrátt fyrir eindregnar kröfur og ítrekaðar ályktanir BSRB 

fengu ríkisstarfsmenn ekki rétt til að semja um eigin kjör og þurftu að halda áfram að 

beina erindum sínum til Alþingis sem oftar en ekki var bónleið til búðar. Fámenn nefnd 

hafði að sjálfsögðu ekki tök á að kynna sér málflutning allra sem tóku laun samkvæmt 

lögunum, hvað þá að hitta alla. Samskipti fóru því að mestu leyti fram bréflega. 

Þingnefndarmenn gerðu sér grein fyrir takmarkaðri getu sinni að einhverju leyti. Við 
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lestur ræðu framsögumanns frumvarpsins, Skúla Guðmundssonar formanns 

fjárhagsnefndar, má geta sér til um viðhorf nefndarinnar til erinda starfsmanna og 

einstakra starfshópa ríkisins. Í umræðum á Alþingi í desember 1955 sagði hann meðal 

annars: 

„Að sjálfsögðu hefði það verið æskilegt að geta orðið við óskum þeirra manna, 
sem vilja koma á fund nefndarinnar og ræða um þetta mál. Og það hefði líka verið 
ánægjulegt fyrir nefndina að tala við bréfritarana, eins og blessaðar 
hjúkrunarkonunar, eða þá talsímakonurnar, húsmæðrakennarana og aðra 
kennara, búfræðikandidata, náttúrufræðinga o.fl., o.fl., sem hafa sent nefndinni 
vingjarnleg og vel skrifuð bréf.“70 

Hann bætti við að nefndin þurfti að sinna fleiri málum en þessu og æskilegt væri að 

ljúka málinu fyrir jól. Sambærileg ummæli og viðhorf má greina víðar í ræðu og riti. 

Samkvæmt 24. grein nýju launalaganna og samskonar grein í þeim eldri var BSRB 

gefinn réttur til að koma að umfjöllun um ágreiningsefni og reglugerðarsetningu sem 

varðaði ríkisstarfsmenn. Í greininni var ekki í skýrum orðum kveðið á um samningsrétt 

eða -ferli, en bandalagið notaði engu að síður orðalagið „samningar“ og 

„samninganefnd“ þegar vísað var til umræðna við ríkisstjórn og Alþingi á grundvelli 24. 

greinar. Heimildir benda ekki til þess að ríkisvaldið hafi gert athugasemdir við 

orðalagið og jafnvel litið á samskiptin sömu augum, að minnsta kosti óformlega. En 

orðræðan breytti ekki raunverulegri stöðu bandalagsins í samskiptum við 

vinnuveitanda sinn, eins og ofangreind tilvitnun vottar um. 

4.2 Bandalag háskólamenntaðra manna 

Þegar hefur verið sagt frá stofnun BSRB árið 1942. Bandalagið voru heildarsamtök allra 

ríkisstarfsmanna og þau voru eini formlegi fyrirsvarsaðili þeirra gagnvart ríkinu. Innan 

BSRB voru mismunandi hópar með ólíkan bakgrunn. Þeirra á meðal voru 

háskólamenntaðir starfsmenn sem voru, þrátt fyrir að vera hlutfallslega fámennari þá 

en nú, farnir að ræða hversu vel hagsmunir þeirra væru tryggðir innan svo stórs og 

fjölbreytts bandalags sem BSRB þá var. 

Það varð því að ráði að Bandalag háskólamenntaðra manna (BHM) var stofnað í 

Reykjavík 23. október 1958. Líkt og í aðdraganda að stofnun BSRB höfðu einstök félög 

háskólamanna áður verið starfandi, svo sem félög lögfræðinga, lækna, verkfræðinga 

                                                      
70

 Alþingistíðindi 1955, 75. lögþ. B: Umræður, bls. 65. 



  

bls. 31 

og fleiri. Samkvæmt lögum bandalagsins sem samþykkt voru 1959 voru meginhlutverk 

þess í fyrsta lagi að efla samheldni háskólamenntaðra á Íslandi, í öðru lagi að gæta 

hagsmuna þeirra hérlendis og vera í fyrirsvari fyrir þá gagnvart innlendum og 

erlendum aðilum og í þriðja lagi að stuðla að bættri aðstöðu til vísindalegra starfa á 

Íslandi og vinna að auknum skilningi landsmanna á gildi þeirra. 71 

Hvað hagsmuna- og kjaramál varðaði var ætlunin að hvert aðildarfélag beitti sér 

fyrir lagfæringu á kjörum sinnar stéttar en að bandalagið væri þeim til stuðnings. Sum 

aðildarfélög BHM voru einnig aðilar að BSRB og vonuðust forsvarsmenn 

háskólabandalagsins til að samvinna milli bandalaganna yrði góð. Ármann Snævarr, 

fyrsti formaður BHM, nefndi það sérstaklega í tímaritsgrein að bandalagið væri ekki 

stofnað til höfuðs BSRB heldur væri það almenn skoðun meðal háskólamenntaðra á 

Íslandi að þeir bæru miklu minna úr býtum hlutfallslega en hliðstæðar stéttir erlendis. 

Það væri meðal brýnustu verkefna hins nýja bandalags að beita sér fyrir lagfæringu í 

þeim efnum.72 

Þó í riti megi greina samstarfstón og gagnkvæma sátt frá báðum bandalögum 

opinberra starfsmanna er nokkuð glöggt að þar ristir grunnt, því ári eftir stofnun 

nefndi formaður BHM í framsöguræðu á fyrsta aðalfundi bandalagsins, að sú spurning 

væri áleitnari hvort bandalagið ætti ekki að ganga fram fyrir skjöldu og óska þess að 

annað hvort yrðu launalögin endurskoðuð í heild þegar í stað eða taka upp baráttu 

fyrir því að kjör háskólamanna yrðu ákveðin með sérstökum samningum við hvert 

stéttarfélag. Brýnasta verkefni BHM væri að marka afstöðu sína gagnvart þessu 

vandamáli, bæði gagnvart ríkinu og BSRB.73 En það var fleira sem sameinaði 

bandalögin en sundraði og samstaða þeirra átti eftir að koma glöggt í ljós við gerð 

fyrstu kjarasamningslaganna 1961. 

Breytingar á fyrirkomulagi launamála ríkisstarfsmanna verða ekki teknar úr 

samhengi við áherslur stjórnarmeirihluta hvers tíma eða almennt ástand 

efnahagsmála. Tímabilið eftir seinni heimsstyrjöld einkennist almennt af hagvexti á 

Íslandi sem víðar, en hann var jafnframt sveiflukenndur. Frá 1956-1958 mynduðu 
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Framsóknarflokkur, Alþýðuflokkur og Alþýðubandalag ríkisstjórn undir forsæti 

Hermanns Jónssonar, en frá lokum 1958 til nóvember 1959 var vinstri 

minnihlutastjórn („Emilía“) Alþýðuflokksins sem naut stuðnings Sjálfstæðisflokksins við 

völd.74 

Á stjórnartíma Hermanns var hagvöxtur mjög sveiflukenndur milli ára, frá litlum 

vexti upp í 15% hagvöxt. Á sama tíma kom stjórnin á fót millifærslusjóðum og 

fjölgengisstefnu, sem að lokum urðu á fjórða tug talsins eftir því hvaða aðili átti í hlut. 

Þegar leið á stjórnartíma þeirra gróf undan fyrirkomulaginu og víxlhækkun launa og 

verðlags ríkti. Þegar minnihlutastjórn Alþýðuflokksins tók við, undir forsæti Emils 

Jónssonar, var komið á niðurfærsluaðgerðum og lögbundinni launalækkun til að 

bregðast við ástandinu, lækka framleiðslukostnað og ná tökum á verðbólgunni. 

Viðreisnarstjórn Ólafs Thors tók við í nóvember 1959 og breytti um efnahagsstefnu. 

Auk þess að stuðla að afléttingu hafta var gengið fellt um 57% og tekjuskattur var 

felldur niður af „almennum launatekjum“. Vísitölubinding launa var bönnuð og voru 

verðbólguáhrif gengislækkunarinnar þannig takmörkuð.75 Eftir niðursveiflu áranna 

1956-61 tók við kröftugasta uppsveifla áranna eftir stríð og hér var samfelldur 

hagvöxtur allt til 1967.76 

Útgjöld hins opinbera, einkum ríkisins, sem hlutfall af landsframleiðslu jukust í 

nokkuð samfelldum takti og afgangur var af rekstri hins opinbera.77 

4.3 Umfangsmeiri og fjölbreyttari ríkisrekstur 

Auk breytinga í efnahagsmálum þjóðarinnar hafði rekstur og umfang ríkisins aukist, 

bæði í fjármagni og mannafla talið. Frá því að fyrstu almennu launalögin voru sett 

1945, hvað þá frá 1919 þegar lög um laun embættismanna voru samþykkt, fjölgaði í 

þeim hópi sem launalögin fjölluðu. Eins og sjá má á næstu mynd fjölgaði opinberum 

starfsmönnum jafnt og þétt eftir því sem leið á öldina. Árið 1960 voru starfsmenn ríkis 

og sveitarfélaga ríflega 7 þúsund talsins eða um 10% af heildarfjölda starfandi.78 
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Mynd 4.1 Fjöldi starfandi á vinnumarkaði og hlutfall opinberra starfsmanna.  
Heimild: Hagskinna og Hagstofa Íslands. Tímabilið 1870-1960 er um fjölda einstaklinga að ræða en eftir 1960 er 
fjöldi ársverka sýndur. 

Starfsmannahópurinn breyttist líka innbyrðis. Í stað þess að vera tiltölulega einsleitur 

hópur embættismanna fjölgaði í starfsstéttum sem sinntu ýmis konar þjónustu, svo 

sem heilbrigðisþjónustu, í menntamálum og listum, verslun og iðnaði. Launastigi 

laganna tók því bæði til fjölmennari hóps með breiðara starfssvið en áður, en geta 

Alþingis til að ákvarða röðun jókst ekki að sama skapi. 

Þrátt fyrir að laun ríkisstarfsmanna væru einhliða ákvörðuð í lögum þá höfðu 

samtök starfsmanna þeirra engu að síður hlotið viðurkenningu á stöðu sinni sem 

fyrirsvarsaðili þeirra. Gleggstu merki þess eru að við undirbúning fyrstu launalaganna 

voru tveir af sjö nefndarmönnum úr BSRB og við endurskoðun launalaganna 1955 

komu fulltrúar bandalagsins einnig að málum. Þá var ákvæði launalaganna um rétt 

BSRB til að fjalla um ágreiningsatriði fyrir hönd félagsmanna sinna tekið upp orðrétt í 

lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins og fulltrúi BSRB átti sæti í nefnd um 

launamál kvenna. Umræður jukust og með auknum fjölda og fjölbreytileika 

ríkisstarfsmanna var eflaust erfiðara um vik fyrir stjórnvöld að ganga ekki frá málum 

sem þá vörðuðu án samráðs. 
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Dæmi um aukið samráð er starfsmannaráð Landssímans sem stofnað var 

samkvæmt reglugerð póst- og símamálaráðherra árið 1953. Hlutverk ráðsins var að 

ræða og taka afstöðu til mála er vörðuðu launakjör starfsmanna Landssímans, um 

færslu þeirra milli launaflokka og skipun í stöður og frávikningu, svo og önnur mál er 

vörðuðu hagsmuni stéttarinnar eða einstakra starfsmanna.79 Ekki var um eiginlegan 

samningsrétt símamanna að ræða heldur ríkari rétt í aðkomu að röðun starfsmanna í 

launaflokka og skipan í stöður. 

Ef dæma má fjölmiðlaumræðu þessa tíma mætti krafa um samningsrétt 

opinberra starfsmanna sífellt meiri skilningi, en ekki nægilegum að mati 

forsvarsmanna BSRB. Það átti einnig við umræðu í þeirra eigin hópi en í leiðara 

Ásgarðs, fréttabréfi BSRB, í október 1960 brýnir Guðjón B. Baldvinsson félagsmenn 

bandalagsins til samstöðu og nefnir að fá aðildarfélög hafi rætt samningsréttinn af 

þeim skilningi og árvekni sem þarf.80 Á forsíðu tölublaðsins er vitnað í bréf Jóns forseta 

til flokksbróður síns, „Ef það tekst að halda hóp, þá er ég viss um með guðs hjálp, að 

við náum réttindum okkar.“ Í leiðaranum er dregið fram hve þunglamalegt og hægvirkt 

kerfið sé, alveg sama þó að viðfangsefnið sé smámál einstaklings eða fámennra hópa. 

Hér skipti engu máli þótt bandalagið eigi lögum samkvæmt rétt á að fjalla um 

afmörkuð mál. Munurinn er talsverður að setjast að samningaborði eða viðræðuborði 

samkvæmt fyrirmælum laga eins og þá var raunin. „Samningsréttur er til dæmis það 

takmarkaður að viðræðumenn ríkisvaldsins geta staðið upp og sagt viðræðum lokið 

hvenær sem þeim finnst henta. Og úrslitaákvörðun liggur svo einhliða hjá þeim aðila, 

er skammtar kaup og kjör.“81 Þunglamalegt kerfi og ójafnvægi milli aðila kemur 

ágætlega fram í frétt Morgunblaðsins í júlí 1961. Þar er sagt frá kröfum um 

launabætur handa ríkisstarfsmönnum sem BSRB sendi ríkisstjórninni í febrúar sama ár. 

Í fréttinni kemur fram að fjármálaráðherra fyrirheiti að viðræður muni hefjast um þá 

komandi helgi,82 tæpu hálfu ári eftir afhendingu kröfuskjalsins. 
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 „Reglugerð um breyting á reglum um starfrækslu og starfsmenn landssímans nr. 146/1953“, Stjórnartíðindi 
1953. B-deild. 
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 Guðjón B. Baldvinsson, „Verkefni næstu daga“, Ásgarður, október 1960. 
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 Guðjón B. Baldvinsson, „Fáein orð um samningsrétt“.  

82
 „Ríkisstarfsmenn ræða launabætur“, Morgunblaðið, 12. júlí 1961. 
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4.4 Þríklofin nefnd og viðræðum lokið með einhliða ákvörðun 

Á síðustu dögum Emilíustjórnarinnar skipaði þáverandi fjármálaráðherra, Guðmundur 

Í. Guðmundsson, nefnd sem átti að „athuga um og undirbúa löggjöf um samningsrétt 

opinberra starfsmanna“. Stuttu eftir að hún var skipuð komst Viðreisnarstjórnin til 

valda sem fékk niðurstöður nefndarinnar tveimur árum síðar. Í nefndinni sátu 

Sigtryggur Klemenzson, ráðuneytisstjóri fjármálaráðuneytis og formaður nefndarinnar, 

Baldur Möller, ráðuneytisstjóri dóms- og kirkjumálaráðuneytis, Guðjón B. Baldvinsson, 

þáverandi formaður SFR, Eyjólfur Jónsson lögfræðingur, framkvæmdastjóri BSRB og 

Jón Þorsteinsson, þingmaður Alþýðuflokksins. 

Nefndin vann að málinu í tvö ár en komst ekki að sameiginlegri niðurstöðu. Hún 

skilaði loks áliti sínu 23. nóvember 1961, degi fyrir aukaþing sem BSRB kallaði saman 

og nánar verður fjallað um hér síðar. Nefndin þríklofnaði í afstöðu sinni og álitið 

innihélt jafn mörg frumvarpsdrög, hvert þeirra reist á sérskoðunum höfunda þeirra. 

Fulltrúar BSRB lögðu til að heildarsamtök starfsmannafélaga, að uppfylltum 

skilyrðum um fjölda og tiltekið hlutfall fastráðinna starfsmanna ríkisins, nytu 

samningsréttar og takmarkaðs verkfallsréttar. Þingmaður Alþýðuflokks lagði til fullan 

samningsrétt handa BSRB en án verkfallsréttar. Lokaúrræði væri í höndum kjaradóms. 

Ráðuneytisstjórarnir tveir lögðu til að miða við fyrirkomulag það sem Norðmenn höfðu 

þá þegar aflagt, það er að afnema ekki launalögin né gefa heimild til verkfalls. 

Opinberir starfsmenn gætu samið um afmörkuð atriði, svo sem almenn launakjör og 

þau atriði sem ekki væru ákveðin í lögum eða reglugerðum.83 Ekki var frekar unnið 

með tillögurnar og ekkert frumvarpanna var formlega lagt fram en þau voru innlegg í 

umræðu sem þá átti sér stað um launamál og samningsstöðu ríkisstarfsmanna. 

Eins og áður segir skilaði nefndin áliti í nóvember 1961, nokkrum mánuðum eftir 

að BSRB sendi ríkisstjórninni kröfugerð þar sem krafist var 33,8% kauphækkunar. 

Kröfur BSRB voru sundurliðaðar með rökum. Í fyrsta lagi voru 12,5% talin leiðrétting 

vegna skekkju í samanburði sem ríkisstarfsmenn töldu hafa orðið á launum sínum allt 

frá 1945. Í öðru lagi nutu þeir ekki 2,3% kauphækkunar til jafns við aðra árið 1958. Þá 

mátu þeir, í þriðja lagi, ýmis hlunnindi sem þeir áður nutu umfram aðrar stéttir, en 
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 Frumvarp til laga um kjarasamninga opinberra starfsmanna, Vefútg. Alþt., 82. lögþ., þskj. 726. 
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þær höfðu síðan öðlast. Hér var fyrst og fremst vísað til lífeyrisréttinda og starfsöryggis 

en jafnframt taka forsvarsmenn BSRB fram að erfitt sé að reikna þennan mun með 

óyggjandi hætti. Að lokum töldu þeir réttarbót sem aðrir hópar höfðu notið til 

samræmis við þá ætti að leiða til 2% launahækkunar ríkisstarfsmanna. Að lokum var 

talin til 17,3% hækkun verðlags frá mars 1959 til janúar 1961 og í ljósi þess að flest 

stéttarfélög voru þá uppi með kröfur um launahækkanir á bilinu 15-20% þótti þetta 

sanngjörn krafa.84 Í rökstuðningi BSRB voru laun íslenskra ríkisstarfsmanna borin 

saman við laun starfssystkina þeirra í Danmörku og Noregi. Þar hallaði talsvert á þá 

íslensku, einkum eftir því sem ofar dró í launastiganum og meiri menntun. Á það var 

bent á öðrum vettvangi og í ræðupúlti Alþingis að ekki stæðu efni til þess í fámenninu 

hér að hafa launaspönn jafn mikla og á hinum Norðurlöndunum enda færri 

einstaklingar sem stæðu undir rekstrinum hérlendis.85 

Viðreisnarstjórnin fól Sigtryggi Klemenzsyni ráðuneytisstjóra fjármálaráðuneytis 

og Gunnlaugi Briem ráðuneytisstjóra atvinnumálaráðuneytis að annast viðræður við 

BSRB. Samtöl um kröfur bandalagsins fóru fram á tveimur fundum um miðjan júlí 1961 

en lágu svo niðri þar til í byrjun ágúst. Þá var aftur boðað til fundar og 

ráðuneytisstjórarnir kynntu útreikninga Hagstofunnar sem sýndu að vegið meðaltal 

hækkunar annarra stétta væru 11,3%. Ríkisstjórnin hefði ákveðið að bæta 2,3% við 

það sem var talin inneign frá 1958 og veita bandalaginu samtals 13,6% hækkun.86 

Þetta var rúmur þriðjungur af kröfum bandalagsins en við það gátu viðræðuaðilar 

BSRB ekki sætt sig. Þeir óskuðu eftir því að áfram yrði reynt að ná samkomulagi þó það 

væri ekki skylt. Þeir fóru einnig fram á að farið yrði yfir útreikninga Hagstofunnar í  

viðræðunefndinni en ekki lagðir fram einhliða. Við seinni óskinni var orðið, sem leiddi 

til 0,2% aukningar launabóta, en fyrirsvarsmenn ríkisstjórnarinnar urðu ekki við 

málaleitunum um frekari samningaviðræður. 

Samninganefnd BSRB, sem svo kallaði sig sjálf, bauðst þá til að mæla með því við 

stjórn sína að mæla með bráðabirgðasamkomulagi við ríkisstjórnina byggt á þeirri 

einhliða ákvörðun sem var á borðinu. Auk 13,8% launabóta myndi í samkomulaginu 
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 „Launamál opinberra starfsmanna: Bréf til ríkisstjórnarinnar o.fl.“, Ásgarður, ágúst 1961; „Ríkisstarfsmenn 
krefjast 33,8% kauphækkunar“, Morgunblaðið, 20. júlí 1961. 
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 Alþingistíðindi 1962, 90. lögþ. B: Umræður, bls. 2399. 
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 Kristján Thorlacius, „Skýrsla stjórnar BSRB“, Ásgarður, desember 1962. 
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vera ákvæði um 4% hækkun frá 1. júní 1962. Þá gæfi ríkisstjórnin út yfirlýsingu 

varðandi samningsréttarmálið og að hún beitti sér fyrir því að endurskoðunarnefndin 

frá 1959 sem skipuð var á síðustu dögum Emilíustjórnarinnar skilaði áliti sínu áður en 

næsta Alþing kæmi saman. Loks skyldi komið á fót samstarfsnefnd um launa- og 

kjaramál og að eitt af þrennu yrði samþykkt: Gerðardómur yrði látinn ákveða 

launahækkun vegna deilu um hlunnindamismun, vinnutími yrði styttur í það sem hann 

var fyrir 1950 eða að orlof yrði lengt um 3 daga á ári. Með þessu vildi BSRB gera 

úrslitatilraun til að ná einhvers konar samkomulagi.87 

Svar ríkisins og málalyktir birtust í einhliða ákvörðun ríkisstjórnarinnar sem fólst í 

13,8% launabótum vegna þeirrar almennu hækkunar sem orðið hafði á almennu 

kaupgjaldi, 4% hækkun ári síðar, yfirlýsingu um samningsréttarmálið og að komið yrði 

á fót samstarfsnefnd um launamál.88 BSRB sigraði ekki orrustuna í þetta sinn en 

áfangasigur fólst í yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar um athugun á samningsrétti 

bandalagsins. 

Í ljósi málalykta kallaði stjórn BSRB til aukaþings sem var haldið 24.-26. 

nóvember 1961. Í ályktun þingsins var samningsréttarmálið áréttað og vonbrigðum 

lýst að ekki skyldi hafa nást samkomulag um þær „hóflegu“ launabætur sem BSRB 

hafið krafist með rökstuðningi. Í þingsályktunum kemur skýrt fram að ekki væri hjá því 

komist að gera gagngerar breytingar á launakerfi þeirra. Fyrri kröfur um 

launakerfisbreytingar voru ítrekaðar, það er að hækka byrjunarlaun og afnema lægstu 

launaflokka, launahækkun væri miðuð við starfsaldur og loks að störf yrðu endurmetin 

og fullt tillit tekið til náms, ábyrgðar og sérhæfni í starfi.89 

Degi áður en aukaþingið kom saman skilaði milliþinganefndin frá 1959 áliti sínu 

og því náðist ekki að ræða það og frumvarpsdrögin þrjú ítarlega á þeim tíma. Ákveðið 

var að senda þau til bandalagsfélaga og fá umsögn þeirra í janúar 1962. Við tóku 

markvissar og kröftugar umræður innan BSRB en lítið bólaði á formlegum viðbrögðum 

ríkisstjórnarinnar í endurskoðunarmálinu. 
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 „21. þing BSRB (aukaþing)“, Ásgarður, febrúar 1962. 
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4.5 Uppsagnir í stað verkfalla 

Efnahagsmál voru ekki stöðug á þessum tíma og ágreiningur var tíður milli 

stéttarfélaga og atvinnurekenda. Frekar en vinnuveitendur á almennum markaði var 

ríkið ekki laust við ágreining við samtök sinna starfsmanna. Þrátt fyrir að vera óheimilt 

að fara í verkfall lögðu nokkrir hópar ríkisstarfsmanna áherslu á kröfur sínar með 

öðrum aðferðum sem höfðu sambærileg áhrif. 

Verkfræðingar sem störfuðu hjá ríkinu voru almennt með lægri laun en tíðkaðist 

á almennum vinnumarkaði, þrátt fyrir ákvæði laga um að greiða skyldi sambærileg 

laun fyrir hliðstæð störf. Lengi vel þrættu þeir við vinnuveitendur sína, bæði á 

almennum markaði sem og ríkisvaldið og Reykjavíkurborg, um að fá bót mála sinna en 

án árangurs. Árið 1961 leiddi sá ágreiningur til verkfalls Stéttarfélags verkfræðinga 

gagnvart einkafyrirtækjum sem og opinberum stofnum. Verkfallið stóð stutt yfir hjá 

þeim fyrrnefndu en gagnvart ríki og bæ stóð það yfir í níu mánuði, þar til í maí 1962. 

Um tiltölulega fámennan hóp var að ræða en jafnframt mikilvægan. Á meðan 

verkfallinu stóð tóku sumir þeirra að sér verkefni í „ákvæðisvinnu“ fyrir vinnustaði sína 

og fengu fyrir það hærri greiðslu en launin voru. 90 Deilan var ekki til lykta leidd með 

samkomulagi. Verkfræðingar hækkuðu gjaldskrá sína um allt að 320% frá 1. maí 1962 

en ríkisstjórnin brást við með því að setja bráðabirgðalög þar sem eldri verðskrá var 

látin gilda áfram í stað þeirrar nýju.91 Sami leikur var leikinn rúmlega tuttugu árum 

síðar. Vegna lágra launa sögðu verkfræðingar störfum sínum lausum hjá ríkisstofnun 

og stofnuðu eigin verkfræðistofu. Þegar engar umsóknir bárust um fyrri störf þeirra 

var verkið boðið út þar sem fyrrverandi starfsmenn stofnunarinnar áttu lægsta boð, 

sem þó var helmingi hærra en launin höfðu verið.92 

Á svipuðum tíma áttu læknar í deilum við ríkið. Þeir kröfðust töluverðrar 

launahækkunar, en þar sem þeim eins og öðrum var óheimilt að fara í verkfall til að fá 

kröfum sínum framgengt, sögðu 26 sjúkrahúslæknar upp störfum sínum í apríl 1962. 

Stjórnvöld notuðu heimild til að framlengja uppsagnarfrest þeirra um þrjá mánuði og 

tóku uppsagnirnar því gildi 1. nóvember sama ár. Lítið gerðist á þeim tíma og ekki dró 

til tíðinda í málinu fyrr en læknar höfðu lagt niður störf að uppsagnarfresti loknum. 
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Málið var leyst þannig að læknum var lofað að launahækkanir sem ríkisstarfsmenn 

myndu njóta á grundvelli væntanlegs samkomulags BSRB og ríkisins, eða Kjaradóms, 

reiknuðust læknum til handa nokkrum mánuðum lengur, frá 1. ágúst 1962. Allir aðilar 

féllust á þessa lausn að fengnu samþykki og stuðningi aðildarfélaga BSRB.93 

Kennarar eru þriðja stéttin sem náði árangri með því að brjótast úr fylkingunni. 

Líkt og læknar og verkfræðingar, höfðu þeir lengi verið ósáttir við kjör sín og náðu 

engum árangri í viðræðum við ríkið. Í kjölfar uppeldismálþings í júní 1961, þar sem 

kjaramál kennara voru aðal umfjöllunarefnið, var kannað hve stór hluti kennara væri 

reiðubúinn að segja upp starfi sínu þar sem viðræður virtust engum árangri ætla að 

skila. Meirihluti þeirra sagðist tilbúinn til þess og héldu fyrirsvarsaðilar kennara 

viðræðum áfram með þetta í farteskinu. Það gagnaðist þeim ekki og í febrúar 1962 

sögðu nær allir skipaðir kennarar, bæði í barna- og framhaldsskólum, upp störfum 

sínum og undirrituðu einnig yfirlýsingu þess efnis að þeir myndu ekki sækja um 

stöðurnar aftur miðað við óbreytt ástand. Aðgerðir kennaranna báru árangur því 

ríkisstjórnin tilkynnti í apríl 1962, mánuði áður en uppsagnir tóku gildi, að ákveðið 

hefði verið að hækka laun kennara um 9-11%. Baráttu kennara er einnig þakkað að 

samningsréttarmál BSRB komst á skrið.94 

Þannig var ástand mála hjá ríkinu sem vinnuveitanda. Óánægja kraumaði meðal 

ríkisstarfsmanna vegna launakjara og ekki síður vegna þess að þeim var óheimilt að 

fara í verkfall líkt og aðrir launamenn. Óánægja með launakjör var reyndar ekki 

sérstaða eða einsdæmi meðal ríkisstarfsmanna því á þessum tíma voru ágreiningsefni 

milli atvinnurekenda og stéttarfélaga næg. Munurinn var sá að hingað til höfðu 

ríkisstarfsmenn fengið laun samkvæmt ákvörðun en ekki samkvæmt samningi. 

Óánægjan var orðin of mikil til að hægt væri að líta fram hjá henni og birtist hvað 

sterkast í formi uppsagna heilu stéttanna. Ríkisstjórninni var ljóst að ekki yrði lengur 

við óbreytt ástand búið og sá kost sinn bestan að breyta lögum þannig að 

ríkisstarfsmenn fengju rétt til að semja um laun sín. 
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5. Lög 55/1962 um kjarasamninga opinberra 
starfsmanna 

Eins og greint var frá í kafla 4.4 var skipuð nefnd á síðustu dögum Emilíustjórnarinnar 

til að athuga og undirbúa löggjöf um samningsrétt opinberra starfsmanna. Þrátt fyrir 

að stjórnin félli og Viðreisnarstjórnin hafi tekið við var nefndin ekki formlega lögð 

niður. Þegar leið á árið 1961 fór BSRB að þrýsta á um efndir með þeim árangri að 

Gunnar Thoroddsen, sem þá var fjármálaráðherra, gaf þá út yfirlýsingu um 

samningsréttarmál BSRB og að það yrði skoðað á grundvelli tillagna frá nefndinni. 

BSRB vann með tillögurnar og frumvarp veturinn 1961-1962 en þegar leið á 

þinghald ársins fóru forsvarsmenn BSRB að lengja eftir formlegri viðbrögðum 

ríkisstjórnarinnar. Stjórnin afréð að senda formann og varaformann bandalagsins á 

fund fjármálaráðherra og upplýsa að bandalagið myndi reyna að endurtaka leikinn frá 

1944 og fá þingmenn til að flytja frumvarp sem bandalagið samdi um samningsrétt 

opinberra starfsmanna. Fjármálaráðherra sagði að málið hefði komið til tals í 

ríkisstjórn og að ætlun hennar væri að leggja fram frumvarp þessa efnis á sitjandi 

þingi. Hvernig sem framgangur málsins var í raun þá virðist heimsóknin, auk 

kennaradeilunnar, hafa komið málinu á rekspöl á ný því ráðherrann bað fulltrúa BSRB 

að halda ró sinni og hafa samband aftur eftir tvo daga. 

Fjórum dögum síðar fékk stjórn BSRB í trúnaði afhent til endurgjafar helstu atriði 

í nýju frumvarpi og eftir það gekk málið hratt fyrir sig. Aðildarfélög BSRB fengu 

tækifæri til að skila umsögn sinni um frumvarpið og í kjölfarið var aftur haft samband 

við fjármálaráðherra og breytingatillögum komið áleiðis. Þá varð að samkomulagi milli 

ríkisstjórnarinnar og BSRB að hin þríklofna milliþinganefnd yrði kölluð aftur saman til 

að semja frumvarp byggt á því sem á milli aðila hafði gengið áðurliðna daga og vikur. 

Sá hópur skyldi byggja á því meginsjónarmiði að kjaradómur hefði úrskurðarvald ef 

samkomulag næðist ekki. Til viðbótar þeim fimm sem höfðu setið í fyrri nefndinni 

bættust Jónatan Hallvarðsson hæstaréttardómari, Gunnlaugur Briem ráðuneytisstjóri, 
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Torfi Hjartarson tollstjóri og sáttasemjari, og undir lokin formaður BSRB, Kristján 

Thorlacius.95 Nefndin vann hratt og þann 11. apríl 1962 lagði Gunnar Thoroddsen fram 

á Alþingi frumvarp til laga um kjarasamninga opinberra starfsmanna. 

Þeir sem að málinu komu eða um það fjölluðu virtust sammála um að þessu 

marki hafði verið stefnt að í langan tíma og að um eðlilega þróun væri að ræða þó 

langan tíma hafi tekið. Um það virðist heldur ekki hafa verið deilt að ekki var um 

endanlegar lyktir í samningamálum ríkisstarfsmanna heldur væri um eitt skref að ræða 

í þróun mála. Aftur á móti bendir ýmislegt til þess að málið hafi verið unnið í 

talsverðum flýti eftir að fulltrúar BSRB gengu á fund fjármálaráðherra um miðjan mars. 

Samflokksmaður fjármálaráðherra, Ólafur Björnsson formaður fjárhagsnefndar, nefndi 

það við framsögu málsins á þingi að á málinu hafi verið meiri fljótaskrift en æskilegt 

væri í slíku stórmáli og að þingið hefði mjög stuttan tíma til að fjalla um málið.96 

5.1 Sundurleitur hópur undir einum hatti 

Bandalag háskólamanna hafði enga formlega aðkomu að undirbúningi frumvarpsins 

þrátt fyrir yfirlýstan vilja þar um. Formaður BHM sagði á fundi fulltrúaráðs í júli 1961 

að honum hefði hnykkt við þegar hann komst að því að engir háskólamenntaðir væru í 

viðræðunefnd við ríkisstjórnina um launamálið. Með því taldi hann að hanskanum 

væri kastað og vel íhugunarvert hvort tími væri ekki kominn til að háskólamenn segðu 

sig alfarið úr BSRB og tækju að sér eigin kjarabaráttu. Það var ekki gert að sinni þótt 

ljóst væri að ekki myndi langt um líða.97 

Í janúar 1962, áður en umræða um frumvarpið komst á almennilegt skrið hjá 

stjórnvöldum, samþykkti fulltrúaráðsfundur BHM ályktun sem send var 

fjármálaráðherra. Þar kom fram vilji BHM um að samningsaðild háskólamenntaðra yrði 

hjá bandalaginu og eftir atvikum hjá einstökum aðildarfélögum þess. Jafnframt var 

eindregnum tilmælum beint til ríkisstjórnarinnar að bandalagið fengi aðild að 

undirbúningi löggjafarinnar um þessi efni. Bæði fjármálaráðherra og nefndarmenn 

töldu það koma til greina og á tímabili var samningsaðild BHM nefnd í 

frumvarpsdrögum. 
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 Alþingistíðindi 1962, 90. lögþ. B: Umræður, bls. 2374; Kristján Thorlacius, „Skýrsla stjórnar BSRB“. 
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 Alþingistíðindi 1962, 90. lögþ. B: Umræður, bls. 2399. 
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 Friðrik G. Olgeirsson, Saga Bandalags háskólamanna. 
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BSRB var einnig upplýst um vilja háskólamanna og taldi stöðu sinni greinilega 

ógnað. Stjórnir beggja bandalaga hittust á fundi og ræddu stöðu mála. Ágreiningur 

þeirra var skýr: BSRB óttaðist að heildarsamtök ríkisstarfsmanna myndu klofna og 

BHM taldi hagsmuni háskólamanna ekki tryggða í svo breiðri fylkingu. 

BHM hélt uppi málstað sínum gagnvart ríkisstjórninni og reyndi að fá 

samningsréttinn samþykktan með lögum, en BSRB stóð einbeitt gegn því og kom loks í 

veg fyrir að svo yrði. Háskólamenn fögnuðu nýju lögunum en voru jafnframt daprir yfir 

andstöðu BSRB gagnvart sjálfstæði þeirra.98 

5.2 Fyrstu kjarasamningslögin 

Að lokum voru fyrstu kjarasamningslögin samþykkt lítið breytt frá upphaflegu 

frumvarpi.99 Þau öðluðust gildi við samþykkt í apríl 1962 og þeim var ekki breytt fyrr 

en áratug síðar. 

Í fyrsta kafla laganna er tekið fram til hverra þau tóku og hver var í forsvari 

samningsgerðar af beggja hálfu. Lögin tóku til þeirra starfsmanna sem voru skipaðir, 

settir eða ráðnir í þjónustu ríkisins eða atvinnufyrirtækja þess með föstum launum og 

minnst þriggja mánaða uppsagnarfresti enda yrði starf þeirra talið aðalstarf. Ekki er 

nánar fjallað um hvað telst vera aðalstarf. 

Undantekningar frá fyrrgreindri afmörkun voru teknar fram með nokkuð skýrum 

hætti. Þau skyldu ekki ná til ráðherra og hæstaréttardómara, bankastarfsmanna né 

þeirra sem tækju laun eftir kjarasamningum sem gerðir voru á grundvelli laga nr. 

80/1938 um stéttarfélög og vinnudeilur. Launakjör ráðherra og hæstaréttardómara 

skyldu ákveðin af Kjaradómi, eins og honum var lýst í lögunum, en um laun 

bankamanna fór samkvæmt ákvörðun bankaráðs hvers banka. Í þinglegri meðferð kom 

fram ósk frá starfsmönnum Alþingis að þeir yrðu einnig undanskildir 

kjarasamningslögunum með vísan í 35. grein þágildandi starfsmannalaga nr. 38/1954, 

hvar sagði að forsetar Alþingis hefðu aðild og úrskurðarvald um réttindi og skyldur 
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 Sama heimild, bls. 51. 
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 Frumvarp til laga um kjarasamninga opinberra starfsmanna, Vefútg. Alþt., 82. lögþ., þskj. 726.  
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starfsmanna þingsins. Breytingartillagan var samþykkt.100 Fleiri undantekningar voru 

ekki gerðar. 

Lögin kváðu á um að fjármálaráðherra færi með fyrirsvar ríkissjóðs er varðaði 

kjarasamninga og aðrar ákvarðanir af hendi ríkisvaldsins. Honum var gefin heimild til 

að skipa þriggja til fimm manna nefnd til að annast samninga fyrir sína hálfu. Sumir 

þingmenn gagnrýndu þetta fyrirkomulag í umræðum og töldu að hér væri 

fjárveitingarvald flutt frá Alþingi sem það eitt hefði. Nær væri að Alþingi kysi 

samninganefnd eða að fjárhagsnefnd þingsins annaðist samningagerðina.101 

Í 3. grein laganna var tekið fram að BSRB færi eitt með fyrirsvar ríkisstarfsmanna 

um kjarasamninga og skyldi kjósa í fimm manna kjararáð sem fór með umboð 

bandalagsins til samningsgerðar. Þannig fór kjararáð BSRB með samningsumboð allra 

starfsmanna ríkisins óháð því hvort þeir væru í bandalaginu eða ekki, en jafnframt var 

tekið fram í lögunum að allir sem lögin tækju til ættu rétt á að vera félagsmenn í BSRB 

eða aðildarfélagi þess. Einkaaðild BSRB var gagnrýnd í umræðum á Alþingi og í 

meðferð þess á frumvarpinu komu fram óskir frá BHM að það fengi samningsaðild fyrir 

hönd sinna félaga.102 Ólafur Björnsson, formaður fjárhagsnefndar sem fékk frumvarpið 

til umfjöllunar, tók reyndar undir sjónarmið BHM og taldi eðlilegt að það ætti að koma 

til athugunar í framtíðinni hvort háskólamenntaðir starfsmenn ríkisins fengju aðkomu 

að sínum málum í einni eða annarri mynd. Breytingar á frumvarpinu þess efnis á 

þessum tímapunkti hefðu kostað nýjar samningaviðræður við BSRB um frumvarpið 

sem myndi tefja afgreiðslu frumvarpsins til næsta þings.103 

Í frumvarpstillögu fulltrúa BSRB í hinni þríklofnu milliþinganefnd var ekki gert ráð 

fyrir einkarétti BSRB á fyrirsvari bandalagsins í samningagerð og heimildir benda ekki 

til þess að fulltrúar þess hafi gert kröfu um það. Svo virðist sem að ríkisstjórnin hafi 

valið þennan kost til að geta samið við einn aðila í stað margra. Það hafði marga kosti 

en jafnframt galla, þar sem hópur ríkisstarfsmanna var þá orðinn fjölbreyttari en áður 

og einnig sundurlausari. 

                                                      
100

 Nefndarálit um frv. til laga um kjarasamninga opinberra starfsmanna, Alþingistíðindi 1962, 82. lögþ., 775. þskj. 
101

 Alþingistíðindi 1962, 90. lögþ. B: Umræður, bls. 2409. 
102

 Sama heimild, bls. 2392. 
103

 Sama heimild, bls. 2399. 



  

bls. 44 

Í 2. kafla laganna var fjallað um innihald og gildistíma kjarasamninga. Semja 

skyldi um föst laun, vinnutíma og laun fyrir yfirvinnu. Kjarasamningar skyldu ekki taka 

til lífeyrisréttinda, hlunninda, aukatekna, orlofsréttar, launa í veikindaforföllum eða 

annarra fríðinda. Þegar ákveða skyldi starfskjör sem hvorki var kveðið á um í 

kjarasamningi, lögum eða reglugerð skyldi semja um þau við hlutaðeigandi félög 

bandalagsins. 

Samninga skyldi gera skriflega, ekki til skemmri tíma en tveggja ára í senn og 

miða gildistíma við áramót. Aðilar þurftu að segja samningnum upp með sjö mánaða 

fyrirvara, ella framlengdist samningurinn um eitt ár. Samhliða uppsögn samnings 

skyldi uppsagnaraðili senda gagnaðila tillögur sínar í höfuðatriðum um nýjan samning 

og viðræður teknar upp þá þegar. Kjararáð og stjórn BSRB tóku ákvörðun um 

samþykkt kjarasamnings eða hvort vísa ætti málinu í sáttameðferð. Að sama skapi 

skyldi stjórn BSRB taka ákvörðun um uppsögn kjarasamninga, en um þá ákvörðun 

skyldi fara fram allsherjaratkvæðagreiðsla starfandi ríkisstarfsmanna sem hlut áttu að 

máli. 

Í lögunum var mælt fyrir um endurskoðunarákvæði launaliðar. Þar kom fram að 

ef samið yrði um almennar launabreytingar á vinnumarkaði á samningstímabilinu 

mætti krefjast endurskoðunar á launalið gildandi kjarasamnings án uppsagnar hans. 

Í 3. og 4. kafla laganna var fjallað um sáttameðferð. Aðilar gátu vísað málum til 

sáttasemjara ríkisins í vinnudeilum ef upp úr viðræðum þeirra slitnaði. Sáttasemjari 

skyldi einnig hafa frumkvæði að því að taka málið til meðferðar ef mánuður væri liðinn 

af uppsagnarfresti og samningar ekki náðst. Að öðru leyti var að mestu vísað til 

málsmeðferðar samkvæmt lögum nr. 80/1938 um stéttarfélög og vinnudeilur, svo sem 

hvað varðaði miðlunartillögu sáttasemjara og önnur störf hans. 

Eins og áður hefur komið fram voru forsendur í frumvarpssmíðinni þær að 

starfsmenn ríkisins fengju ekki verkfallsheimild. Þess í stað var kveðið á um Kjaradóm 

sem skyldi hafa fullnaðarúrlausn í kjaradeilum aðila. Fyrirkomulag dómsins var með 

þeim hætti að ef niðurstaða var ekki komin í kjaradeilu að liðnum tveimur mánuðum 

uppsagnarfrests, þá skyldu báðir aðilar senda Kjaradómi greinargerðir um málið. Hægt 

var að setja málið fyrr í dóm ef aðilar voru sammála um það. Kjaradómur var skipaður 
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fimm dómendum og jafn mörgum til vara. Fjármálaráðherra skipaði einn dómara, 

BSRB einn og Hæstiréttur þrjá. Einn þeirra sem Hæstiréttur tilnefndi skyldi 

lögfræðingur og vera formaður dómsins. Ef til kasta dómsins kæmi áttu aðilar að 

leggja greinargerðir fyrir hann hvar gera átti skilmerkilega grein fyrir ágreiningsefnum 

og þeir myndu báðir tjá sig rækilega um kjaraatriði, lýsa því sem þeir voru sammála um 

og setja fram sjónarmið sín ásamt rökstuðningi. Kjaradómur átti sjálfur að setja sér 

starfsreglur og hann hafði heimild til að afla gagna af sjálfsdáðum. Við úrlausnir mála 

átti dómurinn að hafa þrennt til hliðsjónar: Kjör annarra launþega en ríkisins er vinna 

sambærileg störf, í öðru lagi kröfur sem gerðar eru til menntunar, ábyrgðar og 

sérhæfni starfsmanna og í þriðja lagi afkomuhorfur þjóðarbúsins. Dómur skyldi 

fullnaðarúrlausn kjaradeilunnar, binda aðila með sama hætti og kjarasamningur og 

gilda í tvö ár líkt og samningar skyldu að lágmarki gera. 

Í öðrum köflum frumvarpsins var fjallað um fimm manna kjaranefnd, skipuð með 

sambærilegum hætti og kjaradómur (þó ekki væri endilega um sömu einstaklinga að 

ræða). Hlutverk kjaranefndar var að skera úr ágreiningi samningsaðila um skipun 

manna í launaflokka, hvaða aukastörf væri rétt að telja til aðalstarfs og loks vinnutíma, 

yfirvinnu og yfirvinnukaup einstakra starfsmanna. Þá var ákvæði um Félagsdóm sem 

dæmi í málum sem rísa á milli aðila. Í lokakafla laganna var ákvæði um að ef nýjar 

ríkisstofnanir yrðu stofnaðar skyldi fjármálaráðherra í samráði við viðkomandi 

ráðherra og stjórn BSRB ákveða kjör hinnar nýju stofnunar þar til um hafði samist. Það 

sama skyldi gilda um nýjar stöður. 

Í bráðabirgðaákvæðum var mælt fyrir tímafrestum viðræðna og samningsgerðar. 

Viðræður skyldu hefjast eigi síðar en 1. ágúst 1962 og miðað við að kjarasamningur, sá 

hinn fyrsti samkvæmt lögunum, eða kjaradómur tæki gildi 1. júlí 1963. Jafnframt var 

fjármálaráðherra gefið svigrúm til að hnika til tímamörkum viðræðna ef nauðsyn 

krefði. 

5.3 Afstaða BSRB til laganna 

BSRB túlkaði nýju lögin sem áfangasigur. Allt frá því bandalagið var stofnað árið 1942 

var helsta baráttumál þess að öðlast fullt samningafrelsi til jafns við aðrar vinnandi 

stéttir, verkfallsréttinn þar með taldann. En við aldamótin 1900 og á fyrri hluta 20. 
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aldar voru ríkjandi viðhorf í garð samtaka ríkisstarfsmanna að þar væri frekar um 

starfsmannafélög að ræða en viðsemjendur, enda væri sambandi ríkisins og 

starfsmanna þess þannig háttað að það samrýmdist ekki verkefnum þeirra eða stöðu 

að fara í verkfall. Rökin í þeim efnum voru bæði mikilvægi almannaþjónustunnar og 

meira atvinnuöryggi ríkisstarfsmanna en aðrir launamenn nutu. 

Eftir því sem árin liðu kom BSRB sífellt meira að undirbúningi og ákvörðun mála, 

þrátt fyrir að laun væru ákveðin með lagasetningu. Staðfesting þess sést strax í 35. gr 

launalaganna frá 1945 þar sem fram kom að við endurskoðun laga og setningu regla á 

þeirra grundvelli ætti að gefa BSRB kost á að fylgjast með og fjalla um ágreiningsatriði 

sem upp kynnu að koma. Auk þess átti bandalagið fulltrúa í kjaranefnd sem átti að 

skera úr um hvaða störf væru aukastörf og hver þeirra skyldi launa sérstaklega. Þessi 

ákvæði voru einnig í endurskoðuðum launalögum 1955 og í lögum um réttindi og 

skyldur starfsmanna ríkisins frá 1954. Við setningu og endurskoðun launalaganna 

ráðfærði löggjafinn sig við bandalagið, svo sem fram kemur í greinargerðum 

viðkomandi frumvarpi og fréttaflutningi þess tíma. 

Forsvarsmenn bandalagsins drógu engan dul á að stuðningur þeirra við 

samningsréttarfrumvarpið 1962 væri kænskubragð (e. strategic) og aðeins eitt skref í 

rétta átt. Samningsrétturinn einn væri svo mikilvægur áfangi að sjálfsagt væri að 

fallast á samkomulag um frumvarp að slíkri löggjöf og styðja.104 

5.4 Fyrsta samningsgerð samkvæmt nýjum lögum 

Kjarasamningslögin kváðu skýrt á um tímalengd og fyrirkomulag viðræðna en í fyrstu 

umferð var tímafrestur hafður rýmri. Gert var ráð fyrir að viðræður myndu hefjast ekki 

síðar 1. ágúst 1962 og að samningur eða úrskurður Kjaradóms tæki gildi tæpu ári síðar, 

1. júlí 1963 og rynni út í árslok 1965. Upphafstíma viðræðna var seinkað mjög fljótlega, 

með beggja samþykki. 

Kjararáð BSRB safnaði saman tillögum frá aðildarfélögum bandalagsins og vann 

að gerð tillögu um röðun starfsheita í flokka, til afhendingar samninganefndar ríkisins 

(SNR). BHM stofnaði sjálfstætt launamálaráð í þeim tilgangi að afhenda kjararáði BSRB 

                                                      
104

 Kristján Thorlacius, „Skýrsla stjórnar BSRB“. 



  

bls. 47 

tillögur um launamál háskólamanna. Kjararáð tók við tillögunum og samræmdi í eina 

heildarkröfu, sem lögð var fram á fundi þeirra með SNR 22. nóvember 1962. 

Gert var ráð fyrir gjörbreytingu á launakerfi ríkisstarfsmanna. Samkvæmt tillögu 

BSRB var gert ráð fyrir mikilli fjölgun launaflokka, laun hækkuð, aldurshækkanir yrðu 

meiri og ýmis önnur starfskjör bætt. SNR tók við tillögunum og óskaði eftir fresti um 

óákveðinn tíma til að kynna sér og bregðast við þeim.105 Háskólamenn voru ekki sáttir 

við breytingar til lækkunar sem kjararáð BSRB gerði á tillögum þeirra um 

launahækkunum eftir menntun, reynslu og ábyrgð, en voru að öðru leyti nokkuð sáttir 

við samvinnuna.106 

Það tók samninganefnd ríkisins rúma tvo mánuði að bregðast við tillögum 

kjararáðs BSRB. SNR afhenti bandalaginu viðbrögð sín og gagntillögur í byrjun febrúar 

1963. Að mati fjármálaráðherra fólst í tilboði þeirra allt að 40% launahækkun þeirra 

sem mest fengu en 16% að meðaltali. Kostnaðarauki var metinn um 80 m.kr. á ári, sem 

var talsverð lækkun frá kröfum BSRB sem fjármálaráðherra taldi kosta um 600 m.kr.107 

Í stuttu máli lýsti enginn hlutaðeigandi yfir ánægju með tilboð ríkisstjórnarinnar. 

Eftir umleitanir við samningaborðið og utan þess breytti SNR tilboði sínu og lagði 

fram nýtt undir lok mánaðarins, sem var nokkrum dögum áður en málið skyldi fara í 

Kjaradóm samkvæmt upphaflegum ákvæðum laganna. Ríkisstjórnin frestaði því þó 

samkvæmt heimild í lögunum. Hefðin fyrir samningaviðræðum var lítil sem engin milli 

aðila og því leitaði BSRB beint til þingmanna í stað þess að takmarka viðræðurnar við 

SNR eða fjármálaráðherra. Þá voru allhörð skoðanaskipti milli aðila í dagblöðum. Að 

lokum settust samninganefndirnar aftur við samningaborðið. Viðræður þeirra leiddu 

til samkomulags um fjölda launaflokka, sem fóru úr 15 í 28, ásamt röðun starfsheita í 

þá. Önnur atriði voru lögð fyrir Kjaradóm, þar með talið hver fjárhæð launaflokkana 

skyldi vera. 

Málið var lagt fyrir dóminn í lok apríl 1963 og úrskurður hans birtur 3. júlí sama 

ár. Kjaradómur lagði mat á tillögur beggja aðila og taldi að kröfur BSRB leiddu til 81% 
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107

 Gunnar Thoroddsen, „Vinnubrögð vinstri forystunnar í BSRB“, Vísir, 6. mars 1963. 



  

bls. 48 

hækkunar að meðaltali en tillögur ríkisins voru taldar nema 23%.108 Við ákvörðun sína 

hafði Kjaradómur til hliðsjónar launakjör samkvæmt gildandi kjarasamningum á 

almennum markaði og nýlegra breytinga á þeim, þar með talda 7,5% hækkun sem kom 

til framkvæmda í febrúar sama ár. 

Úrskurður dómsins var nokkurn veginn miðja vegu milli tillaga deiluaðila. 

Launastiginn lækkaði hlutfallslega meira frá tillögum BSRB eftir því sem laun urðu 

hærri. Þá voru gerðar nokkrar breytingar á vinnutíma og öðrum starfskjörum sem 

heimilt var að semja um. Meira var gert úr menntun í úrskurði Kjaradóms en 

háskólamenn bjuggust við. Það var almennt fagnaðarefni meðal háskólamanna og 

BSRB einnig, sem þó var í erfiðri stöðu gagnvart fjölmörgum láglaunahópum innan 

bandalagsins. Þeir hinir sömu nutu þó mestrar hlutfallslegrar hækkunar og undu glaðir 

við þær talsverðu launabætur sem dómurinn færði. 

Að sinni ríkti nokkuð almenn sátt um launakjör ríkisstarfsmanna. Fulltrúar ríkisins 

töldu að nú hefði þeim verið ákveðin réttmæt laun miðað við kjör annarra og að fyrst 

og fremst væri um leiðréttingu að ræða. Niðurstaðan gæfi því ekki tilefni til að aðrar 

stéttir hefðu uppi nýjar kröfur um launahækkanir. Fyrirsvarsmenn ríkisstarfsmanna 

fögnuðu niðurstöðunni sem kærkomnum áfangasigri. Hins vegar hefðu opinberir 

starfsmenn dregist verulega aftur úr og að með dóminum hefði skapast grundvöllur til 

að vinna að frekari kjarabótum í framtíðinni.109 Samkvæmt kjarasamningslögunum gilti 

dómurinn frá 1. júlí 1963 og átti að gilda til ársloka 1965. 

5.5 Endurskoðunarákvæði virka ekki og kjarasamningum sagt upp 

Hálfu ári síðar, í desember 1963, fengu flest stéttarfélög á almennum markaði 15% 

launahækkun. Stjórn BSRB óskaði sömu hækkunar með vísan til 

endurskoðunarákvæða laganna en henni var hafnað í viðræðum. Málinu var vísað til 

Kjaradóms sem, í klofnum dómi, hafnaði kröfunni einnig í úrskurði í apríl 1964. 

Niðurstaðan olli mikilli gremju og vonbrigðum starfsmanna og fór stjórn BSRB fyrir 

mótmælum í blöðum og hljóðvarpi. Einnig var boðað til félagsfundar í Austurbæjarbíói 

sem var fullsetið félagsmönnum, en viðleitni bandalagsins var árangurslaus. 
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Annars var tvívegis samið um hækkun grunnlauna ríkisstarfsmanna til samræmis 

við hækkanir annarra, í október 1964 og júlí 1965 og í síðara skiptið var einnig samið 

um vinnutímastyttingu sumra hópa.110 En rýrar heimtur ríkisstarfsmanna í samanburði 

við almenna launaþróun í landinu gaf stjórn BSRB ástæðu til að segja 

kjarasamningnum upp í janúar 1965. Samkvæmt lögunum átti að bera þá ákvörðun 

stjórnar undir allsherjaratkvæðagreiðslu félagsmanna BSRB. Hún var haldin í framhaldi 

og var það í fyrsta sinn sem ríkisstarfsmenn gátu kosið um kjaramál sín. Rúmlega 73% 

félagsmanna tóku þátt í henni og uppsögnin var samþykkt með 95,3% greiddra 

atkvæða.111 

Í framhaldi hófust viðræður milli kjararáðs BSRB og SNR en niðurstaða fékkst 

ekki. Deilan fór því til Kjaradóms sem, í klofnu dómsorði í desember 1965, hafnaði 

einnig kröfum BSRB. Þetta ferli leiddi huga ríkisstarfsmanna að gildi samningsréttarins 

og töldu hann lítils virði þar sem undirbúningur nefndarmanna SNR var lítill og svör 

þeirra yfirleitt dræm.112 Magnús Jónsson fjármálaráðherra hafði sjálfur orð á því í 

framsöguræðu fjárlagafrumvarps 1965 að samningsgerð við ríkisstarfsmenn, eftirlit 

með framkvæmd samninga, launaflokkun og eftirlit með yfirvinnu og aukaþóknun til 

starfsmanna væri unnin í hjáverkum af störfum hlöðnum starfsmönnum 

fjármálaráðuneytisins.113 Um Kjaradóminn 1965 ritaði Kristján Thorlacius formaður 

BSRB meðal annars: 

Dómur Kjaradóms er slæmur fyrir starfsmennina, og hann er engu betri fyrir 
þjóðarheildina. Stefna ríkisstjórnarinnar í launamálum opinberra starfsmanna, 
sem meiri hluti Kjaradóms hefur tekið að sér að framkvæma, er e.t.v. auðveldasta 
leiðin á líðandi stund, en hún hefnir sín áreiðanlega á þann hátt, að starfskraftar 
fást ekki til nauðsynlegra starfa hjá hinu opinbera, nema launakjörin verði bætt, 
þannig, að þau verði sambærileg við það, sem tíðkast hjá öðrum aðilum.114 

5.6 Ósáttir háskólamenn 

Óánægja háskólamanna með hlutskipti sitt magnaðist einnig og uppsagnir þeirra 

hófust á ný eftir úrskurð Kjaradóms í desember 1965. Félag BA prófs manna samþykkti 

ályktun þar sem röðun framhaldsskólakennara var mótmælt og fram kom að þeir töldu 
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ríkisvaldið hvetja til þess að kennarar lykju ekki við skólagöngu sína, sem að lokum 

kæmi niður á menntun og velferð landsmanna.115 Samkvæmt dómsorði þá lækkuðu 

margir læknar í launum og af þeim þriðjungi opinberra starfsmanna sem Kjaradómur 

hækkaði í launum voru aðeins 4% háskólamenn.116 

Gremja háskólamanna vegna launakjara sinna ýtti undir sjónarmið þerra um að 

hagsmunum þeirra væri ekki borgið innan raða BSRB sem legði litla sem enga áherslu á 

þeirra sjónarmið. Í viðtali við Þjóðviljann sögðu þeir Jón Böðvarsson, fyrrverandi 

formaður Félags háskólamenntaðra kennara, og Ingólfur A. Þorkelsson, þáverandi 

varaformaður félagsins og formaður réttindanefndar BHM, að úrslit Kjaradóms knúðu 

á um að háskólamenn krefðust sjálfstæðs samningsréttar. Ástæðan var að ráðandi öfl í 

BSRB á hverjum tíma hlytu að hneigjast til að láta hagsmuni háskólamanna sit ja á 

hakanum vegna fámennis þeirra innan bandalagsins. Ingólfur vakti sérstaka athygli á 

að í tillögum kjararáðs BSRB, sem Kjaradómur byggði úrskurð sinn meðal annars á, 

væru andstæður. 

Hann rifjaði upp hækkun sem gagnfræðaskólakennarar nutu í kjarasamningunum 

1963 þegar þeim var raðað í launaflokk án tillits til menntunar þeirra og enduðu í sama 

flokki og menn með BA próf. Í nýjustu tilfæringum milli launaflokka hefði kjararáð gert 

tillögu um að þeir færu í sama launaflokk og háskólamenn, án tillits til menntunar 

þeirra og réttinda heldur starfsaldurs. Í samningaviðræðum hafi BSRB nefnilega hafnað 

hækkunum til háskólamanna vegna þess að ómenntaðir kennarar nutu hennar ekki 

einnig. Þá segir Ingólfur: 

Í sömu andrá er þess krafist, að laun fari eftir menntun, og rekur því eitt sig á 
annars horn í tillögum Kjararáðs. Því það er erfitt að gleypa bæði já og nei í einni 
setningu: bæði krefjast menntunar og strika út gildi hennar. Þessar kröfur voru 
svo óraunhæfar og sjálfum sér ósamkvæmar, að engin von var til að Kjaradómur 
tæki mark á þeim. 
En þá mætti spyrja: því tekur Kjararáð fyrst og fremst undir kröfur þeirra sem litla 
menntun hafa og engin réttindi? Vegna þess að þeir eru fjölmennastir í 
samtökunum. BSRB hefur valið sér pólitíska forustu, og slík forusta, hver sem hún 
er tekur fyrst og fremst tillit til fjöldans, en ekki til þess sem rökrétt er og 
sanngjarnt.117 
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Mótrök forystu BSRB voru að krafa kjararáðs hafi verið sú að auk háskólamenntaðra 

kennara ættu kennarar er voru starfandi 1952, þegar hæfniskilyrðum var breytt, að 

njóta sömu hækkunar. Þetta væri í samræmi við stefnu sem þing BSRB hefði samþykkt 

og gengi út á að jafnframt því sem menntun skyldi metin að verðleikum bæri að taka 

tillit til þeirra aðstæðna er voru þegar hlutaðeigandi starfsmenn réðust til starfa.118 

Sjónarmið formanns réttindanefndar BHM eru að mörgu leyti réttmæt. Innan 

BSRB var tæplega fimmtungur félagsmanna háskólamenntaður og þar af var 

þriðjungur háskólamanna í félögum sem voru bæði hjá ríki og bæ.119 

Kítur bandalaganna mögnuðust á þessum árum og það skildi á milli. 

Forsvarsmönnum BHM fannst sem starfsbræður sínir í BSRB sýndu þeim takmarkaðan 

skilning og jafnvel að þeim væri vísvitandi haldið frá undirbúningi mála.120 Í 

málflutningi sínum bentu forsvarsmenn BSRB á heildarhagsmuni ríkisstarfsmanna og 

að þeir væru best tryggðir með samstöðu en ekki sundrungu.121 

5.7 Starfsmatskerfi 

Um miðjan 7. áratuginn kviknaði áhugi innan BSRB að taka upp kerfisbundið starfsmat 

til að samræma röðun starfsheita í launaflokka. Virðist sem fulltrúum BSRB hafi þótt 

kerfisbundið starfsmat vænleg leið til þess að tryggja samræmi í röðun starfa í 

launaflokka. Auk þess var á þessum tíma talsverð umræða um launahlutföll innan 

launakerfa og hvert eðlilegt bil væri á milli lægstu og hæstu launa, en með því að 

greina starfsþætti ítarlega væri ef til vill auðveldara að rökstyðja aukna launaspönn. 

Þótti BSRB að ábyrgðarstörf væru almennt illa launuð og lítið tillit tekið til sérhæfingar 

eða sérmenntunar. Síðarnefnda sjónarmiðið var hliðarmarkmið með upptöku 

starfsmatskerfis. BSRB leit á það fyrst og fremst sem tæki til lagfæringar á þáverandi 

launakerfi.122 

Málið var rætt á bandalagsþingum og í mars 1965 skrifaði Sveinn Björnsson 

verkfræðingur í Ásgarð langa og ítarlega grein um starfsmatskerfi, kosti þess og 
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galla.123 Í sama mánuði komust BSRB og ríkisstjórnin að samkomulagi um að skipa sjö 

manna nefnd til að endurskoða kjarasamningslögin. 

Nefndin náði samkomulagi rúmlega 18 mánuðum síðar um að hefja 

heildarathugun á skipun starfsmanna í launaflokka og samræmingu starfsheita, sem 

taka skyldi gildi í 1. janúar 1969. Nefndin var sammála um að bæta bráðabirgðaákvæði 

við lögin sem heimiluðu gerð starfsmatsins en að breyta efni laganna ekki að öðru leyti 

fyrr en að því fullkláruðu.124 Í apríl 1967 lagði Magnús Jónsson fjármálaráðherra fram 

frumvarp á Alþingi á grundvelli samkomulagsins, sem var samþykkt sem lög á einni 

viku. Starfinu skyldi stýrt af einum fulltrúa frá hvorum aðila og völdust þeir Sverrir 

Júlíusson frá BSRB og Höskuldur Jónsson deildarstjóri í fjármálaráðuneytinu til þess og 

nutu þeir fulltingis fleiri aðila úr sínum röðum hvor. 

Bandalag háskólamanna, sem hafði ekki verið viðurkennt sem formlegur 

samningsaðili á þessum tíma, óskaði eftir að tilnefna sinn fulltrúa í nefndina en því var 

hafnað af fjárhagsnefnd Alþingis í fyrstu. Síðar samþykkti fjármálaráðherra beiðni 

bandalagsins og fékk fulltrúi þess heimild til að fylgjast með undirbúningi matskerfisins 

og koma athugasemdum á framfæri. Það reyndist þó gagnslítið að lokum. 

Starfsmatskerfið átti sér ekki fordæmi í nágrannalöndunum í sambærilegu starfs-

umhverfi, en fyrirmynda var meðal annars leitað í bandarískt verksmiðjuumhverfi þar 

sem þetta fyrirkomulag hafði verið viðhaft áratugum saman. Á síðari árum hefðu 

ýmsar Evrópuþjóðir fengið vaxandi áhuga á starfsmatskerfi og vísaði Sveinn Björnsson í 

grein sinni í Ásgarði meðal annars til Hollands, hvar starfsmat væri notað fyrir 60-70% 

allra starfa. Á Norðurlöndum væri áhugi fyrir starfsmati að vaxa, en að Finnum 

undanskildum væri ekkert þeirra búið að innleiða slíkt kerfi að nokkru ráði.125 

Undirbúningur starfsmatsins tók lengri tíma en áætlað var og þegar leið á árið 1968 

var ákveðið að seinka gildistöku þess til 1970. Tíminn fram að því var nýttur til að leita 

álits aðildarfélaga á fyrirliggjandi drögum og tóku þau töluverðum breytingum. Í 

drögunum var fjallað um fjölda launaflokka, bil á milli þeirra, tengsl vinnutíma við laun 

og hvaða menntunarkröfur yrðu gerðar til hvers starfs fyrir sig. Þá var talsvert rætt um 
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hvernig skyldi farið með þau starfsheiti sem gætu mögulega lækkað í launum í 

samræmdu starfsmati, en þau mál voru leyst með fyrirheiti um að starfsmenn myndu 

ekki lækka í launum miðað við núverandi stöðu sína á meðan þeir voru í sama starfi. 

Aðildarfélög BSRB höfðu efasemdir um ágæti starfsmatsins og þótti það of tæknilegt, 

eðlilegt væri að taka einnig eitthvert tillit til huglægra ástæðna. Þó var ákveðið að 

fylgja málinu eftir í megindráttum enda voru vonir bundnar við að starfsmatskerfið 

myndi leiða til almennrar launahækkunar.126 Þar hafði markmið um að færa 

aukagreiðslur inn í grunnlaunin eflaust eitthvað að segja. 

5.7.1 Fyrstu heildarkjarasamningar undirritaðir 

Í desember 1970 lauk viðræðunum og BSRB og fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs 

undirrituðu heildarkjarasamning þar sem stuðst var við starfsmatskerfi sem sátt hafði 

náðst um. Þetta voru einnig fyrstu heildarkjarasamningarnir sem náðust milli þeirra frá 

því að kjarasamningslögin voru sett en hingað til hafði Kjaradómur átt lokaorðið að 

hluta eða í heild. Þessir kjarasamningar voru merkilegir fyrir ýmissa aðra hluta sakir. 

Forsvarsmenn BSRB og fjármálaráðherra töldu að með þeim hefði loks náðst 

samræmi í launum ríkisstarfsmanna miðað við laun á almennum markaði, að minnsta 

kosti yrði svo í lok samningstímans. Launahækkanir út tímabilið voru nokkuð 

misjafnar. Lægst voru þær 15% á þeim rúmlega þremur árum sem samningurinn átti 

að gilda og þær hæstu voru um 50%. 

Þegar frá er liðið voru merkilegustu tíðindi samninganna ef til vill þau að 

vinnutími ríkisstarfsmanna var samræmdur, 40 klukkustundir á viku miðað við fullt 

starf að frádregnum launuðum neysluhléum.127 

Með almennri kynningu á kjarasamningunum fylgdi lýsing starfsmatskerfisins. 

Þar kom fram að kerfið bæri saman kröfur sem gerðar voru til ólíkra starfa óháð því 

hvaða starfsmaður sinnti því hverju sinni. Þannig væri leitast við að skapa sem mest 

samræmi milli launa fyrir störf hjá ríkinu og launa sem greidd væru á almennum 

vinnumarkaði fyrir sambærileg störf.128 Fjallað var um ýmis hlutlægt atriði sem hægt 

væri að líta til í slíku mati en að loks hefði verið horft til sjö starfsþátta: Menntunar, 
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starfsþjálfunar, sjálfstæðis og frumkvæðis, tengsla, ábyrgðar, áreynslu og loks 

vinnuskilyrða. Vægi hvers þáttar og stigagjöf var ítarlega tilgreind ásamt viðmiðum um 

hvernig meta skyldi hvert einasta atriði.129 Um all tæknilega lesningu er að ræða og 

ekki ólíklegt að almennur félagsmaður hafi átt í nokkrum erfiðleikum að glöggva sig á 

launakerfinu. 

Forsvarsmenn aðildarfélaga BSRB lýstu almennt yfir ánægju með samningana þó 

ýmsir vankantar væru á þeim og starfsmatinu, en við því var að búast. Aftur á móti 

voru óánægjuraddir nokkuð háværar úr röðum háskólamanna, sem töldu að 

launastiginn væri of lágur og að röðun þeirra í launaflokka væri hvorki rökrétt né 

sanngjörn í þeirra garð. Óánægja háskólamanna í garð starfsmatsins stafaði að mestu 

leyti af því að bandalag þeirra hafði enga formlega aðkomu að samningagerðinni. Þeir 

töldu að þeim hefði verið haldið utan við gerð kjarasamningsins á lokasprettinum þrátt 

fyrir loforð fjármálaráðherra og röktu það frekar til BSRB en fulltrúa 

fjármálaráðherra.130 Samningaferlið og niðurstaða þess varð til að herða háskólamenn 

í baráttu sinni fyrir sjálfstæðum samningsrétti. 

Þó að samningar hefðu náðst um innleiðingu starfsmatskerfis, var ekki lokið við 

röðun starfsheita í launaflokka samhliða. Það tók langan tíma og áður en því lauk var 

samningurinn endurskoðaður vegna kjarasamninga á almennum markaði. Þá virtist 

sem áhugi formanns BSRB á svo tæknilegu kerfi hefði dalað fljótlega. Í pistli árið 1972 

kom fram að kerfið væri flókið og of tæknilegt. Endurskoða þyrfti vægi menntunar og 

að hinn mannlegi þáttur mætti ekki gleymast. „Kerfi geta verið ágæt sem hjálpartæki, 

en engu kerfi sem varðar mannleg samskipti, má beita vélrænt.“131 

Stuðst var við starfsmatskerfið í þónokkur ár. Milli fylkinga ríkisstarfsmanna var 

karpað um hvort launastiginn ætti að hækka hlutfallslega jafnt eða eftir krónutölu, 

hvert vægi tiltekinna þátta ætti að vera og svo framvegis. Svo virðist sem áhuginn hafi 

dalað meira hjá BSRB en hjá BHM og fjármálaráðuneytinu þar sem kerfislegt mat 

nýttist betur þeim sem voru meira menntaðir. Án þess þó að starfsmatskerfið væri 
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algjörlega lagt af snerust umræður samningsaðila þó fljótlega aftur að röðun 

starfsheita í launaflokka í stað þess að hanna og bæta stigamatskerfið. 

5.8 Bandalag háskólamanna öðlast viðurkenningu 

Það kvarnaðist úr sameinuðu bandalagi ríkisstarfsmanna. Árið 1966 börðust læknar 

með sjálfstæðum hætti fyrir bættum kjörum sínum og náðu árangri í þeim efnum án 

íhlutunar BSRB. Fleiri félög háskólamanna náðu árangri á eigin spýtum, til dæmis 

verkfræðingar og lyfjafræðingar, sem „brutust undan launakerfi ríkisins“ eins og 

Magnús Jónsson fjármálaráðherra orðaði það.132 

Félög þeirra, framhaldsskólakennarar og Prestafélag Íslands sögðu sig úr BSRB 

þegar leið á sjöunda áratuginn og staða BHM varð sífellt sterkari. Afstaða BSRB 

gagnvart BHM var blendin og á stjórnarfundi í apríl 1966 var afstaða bandalagsins til 

kröfu háskólamanna um sjálfstæðan samningsrétt rædd. Stjórnin ályktaði að ef 

ríkisstjórn og Alþingi myndi ákveða að veita BHM samningsrétt til jafns við BSRB, 

myndi bandalagið fyrir sitt leyti ekki leggjast gegn því, enda skerði það á engan hátt 

sjálfstæðan rétt BSRB eða samningsstöðu þess.133 Forsvarsmenn BSRB drógu þó engan 

dul á að þeir kysu að ríkisstarfsmenn stæðu saman í einu bandalagi og það var ekki fyrr 

en undir 1970 að forsvarsmenn bandalagsins orðuðu það á prenti að hagsmunir hinna 

fjölbreyttu bandalagshópa litu stundum út fyrir að vera andstæðir.134 

Umburðarlyndi háskólamanna gagnvart BSRB þvarr ef til vill endanlega árið 1970 

þegar gengið var frá starfsmatssamningum, sem lokið var við að mestu án mikillar 

aðkomu BHM. Háskólamenn voru í þeirri trú að vinna við starfsmatskerfið væri enn í 

gangi en að óvörum voru forsvarsmenn BHM boðaðir á fund í fjármálaráðuneytinu í 

október 1970. Þar voru þeim kynnt drög að nýjum kjarasamningi, í hverjum hagsmunir 

háskólamanna voru hunsaðir að þeirra mati. Mest var óánægjan meðal 

háskólamenntaðra kennara sem lögðu niður störf og gengu fylktu liði að 

fjármálaráðuneytinu. Stjórn BHM boðaði til almenns félagsfundar sem samþykkti 

harðorða ályktun í garð BSRB.135 Í viðtali við Morgunblaðið sagði Ragnar Ingimarsson, 

formaður BHM, að hann tryði því að þetta væru síðustu samningarnir sem BSRB gerði í 
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núverandi mynd og að forystumenn þess hefðu verið á útsölu. „Úreltar flíkur seljast 

aðeins einu sinni þannig“ bætti hann við.136 Í sama viðtali lýsti formaður BSRB yfir 

ánægju „á margan hátt“ með samningana en nefndi háskólamenn ekki sérstaklega. 

Áherslur forsvarsmanna BSRB og háskólamanna voru einnig ólík að því leyti að 

bandalagið hafði að stefnu að draga úr launamismun innan ríkisins með því að gera 

minni launakröfur eftir því sem ofar dró í launastiganum, en slíkt var auðvitað ekki til 

hagsbóta fyrir háskólamenntaða. Munur milli hópanna kom vel í ljós árið 1971 þegar 

kjarasamningar á almennum vinnumarkaði leiddu til endurskoðunar á launalið 

samninga opinberra starfsmanna. Í takt við markmið sín gerði BSRB kröfur um meiri 

hækkun í neðri launaflokkum en þeim efri. BHM lét í sér heyra og auk þess að senda 

Kjaradómi sjálfstæða greinargerð með rökstuðningi um sambærilega hækkun 

launaflokka háskólamanna átti bandalagið fund með fjármálaráðherra. Viðleitni BHM 

hafði áhrif og Kjaradómur gerði tillögur BHM að sínum í úrskurði sem var birtur 8. 

mars 1972.137 

5.8.1 Endurskoðun samningalaga hefst 

Ári áður en þetta gerðist, vorið 1971, skipaði Magnús Jónsson fjármálaráðherra nefnd 

til að endurskoða kjarasamningslögin frá 1962. Bandalag háskólamanna átti í henni 

fulltrúa ásamt fulltrúa BSRB og má líta á það sem endanlega viðurkenningu 

ríkisvaldsins á stöðu háskólamanna. Hér verður ekki farið náið í framvindu þessa 

endurskoðunarferlis enda eru því gerð góð skil í bók Friðriks G. Olgeirssonar um sögu 

BHM. Í stuttu máli féll viðreisnarstjórnin sem Magnús Jónsson átti sæti í og Halldór E. 

Sigurðsson, þingmaður Framsóknarflokks, tók við embættinu. Hann skipaði nýja nefnd 

til að endurskoða kjarasamningslögin en víkkaði umfjöllunarefni nefndarinnar frá 

erindisbréfi Magnúsar. Í skipunarbréfi Halldórs kom fram að verkefni nefndarinnar 

væri einnig að endurskoða lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins frá 1954 og 

lög um bann við verkfalli opinberra starfsmanna frá 1915,138 þó það hafi ekki orðið 

raunin að lokum vegna tímaskorts. En upp frá þessu voru viðurkenndir fyrirsvarsaðilar 
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ríkisstarfsmanna og viðsemjendur ríkisins formlega orðnir tveir, Bandalag starfsmanna 

ríkis og bæja og Bandalag háskólamanna. 

5.9 Breyttar aðstæður á vinnumarkaði 

Efnahagsástandið á Íslandi og vinnumarkaðurinn sömuleiðis tók gríðarlegum 

breytingum eftir því sem leið á 20. öldina. Hagvöxtur var talsverður en mjög 

sveiflukenndur, sjávarútvegur efldist og iðnaður jókst. Þetta skapaði fleiri tækifæri á 

vinnumarkaði, atvinnuleysi hvarf og samhliða urðu hlutfallsleg gæði starfa hjá hinu 

opinbera minni en áður. Starfsöryggi hjá hinu opinbera var meira en almennt tíðkaðist 

og opinberir starfsmenn höfðu tryggð eftirlaun þegar þeir létu af störfum. En 

launamenn á almennum markaði nutu sífellt meira öryggis í almannatryggingakerfinu 

og umbúnaður á almennum vinnumarkaði skánaði. Auk þess hallaði á launaþróun 

opinberra starfsmanna í samanburði við launamenn á almennum markaði. 

Umframhlunnindi á opinberum vinnumarkaði urðu sífellt minni og að sumra mati 

hurfu þau alveg. 

Þrátt fyrir hagvöxt og gríðarlegar framfarir á 20. öld voru efnahagsmálin 

brokkgeng. Það var alltítt að ríkisstjórnir brugðust við ástandi í efnahagsmálum með 

lagasetningu, svo sem með gengisfellingu, breytingu vísitalna sem ætlaðar voru sem 

viðnám við verðbólguþróun, banni við launahækkunum og fleiru. Ríkisstarfsmenn urðu 

jafnt fyrir áhrifum þessara aðgerða og aðrir. Á tímabili voru BSRB og Alþýðusamband 

Íslands ásamt fleiri samtökum launamanna í samstarfi til að bregðast við og vinna að 

stöðugleika í efnahagslífinu og á vinnumarkaði. 

Viðnámsþróttur ríkisstarfsmanna og launamanna á almennum vinnumarkaði var 

í einu atriði sérstaklega frábrugðinn. Á meðan launamenn á almennum markaði gengu 

til samningaviðræðna með möguleika á verkfalli, höfðu ríkisstarfsmenn ekki rétt til 

þess. Þrautalending þeirra var að vísa málinu í gerðardóm en í úrskurðum sínum átti 

Kjaradómur einnig að taka tillit til afkomuhorfa þjóðarbúsins. Með tilvísun til þeirrar 

skyldu hafnaði dómurinn nokkrum sinnum kröfum ríkisstarfsmanna til 

launaleiðréttingar til jafns við kjarasamninga á almennum markaði.139 Fyrir vikið dró í 

sundur milli launa starfsmanna á almennum markaði og opinberum. 
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Fyrirhugað var að ganga frá nýjum kjarasamningi árið 1969 en því var frestað til 

1970 og voru þeir gerðir með hliðsjón af starfsmatinu. Þeir giltu til 1973 og það var 

mat forsvarsmanna BSRB að með þeim samningum myndi nást samræmi við laun á 

almennum markaði á einu og hálfi ári. BHM þótti launastigi samningsins of lágur og 

ítrekaði vilja til að fara með samningsrétt félagsmanna sinna og þá þótti samningurinn 

í heild sinni óþarflega flókinn og geyma alltof mörg vafaatriði.140 

Árið 1971 sömdu stéttarfélög á almennum markaði um 14% almenna 

launahækkun sér til handa og vonir ríkisstarfsmanna um launajöfnuð urðu að litlu 

þegar ríkisstjórnin lýsti því yfir að hún teldi samningana ekki vera grundvöll til 

endurskoðunar á kjarasamningum þeirra.141 Kjaradómur staðfesti það álit 

ríkisstjórnarinnar að mestu leyti. Um svipað leyti mögnuðust efasemdir BSRB og 

ríkisins um ágæti starfsmatsins og smám saman var horfið frá því. Í júní 1972 komu svo 

til framkvæmda síðustu hækkanir kjarasamningsins frá 1970, sem voru jafnframt þær 

síðustu áður en lítillega endurskoðuð kjarasamningalög tóku gildi. 
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6. Lög 46/1973 um kjarasamninga opinberra 
starfsmanna 

Í lok mars 1973 lagði Halldór E. Sigurðsson fjármálaráðherra fram frumvarp til nýrra 

laga um kjarasamninga opinberra starfsmanna. Frumvarpið var samið af nefnd sem 

hann skipaði ári áður og í áttu sæti níu manns, þar af tveir fulltrúar BSRB og einn frá 

BHM. Hlutverk nefndarinnar var að endurskoða þrenn lög sem giltu um 

ríkisstarfsmenn, þar á meðal lögin frá 1915 um verkfall opinberra starfsmanna. Í 

skipunarbréfi nefndarinnar sagði að í starfi hennar skyldi „lagt til grundvallar, að ríkið 

getið ætíð rækt brýnustu starfsemi sína, þótt ríkisstarfsmönnum verði að einverju 

marki veittur verkfallsréttur“.142 

Í málefnasamningi ríkisstjórnarinnar frá 14. júlí 1971 segir meðal annars að hún 

vildi „að opinberir starfsmenn fengju fullan samningsrétt um kjör sín, enda hyrfi þá öll 

sjálfvirk tengsl milli launasamninga þeirra og annars launafólks“143 án þess að skýrt 

væri nánar hvað í því fólst. Samhliða veitingu verkfallsheimildar vildi ríkisstjórnin 

afnema eða breyta æviráðningu ríkisstarfsmanna og taldi að þetta tvennt gæti ekki 

farið saman. BSRB og BHM voru hins vegar ekki tilbúin að kaupa verkfallsréttinn með 

æviráðningunni. 

Starfi nefndarinnar var gefinn knappari tími til endurskoðunar en rúmaðist innan 

gildistíma kjarasamninga sem rann út 1. janúar 1974. Fyrir vikið var ákveðið í upphafi 

árs 1973 að takmarka endurskoðunina að sinni við kjarasamningslögin og taka þráðinn 

upp síðar. 

                                                      
142

 Friðrik G. Olgeirsson, Saga Bandalags háskólamanna: bls. 111. 
143

 Alþingistíðindi 1973, 93. lögþ. B: Umræður, bls. 2939. 



  

bls. 60 

Starfið gekk nokkuð vel en þó var samhljómur nefndarmanna ekki fullkominn. 

Þegar nefndin lauk störfum og kynnti frumvarp sem unnið var í framhaldi var enginn á 

því að það væri gallalaust, en samstaða var um að leggja það fram. Í greinargerð 

nefndarinnar sem fylgdi frumvarpinu var starfinu lýst ásamt samkomulagi sem náðist 

innan hennar: 

Nefndin hóf þegar störf og hefur haldið marga fundi. Kom í ljós, að skoðanir 
manna voru mjög skiptar um hvernig skyldi haga heildarlausn þessara mála. 
Gildandi kjarasamningar renna út 31. desember 1973. Er kom fram á árið 1973 
varð ljóst, að útilokað var að ljúka þeirri heildarendurskoðun sem fyrirhuguð var 
það snemma, að nýjum reglum yrði beitt um samninga þá, sem taka eiga gildi 1. 
janúar 1974. Var því horfið að því ráði að taka fyrir einn þátt málsins til 
bráðabirgða, lögin um kjarasamninga opinberra starfsmanna, í því trausti, að 
breytingar á þeim lögum fengjust samþykktar á því þingi, er nú situr, og unnt yrði 
að beita hinum nýju reglum við samningagerð þá, sem hefjast skal á þessu ári. 
Allir nefndarmenn eru samþykkir meginstefnu frumvarpsins, en samkomulag 
náðist þó ekki um tvær greinar, 3. og 4. gr. 
Meginbreytingar frá gildandi lögum, sem allir nefndarmenn styðja eru þessar: 
1. Lagt er til, að lögin taki einnig til þeirra opinberra starfsmanna, sem ráðnir eru 

með skemmri en þriggja mánaða uppsagnarfresti. 
2. Að heildarsamtök opinberra starfsmanna, sem hlotið hafa viðurkenningu 

fjármálaráðherra hafi samningsaðild og geri aðalkjarasamning. 
3. Einstök aðildarfélög semji um skipan manna og starfsheita í launaflokka og 

nokkur önnur atriði.144 

Samkvæmt 3. grein frumvarpsins fóru heildarsamtök starfsmanna ríkisins sem 

fjármálaráðherra hafði veitt viðurkenningu með fyrirsvar um gerð aðalkjarasamninga. 

Hér var vísað til BSRB og BHM, en í greininni var gerð mikilvæg undantekning. 

Fjármálaráðherra var gefin heimilt að veita Læknafélagi Íslands rétt til að fara með 

kjarasamninga fyrir sína félagsmenn, sem þá voru ráðnir með skemmri uppsagnarfresti 

en þrjá mánuði. BSRB gat illa unað við þetta, en stóð að lokum ekki í vegi fyrir því enda 

hefði frumvarpið þá ekki verið lagt fram. 

Í 4. grein kom fram að launakjör skyldu ákveðin með kjarasamningum en að 

fjármálaráðherra myndi ákveða launakjör þeirra sem ekki voru innan vébanda þeirra 

heildarsamtaka sem fengju viðurkenningu til samningsgerðar. Starfsmenn sem stóðu 

utan bandalaganna og aðildarfélaga þeirra bar engu að síður skylda til að greiða til 

þess félags sem viðkomandi ætti að tilheyra. 
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Í nýju frumvarpi var mælt fyrir um gerð annars vegar aðalkjarasamnings við 

bandalögin, þar sem samið skyldi um fjölda launaflokka, meginreglur til viðmiðunar 

um skipun í þá, föst laun, vinnutíma og laun fyrir yfirvinnu. Þar skyldi einnig semja um 

orlof, sem áður var ákveðið með reglugerð. Hins vegar var mælt fyrir um gerð 

sérkjarasamnings við einstök aðildarfélög bandalaganna. Í þeim skyldi semja um 

skipan starfsheita og manna í launaflokka, sérákvæði um vinnutíma, fæðisaðstöðu og -

kostnað og önnur kjaraatriði sem aðalkjarasamningur tók ekki til og voru ekki 

lögbundin. Gerð sérkjarasamninga skyldi hefjast að lokinni gerð aðalkjarasamnings. 

Kjararáð BSRB var lagt niður en þess í stað kusu stéttarfélögin sér 

samninganefndir. Þá fékk BHM fulltrúa í Kjaradómi og kjaranefnd sem þar tæki sæti ef 

málefni háskólamanna komu til hans kasta. Þá var stofnuð samstarfsnefnd 

fjármálaráðherra og þeirra heildarsamtaka sem hlutu viðurkenningu hans. Hlutverk 

nefndarinnar var að stuðla að samræmdri framkvæmd laganna. 

Að öðru leyti var ekki um stórkostleg nýmæli að ræða, eins og ráðherra komst að 

í orði í framsöguræðu sinni. Í umræðum á Alþingi var þess getið, líkt og við setningu 

fyrri samningslaganna 1962, að tími nefndarmanna til að kynna sér frumvarpið og ýmis 

atriði tengd því væri afar knappur. Þess var og getið að frumvarpið væri í raun 

samningur milli ríkissjóðs og umboðsmanna opinberra starfsmanna og því ástæðulaust 

fyrir þingheim að hrófla við þeim atriðum sem aðilar höfðu komið sér saman um.145 Í 

samræmi við þetta gerði Alþingi mjög litlar breytingar á frumvarpinu áður en það var 

samþykkt sem lög þann 14. apríl 1973. 

6.1 Lítið gagn af samningsrétti 

Bandalögin hófu nú undirbúning kjarasamninga hvort í sínu lagi. Fleiri mál en færri 

enduðu hjá Kjaradómi, jafnvel þó samningsaðilar hittust ekki á mörgum fundum áður 

en málin fóru þá leið. Gagnaðilum ríkisins þótti sem samninganefnd ríkisins hefði ekki 

mikið fram að færa og hefði ekkert umboð til samningagerðar. Úrskurður Kjaradóms í 

máli BHM lá fyrir í febrúar 1974 og var hann í takt við tilboð ríkisins, en launaflokkar 
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BSRB og BHM voru endanlega aðskildir í þeim dómi sem gaf háskólafélögum betra 

sóknarfæri í komandi sérsamningum sínum.146 

Á næstu árum voru gerðar fjölmargar breytingar á launalið kjarasamnings 

háskólamanna og yfirleitt í beinu framhaldi af samningum sem gerðir voru á 

almennum vinnumarkaði. Það var reyndar ekki í takt við markmið í málefnasamningi 

ríkisstjórnarinnar frá 1971 og undanfara endurskoðaðra kjarasamningslaga þar sem 

stefnt var að því að rjúfa sjálfvirk tengsl milli markaða. Launabreytingarnar voru 

yfirleitt smávægilegar og launaþróun almennt hæg. Þá voru verðlagsuppbætur á laun 

afnumdar almennt til að koma böndum á verðbólguna. 

Sömu sögu má segja um launaþróun aðildarfélaga BSRB á þessum árum. Þegar 

leið að undirbúningi samningaviðræðna sem áttu að hefjast haustið 1975 lagði 

bandalagið enn og aftur áherslu á verkfallsréttinn. BSRB fór í mikla funda- og 

áróðursherferð og virkjaði félagsmenn sína, til dæmis með því að halda fjölmarga 

vinnustaðafundi. Háskólamenn héldu sömuleiðis uppi kröfum sínum og sambærilegum 

málflutningi. 

Þetta leiddi til þess að þá um haustið tók ríkisstjórnin upp viðræður við 

bandalögin um verkfallsrétt þeirra. Aðilar áttu í löngum og umfangsmiklum viðræðum 

um veturinn og í apríl 1976 var undirritaður kjarasamningur milli BSRB og 

fjármálaráðherra fyrir hönd ríkissjóðs. Í þeim viðræðum náði BSRB samkomulagi um 

takmarkaðan verkfallsrétt, meðal annars gegn tveggja ára samningstíma að lágmarki 

án möguleika á endurskoðun launaliðar. Í staðinn losnuðu félagsmenn BSRB undan 

gerðardómi og mátu forsvarsmenn bandalagsins að þetta tryggði kjörin betur en 

endurskoðunarákvæði.147 Bandalag háskólamanna treysti sér ekki til að festa samninga 

til svo langs tíma án möguleika á endurskoðun auk þess sem því þótti atriði 

kjarasamnings of fá og rýr. Háskólamenn öðluðust því ekki verkfallsrétt að sinni. 
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7. Lög 29/1976 um kjarasamninga Bandalags 
starfsmanna ríkis og bæja 

Í framhaldi af aðalkjarasamningi BSRB og fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs lagði 

Matthías Á. Mathiesen þáverandi fjármálaráðherra fram frumvarp til nýrra laga um 

kjarasamninga bandalagsins. Á milli aðila varð að samkomulagi að lagt yrði fram 

stjórnarfrumvarp þar sem bandalagið fengið takmarkaðan verkfallsrétt vegna 

aðalkjarasamnings. Í samkomulaginu komu eftirfarandi breytingar og nýmæli fram: 

- Lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins yrðu óbreytt um sinn í 

meginatriðum og við það miðað að æviráðning yrði ekki felld niður en þrengd. 

Þeir sem þegar höfðu æviráðningu héldu henni. 

- Almenna reglan var sú að bandalaginu var heimilt að gera verkfall en það gat 

aðeins náð til aðalkjarasamnings. Heimildin náði því ekki til sérkjarasamninga 

aðildarfélaga bandalagsins. 

- Kjarasamningar skyldu gilda í tvö ár hið minnsta án möguleika á endurskoðun. 

- Kjaradeilu skyldi vísað til sáttasemjara sem skyldi kveða tvo menn til starfa með 

sér að sáttum. 

- Verkfall skyldi boða með 15 daga fyrirvara, en að undangenginni allsherjar-

atkvæðagreiðslu um sáttatillögu sem sáttanefnd bar skylda til að leggja fram. 

- Sáttatillaga taldist felld ef að minnsta kosti helmingur atkvæðabærra 

félagsmanna tók þátt og helmingur þeirra í hið minnsta hafnaði henni. Ella 

taldist sáttatillaga samþykkt. 

- Halda skyldi uppi nauðsynlegri öryggis- og heilsugæslu þrátt fyrir verkfall. 

Kjaradeilunefnd ákvað hvaða einstakir starfsmenn skyldu vinna í verkfalli. Í 

samkomulagi BSRB og fjármálaráðherra sem lá til grundvallar frumvarpinu voru 

talin upp störf og embætti sem óheimilt var að gera verkfall. 

- Þá voru sett sérstök ákvæði um trúnaðarmenn. 
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Einnig voru gerðar nokkrar breytingar á einstökum greinum og ákvæðum laganna. Til 

dæmis var innihald aðalkjarasamnings aukið og viðfangsefni sérkjarasamninga fyrst og 

fremst að raða starfsheitum í launaflokka og mönnum í starfsheiti. Ekki var gert ráð 

fyrir verkbannsheimild fjármálaráðherra í lögunum þar sem verkfallsréttur var 

eingöngu í höndum heildarsamtaka en ekki aðildarfélaga þess. Auk þess höfðu önnur 

heildarsamtök ekki verkfallsrétt og réttur til verkbanna því óraunhæfur.148 

Hér var um merkan áfanga að ræða. Eftir rúmlega 30 ára baráttu hafði BSRB 

öðlast samnings- og verkfallsrétt og það markaði þáttaskil í samskiptum þess við ríkið. 

Ríkisstjórnin leit svo á að það hefði dregið úr sérstöðu opinberra starfsmanna og 

að verkfallsrétturinn væri háður skynsamlegum takmörkunum. Bæði yrði aldrei um 

allsherjar vinnustöðvun að ræða og þá var flókið ferli að fá verkfallsheimildina 

samþykkta meðal félagsmanna. Reyndar hafði ríkisvaldið viðurkennt á borði 

verkfallsaðgerðir nokkurra hópa. Í framsöguræðu á Alþingi rifjaði Halldór Ásgrímsson, 

formaður fjárhags- og viðskiptanefndar, upp að verkfræðingar, læknar, póstmenn og 

fleiri hefðu farið í verkfall eða neitað að vinna yfirvinnu og þannig náð fram kröfum 

sínum. Með samningunum nú við BSRB væri ríkisvaldið í raun að viðurkenna 

verkfallsrétt fleiri hópa og myndi eftirleiðis semja við þá á jafnréttisgrundvelli á sama 

hátt og við aðra launamenn sem verkfallsrétt hafa.149 Almennt voru þingmenn 

fylgjandi frumvarpinu og stóðu ekki gegn því frekar en við fyrri lagabreytingar. Var haft 

á orði að þingheimur ætti ekki að breyta neinu í samkomulagi sem varð á milli 

fjármálaráðherra og BSRB og því rétt að styðja skjóta afgreiðslu þess á Alþingi. Eina 

gagnrýnin að ráði sneri að æviráðningu ríkisstarfsmanna sem nokkrum þingmönnum 

þótti ekki fara samhliða verkfallsréttinum. 

7.1 Endurtekin stef og fyrsta stóra verkfall ríkisstarfsmanna 

Kjarasamningur BSRB rann út 1. júlí 1977. Þá tóku við kjaraviðræður milli ríkisins og 

BSRB þar sem bandalagið lagði enn og aftur áherslu á að jafna laun miðað við 

almennan markað. Staða þess hefði átt að vera sterkari nú en áður þar sem 

bandalagið hafið heimild til að fylgja kröfum sínum eftir með verkfalli. 
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BSRB lagði fram kröfugerð sína í apríl 1977 og við tók nokkurra mánaða 

samningaferli. Eftir viðræður við SNR var málinu vísað til ríkissáttasemjara sem bar 

skylda til að leggja fram sáttatillögu sem bera átti undir atkvæði allra félagsmanna. 

Sáttatillagan var felld og félagsmenn BSRB fóru þá í fyrsta sinn í verkfall. Auk 

ríkisstarfsmanna fóru bæjarstarfsmenn innan BSRB einnig í verkfall og lögðu 13 

þúsund opinberir starfsmenn niður vinnu. 

Verkfallið stóð yfir í tvær vikur, frá 11. til 25. október 1977. Þegar nokkrir dagar 

voru liðnir af því var haldinn fjölmennur útifundur á Lækjartorgi til að vekja athygli á 

kröfum bandalaganna. En viðræður SNR og BSRB hófust ekki af fullum krafti fyrr en 17. 

október, tæpri viku eftir að verkfallið hófst. 

Með stuttum aðdraganda skrifuðu Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar og 

Reykjarvíkurborg undir kjarasamning sín á milli. Þetta kom flestum á óvart og í 

framhaldi rofnaði samstaða stéttarfélaganna og veikti stöðu BSRB. Að loknum mörgum 

og löngum fundum milli BSRB og SNR var nýr kjarasamningur undirritaður þann 25. 

október. 12-22% launahækkun var afturvirk til 1. júlí sama ár og gilti samningurinn í 

tvö ár. Árangur verkfallsins voru verulegar kjarabætur fyrir láglaunahópa og um miðbik 

launastigans að mati BSRB, hraðari tilfærslur milli launaflokka, auk þess að meira 

samræmi náðist milli kjara millitekjuhópa við almennan vinnumarkað.150 Þá voru 

laugardagar gerðir að almennum frídögum og álagsgreiðslur vaktavinnu hækkaðar úr 

33,33% í 45% á tímabilinu frá miðnætti til kl. 8 að morgni. Samið var um möguleika á 

endurskoðun launaliðar á samningstímanum ef röskun yrði á umsaminni 

vísitölutryggingu launa en endurskoðunin var án verkfallsréttar. Kristján Thorlacius 

formaður BSRB var ekki ánægður með samninginn en taldi að við þá mætti una. 

Matthías Á Mathiesen fjármálaráðherra fagnaði því í viðtali að deilan hafi verið til lykta 

leidd og aðspurður hvort rétt hefði verið að veita opinberum starfsmönnum 

verkfallsrétt svaraði hann að forsendur sem á sínum tíma hefðu legið ákvörðuninni til 

grundvallar hefðu verið rétt metnar. Hann varð þó fyrir vonbrigðum með framkvæmd 

laganna og taldi nauðsynlegt að endurskoða löggjöfina í ljósi reynslunnar, til að stuðla 

að skýrari lagaákvæðum og skynsamlegri vinnubrögðum. Vísaði hann þar sérstaklega 
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til starfs og verkefna kjaradeilunefndar sem hafði það hlutverk að ákveða hverjir ættu 

að sinna störfum sínu í verkfalli, hvað teldist nauðsynleg öryggis- og 

heilbrigðisþjónusta og fleira. Störf nefndarinnar einkenndust af ágreiningi og deilum 

um framkvæmdina og tók Helgi V. Jónsson, formaður kjaradeilunefndar, undir 

gagnrýni ráðherrans. Hann benti sérstaklega á að verkfall lögreglu hefði verið hvimleitt 

og það væri óeðlilegt í raun, því án hennar væri enginn til að framfylgja lögum 

landsins.151 

Bandalag háskólamanna studdi BSRB í verkfallinu með þeim hætti sem það gat, 

til dæmis með fjárstuðningi. Þegar deila BSRB og ríkisins leystist sigldi BHM í kjölfarið 

og reyndi að ná samkomulagi. Það tókst um allt nema launaliðinn sem Kjaradómur 

úrskurðaði í nóvember 1977 og færði háskólamönnum allt að 14% launahækkun ásamt 

fleiri umbótum.152 

7.2 Óstöðugt efnahagsástand og vinnudeilur ríkisaðila 

Efnahagslegur stöðugleiki náðist ekki í bráð og á vinnumarkaði voru deilur tíðar. Í 

febrúar 1978 felldi Seðlabankinn gengið með samþykki ríkisstjórnar Geirs 

Hallgrímssonar, sem kom á lögum síðar í mánuðinum um ráðstafanir í efnahagsmálum. 

Í þeim voru meðal annars verðbætur launa helmingaðar frá áætlunum.153 Fjölmörg 

samtök launamanna lögðu niður vinnu í tvo daga til að mótmæla aðgerðunum sem 

þau töldu skerða samninga sína um fimmtung. Aðgerðirnar skiluðu einhverjum árangri 

að mati bandalaganna því ný ríkisstjórn Ólafs Jóhannessonar felldi lögin úr gildi í 

september 1978 og kom aftur á verðbótum á laun. Það var skammgóður vermir því í 

apríl 1979 voru Ólafslögin svokölluðu sett þar sem verðhækkanir tiltekinna vöruflokka 

voru dregnar frá launaverðbótum og í þrígang a.m.k. á árunum 1980-1983 voru 

fyrirhugaðar launaverðbætur lækkaðar með sérstöku lagaboði.154 

Ríkisstarfsmenn undu ekki sáttir við kjör sín, hvort sem litið var til 

efnahagsástandsins almennt, en ekki síður miðað við hlutfallslega launaþróun á 

almennum markaði. Næstu ár einkenndust af stuttum samningum eða uppsögnum 

þeirra. Samhliða kjarasamningunum 1980 samdi BSRB um breytingu á lögum 29/1976 
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um kjarasamninga bandalagsins, þannig að kveðið skyldi á um lengd samningstíma í 

aðalkjarasamningi.155 Samningstími var því ekki lengur lögbundinn til tveggja ára. 

Launahækkanir voru annars rýrar og í febrúar sama ár dæmdi Kjaradómur BHM 

óbreytti laun. Svipaða sögu má segja um næstu ár þar á eftir. 

Bandalög ríkisstarfsmanna voru orðin langþreytt á deilum við vinnuveitanda sinn 

og inngripum löggjafans í kjaramál og verðlag. Kjarasamningar BSRB voru lausir árið 

1984. Samninganefnd BSRB setti fram kröfu um 30% launahækkun í upphafi 

samningstímans og 5% til viðbótar í upphafi 1985 auk fullrar verðtryggingar. 

Samninganefnd ríkisins var fjarri þessum kröfum í sínu tilboði og bauð 3% 

launahækkun.156 Til samanburðar mældist verðbólga í tugum prósenta á þessum tíma. 

Það var lengi setið við samningaborðið en eftir því sem dagarnir liðu þá leitaði BSRB 

eftir verkfallsheimild meðal félagsmanna og boðaði verkfall 4. október 1984. 

Þá var vaninn að laun væru greidd fyrirfram og áttu starfsmenn ríkisins von á 

reglubundinni launaútborgun 1. október, en Albert Guðmundsson fjármálaráðherra 

(ásamt Davíð Oddssyni borgarstjóra gagnvart borgarstarfsmönnum) ákváðu að greiða 

aðeins fjögurra daga laun í ljósi yfirvofandi verkfalls. Þetta hleypti illu blóði í 

starfsmenn og samninganefndir þeirra og vinna var strax lögð niður. 

Verkfallið var langt og strangt og leystist ekki fyrr en undir lok 

októbermánaðarins. Eftir talsvert karp var samið um 20% launahækkun að meðaltali 

auk ýmissa minniháttar kjarabóta. Enginn virtist ánægður með samningana; 

forsvarsmenn ríkissjóðs töldu launahækkanir of brattar í upphafi samningstíma, þeir 

væru verðbólguhvetjandi og að aðrir viðsemjendur myndu fylgja fordæmi þeirra. 

Félagsmenn BSRB töldu hækkanir alltof litlar og að verkfallið hefði í raun engu 

skilað.157 Óánægjuna sýndu félagsmenn í dræmri þátttöku í atkvæðagreiðslu um 

samninginn, sem var samþykktur með tæplega 65% atkvæða þeirra sem kusu. 

Háskólamenn tóku ekki þátt í verkfallinu, höfðu enda ekki heimild til þess. 

Vaninn var orðinn sá að BHM samdi á eftir BSRB og reyndi að ná að minnsta kosti 
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sambærilegum kjarasamningi. Nokkrar breytingar urðu á skipulagi bandalagsins, 

einkum vegna þess að aðildarfélögin voru mörg hver fagfélög en ekki kjarafélög. Því 

var ákveðið að stofna launamálaráð BHM árið 1982, sem fljótlega varð til þess að R-i 

var bætt við skammstöfunina til auðkenningar Bandalagi háskólamenntaðra 

ríkisstarfsmanna. BHMR lagði fram kröfu um launahækkanir í ársbyrjun 1983 en á 

svipuðum tíma tók ríkisstjórn Steingríms Hermannssonar við völdum og á sínum 

öðrum starfsdegi setti hún bráðabirgðalög þar sem verðbætur á laun voru felldar 

niður.158 Þrátt fyrir mótmæli mat BHMR stöðuna þannig að lítið hefðist upp úr öðru en 

að gera kjarasamning sem var undirritaður í febrúar 1984, þótt með honum fengist lítil 

kauphækkun. 

7.3 Breytingar ekki umflúnar 

Árið 1985 voru samningar BHMR lausir. Steingrímur Hermannsson forsætisráðherra og 

Albert Guðmundsson fjármálaráðherra höfðu lýst því yfir fyrir hönd ríkisstjórnarinnar 

að með kjararannsóknum ætti að tryggja eðlilegt samræmi í kjörum á milli 

ríkisstarfsmanna og manna í sambærilegum störfum á hinum almenna vinnumarkaði. 

BHMR leitaði nánari skýringa á yfirlýsingunni og fékk það áréttað að sjónarmið 

ríkisstjórnarinnar væri að háskólamenntaðir ríkisstarfsmenn ættu að fá markaðslaun 

fyrir dagvinnu sínu.159 Loforðið virtist ekki skila sér í launalið samningagerðarinnar sem 

stóð yfir og niðurstaða fékkst ekki með samningaviðræðum. Málið fór því fyrir 

Kjaradóm sem viðurkenndi að laun félaga í BHMR væru lægri en gekk og gerðist um 

sambærileg störf á almennum markaði. Almenn launahækkun var þrátt fyrir það lítil 

en búinn var til nýr launastigi sem átti að nýta í sérkjarasamningum. 

Þessi reynsla staðfesti endanlega mat þeirra sem höfðu talað fyrir verkfallsrétti 

háskólamanna. Launaliðurinn var endurskoðaður í byrjun árs 1986 en hann fór líka 

fyrir Kjaradóm, hvar BHMR krafðist talsverðrar ígjafar en fulltrúar ríkisins drógu úr. 

14,5% launahækkun sem dómurinn úrskurðaði þótti háskólamönnum ekki nóg og 

fjölmenntu á mótmælafund. Mikil ólga var meðal þeirra og fór hún ekki framhjá 

forsætis- eða fjármálaráðherra. 
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Um nokkra hríð hafði þá verið starfandi svokölluð samanburðarnefnd um 

launamál, í samstarfi við BHMR og fjármálaráðherra. Nefndin var stofnuð í kjölfar 

vinnustöðvunar Hins íslenska kennarafélags (HÍK) í mars 1984 og hafði það hlutverk að 

bera saman laun fyrir sambærileg störf á almennum og opinberum vinnumarkaði. 

Nefndin skilaði niðurstöðu þegar leið á árið 1986 en hún var ekki einróma; fulltrúar 

BHMR töldu að ríkisstarfsmenn ættu inni 45-60% launahækkun en fulltrúar ríkisins sáu 

5% mismun. 

Niðurstöður í kjaraviðræðum náðust ekki og málið fór fyrir Kjaradóm sumarið 

1986, sem taldi samanburðinn illskiljanlegan og úrskurðaði 10% launahækkun. 

Afkomuhorfur þjóðarbúsins höfðu þar áhrif til lækkunar. Einnig kom til að 

þjóðarsáttarsamningarnir hinir fyrri voru gerðir milli VSÍ og ASÍ í febrúar 1986. 

Forsvarsmönnum háskólamanna var nóg boðið og töldu þetta smánarbætur eftir 

langan tíma. Rætt var um að hvetja til fjöldauppsagna en menn treystu sér ekki til 

þess.160 

Lengra varð ekki komist undir óbreyttum lögum. Framkvæmd verkfallsins, 

aðdragandi þess og úrlausnarefni varð til þess að fulltrúar ríkisins og ríkisstjórn nefndu 

það óformlega við fulltrúa bandalaganna að samningaumhverfið yrði tekið til 

endurskoðunar og ný lög þyrfti að setja. Við óbreytt kerfi yrði ekki lengur búið. 

Allsherjarverkfall voru þung í vöfum. Aðdragandi þeirra var langur og skilyrði þröng. Sú 

staðreynd að aðeins var hægt að boða til allsherjarverkfalls þýddi að óánægja þurfti að 

vera almenn og vandinn þar með stór. Fyrir vikið verður erfiðara að leysa málið en 

ella. Þá leiddu ströng skilyrði verkfalls til þess að það var engin leið fyrir ríkið að taka á 

vanda fámennari hópa sem ástæða var til að huga að.161 Auk þess sýndi málsmeðferð 

háskólamanna fyrir Kjaradómi og deilur um framkvæmd verkfalla hjá BSRB að kerfið 

þarfnaðist endurbóta. Stífar lagareglur um frjálsan félagsskap höfðu ekki þann 

sveigjanleika sem nauðsynlegur var. 

Í kjaraviðræðum fjármálaráðherra og þriggja heildarsamtaka, BSRB, BHMR og 

Bandalagi kennarafélaga (BK) í byrjun árs 1986 var tekið undir mörg sjónarmið 

bandalaganna og samþykkti Þorsteinn Pálsson þáverandi fjármálaráðherra að 
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endurskoða verkfallsheimildir með tilteknum takmörkunum á umfangi og framkvæmd 

þeirra. Þannig fór að með samningunum voru formlega gerðar bókanir þess efnis að 

undirbúa skyldi endurskoðun á þágildandi lögum um kjarasamninga opinberra 

starfsmanna. 
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8. Lög 94/1986 um kjarasamninga opinberra 
starfsmanna 

Í desember 1986 lagði Þorsteinn Pálsson fjármálaráðherra fram frumvarp til nýrra laga 

um kjarasamninga opinberra starfsmanna. Þá voru í gildi tvenn lög um kjarasamninga 

þeirra, lög nr. 29/1976 um kjarasamninga BSRB og lög nr. 46/1973 um kjarasamninga 

opinberra starfsmanna auk reglugerðar nr. 236/1976 um kjarasamninga starfsmanna 

sveitar- og sýslufélaga innan Bandalags starfsmanna ríkis og bæja. 

Bandalögin gengu sameiginlega til viðræðna og fljótlega eftir að undirbúningur 

hófst óskaði Samband íslenskra sveitarfélaga eftir aðild að ferlinu og tók þátt í því til 

loka. Meginbreytingar sem í frumvarpinu fólust voru eftirfarandi: 

- Upp frá þessu giltu ein lög um kjarasamninga opinberra starfsmanna hjá ríki, 

sveitarfélögum og stofnunum þeirra. 

- Félög sem höfðu sérkjarasamninga fengu fullan samnings- og verkfallsrétt og 

önnur stéttarfélög fengu sama rétt að uppfylltum tilteknum skilyrðum. Umboð 

til samningagerðar var því ekki tilgreint sérstaklega í lögunum heldur miðað við 

skilgreind viðmið. Þá skipti ekki máli hvort stéttarfélag væri innan 

heildarsamtaka eða ekki. 

- Verkfallsréttur varð almennari og ekki takmarkaður við BSRB heldur færðist 

hann til einstakra stéttarfélaga óháð því hvort eða í hvaða heildarsamtökum 

viðkomandi félag var. Nánar er fjallað um verkfallsheimildir í kafla 8.2. 

- Stofna skyldi kjararannsóknarnefnd opinberra starfsmanna sem hefði það 

hlutverk að annast rannsóknir og aðra upplýsingaöflun vegna kjarasamninga.162 

Haustið 1986 náðu þátttakendur samkomulagi um innihald frumvarpsins og beitti 

ráðherra sér fyrir því að það yrði samþykkt á Alþingi fyrir áramót. 
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Efnisatriðum kjarasamnings var ekki breytt að ráði í nýjum lögum. Aftur á móti 

var gerð mikilvæg breyting þess efnis að ekki voru lengur takmarkanir á því sem semja 

mátti um. Í áður gildandi lögum var tekið fram að í aðalkjarasamningi skyldi semja um 

fjölda launaflokka, föst laun, vinnutíma, laun fyrir yfirvinnu og orlof auk þess að kveða 

á um greiðslu ferðakostnaðar. Tekið var fram að aðalkjarasamningur tæki ekki til 

lífeyrisréttinda, launa í veikindaforföllum, aukatekna og annarra hlunninda sem líkt er 

farið.163 Þar með voru takmarkanir á samningsréttinum bundin í lög. Samkvæmt nýjum 

samningalögum skyldi í kjarasamningi kveðið á um föst laun, vinnutíma, vinnuvökur, 

laun fyrir yfirvinnu, orlof, ferðakostnað, fæðisaðstöðu, fæðiskostnað, tryggingar, 

starfsmenntun. Þá var tekið fram að heimilt væri að semja um önnur atriði sem aðilar 

verða sammála um. Um aukatekjur og önnur hlunnindi skyldi kveðið á um í reglugerð 

sem fjármálaráðherra setti. 

8.1 Alþingi staðfestir samkomulag 

Í þinglegri meðferð frumvarpsins kom fram með sama hætti og í fyrri lagasetningum 

sambærilegum, að þingmenn litu á málið sem samning milli félaga opinberra 

starfsmanna og vinnuveitenda hins opinbera, það er ríkis og sveitarfélaga. Fyrir vikið 

þótti fjárlaganefnd ekki tiltækilegt að breyta því mikið og einu breytingarnar sem 

þingið gerði á frumvarpinu var að ósk málsaðila. Málareksturinn var ekki gagnrýndur 

að ráði af þingheimi en til að koma til móts við þær raddir sem þó heyrðust lofaði 

formaður fjárlaganefndar að „halda langa fundi og tíða“ um málið á þeim tveimur 

vikum sem þingið hafði til afgreiðslu málsins.164 

Frumvarpið var samþykkt sem lög frá Alþingi 31. desember 1986 og þau gilda 

enn lítið breytt. 

8.2 Verkfallsheimild opinberra starfsmanna 

Verkfallsréttur opinberra starfsmanna hafði verið til umræðu um langa hríð áður en 

BSRB öðlaðist hann vegna aðalkjarasamnings árið 1976 og síðar þegar heimildin varð 

almennari með kjarasamningslögunum frá 1986. Rétturinn var umdeildur þótt 

viðurkennt væri að verkfallsheimild væri stéttarfélögum mikilvæg til að skapa sér 

sterkari samningsstöðu gagnvart vinnuveitendum sínum og gera stöðu þeirra jafnari 
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stéttarfélögum á almennum vinnumarkaði sem höfðu þá haft lögfestan rétt til 

verkfalla í hálfa öld. Vegna verkfalla opinberra starfsmanna verður að hafa í huga að 

það er eðlismunur á verkföllum þeirra og starfsmanna einkafyrirtækja. 

Fyrir utan launatap einstaklinga sem standa í verkfalli bitna verkföll opinberra 

starfsmanna fyrst og fremst á þjónustuþegum ríkis og sveitarfélaga; sjúklingum, 

skjólstæðingum félagslegrar þjónustu, aðstandendum, nemendum sem og almennum 

borgurum. Stofnanir spara hins vegar launakostnað meðan á verkfalli stendur, en laun 

eru oftar en ekki hlutfallslega stór rekstrarliður. Í tilviki einkafyrirtækja bitna verkföll á 

framleiðslu þeirra og sölu þannig að tekjur dragast að miklu eða öllu leyti saman á 

meðan átökum stendur. Fyrir vikið hafa opinberir vinnuveitendur ekki sama hvata til 

að ganga að samningaborði og einkafyrirtæki hafa,165 sem sömuleiðis hefur áhrif á 

hvata stéttarfélaga opinberra starfsmanna til að beita vopninu. 

Eins og kom fram í kafla 2.1 lagði Alþingi bann við verkföllum opinberra 

starfsmanna með lögum nr. 33 frá 1915 sem enn eru í gildi. Samkvæmt þeim er 

opinberum starfsmönnum óheimilt að stofna til verkfalls að viðlögðum embættismissi, 

fjársektum eða fangelsi allt að tveimur árum. Það sama gildir um hvern þann sem 

hvetur eða tælir embættis- eða sýslunarmann eða ógnar honum til verkfalls.166 Þó 

lögin gildi enn eiga þau ekki við um þá sem hafa heimild til að gera verkfall skv. 14. gr. 

laga nr. 94/1986 um kjarasamninga opinberra starfsmanna.167 

Lögin frá 1915 voru sett til að forða verkfalli símamanna, sem hugðust grípa til 

þessa úrræðis til að ná fram kröfum sínum um betri kjör168 og skyldi um málsmeðferð 

fara líkt og önnur sakamál. Fyrir vikið gátu starfsmenn ríkisins ekki beitt því úrræði 

sem verkfall er til að ná fram kröfum sínum og þurftu að hlíta einhliða ákvörðunarvaldi 

þings og framkvæmdavalds um launakjör sín og launaröðun, enda voru í lögunum 

engin önnur ákvæði um úrlausn ágreiningsmála, svo sem gerðardóm. Lög nr. 80/1938 

um stéttarfélög og vinnudeilur breyttu þessum veruleika ekki, enda höfðu samtök 

ríkisstarfsmanna ekki samningsrétt og lögin áttu því ekki við um þá. Frá 1915 og til 
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upphafs 5. áratugarins hafði starfsmönnum ríkisins fjölgað verulega og störf þeirra 

fjölbreyttari en áður. Þrátt fyrir breytt landslag stóðu lögin um bann við verkföllum 

óbreytt. En þar sem farvegur átaka var ekki til safnaðist gremja ríkisstarfsmana upp. 

Launamál ríkisins voru smám saman stagbætt með einhliða ákvörðunum ráðherra og 

þings til þess að leysa þau ágreiningsmál sem ekki var búið við, án æskilegs innbyrðis 

samræmis eða heildarsýnar í ákvörðunum. Smám saman leiddi það til þess að laun hjá 

ríkinu drógust aftur úr öðrum.169 

Stéttarfélög á almennum vinnumarkaði fengu verkfallsrétt festan í lögum nr. 

80/1938 um stéttarfélög og vinnudeilur. Í þeim er launþegum veitt heimild til að fara í 

verkfall til að vinna að framgangi krafna sinna og verndar rétti sínum í vinnudeilu og í 

sama skyni er atvinnurekendum heimilt að setja á verkbann.170 

Þannig var bann við verkföllum opinberra starfsmanna meginregla sem gilti allt 

til ársins 1976. Að minnsta kosti tvisvar var frumvarp lagt fram á Alþingi um afnám 

laganna en í hvorugt skiptið náðu þau fram að ganga. Flutningsmaður þeirra beggja 

var formaður BSRB, Kristján Thorlacius, sem þá sat á þingi sem varaþingmaður 

Framsóknarflokks.171 Frumvörpin fengu ekki framgang á Alþingi en í síðara skiptið, árið 

1970, var það tekið til fyrstu umræðu. Meðal ræðumanna var Ólafur Björnsson sem 

var fyrrverandi formaður BSRB. Hann var ekki efnislega ósammála frumvarpinu en gat 

ekki stutt það þar sem ekki kom fram hvað koma ætti í staðinn.172 

Staða opinberra starfsmanna í kjaradeilum var því þannig að í stað verkfalla gátu 

samningsaðilar lagt deilumál sín undir Kjaradóm. Hann átti alloft síðasta orðið í 

samskiptum aðilanna og að mati starfsmanna voru brögð að því að fulltrúar ríkisins 

vísuðu málunum frekar þangað en að ljúka samningi.173 Málflutningur fyrir Kjaradómi 

líktist hefðbundnum dómstólum þar sem hvor aðili um sig flutti mál sitt með 

rökstuddri greinargerð með meginkröfu og kröfum til vara. Vísað var til BSRB eða BHM 
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sem sóknaraðila og fjármálaráðherra sem varnaraðila og samskiptin formleg eftir 

því.174 

Þrátt fyrir bann við verkföllum og því fyrirkomulagi sem við var haft má segja að 

sumar stéttir hafi tekið sér verkfallsheimild með því að beita öðrum brögðum en 

verkföllum. Uppsagnir verkfræðinga, hjúkrunarkvenna og kennara ásamt framgöngu 

lækna til stuðnings sjálfstæðum samningsrétti voru dæmi um það. Fleiri dæmi má 

nefna og einnig í síðari tíð eins og getið verður hér síðar. 

Það var ekki fyrr en óánægja félagsmanna BSRB með launakjör sín var orðin það 

mikil og Kjaradómsleiðin þótti fullreynd að ljóst var að lokinu yrði ekki lengur haldið á 

pottinum. Í framhaldi af samkomulagi milli fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs og BSRB í 

tengslum við aðalkjarasamning þeirra var heimild til verkfalls lögfest árið 1976, eins og 

fjallað er um í 7. kafla. Bandalag háskólamanna hafnaði skilyrðum sem fylgdu 

verkfallsheimildinni og voru því áfram undir Kjaradómi. Aðdragandi verkfalls BSRB var 

langur og áður en til þess kom þurfti að kjósa um sáttatillögu sem ríkissáttasemjara var 

skylt að leggja fram.175 

Verkfallsheimild opinberra starfsmanna varð því ekki almenn fyrr en eftir að 

löggjöf um kjarasamninga þeirra var samræmd á ný árið 1986. Þá varð einnig gerð sú 

breyting að heimild til verkfalls miðaðist við einstök stéttarfélög í stað heildarsamtaka 

áður. Þar með voru ákvæði laganna frá 1915 í raun orðin undantekning þótt þau héldu 

gildi sínu. Hvað sáttaferli BSRB varðaði, leiddu nýju lögin til þess að ríkissáttasemjara 

var ekki lengur skylt að leggja fram sáttatillögu sem borin yrði undir 

allsherjaratkvæðagreiðslu félagsmanna, líkt og kveðið var á um í lögum um 

kjarasamninga bandalagsins frá 1976. Kjaradeilunefnd var lögð niður. Í staðinn voru 

undanþágur frá verkfalli tilgreindar í lögunum og átti það einnig við um önnur 

stéttarfélög. Í tilviki BHMR og BK var hlutverki Kjaradóms lokið, en verulegri óánægju 

hafði gætt um úrskurði dómsins árin áður. 

Hvað þau störf varðar sem óheimilt var að fara í verkfall skyldi árlega leggja fram 

stefnumarkandi lista og skyldi hann endurskoðaður árlega í samvinnu við 
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hlutaðeigandi stéttarfélög. Í staðinn féll fjármálaráðherra frá verkbannsheimild líkt og 

þegar BSRB fékk verkfallsheimild tíu árum fyrr. Boðun verkfalls fór fram með 

allsherjaratkvæðagreiðslu í hverju stéttarfélagi en skilyrði fyrir boðun verkfalls er að 

helmingur félagsmanna að minnsta kosti greiði atkvæði og meirihluti samþykki hana. 

8.2.1 Tíð verkföll opinberra starfsmanna 

Frá því að opinberir starfsmenn fengu verkfallsheimild hefur tíðni verkfalla á 

opinberum vinnumarkaði verið nokkuð há þótt úr henni hafi dregið á undanförnum 

árum. Þetta má lesa úr yfirliti Hagstofu Íslands um vinnustöðvanir á Íslandi. Þar kemur 

fram að opinberir starfsmenn hafa staðið fyrir tæplega 41% verkfalla, talið í fjölda 

vinnustöðvunardaga, frá árinu 1976. Til samanburðar eru opinberir starfsmenn um 

fjórðungur starfandi á vinnumarkaði.176 Ekki er gerður greinarmunur á starfsmönnum 

ríkis og sveitarfélaga í tölum Hagstofunnar um fjölda vinnustöðvunardaga og því ekki 

hægt að gera greinarmun á milli þeirra. 

 
Mynd 8.1 Fjöldi vinnustöðvunardaga eftir starfsgrein.  

Heimild: Hagstofa Íslands. 
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Þótt verkfallsréttur ríkisstarfsmanna hafi ekki verið til staðar lengst framan af 20. öld 

þá var ýmsum öðrum ráðum beitt. Dæmi hafa þegar verið nefnd um fjöldauppsagnir 

kennara og lækna. Þrátt fyrir að verkfallsheimild hafi fengist árið 1986 héldu slík brögð 

áfram en á síðari árum hafa slíkar aðgerðir frekar takmarkast við fámennari hópa 

innan stéttarfélaga, til dæmis faghópa eða starfsmenn tiltekinna stofnana. 

Fjármálaráðherra brást við þessu með lagabreytingu árið 1990 þegar skilgreiningu 

verkfalls samkvæmt 14. gr. laga nr. 94/1986 var breytt þannig að það teldist til 

verkfalla þegar starfsmenn leggja niður venjuleg störf sín að einhverju eða öllu leyti í 

því skyni að ná tilteknu sameiginlegu markmiði. Sama gildir um aðrar sambærilegar 

aðgerðir af hálfu starfsmanna sem jafna má til verkfalla.177 Í greinargerð með 

frumvarpinu kom fram að á síðustu árum hafi það ítrekað gerst að fjöldi starfsmanna í 

sömu starfsstétt hjá hinu opinbera hafi sagt störfum sínum lausum á sama eða 

svipuðum tíma vegna óánægju með launakjör. Umræddum uppsögnum hafa ávallt 

fylgt viðræður milli starfsmanna og hlutaðeigandi aðila sem hafi ætíð lokið með 

einhvers konar samkomulagi eða samningi um launahækkanir til starfsmanna sem þá 

hafa dregið uppsagnir sínar til baka eða sótt aftur um fyrri störf.178 Fjöldauppsagnir 

embættismanna árið 1920 voru því ekkert einsdæmi en slíkar aðgerðir töldust eftir 

þetta vera formlegt brot á friðarskyldu sem ríkja skal á meðan kjarasamningur gildir. 

8.2.2 Stéttir án verkfallsheimildar 

Þrátt fyrir hina almennu verkfallsheimild sem lögin veittu voru nokkrir hópar án 

hennar. Um er að ræða starfsmenn Alþingis og Stjórnarráðsins, skrifstofu Forseta 

Íslands og sendiráða erlendis, dómara, starfsmenn Hæstaréttar ásamt æðstu 

embættismönnum og forstöðumönnum stjórnsýslustofnana og staðgengla þeirra. Auk 

þeirra voru starfsmenn sem „störfuðu við nauðsynlegustu öryggisgæslu og 

heilbrigðisþjónustu“ undanþegnir verkfallsheimild. 

Þá voru þeir sem féllu undir lög nr. 55/1972 um lögreglumenn ríkisins 

sérstaklega taldir upp meðal þeirra sem ekki höfðu verkfallsheimild, en undir lögin 

töldust tollverðir auk lögreglumanna. Sá ráðahagur var ekki í sátt allra sem að 
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 Lög nr. 67/2000, um breytingu á lögum nr. 94/1986, um kjarasamninga opinberra starfsmanna 
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 Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 94/1986, um kjarasamninga opinberra starfsmanna, Vefútg. Alþt., 
125. lögþ., þskj. 268. 
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lagagerðinni komu. BSRB vildi að verkfallsheimild ætti einnig við um lögreglumenn og 

undir það tóku nokkrir þingmenn stjórnarandstöðu. Sjónarmið BSRB voru að 

lögreglumenn væru undanskildir með sama hætti og aðrar starfsstéttir sem sinntu 

öryggisgæslu og heilbrigðisþjónustu og því væri óþarfi að nefna þá sérstaklega. Hins 

vegar vildu stjórnvöld ekki stefna löggæslu og réttarvernd í tvísýnu með því að gera 

hana að átakaefni í kjaradeilum.179 Undir þetta sjónarmið tóku lögreglumenn og 

tollverðir sjálfir, enda var samið um úrlausnarfarveg sem fara skyldi, næðist ekki 

samkomulag um kjarasamning sem tryggðu þeim sömu meðalhækkun launa og 

bandalög opinberra starfsmanna fengu á hverjum tíma. 

Þar var um að ræða svokallaðan viðmiðunarsamning. Samkvæmt honum átti 

Hagstofa Íslands, út frá tilteknum forsendum, að leggja mat á hvort lögreglumenn og 

tollverðir hefðu haldið kjaralegri stöðu sinni miðað við aðra opinbera starfsmenn. Ef 

niðurstaðan var neikvæð skyldi þeim bættur mismunurinn frá þeim tíma sem hans 

varð vart. Þetta fyrirkomulag reyndist ekki vel, til dæmis vegna ágreinings um 

forsendur í útreikningum og niðurstöðum þeirra. Samkomulagið var endurskoðað sex 

árum síðar en að mati ríkisins voru sjálfvirkar hækkanir stéttanna of miklar. Fór því svo 

að árið 2001 var viðmiðunarsamningurinn „keyptur“ gegn tiltekinni launahækkun en 

kjaradeiluákvæðinu var haldið inni. Þannig gátu viðsemjendur, næðu þeir ekki 

samkomulagi, vísað máli sínu í þriggja manna gerðardóm sem úrskurðar um 

launabreytingar með tilliti til kjaralegrar stöðu þeirra.180 Kjarasamningar 

lögreglumanna hafa þrisvar farið þessa leið, síðast haustið 2011.181 

8.3 Breytt verkefni samninganefndar ríkisins 

Ætla mætti að breyting lagaumgjörðarinnar árið 1986 hefði haft mikil áhrif á verkefni 

samninganefndar ríkisins. Áður hafði hún samið við fáa aðila um aðalkjarasamning 

sem svo voru útfærðir nánar í sérkjarasamningi í aðeins betra tómi. Nú þurfti að gera 

heildstæðan kjarasamning við hvert einasta stéttarfélag og ganga frá röðun starfsheita 

í launaflokka samhliða. En að mati nefndarmanna breyttust verkefni SNR í raun lítið og 

nær væri að tala um magnaukningu. Fara þurfti í gegnum svipaða umræðu við hvert 
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 Alþingistíðindi 1986, 109. lögþ. B: Umræður, bls. 1320; Frumvarp til laga um breyting á lögum um lögreglumenn 
nr. 56 1972, Vefútg. Alþt., 109. lögþ., þskj. 239. 
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 Jónas Magnússon, „Saga LL“, www.logreglumenn.is > Um LL > Saga LL. 
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 Gerðardómur í máli Landssambands lögreglumanna og fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs, dags. 23. september 
2011. 
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félag og endurtaka áþekka kjarasamninga. Frekar væri að dreifður samningsréttur 

hefði gefið SNR ákveðið forskot af því að nú var hægt að eiga við fleiri atriði í 

samningunum og hækka einstaka hópa starfsmanna án þess að það leiddi til 

keðjuáhrifa, til dæmis með því að hækka ekki launatöflu eins félags umfram annað, en 

breyta röðun starfsheita í launaflokka í staðinn. 

Umfangið hafði þó vissulega „praktísk“ áhrif á störf nefndarinnar  og skipulag þar 

sem umsvif SNR eða fjöldi nefndarmanna óx ekki í sama mæli og viðsemjendunum 

fjölgaði. Samningagerðin tók enda langan tíma og það kom oftar en ekki fyrir að ekki 

var unnt að finna tíma fyrir stéttarfélag sem var í verkfalli vegna anna hjá nefndinni.182 

8.4 Vinnudeilur háskólamanna 

Samningaviðræður hófust eftir nýjum leikreglum í byrjun 1987. Þrátt fyrir sjálfstæðan 

samningsrétt aðildarfélaganna voru háskólamenn í samfloti undir hatti BHMR í byrjun 

ferlisins. Þegar fjármálaráðherra hafnaði sameiginlegri kröfugerð þeirra sleit BHMR 

viðræðunum og skilaði samningsumboðinu aftur til aðildarfélaga sinna. Félögin ákváðu 

að halda áfram að semja sameiginlega um tiltekin atriði varðandi lágmarkslaun, 

breytingar á prófaldurskerfi og styttingu vinnutíma. Auk þess ákváðu félögin að 

undirbúa allsherjaratkvæðagreiðslu um boðun verkfalls. Nokkur félög sömdu fljótlega 

án þess að til verkfalla kæmi en tíu félög náðu ekki samningi og fóru í verkfall, en á 

mismunandi tíma og mislengi. Félögin voru í verkfalli frá 9 og upp í 27 daga og þau 

stóðu frá miðjum mars til miðs apríl 1987. Að verkfalli loknu voru gerðir tveggja ára 

samningar en með útgönguleið ef samið yrði um meiri hækkanir í öðrum 

kjarasamningum, en ágreiningur aðila hafði fyrst og fremst snúist um samningslengd 

og kaupmáttartryggingu.183 

Verkfallið skilaði félögunum ekki þeim kjarabótum sem þau höfðu vonast til og 

lítil ánægja reyndist með samningana þegar upp var staðið. Óánægjan virtist 

allsráðandi því félög á almenna markaðinum kvörtuðu yfir of miklum hækkunum 

ríkisstarfsmanna og kröfðust endurupptöku sinna samninga í ljósi þeirra.184 Það varð 

þó ekki af því í það sinn. Aftur á móti nýttu BHMR og önnur samtök ríkisstarfsmanna 
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 Friðrik G. Olgeirsson, Saga Bandalags háskólamanna; Gunnar Björnsson. Viðtal höfundar, 28. mars 2012. 
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 Friðrik G. Olgeirsson, Saga Bandalags háskólamanna: bls. 228. 
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 „Opinberir starfsmenn fá 10-12% umfram verkafólk“, Morgunblaðið, 15. apríl 1987. 



  

bls. 80 

endurskoðunarákvæði í sínum kjarasamningum í maí 1988 í kjölfar samninga á 

almenna markaðinum og samningaviðræður hófust. 

Á þessum tíma var efnahagsástandið brösótt. Gjaldeyrisforði landsins var í 

lágmarki og SNR gaf BHMR mjög skamman tíma til að bregðast við tilboði sínu. Eftir 

mjög stuttar umræður og gagntilboð beggja aðila var samningur tilbúinn til 

undirritunar en SNR gat að lokum ekki gengist við eigin tilboði. Við tók nokkura daga 

biðleikur og skeytasendingar í fjölmiðlum samhliða undirbúningi ríkisstjórnarinnar á 

lögum um efnahagsaðgerðir. Viku síðar var skrifað undir kjarasamning og sama dag 

fékk ríkisstjórnin, undir forystu Þorsteins Pálssonar sem þá var orðinn 

forsætisráðherra, samþykkt lög um efnahagsaðgerðir þar sem kjarasamningar voru 

framlengdir með lagaboði til 10. apríl 1989 og að launaliðir kjarasamninga myndu ekki 

hækka um meira en 10% á tímabilinu.185 Stéttarfélögin, bæði á almennum og 

opinberum vinnumarkaði, litu eðlilega svo á að samningsrétturinn væri í raun ógildur 

og boðuðu til fjölmenns mótmælafundar.186 

Pólitískar deilur og erfið mál leiddu til þess að stjórnin féll og ný tók við í 

september 1988 undir forsæti Steingríms Hermannssonar. Ólafur Ragnar Grímsson tók 

við embætti fjármálaráðherra. Ríkisstjórnin tók enn harkalegri ákvarðanir og afnam 

umsamdar hækkanir kjarasamninga fram til 15. febrúar 1989 auk þess að framlengja 

gildistíma samninga til þess tíma, en kjarasamningar ríkisstarfsmanna áttu að renna út 

um áramótin áður. 

Þegar lögin runnu út skipaði fjármálaráðherra nýja aðila í SNR og viðræður 

hófust. Þær drógust á langinn og umræða um verkfall varð háværari þegar leið á 

marsmánuð. Fulltrúar háskólamanna vöktu athygli á að kauptrygging samninganna frá 

1987 hafði ekki skilað sér til opinberra starfsmanna og að launabilið milli markaða 

breikkaði sífellt.187 Samstaða var mynduð meðal aðildarfélaga BHMR og samþykktu 

þau öll utan tveggja að fara í verkfall í apríl 1989, sem varð eitt það harðasta sem 

skollið hafði á í áratugi. 
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 „Kjarasamningar bundnir til 10. apríl á næsta ári“, Morgunblaðið, 21. maí 1988. 
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 Friðrik G. Olgeirsson, Saga Bandalags háskólamanna: bls. 230. 
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Verkfallið stóð yfir í sex vikur, frá byrjun apríl til 18. maí 1989. Á meðan á því 

stóð gerði BSRB skammtímasamning auk þess sem félög á almennum markaði 

undirrituðu samninga. Þetta lagði línurnar fyrir BHMR sem lét þó ekki undan og deilan 

fór í hnút. Hún leystist ekki fyrr en forsætisráðherra tók málið í sínar hendur. Samið 

var til ársloka 1994 með uppsagnarákvæði eftir september 1990. Launahækkun var 

metin um 16% á einu ári en mikilvægasti þáttur samninganna var að launakerfi 

háskólamanna hjá ríkinu skyldi endurskoðað með það að markmiði að samræma kjör 

þeirra við háskólamenn á almennum markaði með tilliti til sömu eða svipaðrar 

menntunar, sérhæfni og ábyrgðar. Til verksins var stofnuð kjarasamanburðarnefnd og 

ef lokaálit hennar væri ekki tilbúið fyrir 1. júlí 1990, skyldi greitt upp í væntanlega 

hækkun þannig að félagsmenn færðust að jafnaði upp um einn og hálfan launaflokk, 

sem var metið á 4,5%. Endurskoðunin skyldi þó ekki valda röskun á launakerfi í 

landinu, eins og það var orðað í samkomulaginu. 

Félagsmenn töldu samninginn einan og sér ekki hagstæðan en ákveðið var að 

láta reyna á framtíðarsamstarf við ríkið, samningurinn væri viðunandi ef efndir yrðu 

góðar.188 Ólafur Ragnar Grímsson fjármálaráðherra sagði í viðtali eftir að samningar 

náðust að þetta hefði verið ótrúleg lota, erfið og flókin deila, inn í hverja margt hefði 

blandast. Hann nefndi sérstaklega að djúpstæð og langvarandi tortryggni hefði 

einkennt samskipti milli þessara samtaka og ríkisvaldsins.189 Aðrir aðilar 

vinnumarkaðarins brugðust ekki við með góðu og töldu að ríkið hefði almennt samið 

um of háar launahækkanir, ekki aðeins í tilviki háskólamanna. 

Í febrúar 1990 gerðu aðilar á almennum markaði þjóðarsáttarsamninga með 

óverulegum kauphækkunum, enda sýndu efnahagsspár að hófstilltir samningar á 

vinnumarkaði gætu tryggt lækkun verðbólgu næstu mánuði. Samið var um rauð strik 

og verðbólguspár voru forsenda samninganna. Það átti einnig við í kjarasamningum 

BSRB og ríkisins sem undirritaðir voru á fyrri hluta árs 1990.190 Í samningi ASÍ og VSÍ, 

sem var undirstaða þjóðarsáttarsamkomulagsins, var ákvæði um að launaþróun 

annarra yrði að vera sú sama og gert var ráð fyrir í þeirra samningi, en í ársgömlum 
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 „Kjarasamningur BHMR og ríkisins: Stefnt að sambærilegum kjörum og á almennum markaði“, Morgunblaðið, 
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kjarasamningi BHMR var hærri áfangahækkun launa í júlí 1990 en gert var ráð fyrir í 

fordæmisgefandi samningum.191 

Ríkið var hljótt og sinnulaust í sínum verkefnum og brást ekki við viðleitni BHMR 

að ganga frá umsömdum atriðum varðandi endurröðun í launaflokka og fleira. Það var 

ekki fyrr en í júní, þremur vikum áður en hækkanir áttu að taka gildi, að Halldór 

Ásgrímsson starfandi forsætisráðherra kallaði stjórn BHMR á fund og tilkynnti að 

ákveðið hefði verið að afnema júlíhækkunina með tilvísan í 1. grein samningsins þar 

sem fram kom að endurskoðun launakerfis háskólamanna skyldi ekki raska almennu 

launakerfi í landinu. Félögin boðuðu til mótmælafunda og Félag íslenskra 

náttúrufræðinga stefndi fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs fyrir Félagsdómi vegna 

vanefnda á kjarasamningi. Dómurinn dæmdi félaginu í vil en ráðherrar sem og önnur 

stéttarfélög brugðust harkalega við og vildu að háskólamenn létu 

kaupmáttartrygginguna duga þrátt fyrir dóminn. Ríkisstjórnin og háskólamenn ræddu 

saman í nokkra daga í lok júlí en fjármálaráðherra sleit þeim þann 31. júlí og 

bráðabirgðalög voru sett. Í stað áfangahækkana samkvæmt upphaflegum 

kjarasamningi komu inn hógværar áfangahækkanir þjóðarsáttarsamninga. 

Háskólamenn urðu æfir og boðuðu til mótmæla en lítið var gert. Sambandið milli 

forystu háskólamanna og ríkisstjórnarinnar varð nánast ekkert á næstu misserum og 

málaferli hófust, en niðurstaða þeirra var ekki afgerandi. 

Hér er ekki lagt mat á hvort rétt hafi verið af forystu háskólamanna að halda fast 

í samninginn um launahækkanir í ljósi þjóðarsáttarsamninganna, né hvort kröfur 

samtaka annarra launamanna og ríkisins um að háskólamenn afsöluðu sér þeim hafi 

heldur verið það. Efnahagsástandið var erfitt á þessum árum og leikreglur 

samningagerðar voru nýjar og þátttakendum ótamar. Að sama skapi höfðu kjör 

háskólamanna dregist aftur úr viðmiðunarhópum og nú var loforð um langþráða bót 

svikið. Málalyktir leiddu til trúnaðarbrests milli háskólamanna og vinnuveitanda þeirra 

og samskipti þeirra í millum voru afskaplega lítil fram til 1991, þegar Viðeyjarstjórn 

Davíðs Oddsonar tók við völdum og Friðrik Sophusson varð fjármálaráðherra.192 
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8.5 Úrelt aðferðafræði kjarasamningsgerðar 

Friðrik Sophusson fjármálaráðherra tók á móti stjórn BHMR fljótlega eftir að hann tók 

við embætti. Hann leit svo á að ákvæði um endurskoðun launakerfisins úr 

samningunum frá 1989 væru enn í gildi og vinna hófst við endurröðun. Um svipað leyti 

birti BHMR niðurstöður kjarasamanburðarskýrslu sem Gallup gerði fyrir bandalagið. 

Þar kom fram að háskólamenntaðir starfsmenn á einkamarkaði væru með 74% hærri 

laun en ríkisstarfsmenn.193 Háskólamenn vildu ganga frá kjarasamningi með þetta í 

farteskinu en ríkisstjórnin var ekki reiðubúin til þess. Að lokum sættust aðilar á að 

beina málinu í úrskurðarnefnd, kjarasamanburðarnefnd, skipuð einum frá hvorum 

aðila auk oddamanns. Nefndin skilaði niðurstöðu sinni án þátttöku fulltrúa BHMR sem 

taldi að skýrsla kjarasamanburðarnefndarinnar hefði ekki tekið tillit til allra atriða sem 

samið var um leggja til grundvallar í samstarfinu. Fyrir vikið hefði nefndin ekki getað 

fallist á leiðréttingarkröfu háskólamanna.194 

Næstu ár einkenndust af sama blæ og hér hefur verið greint frá. Ríkisreksturinn 

var í járnum og ríkisstjórnin vildi taka hallarekstur ríkissjóðs föstum tökum. Í þeim 

aðgerðum var lítið svigrúm til að lagfæra kjör einstakra hópa, sama hvaða rök voru 

færð fyrir þeim. Það átti ekki aðeins við um háskólamenn heldur líka BSRB, 

kennarafélög og fleiri. Skammtímasamningar voru gerðir sem allir tóku mið af 

kjarasamningum ASÍ. Samningsstaða ríkisstarfsmanna var veik enda stýrði almenni 

markaðurinn launaþróun í landinu, enda var það sjónarmið þáverandi ríkisstjórnar og 

fyrir vikið hlutskipti ríkisstarfsmanna. 

Þjóðarsáttarsamningarnir voru framlengdir í maí 1994 og BSRB skrifaði fljótlega 

undir sambærilegan samning við ríkið. Aðildarfélög BHMR voru ekkert að flýta sér að 

ganga frá sínum samningum heldur gerðu það sem fram eftir árinu, en almennt færðu 

samningarnir launamönnum ekki miklar kauphækkanir frekar en fyrri þjóðarsátt. 

Samningagerð ríkisins á fyrri hluta 10. áratugsins einkenndist af 

skammtímasamningum við flest félög í sama samningsmódeli og notað hafði verið um 

áratugaskeið. Friður hélst að mestu þó oft hafi verið grunnt á hinu góða. 
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 „Starfsmenn einkafyrirtækja með 74% hærri laun en ríkisstarfsmenn“, Morgunblaðið, 20. apríl 1991. 
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 Friðrik G. Olgeirsson, Saga Bandalags háskólamanna: bls. 247. 
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Framhaldsskólakennarar fóru í langt verkfall árið 1995 en ekki er að telja aðra hópa 

sem það gerðu. 

Nýir vindar blésu um Stjórnarráðið á þessum tíma og hugmyndafræði nýskipunar 

í ríkisrekstri var innleidd. Viðeyjarstjórn Sjálfstæðisflokks og Alþýðuflokks sem tók við 

árið 1991 hafði það á stefnuskrá sinni og ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og 

Framsóknarflokks sem tók við stjórnartaumunum í maí 1995 hélt því áfram. 
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9. Nýskipan í ríkisrekstri  

Viðeyjarstjórn Sjálfstæðis- og Alþýðuflokks hóf að innleiða nýskipan í ríkisrekstri og 

ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknar hélt því áfram eftir að hún tók við. Kjarni 

stjórnunarstefnunnar er að dreifa valdi, auka ábyrgð stjórnenda og flytja ákvarðanir 

sem næst vettvangi og ná með því hagkvæmari rekstri og þjónustu. Stjórnunaraðferðir 

einkamarkaðar skyldu í auknum mæli vera teknar upp í ríkisrekstri.195 

Undir merkjum nýskipunar var launakerfi ríkisstarfsmanna endurskoðað nánast 

frá grunni. Sambærileg stefna hafði verið reynd og innleidd í ýmsum OECD - ríkjum í 

10-15 ár. Í reynd hafði íslenska launakerfið afskaplega lítið breyst frá því að laun 

ríkisstarfsmanna voru ákveðin með lögum og þetta var í fyrsta sinn sem endurskoðun 

kerfisins fór fram án lagabreytingar. Þannig snerti stefnubreytingin persónulega 

hagsmuni ríkisstarfsmanna á þann hátt að stofnanir og forstöðumenn þeirra fengu 

aukið frelsi og ábyrgð í launamálum innan ramma kjarasamninga og launakerfis 

ríkisins. Stefna ríkisstjórnarinnar var sú að auka sjálfstæði stofnana við gerð 

launasamninga og gera launakerfið sveigjanlegra. Með auknum sveigjanleika væri 

hægt að bæta þjónustu ríkisins og skapa jákvæðari viðhorf til hins opinbera meðal 

almennings.196 
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 „Stefnuyfirlýsing ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks 1995“, www.stjr.is/Stefnuyfirlysing/nr/69; 
„Stefnuyfirlýsing ríkisstjórnarinnar“, Morgunblaðið, 30. apríl 1991. 
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 Stefna um nýskipan í ríkisrekstri (Reykjavík: Forsætisráðuneytið, 1996); Umbætur og nýskipan í ríkisrekstri 
(Reykjavík: Fjármálaráðuneytið, 1993). 
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9.1 Miðstýrð launasetning í 40 ár 

Í riti fjármálaráðuneytisins frá 1993 um umbætur og nýskipan í ríkisrekstri var 

launamálum ríkisstarfsmanna lýst á eftirfarandi hátt: 

Núverandi ástand í starfsmanna- og launamálum ríkisins einkennist um of af 
miðstýringu. Ákvarðanir eru í sumum tilfellum teknar af aðilum sem ekki hafa 
næga þekkingu á þörfum og aðstæðum stofnana og ríkisfyrirtækja. Miðstýringin 
felur í sér óþarfa afskipti fagráðuneyta og fjármálaráðuneytis varðandi einstakar 
ákvarðanir sem best eiga heima hjá stofnunum og starfsmönnum þeirra. Hún 
dregur einnig úr sveigjanleika og minnkar þar með möguleika stofnana og 
fyrirtækja til að sinna verkefnum á hagkvæman hátt og skapa starfsmönnum gott 
starfsumhverfi.197 

Kjarasamningar ríkisstarfsmanna voru vissulega miðstýrðir en það átti sér sögulegar 

skýringar. Frá því að fyrstu lög um laun embættismanna og síðar starfsmanna ríkisins 

voru sett var um einsleitan og fámennan hóp að ræða. Þá var tiltölulega einfalt að 

skipa starfsheitum og mönnum í flokka með miðlægum hætti, í samanburði við 

starfsmannafjölda og fjölbreytileika starfa þeirra á miðjum 10. áratugnum. Eftir því 

sem árin liðu jukust útgjöld ríkisins og það fjölgaði í starfsliði ríkisins. Reynt var að 

koma böndum á fjölgun þeirra með ýmsum hætti, til dæmis með lögum nr. 48/1958 

um ráðstafanir til að draga úr kostnaði við rekstur ríkisins. Með þeim var stofnuð 

þriggja manna nefnd, „bremsunefnd“, sem var ætlað að fjalla um allar nýráðningar.198 

Framkvæmdin varð hins vegar með þeim hætti að nefndin fjallaði aðeins um heimildir 

stofnana til að fastráða starfsmenn sem leiddi til þess að þeir urðu í auknum mæli 

lausráðnir, án þess að endilega væri gert ráð fyrir fjárveitingu í fjárlögum. Þar sem 

framkvæmdin var ekki í samræmi við upphaflegan tilgang laganna skapaðist 

réttaróvissa og í kjölfar Hæstaréttardóms árið 1971 sem dæmdi starfsmanni bætur í 

kjölfar brottvikningar úr starfi, þótt hann hafði verið ráðinn án heimildar, voru sett ný 

lög nr. 97/1974 um eftirlit með ráðningu starfsmanna og húsnæðismálum 

ríkisstofnana.199 Megintilgangur laganna var að tryggja að starfsmannahald ríkisins 

réðist hverju sinni af fjárveitingum og að Alþingi gæti fylgst náið með 

starfsmannafjölda ríkisins og umfangi. Með lögunum var nefndin frá 1958 lögð niður 
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 Umbætur og nýskipan í ríkisrekstri: bls. 11. 
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 „Undirbúningur kjaraviðræðna hjá ríkinu að hefjast“, Fréttabréf fyrir stjórnendur ríkisstofnana, 17. september 
2007. 

199
 Skúli Eggert Þórðarson, „Stofnanasamningar frá sjónarhóli forstöðumanna“, Fréttabréf fyrir stjórnendur 
ríkisstofnana, 16. febrúar 2006. 
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og stofnuð var ráðningarnefnd. Óheimilt var að fjölga föstum starfsmönnum í þjónustu 

ríkisins nema að fengnu samþykki nefndarinnar, auk þess sem óheimilt var að láta 

starfsmenn starfa í þjónustu ríkisins nema fjárveiting eða heimild væri fyrir hendi.200 

Þrátt fyrir þetta breyttist í raun lítið í daglegri framkvæmd. 

Í stuttu máli var ráðningarmálum ríkisins svo háttað í tæp 40 ár og 

ráðningarnefnd ríkisins hafði starfað í rúm 20 ár þegar fyrirkomulaginu var breytt. 

Ráðningarnefndin gaf hverri ríkisstofnun heimild fyrir tilteknum fjölda stöðugilda og þá 

var starfsmönnum skipað í launaflokk af fámennum samstarfsnefndum sem skipaðar 

voru annars vegar fulltrúum fjármálaráðuneytis og hins vegar fulltrúum viðkomandi 

stéttarfélags. Aðilar tóku á móti skriflegum beiðnum og ýmist færðu eða hlýddu á rök 

fyrir tilfærslu starfsfólks milli launaflokka. Gjarnan höfðu talsmennirnir lítið haft að 

segja af viðkomandi starfsfólki og höfðu takmarkaða þekkingu á aðstæðum. Að öðru 

leyti byggðist hreyfing innan launatöflu og á milli launaflokka á starfsaldri eða 

menntun. Launabreytingar voru því mjög sjálfvirkar og tóku lítið sem ekkert tillit til 

einstaklingsbundinna þátta eða aðstæðna á vinnustað.  

Til að gefa dæmi um hversu miðstýrt kerfið var má nefna að til að halda reiðu á 

launa- og starfsmannamálum ríkisins var árlega gefin út umfangsmikið rit með 

starfsmannaskrá ríkisins. Skráin var gefin út samkvæmt 10. gr. laga nr. 97/1974 um 

eftirlit og ráðningu starfsmanna og húsnæðismálum ríkisins. Í henni voru ekki aðeins 

birt þau starfsheiti og fjöldi stöðugilda sem ráðningarnefndin hafði samþykkt, 

svokallaðar grunnheimildir, heldur einnig upplýsingar um fjölda raunverulegra 

stöðugilda. Auk þess voru birt nöfn þeirra sem sinntu viðkomandi störfum ásamt 

röðun þeirra í launaflokka.201 Þá voru kjarasamningarnir gefnir út ásamt bréfum sem 

fólu í sér almennar eða sértækar launaákvarðanir. Tilfærsla einstaklinga milli 

launaflokka, viðurkenning á starfsaldri eða menntun var gerð bréflega og sami háttur 

var hafður á ef stofnun var veitt heimild til að greiða tiltölulega lága fjárhæð til 

starfsmanna einstakra stofnana.202 
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 Ómar H. Kristmundsson, Stjórnun og starfsmannamál ríkisstofnana – niðurstöður viðhorfskönnunar. Fyrsti hluti. 
(Reykjavík: Fjármálaráðuneytið, 2007). 
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 Starfsmannaskrá ríkisins: apríl 1984 (Reykjavík: Fjármálaráðuneytið, launadeild, 1984). 

202
 Frumvarp til laga um breyting á lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, nr. 70/1996, með síðari 
breytingum, Vefútg. Alþt., 130. lögþ., þskj. 352. 
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Árið 1990 var samþykkt breyting á samningalögunum frá 1986 og lögum um 

eftirlit með ráðningu starfsmanna ríkisstarfsmanna frá 1974. Í kjölfar breytingarinnar 

fékk fjármálaráðherra heimild til að fela einstökum ríkisstofnunum að annast 

framkvæmd kjarasamninga fyrir sína hönd. Að auki gat fjármálaráðuneytið og 

viðkomandi ráðuneyti, ef um það var samkomulag, falið stjórnendum eða stjórnum 

stofnana að staðfesta ráðningarbréf starfsmanna.203 Samkvæmt greinargerð með 

frumvarpinu var breytingin gerð til að auka sjálfstæði ríkisstofnana. Nokkrum 

mánuðum áður voru samþykkt lög um breytingu á heilbrigðisþjónustu sem fól í sér að 

rekstur allrar heilbrigðisþjónustunnar, bæði heilsugæslustöðva og sjúkraþjónusta, var 

færð yfir til ríkisins. Launavinnslukerfi þeirra var sjálfstætt og aðskilið launavinnslukerfi 

ríkisins og ekki þótti ástæða til að efla miðstýringu þjónustunnar.204 Þetta fyrsta 

formlega skref í átt til dreifstýringar var því gert af hagnýtum ástæðum ekki síður en 

hugmyndafræðilegum. 

Þrátt fyrir þessa breytingu var framkvæmd launamála ríkisins mjög þung í vöfum 

og rekstri, enda var launakerfinu komið á fót þegar umsvif ríkisins voru talsvert 

umfangsminni en þegar hér er komið að sögu. Það mátti því færa rök fyrir gagngerri 

endurskoðun launakerfisins og umsýslu þess. Þessi sjónarmið voru styrkt úr ýmsum 

áttum. Til dæmis kom fram í skýrslu Ríkisendurskoðunar um ríkisreikning 1992, að 

launakerfið væri að hruni komið. Innan þess þrifust alls kyns aukagreiðslur og fríðindi 

og að í raun væri um tvöfalt launakerfi að ræða. Löngu tímabært var „að samræma 

laun og starfskjör ríkisstarfsmanna og girða fyrir handahófskenndar ákvarðanir í  launa- 

og kjaramálum einstakra starfsmanna sem oftar en ekki hafði óþolandi mismunun í för 

með sér.“205 

9.1.1 Dreifstýrðar launaákvarðanir 

Það var ekki sjálfgefið að hverfa frá miðlægum launaákvörðunum sem byggðust á 

starfsheitum og sjálfvirkum launahækkunum, yfir í kerfi sem byggðist meðal annars á 

samkomulagi stofnunar og starfsmanna. Laun skyldu ákveðin í samræmi við innihald 

starfa og ábyrgð; auk menntunar, hæfni og frammistöðu starfsmanns. Þetta var einnig 
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 Lög nr. 119/1990, um starfsmannamál o.fl. í kjölfar breyttra verkaskipta ríkis og sveitarfélaga 
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 Frumvarp til laga um starfsmannamál o.fl. í kjölfar breyttra verkaskipta ríkis og sveitarfélaga, Vefútg. Alþt., 113. 
lögþ., þskj. 172. 
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 Endurskoðun ríkisreiknings 1992 (Reykjavík: Ríkisendurskoðun, 1993). 
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fyrsta heildarendurskoðun sem fór fram á launakerfinu frá því að laun tiltölulega 

fámenns hóps embættismanna voru ákveðin með lögum í lok 19. aldar. Vissulega hafði 

kerfið þróast og það breyst á tímabilinu. Aðkoma heildarsamtaka ríkisstarfsmanna að 

undirbúningi ákvarðana var viðurkennd allt frá 1945 en þau höfðu haft áhrif á 

launaröðun og lagaumhverfið nokkru fyrr. BSRB fékk samningsrétt árið 1962 og 14 

árum síðar fylgdi verkfallsréttur. Bandalag háskólamanna var viðurkenndur 

samningsaðili frá 1973 og öðlaðist verkfallsrétt 1986 þegar lög um kjarasamninga 

opinberra starfsmanna voru endurskoðuð. En þrátt fyrir verulega breytta starfsemi 

ríkisins frá því að fyrstu launalögin voru sett var kerfi launaákvarðana merkilega líkt því 

sem var áratugum fyrr. 

Launaskrifstofa ríkisins hafði umsjón og eftirlit með framkvæmd launagreiðslna 

og launaákvarðana. Um sannleiksgildi eftirfarandi frásagnar skal ósagt látið, en hermt 

er að Indriði H. Þorláksson hafi á tíma sínum sem skrifstofustjóri launaskrifstofu vitað 

hvað allir starfsmenn ríkisins hefðu í laun. Þegar erindi barst frá starfsmanni sem 

óskaði hækkunar til samræmis við sambærilegan starfsmann sem var hærra raðað, 

hafnaði Indriði honum að óathuguðu máli. Hann sagði þetta misskilning og að þeim 

væri raðað í sama launaflokk. En við nánari athugun reynist erindi starfsmannsins eiga 

við rök að styðjast. Hváði skrifstofustjórinn þá við og spurði hver hefði eiginlega leyft 

þetta. 

Nákvæmni sögunnar liggur á milli hluta en hún lýsir ágætlega framkvæmd 

launamála ríkisins á þessum tíma. Laun 20 þúsund starfsmanna ríkisins voru ákveðin 

miðlægt af tiltölulega fámennum hópi sem litla eða enga þekkingu höfðu á starfsemi 

stofnana. Viðmið þeirra voru að gæta samræmis í röðun starfsmanna óháð því hvaða 

störfum þeir sinntu og óháð mögulegri sérstöðu stofnana. Þannig þurfti að staðfesta 

ráðningasamninga af ráðuneyti hverrar stofnunar, sem stundum hafði afskipti af því 

hver var ráðinn. Þá höfðu forstöðumenn stofnana lítið sem ekkert að segja um röðun 

starfsmanna þeirra í launaflokka. Fyrir vikið var algengt að bilið milli dagvinnulauna og 

heildarlauna væri talsvert, en bilið þar á milli var brúað með óunninni yfirvinnu, 

svokölluðum „lestímum“, aksturgreiðslum og fleiru. Dæmi eru um að fjöldi fastra 

yfirvinnutíma einstaklinga hafi nálgast rúmlega hálft starf til viðbótar dagvinnuskyldu 
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þeirra og til viðbótar var greitt fyrir tilfallandi yfirvinnu. Með þessu voru 

kjarasamningar í raun og veru sniðgengnir.206 

9.2 Starfsmannastefna ríkisins og endurskoðuð starfsmannalög 

Það verður ekki hjá því komist að greina frá breytingum á lögum um réttindi og skyldur 

starfsmanna ríkisins en heildarendurskoðun á lögum nr. 38/1954 fór fram árin 1995-

1996. 

Í ágúst 1995 skipaði fjármálaráðherra sérfræðinganefnd til að endurskoða í heild 

stefnu ríkisins í starfsmannamálum þess og naut hún aðstoðar nokkurra starfsmanna 

úr fjármálaráðuneytinu og Hagsýslu ríkisins. Hlutverk nefndarinnar var „,að auka 

hagkvæmni í ríkisrekstrinum, stuðla að bættri þjónustu hins opinbera og gera 

starfsmannastefnu ríkisins skýrari en nú er“.207 Nefndin hóf þegar störf og frumvarp til 

nýrra starfsmannalaga var lagt fram á Alþingi í mars 1996. Þremur samtökum 

ríkisstarfsmanna, BSRB, BHMR og Kennarasambandi Íslands (KÍ) var gefið tækifæri á 

viðræðum um málið. 

Í upphafi starfsins sendi nefndin ríkisstjórninni tillögu um nýja starfsmannastefnu 

ríkisins. Í greinargerð með henni voru dregnar saman nokkrar staðreyndir um 

starfsmannahald ríkisins: 

Það verkefni, að endurskoða starfsmannastefnu ríkisins í heild, er í sjálfu sér 
risavaxið ef þess er gætt að starfsmenn ríkisins, sem munu alls vera u.þ.b. 25.000 
talsins, starfa hjá embættum, stofnunum og fyrirtækjum sem eru mjög ólík 
innbyrðis. Sem dæmi um það hversu fjölbreyttur hópur það er sem starfar hjá 
ríkinu má nefna að sem stendur greiðir ríkið laun samkvæmt 140 kjarasamningum 
til einstaklinga í 175 mismunandi stéttarfélögum. 
Ríkisstarfsmönnum hefur fjölgað mjög ört á undanförnum áratugum. Þannig er 
áætlað að þeir hafi verið um 8% af vinnuafli í landinu árið 1955 miðað við 20% á 
þessu ári. Ríkið greiddi alls 36 milljarða króna í laun á árinu 1994 þannig að 
launagreiðslur námu í fyrra nálægt þriðjungi af ríkisútgjöldum. Það er því ljóst að 
laun og launatengd gjöld eru mjög stór hluti af rekstrarútgjöldum ríkisins.208 

Ríkisrekstri var líkt við fyrirtæki sem hafði orðið undir í samkeppni á frjálsum markaði 

og þyrfti að endurskoða áherslur í rekstri sínum, draga úr kostnaði en bæta gæði 

þjónustunnar. Breytingarnar þyrftu að gera með jákvæðum formerkjum en ekki 

neikvæðum þar sem höfuðáherslan væri lögð á að skapa möguleika til að mæta nýjum 
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þörfum í rekstri hins opinbera, tryggja jafnvægi í ríkisfjármálum og bæta þjónustu 

ríkisins um leið. Að mati nefndarinnar voru leiðirnar að því marki settar fram í 

eftirfarandi tillögu að starfsmannastefnu ríkisins: 

1. Valddreifing samfara aukinni ábyrgð stjórnenda. Vald til að taka ákvarðanir 
sem varða starfsmenn, aðra en æðstu stjórnendur ríkisins og stjórnendur 
ríkisstofnana, verði fært frá ráðherrum/ráðuneytum, þar á meðal 
fjármálaráðuneyti, til stjórnenda einstakra stofnana. Samhliða verði gerð 
kjarasamninga við opinbera starfsmenn færð í svipað horf og tíðkast á hinum 
almenna vinnumarkaði, t.d. með því að stofna vinnuveitendasamband ríkisins 
með þátttöku ráðuneyta og einstakra ríkisstofnana, sem gæti orðið í fyrirsvari 
fyrir ríkið við kjarasamningagerð. Slíkt verður ekki gert nema með breytingum 
á lögum um kjarasamninga opinberra starfsmanna, en æskilegast væri að þær 
yrðu gerðar samhliða breytingum á hinni almennu vinnulöggjöf sem nú er 
unnið að. 

2. Aukinn sveigjanleiki í starfsmannahaldi. Stjórnendum ríkisstofnana verði gert 
það auðveldara en nú er að miða fjölda starfsmanna við raunverulega 
starfsmannaþörf stofnunar. Það verður tæpast gert nema með því að gera 
réttarstöðu opinberra starfsmanna sem líkasta réttarstöðu starfsmanna hjá 
einkafyrirtækjum. Slíkt kallar m.a. á endurskoðun á lögum um réttindi og 
skyldur starfsmanna ríkisins. Þá verði stuðlað að aukinni tilfærslu á fólki í 
störfum, bæði á milli einstakra stofnana ríkisins og á milli ríkisins, 
sveitarfélaga og einkafyrirtækja. 

3. Einföldun á launakerfi og aukinn sveigjanleiki í launakjörum. Launakerfi 
ríkisins verði einfaldað, t.d. á þann hátt að aðeins verði samið um tiltekin 
grunnlaun og lágmarksréttindi starfsmanna í kjarasamningum, jafnframt því 
sem afnumdar verði sumar þær uppbætur á laun er nú tíðkast, svo sem laun 
fyrir „ómælda yfirvinnu“. Í staðinn fái stjórnendur ríkisstofnana svigrúm til að 
ákvarða einstökum starfsmönnum laun eftir sérhæfni og menntun sem nýtist í 
starfi, svo og eftir ábyrgð og frammistöðu hvers og eins. Þessar ákvarðanir 
styðjist við almennar reglur og málefnaleg sjónarmið þannig að fyllsta 
jafnræðis verði gætt, t.d. milli karla og kvenna, við ákvörðun slíkra 
viðbótarlauna. 

4. Auknar kröfur um menntun og starfsreynslu. Gerðar verði auknar kröfur til 
menntunar og starfsreynslu ríkisstarfsmanna með því t.d. að gera markvissari 
kröfur til þeirra, sem ráðnir eru í störf á vegum ríkisins, og vanda betur til 
ráðninga í þau störf. Samhliða þarf að efla og samhæfa endurmenntun og -
þjálfun ríkisstarfsmanna til að hún nýtist sem best í starfi. 

5. Aukið jafnrétti milli karla og kvenna. Jafnrétti milli karla og kvenna sem starfa 
hjá ríkinu verði aukið með því m.a. að jafna launakjör þeirra. Nauðsynlegt er 
og að tryggja að breytingar þær, sem lýst er hér að framan, bitni ekki á konum 
fremur en körlum, t.d. með því að fæðingarorlof skerði ekki réttindi er byggja 
á starfsreynslu. Jafnframt verði stefnt að því að vinnutími verði sveigjanlegri 
en nú er og dregið verði úr óhóflegri yfirvinnu, en þetta hvort tveggja tengist 
liðum 2 og 3 hér að framan. Þá verði mörkuð sú stefna af hálfu ríkisins að 
ráðnir verði hæfustu einstaklingarnir til starfa, án tillits til kynferðis, sbr. lið 4 
hér að framan. 
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6. Ríkið og stofnanir þess verði „fyrsta flokks“ vinnuveitendur. Skilgreina þarf 
betur almenna stefnu ríkisins í starfsmannamálum er byggi m.a. á því að auka 
jafnrétti milli karla og kvenna, sbr. lið 5 hér að framan, og að gera 
ríkisstarfsmönnum betri grein fyrir því til hvers er ætlast af þeim, ekki síst í 
skiptum við það fólk sem skipti á við hlutaðeigandi stofnun Nánari útfærsla 
verði í höndum stjórnenda einstakra ríkisstofnana.209 

Tillagan var samþykkt í ríkisstjórn í nóvember 1995 og endurskoðun 

starfsmannalaganna hélt áfram. Nýju starfsmannalögin voru samþykkt í mars 1996 og 

leystu þau frá 1954 af hólmi. Tilgangur endurskoðunarinnar var meðal annars að jafna 

réttarstöðu ríkisstarfsmanna og starfsmanna á almennum vinnumarkaði, ásamt því að 

auka sjálfstæði forstöðumanna ríkisstofnana og möguleika þeirra til að taka ákvarðanir 

varðandi starfsmannamál. Með lögunum frá 1996 féllu einnig úr gildi lög nr. 27/1935 

um aldurshámark opinberra embættismanna og starfsmanna og lög 97/1974 um 

eftirlit með ráðningu starfsmanna og húsnæðismálum ríkisstofnana og þar með 

ráðningarnefnd ríkisins. 

Starfsmannalögin sem samþykkt voru 1996 og eru enn í gildi breytti 

lagaumgjörðinni þannig að vald til að ráða og ákvarða kjör einstakra starfsmanna var 

ekki lengur miðlægt. Þess í stað voru skapaðar forsendur til að forstöðumenn og 

stjórnendur þekktu bæði rekstur viðkomandi stofnunar sem og kosti starfsmanna 

sinna betur en miðlæg nefnd sem tók slíkar ákvarðanir í fjarlægð. Í framhaldi var 

launakerfi ríkisstarfsmanna gjörbreytt. Þrátt fyrir að ríkisstarfsmenn höfðu haft 

samningsrétt í 34 ár hafði sambærileg endurskoðun ekki átt sér stað, allt frá því að 

laun þeirra voru einhliða ákvörðuð með lögum. 

9.3 Dreifstýrðir samningar og nýtt launakerfi 

Kjarasamningar ríkisstarfsmanna sem voru í gildi þegar endurskoðuð starfsmannalög 

tóku gildi voru flestir skammtímasamningar til ársloka 1996. Þá um haustið hófst 

undirbúningur samningagerðar í samræmi við viðræðuáætlun, sem þá var einnig gerð í 

fyrsta sinn. Það skiptust á skin og skúrir í viðræðum aðila vorið 1997 og mál nokkurra 

félaga fóru til ríkissáttasemjara en ekkert þeirra fór í verkfall. 

Það hökti á ýmsum atriðum enda um flókið og viðfangsmikið verkefni að ræða. 

Bandalögin gengu sameiginlega til viðræðna um ýmis réttindamál í árslok 1996 og í 
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janúar 1997 var gengið frá samkomulagi milli fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs annars 

vegar og ASÍ, BHM, BSRB og KÍ hins vegar um ákveðna þætti er vörðuðu skipulag 

vinnutíma.210 Stéttarfélögin sömdu svo hvert um sig þegar nær dró sumri og 

kjarasamningum flestra aðildarfélaga BSRB og BHM var lokið á tímabilinu frá apríl fram 

í júlí. Verkefnið var ærið fyrir samninganefnd ríkisins sem þá hafði aðsetur við 

Sölvhólsgötu og til að halda verkefninu gangandi voru oft haldnir fundir með fleiru en 

einu stéttarfélagi samtímis. 

Kostir stofnanasamningskerfisins eru að mörgu leyti andhverfa galla miðstýrða 

launakerfisins, en það var ekki öllum ljóst þegar breyta átti áratuga gömlu kerfi. Í 

viðtölum kom fram að margir höfðu efasemdir um hið nýja kerfi en fulltrúar SNR lögðu 

mikla áherslu á að breyta kerfinu og börðust fyrir stofnanasamningsleiðinni. Þá 

baráttu þurfi að heyja bæði innan stjórnkerfisins og einnig gagnvart stéttarfélögunum. 

Lengi vel hefur verið gott samstarf milli stjórnvalda á Norðurlöndum og til er 

samráðsvettvangur opinberra vinnuveitenda á Norðurlöndum, Nordisk 

arbejdsgiverkonference (NAK). Það er vettvangur fulltrúa ríkisins sem vinnuveitenda 

að bera saman bækur sínar og miðla af reynslu hvors annars. Á fundum NAK bárust 

fulltrúum Íslendinga hugmyndir um efnahagslegt og samfélagslegt samhengi 

kjarasamninga ríkisins, sem þá hafði verið til umræðu á Norðurlöndum og einkum í 

Danmörku. Þar hafði tíðkast að í upphafi viðræðna setti ríkið fram markmið sín og 

áherslur fyrir komandi viðræður með sambærilegum hætti og stéttarfélögin gera. 

Um svipað leyti og umræðan um endurskoðun launakerfisins stóð yfir hér tók 

danska ríkið einnig upp nýtt launakerfi. Á grundvelli góðra tengsla og samskipta milli 

fjármálaráðuneyta landanna fékk SNR aðgang að vinnugögnum þeirra og hugmyndum. 

Þessi miðlun upplýsinga nýttist vel hér. Hluti efnisins var þýtt og dreift til 

stéttarfélaganna til fræðslu og umræðu. Sum þeirra dæmdu kerfið sem „danska 

uppsuðu“ en mörg reyndust jákvæð í garð breytinga og þeirra hugmynda sem voru 

komnar til tals. Það er mat viðmælenda að stéttarfélög sem voru í góðum tengslum við 

starfssystkin sín erlendis hafi almennt verið jákvæðari gagnvart breytingunum. 
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Meðal innlendra fyrirmynda stofnanasamninga voru fyrirtækjasamningar á 

almennum vinnumarkaði, sem þá voru nýlunda. Með þeim gátu starfsmenn fengið 

hlutdeild í hagnaði fyrirtækja sinna og samningarnir gerðir undir friðarskyldu. Virkni 

stofnanasamninga átti að vera svipuð, það er að vera hluti kjarasamnings sem var 

útfærður innan stofnunar, og starfsmenn áttu að njóta þess í launum ef hagræðing 

fékkst í rekstri stofnunar.211 

9.3.1 Heimild til greiðslu viðbótarlauna 

Það sem helst olli vandræðum í samningagerð í nýju umhverfi varðaði framkvæmd 9. 

grein starfsmannalaganna: 

Starfsmenn eiga rétt á launum fyrir störf sín samkvæmt ákvörðun kjaranefndar, 
sbr. 39. gr., eða samkvæmt kjarasamningum, sbr. 47. 

Forstöðumenn stofnana geta ákveðið að greiða einstökum starfsmönnum laun til 
viðbótar grunnlaunum, sem ákvörðuð eru eða samið er um skv. 1. mgr., vegna 
sérstakrar hæfni er nýtist í starfi, eða sérstaks álags í starfi, svo og fyrir árangur í 
starfi. Ráðherrar geta enn fremur ákveðið að greiða forstöðumönnum einstakra 
stofnana, sem undir þá heyra, laun fyrir árangur í starfi til viðbótar þeim launum 
sem ákvörðuð eru skv. 1. mgr. Þessum ákvörðunum má breyta hvenær sem er, en 
sé breytingin starfsmanni í óhag tekur hún ekki gildi fyrr en að liðnum 
uppsagnarfresti þess starfsmanns sem hún varðar, sbr. 37. og 46. gr. 

Ákvarðanir forstöðumanna skv. 2. mgr. skulu fara eftir reglum, sem 
fjármálaráðherra setur, þar sem meðal annars skal kveðið á um það að karlar og 
konur hafi sömu möguleika á að fá viðbótarlaun. Fjármálaráðherra hefur eftirlit 
með framkvæmd þessara reglna.212 

Í greinargerð með frumvarpinu sagði að það væri vel kunnugt að hjá ríkinu væru 

einstökum starfsmönnum greiddar uppbætur á laun, til dæmis í formi ómældrar 

yfirvinnu, vegna sérstaks álags. Það hafi verið gert til að halda í og tryggja ríkinu hæft 

starfsfólk í samkeppni við almennan vinnumarkað. 

Tvenns konar sjónarmið toguðust á. Annars vegar var talið að greinin festi 

viðtekna venju í sessi og gerði leikreglurnar skýrari. Ákvarðanir um launauppbætur af 

þessu tagi höfðu verið ósamræmdar og tilviljanakenndar og því meðal annars haldið 

fram að konur höfðu ekki haft sömu möguleika að fá uppbætur á laun líkt og karlar. 

Þess vegna var lagt til að ákvarðanir um slík viðbótarlaun skyldu fara eftir reglum sem 

fjármálaráðherra setti. 
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Hins vegar töldu andmælendur að forstöðumönnum yrði fært of mikið 

geðþóttavald og að heimildin græfi undan félagslegri hugsun á bakvið skipulagðan 

vinnumarkað. Gagnrýnendur töldu að ætlunin væri ekki að greiða eiginleg 

viðbótarlaun heldur að búa til launakerfi þar sem grunnlaun vega minna og þeim til 

viðbótar kæmi álagsgreiðsla sem forstöðumaður ákvæði eftir eigin mati. Einnig bentu 

gagnrýnendur á að heimildin drægi úr jafnrétti og væri til þess fallin að auka 

kynbundinn launamun.213 Á það má benda að heimildargreinin stingur í stúf við önnur 

ákvæði laganna, enda er þetta nánast eini staðurinn í lögunum þar sem fjallað er um 

laun starfsmanna ríkisins fyrir utan tæknileg atriði og biðlaun. Fyrir vikið er ef til vill 

skiljanlegt að hún hafi þótt tortryggileg. Gagnrýnin var hörðust frá BSRB og líkti 

Ögmundur Jónasson formaður bandalagsins heimildinni sem „baksleikjuviðbiti“ og 

fann henni flest til foráttu.214 

Í viðtölum höfundar kom fram að ekki hefði verið rætt hve fjárhæð 

viðbótarlaunanna gæti orðið né hve hátt hlutfall heildarlauna þau mættu vera, né er 

að finna skriflegar heimildir um það. Að öllum líkindum voru viðbrögð formanns BSRB 

byggð á túlkun hans á almennum fyrirætlunum stjórnvalda með breytingunum og 

dreifstýringu. Þau voru í andstöðu við pólitísk sjónarmið hans en hann sat þá á Alþingi 

fyrir Alþýðubandalagið. 

Rætt var um með hvaða hætti greinin yrði framkvæmd en sátt náðist ekki fyrr en 

fjármálaráðherra ákvað að fresta því til loka komandi samningstímabils að setja reglur 

um greiðslu viðbótarlauna og frestaði þar með gildistöku greinarinnar. Samningagerð 

við aðildarfélög BSRB hélt þá áfram. Reglur um greiðslu viðbótarlauna voru ekki settar 

fyrr en 10 árum síðar eftir að samkomulag náðist um upplýsingagjöf til stéttarfélaga 

um notkun þeirra.215 

9.4 Kjarasamningur og starf aðlögunarnefnda 

Þegar þrætum um viðbótarlaun var lokið gengu aðilar aftur að samningsborðinu. Árið 

1997 gerði samninganefnd ríkisins um eitthundrað samninga við álíka mörg 

stéttarfélög, svo verkefnið var ærið. 
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Eins og áður sagði var samið um nýtt launakerfi ríkisstarfsmanna. Þetta var í 

fyrsta sinn sem samningsaðilar bjuggu slíkt til sameiginlega frá grunni á 

samningsvettvangi án beinna afskipta Alþingis. Sameiginleg markmið með nýju 

launakerfinu voru tvíþætt. Annars vegar að auka hlut dagvinnulauna í heildarlaunum 

og hins vegar að fela stofnunum útfærslu og daglega framkvæmd kjarasamninga í 

formi stofnanasamninga. Þeir áttu að vera samkomulag milli stjórnenda stofnunar og 

starfsmanna um hvaða þættir voru lagðir til grundvallar við mat á störfum sem þar var 

sinnt og í þessu kerfi var hægt að hafa hliðsjón af eðli starfsemi stofnunarinnar, 

skipulags eða öðru því sem gaf henni sérstöðu. Með þessu var dregið úr áherslum 

samskipta stéttarfélags og fjármálaráðherra við útfærslu og daglega framkvæmd 

kjarasamninga. 

Samkomulag náðist við nánast öll stéttarfélög ríkisstarfsmanna um útfærslu 

þessara markmiða. Samningsaðilar héldu sameiginlegan kynningarfund með 

stjórnendum og fulltrúum starfsmanna um land allt þar sem farið var yfir 

breytingarnar og verkefnin sem þá voru framundan. Á fundunum voru eftirfarandi 

forsendur settar fram sem grundvöllur kerfisbreytinganna: 

- Að auka sveigjanleika launakerfisins og draga úr miðstýringu í 

launaákvörðunum. 

- Að koma á skilvirkara launakerfi sem tæki mið af þörfum og verkefnum 

stofnana og starfsmanna. 

- Að auka hlut dagvinnulauna, m.a. með því að fækka starfsaldursþrepum og 

minnka vægi sjálfvirkra tilfærslna. Jafnframt að opna fyrir þann möguleika að 

breyta samsetningu heildarlauna þannig að dregið væri úr yfirvinnu og vægi 

dagvinnulauna aukið án þess að það drægi úr vinnuskilum eða framleiðni 

stofnunar.216 
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Í samræmi við markmið sem samninganefnd ríkisins setti sér í upphafi kjaraviðræðna 

tók nýtt launakerfi gildi í apríl 1998 og átti að vera komið að fullu til framkvæmda 1. 

júní sama ár.217 

Með nýju launakerfi tóku gildi nýjar launatöflur og þær eldri féllu brott. Auk þess 

féllu úr gildi kaflar um röðun starfsheita í launaflokka, sem höfðu gilt í ýmsum 

myndum og með óteljandi breytingum í um 40 ár. Um persónubundnar hækkanir 

skyldi samið í stofnanasamningi, þar með talið vegna starfsaldurs sem áður hafði leitt 

til sjálfvirkrar hækkunar í launatöflu. 

Nýju launatöflunum var skipt í þrjá til fjóra ramma og einu sjálfvirku 

launahækkanir fóru eftir lífaldri starfsmanna. Störfum var raðað í rammana samkvæmt 

grófri starfaflokkun. Almennir starfsmenn sem störfuðu undir stjórn annarra röðuðust 

í A-ramma, starfsmenn sem höfðu umsjón með málaflokkum eða verkefnum sem og 

millistjórnendur röðuðust í B-ramma og innan C- og D-ramma voru þeir sem höfðu 

stjórnun og stefnumörkun að aðalstarfi.218 

Stofnanasamningar voru gerðir í samstarfi stofnunar og starfsmanna viðkomandi 

stofnunar með aðstoð stéttarfélags þeirra. Í fylgiskjali með kjarasamningunum var 

kveðið á um með hvaða hætti röðun starfsmanna í launaflokka færðist frá 

fjármálaráðuneyti yfir til stofnana. Sérstök aðlögunarnefnd skipuð allt að þremur 

fulltrúum stofnunar og jafn mörgum skipuðum af stéttarfélagi skyldu fjalla um það út 

frá tilteknum forsendum. Meðal þess sem var nefnt, var umfang verkefna, hæfni 

starfsmanns, góður árangur og frammistaða hans eða sjálfstæði og frumkvæði í 

vinnubrögðum. Næðist ekki samkomulag í aðlögunarnefnd innan tiltekins tíma var 

ágreiningi vísað til úrskurðarnefndar skipuð tveimur fulltrúum stéttarfélags, einum frá 

stofnun og einum frá viðkomandi ráðuneyti ásamt oddamanni sem ríkissáttasemjari 

skipaði. 

Almennt gekk starfið í aðlögunarnefndunum vel þótt oft hafi gengið á ýmsu. 

Samkvæmt upphaflegum hugmyndum var áætlað að aðlögunarnefndir fengju frjálsar 

hendur til að raða störfum í stofnanasamning. En ýmsum aðilum, beggja megin 

                                                      
217

 Kjarasamningur fjármálaráðherra f. h. ríkissjóðs og Starfsmannafélags ríkisstofnana, dags. 24. apríl 1997; 
Fjármálaráðuneytið, „Stofnanasamningar“. 

218
 Fjármálaráðuneytið, „Stofnanasamningar“. 
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borðsins, þótti það ganga helst til of langt. Stéttarfélögin voru sum hver tortryggin í 

garð forstöðumanna og töldu einnig að mikil ábyrgð væri lögð á herðar fulltrúa 

starfsmanna í aðlögunarnefndum (og síðar samstarfsnefndum). 

Frá ríkinu heyrðust raddir um að ekki væri óhætt að sleppa algjörlega tökunum á 

launaröðun starfa. Til þess að koma til móts við slík sjónarmið var gerð miðlæg 

fyrirmynd að stofnanasamningi. Í honum voru tilgreindar forsendur, sem taldar voru 

upp hér ofar, sem miða átti við þegar störfum var raðað í launaflokka samkvæmt nýrri 

aðferðafræði. Fyrirmynd stofnanasamningsins bættist við þegar samningsferlið var 

komið nokkuð áleiðis milli SNR og stéttarfélaganna. Þá höfðu einhverjar stofnanir 

þegar hafið gerð stofnanasamnings í samstarfi við starfsmenn sína og dæmi er um að 

drög að slíkum samningi hafi verið í andstöðu við hina miðlægu fyrirmynd.219 

Það bar einnig talsvert á því að aðlögunarnefndir hafi ekki nýtt möguleika nýja 

launakerfisins til fulls. Þannig var nokkuð algengt að hin gamla miðlæga röðun 

starfsheita hafi nokkurn vegin verið afrituð í stofnanasamning. Má það væntanlega 

bæði rekja til reynsluleysis stjórnenda stofnana sem nú tóku beinan þátt í 

launaákvörðunum í fyrsta sinn. Auk þess var talsvert kvartað yfir því að fjármagn til 

endurröðunar og gerð aðlögunarsamninga hafi verið of takmarkað.220 

Lokið var við gerð flestra stofnanasamninga innan tilskilins tíma ef heilbrigðis-

stofnanir eru frátaldar. Þar urðu talsverðar deilur um röðun starfa í launaflokka og það 

tók um tvö ár að ganga frá fyrstu stofnanasamningunum á nokkrum þeirra.221 

9.5 Áhrif og afleiðingar breyttar aðferðafræði 

Talið var að kerfisbreytingarnar myndu leiða til þess að launadreifing og launasetning 

ríkisstarfsmanna yrði misleitari en áður, enda komu fleiri aðilar að samningagerðinni 

en áður og hún fór fram á fleiri stöðum en áður.222 Kerfisbreytingarnar leiddu einnig til 

breyttra forsenda í fjármálastjórnun ríkisins og stofnana. 

Hvað fjármálastjórnun varðar þá urðu stofnanirnar sjálfar að hafa svigrúm til 

þess að hækka laun starfsmanna sinna umfram það sem ákveðið var í kjarasamningi. 

                                                      
219

 Gunnar Björnsson. 
220

 Endurskoðun ríkisreiknings 1998 (Reykjavík: Ríkisendurskoðun, 1999). 
221

 Friðrik G. Olgeirsson, Saga Bandalags háskólamanna: bls. 297. 
222

 Launaþróun starfsmanna nokkurra heilbrigðisstofnana 2000-2002. 
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Áður var það þannig að samhliða ákvörðun um breytta röðun hópa eða einstaklinga í 

launaflokk, fylgdi henni fjármagn til þeirra stofnana sem í hlut áttu. Þannig hafði 

fjárveitingavald og launaákvarðanavald verið á sömu hendi. Það breyttist hér og 

möguleikar til hækkana umfram það sem kveðið var á um í miðlægum kjarasamning 

fóru eftir svigrúmi sem stofnanir gátu skapað sér með hagræðingu í rekstri. Þetta var í 

takt við nýskipan í ríkisrekstri og aukna ábyrgð stjórnenda. 

Þetta fyrirkomulag hefur almennt ekki orðið til trafala í rekstri ríkisstofnana en 

starfsmenn og stéttarfélög hafa að umkvörtunarefni að það sé erfitt að breyta nokkru í 

stofnanasamningum nema sérstakt fjármagn fylgi því. Þetta voru meðal annars 

ástæður þess að samið var um að hluti hækkunar kjarasamninga yrði varið í þróun 

stofnanasamninga í stað hækkun launatöflu í kjarasamningum sem lauk árið 2004.223 

9.6 Nýtt kerfi þroskast 

Í kjarasamningunum 1997 var samið til lengri tíma en þá hafði verið gert lengi, eða til 

ársins 2000. Þá sömdu heildarsamtökin þrjú, BSRB, BHM og KÍ annars vegar og 

fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs, Reykjarvíkurborg og Launanefnd sveitarfélaga hins 

vegar um ýmis sameiginleg réttindamál sem vörðuðu veikindi og slys, fæðingarorlof og 

fleira.224 Með því samkomulagi var ýmsum réttindamálum komið fyrir í samningi milli 

aðila sem áður höfðu verið ákveðin með ýmsum reglugerðum, sú síðasta nr. 411/1989 

um veikindaforföll starfsmanna ríkisins. 

Samningaviðræður gengu hægt og svigrúmið var að mestu markað í samningum 

sem aðildarfélög ASÍ höfðu lokið við. Það tafði einnig samningsgerðina að samflot 

meðal stéttarfélaga var mjög lítið, nema hvað varðaði flest bæjarstarfsmannafélög í 

BSRB. Nokkur háskólafélög hótuðu verkfalli og í tveimur tilvikum komu þau til 

framkvæmda. Þau höfðu ekki mikil áhrif á niðurstöðu samningamála í heild sinni og 

almennt var samið til 2004. Launatafla kjarasamninga hækkaði miðlægt en ekki voru 

ákvæði um sérstakt fjármagn til þróunar stofnanasamninga. Það átti stærstan þátt í að 

valda seinagangi viðræðna þar sem fjölmörg stéttarfélög gerðu kröfu um það, en í 

þetta sinn var það árangurslaust. 
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 Friðrik G. Olgeirsson, Saga Bandalags háskólamanna. 
224

 Samkomulag Bandalags háskólamanna, BSRB og Kennarasambands Íslands annars vegar og fjármálaráð herra 
f.h. ríkissjóðs, Reykjavíkurborgar og Launanefndar sveitarfélaga hins vegar um tiltekin atriði er varða réttindi 
starfsmanna í ofangreindum samtökum, dags. 24. október 2000. 
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9.7 Launaþróun ríkisstarfsmanna í nýju launakerfi 

Tímabilið áður en samið var um nýtt launakerfi um miðjan 10. áratuginn einkenndist af 

hógværum launahækkunum í anda þjóðarsáttasamninganna, en um svipað leyti og 

nýtt launakerfi varð til jókst hagvöxtur, viðsnúningur varð í efnahagslífinu og 

launahækkanir urðu tíðari en áður. 

Eins og áður sagði voru markmið nýja launakerfisins að auka hlut dagvinnulauna í 

heildarlaunum og draga úr aukagreiðslum. Þannig átti að gera launaákvarðanir 

gegnsærri og skýrari. Auk þess var búist við því að launadreifing og launasetning 

ríkisstarfsmanna yrði misleitari en áður. En auk þessara markmiða má halda því fram 

að samningsaðilar hafi séð sóknarfæri til almennrar launahækkunar í nýju launakerfi, 

þótt það hafi hvorki verið opinbert né formlegt í sjálfu sér. Hér verður einnig að líta til 

þess að á 9. áratugnum voru samskipti ríkisins og stéttarfélaga ríkisstarfsmanna oft 

hatrömm. BSRB og BHM fóru bæði í stór verkföll og bráðabirgðalög voru sett á 

samninga háskólamanna. Þessi átök voru að mörgu leyti birtingarmynd lakari 

launaþróunar ríkisstarfsmanna en annarra launamanna um langa hríð, til dæmis á 8. 

áratugnum þegar Kjaradómur hafnaði ítrekað kröfum ríkisstarfsmanna um 

sambærilegar launahækkanir og á almennum vinnumarkaði með vísan til stöðu 

ríkissjóðs. Þegar bandalögin fengu svo verkfallsheimild á 9. áratugnum voru 

ríkisfjármál í járnum og almennt efnahagsástand ekki beysið. En um miðjan 10. 

áratuginn voru betri tímar en áður. Þá höfðu sjónarmið ríkisins gagnvart launum og 

starfsmönnum einnig breyst. Ekki var lengur litið á laun eingöngu sem kostnað sem 

halda þyrfti í lágmarki heldur var horft til þess að ríkið þyrfti á hæfu starfsfólki að 

halda til þess að sinna verkefnum þess. Í stuttu máli breyttist starfsfólk úr því að vera 

kostnaður yfir í að vera verðmæti. Atvinnutækifæri voru einnig orðin fleiri á 

innlendum vinnumarkaði og einokun ríkisins á ýmsum störfum, einkum þeirra sem 

kröfðust háskólamenntunar, voru ekki eins sterk og lengi hafði verið. 

Í viðtölum höfundar kom fram að samningsaðilar mátu sem svo að launamunur 

milli markaða hafi verið 22-30% eftir því á hvað var litið. Að teknu tilliti til annarra 

starfskjara, svo sem starfsöryggis og lífeyrisréttinda, er munurinn einhverju minni þótt 

sú umræða hafi ekki verið útkljáð. Það er því ástæða til að gera grein fyrir launaþróun 

ríkisstarfsmanna í kjölfar upptöku nýs launakerfis. 
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Í skýrslu Ríkisendurskoðunar um endurskoðun ríkisreiknings 1998 er farið yfir 

þróun launakostnaðar milli áranna 1997 og 1998. Þar kom fram að greiddum 

ársverkum hjá stofnunum í A-hluta ríkisreiknings fækkaði um 1,5% og að talsverð 

breyting hafi orðið í samsetningu greiddra ársverka eftir dagvinnu og yfirvinnu. Þannig 

fjölgaði ársverkum í dagvinnu um 1,3% en yfirvinnustundum umreiknuðum til ársverka 

fækkaði um heil 13,0%. Í sumum tilvikum fækkaði greiddum yfirvinnustundum um 

næstum helming. Breytingin er að langmestu leyti rakin til nýja launakerfisins.225 

Samkvæmt launavísitölu Hagstofunnar hækkuðu laun á íslenskum vinnumarkaði 

um 19,5% árin 1990-1995. Laun á almennum markaði og laun opinberra starfsmanna 

ásamt bankamanna hækkuðu nokkurn veginn í takt, um 17,0% annars vegar og 20,2% 

hins vegar frá ársbyrjun 1990 til ársbyrjunar 1995. En eftir það komst meiri skriður á 

launaþróun í landinu, einkum hjá opinberum starfsmönnum. Miðað við launarannsókn 

Hagstofunnar hækkaði launavísitalan um 22,7% frá 1995 til 1998 en munur milli 

markaða er talsverður. Í samanburði við 19,2% hækkun launa á almennum markaði 

hækkuðu opinberir starfsmenn og bankamenn um 28,0% á sama tíma. Fyrir tímabilið 

1995 til 2000 eru sömu hlutfallstölur 32,8% hvað almennan markað varðar og 50,7% 

hjá opinberum starfsmönnum og bankamönnum.226 
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 Endurskoðun ríkisreiknings 1998. 
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 Hagstofa Íslands. 
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Mynd 9.1 Launavísitala helstu launaþegahópa eftir ársfjórðungum 1990-2000. 
Heimild: Hagstofa Íslands. 

Eins og sjá má á myndinni hér fyrir ofan fylgdist launaþróun milli markaða nokkurn 

veginn að fram til ársins 1995 en frá þeim tíma hefur hún verið umtalsvert meiri meðal 

opinberra starfsmanna. Þó að ekki sé hægt að aðgreina launaþróun ríkisstarfsmanna 

frá öðrum opinberum starfsmönnum eða bankamönnum í launavísitölunni, þá má 

greina svipaða þróun í fréttaritum kjararannsóknarnefndar opinberra starfsmanna 

sem komu reglulega út. Væntingar um hærri laun í nýju launakerfi gengu því eftir. 

En aðilar áttu einnig von á því að launasetning yrði ekki jafn einsleit og áður var 

og að launadreifing yrði meiri. Þær spár gengu ekki eftir eins og kom fram í 

doktorsverkefni Katrínar Ólafsdóttur. Í rannsókn hennar á nýju launakerfi 

ríkisstarfsmanna voru laun og launasetning ríkisstarfsmanna árin 1994-1997 og 2001-

2004 borin saman. Rannsókn hennar styður það sem fram kom í skýrslu 

Ríkisendurskoðunar um ársreikning 1998 og áður hefur verið greint frá. Samkvæmt 

rannsókn Katrínar hækkuðu dagvinnulaun sem hlutfall af heildarlaunum úr 61,8%, 

áður en nýtt launakerfi var tekið í notkun, í 68,9% þegar innleiðingu þess var lokið. Í 

rannsókninni kom einnig fram að breytingin var talsvert meiri í tilviki karla en kvenna 

og einnig meiri hjá háskólamenntuðum en öðrum. Þetta bendir til þess að þessir hópar 
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hafi frekar notið aukagreiðslna en aðrir hópar.227 Spár um meiri launadreifingu gengu 

ekki eftir. Í rannsókn Katrínar var mat lagt á launadreifingu með því að bera saman 

Gini-stuðul launasafnsins,228 hlutfall 1. og 9. tíundarmarka, 9. og 5. tíundarmarka og 

loks 5. og 1. tíundarmarka milli tímabilanna. Hlutföllin voru metin bæði vegna 

dagvinnulauna og heildarlauna. Niðurstöður leiddu í ljós að dreifing heildarlauna 

breyttist lítið sem ekkert en dreifing dagvinnulauna breyttist meira. Breytingin var 

svipuð hvort sem um karla eða konur var að ræða.229 

Í stuttu máli náðust mörg markmið aðila með nýju launakerfi. Miðstýring var 

aflögð og launaákvarðanir voru færðar nær vettvangi. Launastig hækkaði almennt og 

hlutur dagvinnulauna í heildarlaunum jókst. En kerfið var ekki gallalaust. Röðun gömlu 

starfsheitanna var oft og tíðum færð beint úr eldra kerfi yfir í nýja stofnanasamninga 

og ráðrúm stofnana til að breyta launasetningu var of takmarkað að þeirra mati. En 

þrátt fyrir ágalla var nýja kerfið að flestra mati mikil bót frá því gamla sem var löngu úr 

sér gengið. 

9.8 Starfshópur um endurskoðun laga um kjarasamninga opinberra 
starfsmanna 

Breytt umhverfi launaákvarðana og samningagerðar leiddi til umræðu um 

kjarasamningslögin frá 1986. Forsvarsmenn BHM og fleiri höfðu um nokkurt skeið tíma 

talað fyrir því að ein vinnulöggjöf ætti að gilda á vinnumarkaði óháð því hver 

vinnuveitandinn væri. Vinnumarkaðurinn væri orðinn einsleitari en áður og sérlöggjöf 

á borð við lög um kjarasamninga opinberra starfsmanna væri tímaskekkja. Því væri 

rétt að afnema þau eða taka til gagngerrar endurskoðunar í samstarfi aðila.230 

Fjármálaráðuneytið tók að sumu leyti undir sjónarmiðið en taldi jafnframt nauðsynlegt 

að færa frumsamningsréttinn aftur frá stéttarfélögum til heildarsamtaka þeirra. 

Í lok árs 2002 ákvað Geir H. Haarde þáverandi fjármálaráðherra að skipa 

starfshóp helstu hagsmunaaðila til að endurmeta skipulag kjarasamninga opinberra 
                                                      
227

 Katrín Ólafsdóttir, „Does decentralization of wage bargaining affect the wage structure?“, birt í Rannsóknir í 
félagsvísindum VII. Viðskipta- og hagfræðideild, Ingjaldur Hannibalsson ritsj. (Reykjavík: Félagsvísindastofnun 
Háskóla Íslands, 2007). 
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 Gini-stuðullinn mælir í einni tölu milli 0 og 100 hvernig samanlagðar tekjur allra einstaklinga í launasafni 
dreifast. Stuðullinn væri 100 ef sami einstaklingurinn hefði allar tekjurnar en 0 ef allir hefðu jafnar tekjur . Vegna 
dagvinnulauna var stuðullinn 0,1338 árin 1994-1997 en 0,1766 2001-2004. Vegna heildarlauna var stuðullinn 
0,2850 á fyrra tímabili en 0,2864 á því síðara. 

229
 Katrín Ólafsdóttir, „Does decentralization of wage bargaining affect the wage structure?“. 

230
 Umsögn Bandalags háskólamanna um mál 225 á 125. löggjafarþingi. 
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starfsmanna. Hlutverk hópsins, sem fékk skammstöfunina SELKO (samstarf um 

endurskoðun á lögum um kjarasamninga opinberra starfsmenn), var í fyrsta lagi að 

fara yfir og meta kosti sem galla núverandi fyrirkomulags, í öðru lagi að kynna sér 

fyrirkomulag og viðhorf til sambærilegra mála í nágrannalöndum og í þriðja lagi að 

safna saman hugmyndum og koma með tillögur um framtíðarskipan 

kjarasamningsgerðar við starfsmenn ríkisins. Í hópnum voru fulltrúar 

fjármálaráðuneytis, launanefndar sveitarfélaga og bandalaga opinberra starfsmanna. 

Nefndin starfaði af krafti og ýmsar hugmyndir voru ræddar. Það liggur ekki mikið 

eftir af opinberum gögnum frá nefndinni, en viðmælendur hafa nefnt að samstarfið 

hafi gengið vel framan af og jákvæður hugur var í nefndarmönnum. Í viðtali við 

Halldóru Friðjónsdóttur, þáverandi formann BHM, kom fram að fleiri leikreglur hefðu 

verið ræddar en þær sem fram komu í kjarasamningslögunum og að gagnkvæmur vilji 

hefði verið til endurskoðunar án þess að neitt væri fastmælum bundið. Hvorugur aðili 

hefði sett sig gegn nauðsynlegum breytingum sem myndu leiða til þess að lög og 

samskiptareglur sem giltu um starfsmenn ríkisins væru sem einfaldastar og bestar.231 

Meðal atriða sem samhljómur var um var að fella úr gildi sérlög um kjarasamninga 

opinberra starfsmanna eða breyta þeim verulega. Meðal þess sem samkomulag var 

orðið um var að færa frumsamningsréttinn frá stéttarfélögum til heildarsamtaka. Slíkt 

fyrirkomulag er viðhaft víðast hvar í nágrannalöndum okkar og í raun þekkist hvergi að 

samningsréttinum sé dreift jafn víða og hér tíðkast.232 Þó svo að samningsrétturinn sé 

formlega hjá heildarsamtökum geta þau framselt réttinn að hluta eða í heild sinni til 

stéttarfélaga sem geta sjálf annast samningagerð vegna sérmála. 

Samstarf aðila í SELKO var í samræmi við ákvæði starfsmannalaga um að við 

endurskoðun laganna skyldi gefa heildarsamtökunum kost á að fylgjast með og fjalla 

um breytingarnar fyrir hönd félagsmanna sinna. Það kom fulltrúum opinberra 

starfsmanna því verulega á óvart þegar Geir H. Haarde fjármálaráðherra lagði fram 

stjórnarfrumvarp á Alþingi í nóvember 2003 um breytingar á starfsmannalögunum. 

Megintilgangur breytinganna var að auðvelda forstöðumönnum að afnema svokallaða 
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áminningarskyldu starfsmanna og auðvelda þannig forstöðumönnum ríkisstofnana að 

segja upp starfsfólki.233 Um leið og frumvarpið var lagt fram komu hörð viðbrögð frá 

hagsmunasamtökum opinberra starfsmanna og ljóst að þau myndu beita sér af alefli 

gegn þeim, enda litu þau á frumvarpið sem árás ríkisstjórnarinnar á grundvallarréttindi 

launafólks. Samtökin litu svo á að allar breytingar á starfsmannalögunum skyldu 

gerðar í fullu samráði við þau samanber 52. gr. starfsmannalaga og að slíkt samstarf 

væri þegar hafið í formi SELKO. Hér hafði fjármálaráðherra hins vegar farið fram án alls 

samráðs og við það yrði ekki unað af þeirra hálfu.234 Í ljósi þessa sögðu bandalögin sig 

frá SELKO samstarfinu og hefur það legið niðri allar götur síðan. Fyrir vikið varð ekkert 

af endurskoðun á lögum um kjarasamninga opinberra starfsmanna, hvorki að hluta né 

í heild.235 

9.9 Háskólamenn í samfloti 2004 

Árið 2004 gengu aðildarfélög BHM, utan eins, sameiginlega til viðræðna ásamt 

nokkrum háskólafélögum utan bandalaga. Niðurstaða viðræðnanna varð sú að félögin 

undirrituðu eitt samkomulag við fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs. Í því var samið um að 

félögin kæmu fram sem einn aðili við gerð stofnanasamninga og tekin var upp ein 

sameiginleg launatafla „samflotsfélaganna“ en rammataflan frá 1997 féll niður. 

Áður hafði hvert stéttarfélag haft sjálfstæða launatöflu og gert sjálfstæðan 

stofnanasamning við stofnanir ríkisins. Að sama skapi þurftu stofnanir að gera jafn 

marga stofnanasamninga og stéttarfélögin voru innan stofnunar. Í sumum tilvikum 

þurfti að hafa reiður á litlu færri samningum og launatöflum en starfsmenn 

stofnunarinnar voru. Þetta hafði verið umkvörtunarefni forstöðumanna í nokkurn 

tíma. Þó að launatöflur stéttarfélaganna hafi verið byggðar upp með sama hætti, það 

er þriggja ramma tafla (A, B og C rammi) með sjálfvirkum lífaldurshækkunum, þá voru 

fjárhæðir launaflokka mismunandi milli launatafla. Í samningunum 2004 var 

rammaskiptum launatöflum 22ja stéttarfélaga skipt út fyrir eina sameiginlega 

launatöflu félaganna með 18 launaflokkum og 8 álagsþrepum sem komu í stað 

lífaldursþrepa. Þannig var dregið úr sjálfvirkum launahækkunum. Samræming 
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launatöflunnar var lykill að því að félögin gátu sameinast um gerð stofnanasamnings á 

hverri stofnun. Skipuð var sameiginleg samstarfsnefnd aðildarfélaga BHM, sem 

tilnefndi þrjá talsmenn til viðræðna við jafn marga fulltrúa viðkomandi stofnunar. 

Hlutverk nefndarinnar var að annast gerð, endurskoðun og breytingar á 

stofnanasamningi auk þess að fjalla um ágreiningsmál sem upp kynnu að koma vegna 

framkvæmdar hans. Kæmist samstarfsnefndin ekki að niðurstöðu var hægt að vísa 

málinu til sex manna sáttanefndar sem skipuð var þremur fulltrúum BHM og þremur 

fulltrúum fjármálaráðherra. Markmið breytinganna var einnig að gera launasetningu 

sýnilegri og draga þar með úr óútskýrðum launamun kynjanna, auk þess að hækka 

laun svokallaðra kvennastétta sem fengu meiri hækkun en önnur félög. Jafnframt var 

ætlunin að bregðast við gagnrýni ráðuneyta og Ríkisendurskoðunar við óheftri 

launaþróun sem víða hafði verið.236 

Aðildarfélög BSRB voru ekki í samfloti sín á milli en sum þeirra sömdu um 

sambærilegar breytingar á launatöflu og BHM hafði gert, samanber Félag starfsmanna 

Stjórnarráðsins, Landssamband lögreglumanna og fleiri. Önnur aðildarfélög BSRB fóru 

úr rammaskiptri töflu en héldu sig við lífaldurstöflu. Þeirra stærst var SFR-stéttarfélag í 

almannaþjónustu. Aftur á móti héldu þau áfram að gera sjálfstæða stofnanasamninga. 

Það var sameiginlegt með nær öllum kjarasamningunum, óháð breytingu á 

launatöflu eða stofnanasamningsgerð, að í fyrsta sinn var samið um að veita tilteknu 

fjármagni til uppbyggingar og þróunar stofnanasamninga. Fyrir vikið komu umsamdar 

hækkanir kjarasamnings ekki allar fram í launatöflu heldur var hluti hækkunar útfærð 

innan stofnananna sjálfra með breytingum á stofnanasamningum. Með þessum hætti 

var fjölgað möguleikum stofnana til að umbuna starfsmönnum með forsendum sem 

hentuðu á hverjum stað og áherslur stofnana fengu aukið vægi. 

Samflot stéttarfélaganna studdi einnig markmið samninganefndar ríkisins um 

fækkun kjarasamninga þar sem í samningalotunni sem lauk að mestu árið 2005 gerði 

nefndin 42 kjarasamninga við 116 stéttarfélög, en á samningstímabilinu 2000-2004 
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gerði nefndin 77 samninga við 136 stéttarfélög.237 Til samanburðar voru gerðir um 140 

samningar við 175 mismunandi stéttarfélög árið 1996. 

9.10 Reynsla af stofnanasamningum 

Fyrirkomulag stofnanasamninga hefur almennt verið metið gott af þeim sem til þess 

þekkja. Viðmælendur höfundar voru sammála um að ekki væri áhugi á því að hverfa 

aftur til fyrra horfs þó að nauðsynlegt sé að lagfæra og breyta kerfinu. 

Forstöðumenn ríkisstofnana eru sama sinnis. Í könnun sem gerð var í samstarfi 

fjármálaráðuneytis og Stofnunar stjórnsýslufræða og stjórnmála við Háskóla Íslands 

sem gerð var árið 2006, voru forstöðumenn ríkisstofnana spurðir hversu vel núverandi 

fyrirkomulag hentaði stofnunum þeirra þar sem laun eru ákvörðuð með 

stofnanasamningum. 57% þeirra töldu það henta vel, 32% töldu það hvorki henta vel 

né illa og 11% töldu það henta illa. Það var nokkur munur á afstöðu forstöðumanna 

eftir stærð stofnana en einnig eftir flokkum þeirra. Þannig var meiri ánægja í þeim 

stofnunum þar sem hlutfall háskólamenntaðra sérfræðinga er hátt, svo sem skatta- og 

tollamál, í æðstu stjórnsýslu og menntastofnunum, en ánægjan er minni þar sem eru 

fjölmennir hópar sem sinna sambærilegum störfum, til dæmis stofnana á sviði félags- 

og lýðheilsumála og heilbrigðismála.238 

Sambærileg könnun hefur ekki verið gerð með formlegum hætti meðal 

fyrirsvarsmanna stéttarfélaga en viðmælendur höfundar voru sammála um að ekki 

væri almennur vilji til þess að hverfa frá núverandi fyrirkomulagi þó að lágværar raddir 

þess efnis heyrðust stöku sinnum. Því hefur verið fleygt að í raun hafi ekki reynt á 

fyrirkomulag stofnanasamninga nema í efnahagslegu góðæri. Fyrsta „alvöru“ prófið 

væri að kanna hvernig kerfið stenst í niðursveiflu eða kreppu. 

9.11 Kjara- og stofnanasamningar í bankakreppu 

Bankahrunið árið 2008 hefur eðlilega haft veruleg áhrif á kjaraviðræður í landinu og 

hefur haft síðan. Samninganefnd ríkisins undirritaði samkomulag við allflest 

stéttarfélög ríkisstarfsmanna fyrir sumarlok 2008. Svigrúm til launahækkana var mjög 

takmarkað og samningar ríkisins drógu dám af þeim sem þá höfðu verið gerðir á 

almennum vinnumarkaði. Samið var til tæplega eins árs og í megindráttum hækkuðu 
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mánaðarlaun samkvæmt launatöflum um 20.300 kr. Í fyrsta sinn í nokkuð langan tíma 

var samið um krónutöluhækkun mánaðarlauna í stað hlutfallslegrar hækkunar til þess 

að kostnaðaráhrif kjarasamninganna kæmu þeim lægst launuðustu betur. Í ljósi 

aðstæðna voru mörg stéttarfélög í samfloti undir hatti heildarsamtaka sinna. Það átti 

til dæmis við allflest aðildarfélög BSRB og BHM en það var ekki algilt. Vegna áherslu á 

lægri launin og samþjöppun launa gagnrýndu háskólamenn samningana fyrir að gera 

lítið úr vægi menntunar. Samt samþykktu 19 af 20 stéttarfélögum sem voru í 

samflotinu samninginn, eitt felldi hann í atkvæðagreiðslu en samdi á ný og 

Ljósmæðrafélag Íslands fór í verkfall án þess að undirrita samkomulag áður. Formaður 

BHM, Guðlaug Kristjánsdóttir, tók fram að þótt meirihluti hafi greitt atkvæði með 

samningum væri tæplega hægt að túlka það sem sátt við innihald þeirra. Nær væri að 

líta á niðurstöðuna sem skilning á efnahagsaðstæðum og með tilliti til þess að samið 

var til skamms tíma.239 

Óveðursskýin sem voru á lofti þegar ríkisstarfsmenn skrifuðu undir 

kjarasamninga sumarið 2008 höfðu breyst í óveður þegar þeir runnu út í mars 2009. 

Bankahrunið leiddi til þess að ríkisfjármál voru sett í uppnám og samningsstaða ríkisins 

við stéttarfélög starfsmanna sinna var mjög þröng. Ríkisstjórnin þurfti að grípa til 

aðhaldsaðgerða í ríkisfjármálum sem leiddu meðal annars til breytinga á 

stofnanaumhverfi og sameiningu ráðuneyta, endurmati verkefna og almennra 

aðhaldsaðgerða. Í ljósi þess hve laun eru stór hluti hefðbundins rekstrarkostnaðar var 

óhjákvæmilegt að litið yrði á þann þátt. Í skýrslu fjármálaráðherra um áætlun um 

jöfnuð í ríkisfjármálum 2009-2013 kom fram að launastefna ríkisins yrði 

óhjákvæmilega að taka mið af því að launakostnaðurinn yrði að lækka og að því yrði 

ekki náð nema annað hvort með breyttum launatekjum eða fækkun starfsfólks. 

Ríkisstjórnin setti fram aðhaldsmarkmið þar sem fram kom að við lækkun 

launakostnaðar skyldi leitast við að verja störf sem kostur er og að skerða ekki lægstu 

laun heldur fremur að breyta fyrirkomulagi sem hefði áhrif á laun þeirra sem hafa 

hærri laun. Ekki átti að ráða í störf sem losnuðu, spara skyldi kaup á sérfræðiþjónustu 

og nýta þekkingu og mannauð sem til staðar var. Þá voru gefin fyrirmæli um lækkun 
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ferðakostnaðar og öllum föstum aksturssamningum var sagt upp með miðlægum 

hætti.240 

Laun þjóðkjörinna, æðstu embættismanna ríkisins og forstöðumanna 

ríkisstofnana voru lækkuð um 5-15% samkvæmt bráðabirgðaákvæði við lög um 

kjararáð sem samþykkt voru í desember 2008.241 Hvað aðra starfsmenn ríkisins varðaði 

var í svokölluðum leiðarljósum ríkisstjórnarinnar um sparnað miðað við að hjá þeim 

sem höfðu heildarlaun umfram 400.000 kr. á mánuði skyldi fara yfir samsetningu 

heildarlauna og vinnufyrirkomulag með það að markmiði að laun þeirra sem mest 

bæru úr býtum lækkuðu hlutfallslega meira en þeirra sem lægri laun hefðu. Í 

leiðarljósunum birtust ekki miðlægar útfærslur um sparnaðarleiðir heldur hvar 

forstöðumönnum falið að leita leiða til að ná markmiðinu. Af tölum úr 

launavinnslukerfi fjársýslunnar má greina að forstöðumenn ríkisstofnana höfðu 

frumkvæði að því að draga saman starfsmannahald og launakostnað stofnana sinna 

strax á fyrstu mánuðum eftir bankahrun. Í samanburði á launakostnaði í október árin 

2008 og 2009 kom í ljós að á tímabilinu hafði störfum fækkað um tæplega 4% og 

yfirvinnustundum um rúman fjórðung en aðrir launaliðir lækkuðu um 2-11%. 

Launakostnaður ríkisins lækkaði að nafnvirði um 5% milli október 2008 og október 

2009.242 Í þessum aðstæðum gengu samninganefnd ríkisins og stéttarfélög 

ríkisstarfsmanna til samninga sumarið 2009. 

Aðilar vinnumarkaðarins, bæði á almennum og opinberum vinnumarkaði, 

undirrituðu stöðugleikasáttmála 25. júní 2009. Markmið hans var að stuðla að 

endurreisn efnahagslífsins og settu aðilar sér skilgreind markmið til að skapa skilyrði 

fyrir aukinni fjárfestingu, auknum hagvexti ásamt nýrri sókn í atvinnumálum og þannig 

leggja grunninn að bættum lífskjörum til framtíðar. Í sáttmálanum kom fram að 

samningsaðilar á opinberum vinnumarkaði myndu eins fljótt og auðið er ganga frá 

kjarasamningum sem byggðu á honum, en samhliða gerð sáttmálans undirrituðu 

samningsaðilar á almennum vinnumarkaði samkomulag um framlengingu 

kjarasamninga þeirra í millum til loka nóvember 2009. Stéttarfélög opinberra 
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starfsmanna höfðu lýst yfir áhyggjum af því ríkisstjórnin myndi grípa til einhliða 

aðgerða í launa- og kjaramálum þeirra. Skilyrði til þátttöku þeirra í samstarfinu var að 

ekki yrði gripið til lagasetningar eða annarra stjórnvaldsaðgerða sem hefðu bein áhrif á 

innihald kjarasamninga eða kollvarpa með öðrum hætti.243 Markmið í samningum 

ríkisaðila var nú að verja störf og tryggja lægst launuðu hópunum þær takmörkuðu 

kjarabætur sem mögulegar voru, í stað þess að semja um almennar launahækkanir og 

aukinn kaupmátt. 

Með undantekningum má lýsa meginniðurstöðum kjarasamninga 

ríkisstarfsmanna sem gerðir voru sumarið 2009 þannig að millitekjuhópar og þaðan af 

hærri sættu sig við engar miðlægar launahækkanir á meðan þeir sem lægstir voru 

fengu hækkun um allt að 20 þúsund krónur á 17 mánaða tímabili. Sum stéttarfélög og 

bandalög gáfu þögult samþykki sitt, til dæmis BHM og aðildarfélög þess sem kusu að 

vera samningslaus í stað þess að skrifa undir samkomulag sem leiddi ekki til 

launahækkana að neinu ráði. Nokkur stéttarfélög gerðu samkomulag sem tryggðu lítið 

annað en óbreytta launataxta í tæpa átján mánuði.244 Ávinningur þeirra síðarnefndu 

fólst fyrst og fremst í þeirri von að verja störf félagsmanna sinna og eiga samráð við 

ríkisstofnanir um útfærslur í niðurskurði og hagræðingu. Stuðningur þeirra við 

launahækkanir annarra var liður í því og stéttarfélögin sýndu samstöðu sín á milli um 

þessa leið. 
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10. Endurskoðunar er þörf  

Kjarasamningar sem gerðir voru sumarið 2009 giltu til nóvemberloka 2010. Stöðugleiki 

hafði ekki fengist í efnahagsmálin þegar þeir runnu út og samningsgerð á almennum 

vinnumarkaði dróst fram í maí 2011. Fyrir vikið voru samningar ríkisstarfsmanna einnig 

lausir lengur en áætlað var. Aðilar á almennum markaði sömdu til þriggja ára frá júní 

2011 til janúarloka 2014. Samið var um almenna hækkun launa sem var meiri á fyrsta 

ári samninganna og svo dró úr hækkunum eftir því sem leið á samningstímann. Þrátt 

fyrir að launahækkun væri almenn voru ýmis atriði í samningunum sem nýttust þeim 

lægst launuðu betur en þeim sem voru ofar í launastiganum.245 

Samninganefnd ríkisins og viðsemjendur hennar gengu frá samningum sín á milli 

á svipuðum nótum og þeir sem gerðir voru á almennum markaði. Ákvæði voru um 

almennar launahækkanir með sömu hlutfallshækkunum og voru á almennum markaði. 

Aðildarfélög BSRB gerðu nú sjálfstæða samninga í stað þess að vera í samfloti líkt og 

2008 og 2009, utan samkomulags um sameiginleg atriði er vörðuðu meðal annars 

endurhæfingarmál og mannauðsstefnu.246 Aftur á móti skrifuðu aðildarfélög BHM, 

utan eins, sameiginlega undir samkomulag við fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs, en þá 

voru liðin næstum því tvö ár frá því að síðast gildandi kjarasamningur þeirra rann út. 

Kjarasamningur háskólamanna árið 2011 var í megindráttum sambærilegur og aðrir 

samningar sem gerðir voru þetta ár. Samhliða þeim var undirrituð áætlun um úttekt á 

fyrirkomulagi launakerfis háskólamanna í ríkisþjónustu. Í texta samkomulagsins segir 

meðal annars: 
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Það er sameiginlegt markmið samningsaðila að skapa ríkisstofnunum aukna 
möguleika til að vera skilvirkir og eftirsóknarverðir vinnustaðir. Til þess að svo geti 
orðið þarf sú umgjörð sem kjarasamningar og launakerfi skapa að vera í sífelldri 
endurskoðun og þróun, þannig að umgjörðin sem slík takmarki ekki framgang 
starfsmanna í starfi.247 

Meðal atriða sem kveðið er á um að skoðuð verði eru laun, launadreifing og 

launaþróun ólíkra hópa háskólamanna, meðal annars með tilliti til þess sem greinir 

starfsmenn að, svo sem menntun, hæfni, starfsreynsla, stjórnun og árangur í starfi. 

Greint verði hvernig lögbundið hlutverk, verkefni og forsendur ákvörðunar fjárveitinga 

hjá stofnunum hafa áhrif á launamyndun. Loks verður gerður samanburður á störfum 

innan ríkisgeirans við sambærileg störf á hinum almenna vinnumarkaði þar sem því 

verður við komið.248 

Niðurstaða samstarfsins liggur ekki fyrir þegar þetta er ritað og að sögn 

viðmælenda höfundar er of snemmt að leggja mat á væntanlegar niðurstöður eða 

árangur. Þeir voru sammála um að það væri tímabært að skoða launakerfið upp á nýtt 

og hugsa upp nýjar aðferðir. Eitt og sama launakerfið hentar ekki öllum 

ríkisstarfsmönnum, sem eru tæplega 20 þúsund talsins og starfa innan tæplega 200 

stofnana. Vinnustaðir eru í raun fleiri þar sem starfsemi sumra stofnana er mjög 

fjölbreytt og sérhæfing starfsmanna ólík. Launakerfi þurfa að styðja við og vinna með 

starfinu sem sinnt er á hverjum stað. Það liggur því í hlutarins eðli að kerfið þarf að 

vera sveigjanlegra og hægt að aðlaga það betur að staðbundnum aðstæðum en nú er 

mögulegt. Launamyndunarkerfi geta líka tekið mið af þeim starfsmannahópum sem 

undir það falla, sem sumir eru áhættufælnir og vilja festa sem stærstan hluta 

heildarlauna. Þá eru aðrir hópar áhættusæknari og treysta meira á kraft og mátt 

einstaklingsins. Slíkir hópar geta notið sín betur innan launakerfis þar sem föst 

dagvinnulaun vega hlutfallslega minna í heildarlaunum en í staðinn eru viðbótarlaun 

hærri og þau mögulega tengd við frammistöðu einstaklings eða skipulagsheildar. 

Nú tæplega tíu árum eftir að heildarsamtök opinberra starfsmanna sögðu sig frá 

samstarfi um endurskoðun kjarasamninga opinberra starfsmanna í kjölfar frumvarps 

um afnám áminningarskyldunnar, eru líkur á að gluggi tækifæranna sé að opnast á ný. 
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11. Samhengi hlutanna 

Hér hefur í megindráttum verið rakin þróun launaákvarðana ríkisstarfsmanna. Þrátt 

fyrir afskekkta legu þessa smáskers nyrst í ballarhafi er að finna fyrirmyndir 

launakerfisins á hverjum tíma í öðrum Evrópulöndum. Líkt og víða annars staðar í 

stjórnkerfinu eru dönsk áhrif sterkust, hvaðan ýmsar réttarreglur giltu í lok 19. aldar 

og höfðu mikil áhrif á launalög og launasetningu langt fram eftir 20. öld. En breytingar 

verða sjaldnast af sjálfu sér né breytinganna vegna. Í léttum dúr er sagt að fá 

mannanna verk breytast jafn lítið og launakerfi ríkisstarfsmanna,249 en öllu gamni fylgir 

einnig nokkur alvara. 

Það er ástæða fyrir breytingum launakerfis ríkisstarfsmanna, en það er ekki víst 

að samningsaðilar hafi báðir haft sömu ástæður eða nálgast viðfangsefnið á sömu 

forsendum. Það þýðir þó ekki að hagsmunir þeirra hafi ekki legið saman að minnsta 

kosti nógu lengi til að breytingar náðu fram að ganga. Í þessum kafla verður tekið 

dæmi af þremur mikilvægum breytingum launakerfis ríkisstarfsmanna og þær 

skoðaðar í ljósi þriggja stefnustrauma. 

11.1 Stefnustraumar Kingdon 

Athyglisvert er að tengja sögu og þróun launaákvarðana ríkisstarfsmanna við 

ákvarðanatökukenningar John W. Kingdon um glugga tækifæranna (e. window of 

opportunity). Kenning hans byggir á þremur meginstraumum, sem eru straumar 

vandamála, pólitíkur og stefnu. Þegar straumarnir þrír, sem allir eru sjálfstæðir og 

óháðir hver öðrum, renna saman er gluggi tækifæranna opinn og tími hugmyndar er 

kominn (e. an idea‘s time has come). 

Kingdon veltir fyrir sér af hverju og hvernig hugmyndir koma upp á yfirborðið og 

til framkvæmda. Ákvarðanatökukenningar eru gagnlegar til að skýra orsakaþætti sem 

liggja að baki ákvörðunum og hefur kenningarrammi Kingdon meðal annars verið 
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notaður til að útskýra hvers vegna stefnumál hafa komist á dagskrá íslenskra 

stjórnvalda og leitt til breytinga. Má þar nefna nýskipun í ríkisrekstri.250 

11.1.1 Vandamálastraumurinn 

Fyrsti straumur Kingdon er vandamálastraumurinn (e. problem stream). Kingdon gerir 

greinarmun á „ástandi“ (e. condition) annars vegar og „vandamáli“ hins vegar og tekur 

fram að aðstæður verði fyrst að vandamáli þegar aðilar telja að eitthvað þurfi að gera 

til að breyta ástandinu.251 Innan vandamálastraumsins eru margir kraftar að verki, til 

dæmis skyndilegir atburðir eða áföll, reglubundnar upplýsingar og fleira. Það er 

hápólitískt ferli þegar aðstæður breytast í vandamál og kraftarnir sem þar búa að baki 

eru markaðir af þátttakendum, aðstæðum og upplýsingum. Starfsmenn 

stjórnsýslunnar geta orðið áskynja um tiltekið ástand verkefna í sínum daglegu 

störfum, til dæmis ef ferli eða áætlun gengur ekki sem skyldi, og þannig getur ástand 

orðið að vandamáli. En til þess að mál komist á dagskrá þarf að vera til staðar vilji til 

breytinga og þær þurfa að vera á færi þátttakenda. 

11.1.2 Stefnustraumurinn 

Næsti straumur Kingdon er stefnustraumur (e. policy stream). Í honum fjallar Kingdon 

um hvernig mál komast á dagskrá. Mörk stefnustraumsins og pólitíska straumsins 

(sem er fjallað um hér síðar) eru stundum mjög óskýr. Stefnustraumurinn fjallar um 

mótun stefnu, valkosta sem í boði eru og það landslag sem blasir við þegar gluggi 

tækifæranna opnast. Helstu þátttakendur innan stefnustraumsins eru sérfræðingar og 

hagsmunahópar, sem þekkja vel til tiltekins málaflokks. Stundum er 

sérfræðingasamfélagið sameinað sem mótar og heldur fram sameiginlegri afstöðu, en 

sundrun eða ósamheldni innan sérfræðingasamfélagsins getur leitt til óstöðugleika. 

Á milli og meðal sérfræðinga fljóta hugmyndir, mis merkilegar og vel ígrundaðar, 

en úr verður einhvers konar „hugmyndasúpa“ (e. policy primeval soup). Samkvæmt 

Kingdon verða lausnir ekki endilega til vegna ákveðinna vandamála, heldur er lausnin á 

sveimi í hugmyndasúpunni og bíður vandamáls sem hentar. 
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11.1.3 Pólitíski straumurinn 

Síðasti sjálfstæði straumur Kingdon er pólitíski straumurinn (e. political stream). Hér 

starfa stjórnmálamenn og hagsmunahópar, en valdajafnvægi og einstakir þátttakendur 

skipta einnig miklu máli. 

Þátttakendur í pólitíska straumnum telja sig skynja stemninguna í samfélaginu 

(e. national mood), en ekki aðeins hver hún er hverju sinni heldur einnig hvernig hún 

breytist. Dagskrárvaldið er mest innan pólitíska straumsins og hér eru mestar líkur á að 

gluggi tækifæranna (e. window of opportunity) opnist. Það má segja að hann opnist 

þegar upp kemur ástand eða vandamál sem hæfir lausn sem er þegar til en hefur ekki 

fundið sér stað. Sóknarfæri til breytinga geta einnig skapast þegar skipt er um 

persónur í leiknum, til dæmis ef nýr flokkur kemst til valda eða nýr áhrifamaður, svo 

sem ráðherra eða einhver nátengdur honum, kemur á sjónarsviðið. Þrýstingur frá 

hagsmunahópum getur einnig hrundið ferli af stað. 

11.1.4 Gluggi tækifæranna 

Straumarnir þrír eru sjálfstæðir og óháðir hver öðrum. Enginn einn straumanna ræður 

ferð og þeir eru allir mikilvægir, en áhrif þeirra eru mismikil og virkni ólík. Þannig er 

líklegra að mál komist á dagskrá ef það kemur upp í straumi pólitíkur og einnig að 

vandamál leiti þá lausnar sem þegar er til. 

Þegar straumarnir mætast umbreytist málefni í stefnu, það er eitthvert 

vandamál sem þarf að takast á við og finna viðeigandi lausn við því sem uppfyllir 

skilyrði sem áhrifamenn og hlutaðeigandi setja eða geta sætt sig við.252 Gluggi 

tækifæranna opnast sjaldan og hann er opinn í skamman tíma. Þess vegna er 

mikilvægt að sæta lagi og stökkva þegar færi gefst. Samkvæmt Kingdon opnast 

glugginn helst þegar breytingar verða innan pólitíska straumsins (til dæmis vegna 

nýrra þátttakenda eða ráðamanna, vegna breytinga á valdajafnvægi eða stemningin í 

samfélaginu breytist). Glugginn getur einnig opnast ef vandamál nær athygli 

ráðamanna eða aðilum nálægt þeim. 

Gluggi tækifæranna getur lokast jafn skyndilega og hann opnaðist. Að mati 

Kingdon eru ástæðurnar nokkrar, til dæmis ef þátttakendur meta að þeir hafi tekið á 
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vandanum, til dæmis með lagasetningu eða annars konar ákvörðun. Einnig getur 

vandamálið fjarað út og það geta orðið mannaskipti meðal lykilmanna. 

Gluggi tækifæranna getur einnig lokast ef þátttakendur ná ekki þeim árangri sem 

þeir ætluðu. Þá er líklegt að þeir meti stöðuna sem svo að þeir geti ekki réttlætt meiri 

tíma í málefnið og beina athygli sinni að öðrum málum. Glugginn lokast einnig ef engin 

varaáætlun er til staðar (e. no available alternative), því eins og fram kemur í kenningu 

Kingdon um stefnustrauminn þurfa hugmyndir að vera til umræðu í einhvern tíma, 

aðlagast og hornin sniðin af þeim. 

11.2 Takmörkuð skynsemi 

Kenningin um takmarkaða skynsemi (e. limited rationality) er kennd við James March. 

Almennt er því haldið fram að ákvarðanir séu byggðar á rökum og skynsemi, en 

kenning March segir að fólk geti ekki þekkt alla valkosti sem í boði eru og ekki séu allar 

afleiðingar ákvarðana þekktar eða hugsaðar í þaula. Þó svo að valkostir séu skoðaðir, 

þá eru þeir skoðaðir sjálfstætt en ekki samhliða hver öðrum. Menn beina sjónum 

sínum aðeins að sumum atriðum, jafnvel aðeins þeim sem eru metin æskileg, en 

önnur atriði fljóta framhjá. Tæmandi upplýsingar um afleiðingar og áhrif aðgerða er 

ekki leitað og þær upplýsingar sem til eru, eru ekki alltaf notaðar. Þannig að í stað þess 

að skoða og meta áhættu finna aðilar önnur viðmið sem leiða til þess að sú leið eða 

ákvörðun sem valin er, gengur upp í matinu. Þannig er sú leið farin sem er nægilega 

góð.253 

11.3 Kenningar Kingdon og þróun launaákvarðana ríkisstarfsmanna 

Vel er hægt að fella breytingar á fyrirkomulagi launaákvarðana ríkisstarfsmanna á 

Íslandi að kenningum Kingdon. Það kemur mjög oft fram að ríkisstarfsmenn og 

fulltrúar þeirra hafi verið langþreyttir á ástandi hvers tíma og oftar en ekki voru 

hugmyndir lengi á sveimi áður en þær komu til framkvæmda. 

11.3.1 Fyrstu samningalögin 

Þetta má til dæmis lesa úr þingskjölum og fréttaflutningi í aðdraganda setningar fyrstu 

heildstæðu launalaganna árið 1945. Í rúmlega tuttugu ár höfðu laun ríkisstarfsmanna 
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verið ákveðin með ákvörðunum sem voru teknar með sjálfstæðum hætti í hvert sinn 

án þess endilega að heildarsýnar væri gætt. Fyrir vikið voru verulegar flækjur í 

launakerfinu og erfitt að greina heildarmynstur í þeim tæplega 80 lagagreinum sem 

áttu við. Innbyrðis ósamræmis gætti í launum starfsmanna og óhætt er að segja að 

enginn hlutaðeigandi hafi verið sáttur við ástandið, hvorki löggjafinn, stjórnsýslan eða 

starfsmenn. En ástandið (e. condition) varð ekki að vandamáli (e. problem) fyrr en 

félög ríkisstarfsmanna stofnuðu með sér bandalag, samræmdu málflutning sinn og 

komu því fyrir á dagskrá Alþingis með því að fá fjóra þingmenn í lið með sér til að 

leggja fram frumvarp til launalaga. 

Undir hatti BSRB varð til nokkurs konar sérfræðingahópur sem hafði og gat aukið 

við þekkingu sína og heildarsýn launamála ríkisstarfsmanna. Með þessu varð þekking 

þeirra á málaflokknum meiri en löggjafinn og framkvæmdavaldið gat skapað sér vegna 

anna. Þetta kemur vel fram í greinargerðum frumvarpa og öðrum þingskjölum, þar 

sem þingmenn sögðust gjarna vilja kynna sér innsend erindi betur en ráðrúm gaf. Hér 

liggja vandamála- og stefnustraumarnir saman, en gluggi tækifæranna opnaðist þegar 

hagsmunasamtök ríkisstarfsmanna komu málinu á pólitíska dagskrá með því að koma 

því til leiðar að fjórir þingmenn lögðu fram frumvarp til launalaga. Í frumvarpinu fólst 

lausn á vandamáli sem var til staðar og því illa hægt að hunsa það. Þannig hrundi 

þrýstingur frá hagsmunahópi ferlinu af stað og endurskoðuð launalög tóku gildi. Lögin 

voru ekki gallalaus, en samanber kenningar James March um takmarkaða skynsemi þá 

voru þau nægilega góð til að báðir aðilar sættu sig við þau. 

11.3.2 Sjálfstæður samningsréttur háskólamanna 

Svipaða sögu má segja um viðurkenningu á sjálfstæðri aðild háskólamanna að 

launaákvörðunum í byrjun 8. áratugsins. Milli Bandalags háskólamanna og BSRB hafði 

verið ósætti um nokkra hríð. Háskólamenn stofnuðu eigin hagsmunasamtök á 

grundvelli sérstöðu sinnar, sem þeir töldu að fengju ekki nægilegan skilning né 

stuðning innan svo stórrar hreyfingar sem BSRB var. Ósamheldni innan hóps 

ríkisstarfsmanna skapaði óstöðugleika í kerfinu. Þrátt fyrir óánægju háskólamanna og 

sundrung milli ríkisstarfsmanna varð ástandið ekki að vandamáli fyrr en með 

hópuppsögnum kennara og lækna. Þau mál voru þó leyst með sértækum hætti í stað 
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þess að horfa á heildarmyndina. En með þessum tilburðum náði hagsmunahópurinn 

háskólamenn athygli ráðamanna og fyrir vikið átti BHM fulltrúa í nefnd sem Magnús 

Jónsson fjármálaráðherra skipað árið 1971 til að endurskoða kjarasamningslögin. 

Pólitíska valdið setti málið þannig á dagskrá þegar straumar vandamála og pólitíkur 

lágu saman. En stefnustraumurinn virðist aðeins hafa verið hálfvolgur, ef svo má að 

orði komast, því sjálfstæður samningsréttur skilaði háskólamönnum ekki þeim árangri 

sem þeir væntu í næstu kjaraviðræðum. Markmið háskólamanna var fyrst og fremst að 

fá sjálfstæðan samningsrétt gagnvart ríkinu og að skilja sig frá hinu stóra bandalagi, 

hvers áherslur í launamálum samræmdust ekki hagsmunum háskólamanna. En kröfu 

þeirra um sjálfstæðan samningsrétt fylgdi ekki tillaga að öðru launaákvarðanakerfi eða 

samningsmódeli. Það er, bandalagið lagði ekki fram nýja lausn á gömlum vanda 

samanber kenningu Kingdon um að lausnir geti verið á sveimi í hugmyndasúpu og 

beðið vandamáls sem hentar. Fyrir vikið var eini raunverulegi munurinn á stöðu 

háskólamanna fyrir og eftir lagabreytinguna 1973 sá að bandalagið samdi sjálfstætt en 

innan sama launakerfis og áður. Markmið háskólamanna um bætt launakjör í 

samræmi við menntun þeirra og stöðu náðust því ekki. Það kom enda á daginn að 

óánægja háskólamanna var síst minni eftir að þeir öðluðust sjálfstæðan samningsrétt 

en áður. 

11.3.3 Kjarasamningslögin 1986 

Þegar farið er í gegnum aðdraganda að lagabreytingunni 1986 með sambærilegum 

hætti kemur svipað ferli í ljós, það er að straumarnir þrír lágu ekki nægilega vel saman. 

Í viðtali sem höfundur tók kom fram að í kjölfar allsherjarverkfalls BSRB árið 1984 

hefðu fulltrúar ríkisins gefið samtökum ríkisstarfsmanna óformlegt loforð um að 

kjarasamningslögin yrðu endurskoðuð. Það var mat fulltrúa ríkisins að þáverandi 

verkfallsheimild væri of umfangsmikil, að því marki að ef til verkfalls kom var um 

allsherjarverkfall að ræða. Þrátt fyrir að aðdragandi verkfalls væri langur og 

atkvæðagreiðslan þung í vöfum, þá var ekkert annað í boði en allsherjarverkfall og 

starfsemi ríkisins svo gott sem lömuð. Slíku ástandi mætti forða með því að brjóta 

hópinn upp, því í samfloti varð lausn hjá einu stéttarfélagi stundum að vandamáli hjá 

öðru. Búast mátti við því að kröfur viðsemjenda yrðu markvissari eftir því sem 

viðsemjendur yrðu fleiri og því væri ráðlegra að dreifa samningsréttinum. Þótt til 
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verkfalls kæmi þá væru minni líkur á að starfsemi ríkisins í heild lamaðist, heldur 

myndi það takmarkast við vinnustaði þeirra sem í vinnudeilu stæðu. Þá þótti einnig 

ósanngjarnt að aðeins hluti ríkisstarfsmanna hefði verkfallsheimild. Frá þessu 

sjónarhorni komst samningamálið aftur á dagskrá, því að sérfræðingar í stjórnkerfinu 

sáu í því lausn á vandamáli en ekki af því að bandalögin náðu eyrum ráðamanna. 

Ríkisstjórnin tók undir sjónarmið samningamanna sinna og greindi með sama hætti að 

endurskoðun laganna og útvíkkun verkfallsheimildar var óumflýjanleg. 

Umkvartanir ríkisstarfsmanna breyttust lítið í kjölfar samningalaganna sem 

samþykkt voru árið 1986. Þó svo að launakjör einstakra hópa hafi lagast, þá breyttu 

lögin litlu hvað almennt launastig þeirra varðar. En markmið stjórnvalda um að 

takmarka umfang og skaða verkfalla náðist, því þótt háskólamenn hafi farið í langt og 

strangt verkfall árið 1989 þá voru þátttakendur ekki nema rúmlega tvö þúsund í 

samanburði við tólf þúsund árið 1984.254 

11.3.4 Ríkisvaldið bregst við áreiti 

Það sem er sameiginlegt í ofangreindum tilvikum er að þau vandamál sem leyst voru 

hverju sinni höfðu viðgengist um langa hríð og að breytingin var metin óumflýjanleg af 

ríkisins hálfu. Það sama má segja um flestar aðrar meiriháttar breytingar á 

kjaraumhverfi ríkisstarfsmanna. Þá hefur frumkvæði að breytingu 

launaákvarðanakerfisins nánast aldrei komið frá ríkinu. 

Launalögin 1945 komu í stað tæplega 80 sjálfstæðra lagabálka. Innbyrðis 

ósamræmi í launasetningu var talsvert og yfirsýn launamála lítil. En þó að stjórnkerfið 

hafi verið að sligast undan því að greiða úr daglegum flækjum launamála 

ríkisstarfsmanna, kom frumkvæði að endurskoðun kerfisins ekki frá ríkinu fyrr en að 

það var að hruni komið. Sjálfstæður samningsréttur háskólamanna var ekki 

viðurkenndur fyrr en 1973 eftir að í óefni stefndi í starfsemi ríkisins vegna 

hópuppsagna þeirra, þrátt fyrir ítrekaðar og rökstuddar umkvartanir þeirra um 

launakjör sín um langa hríð. Sömu sögu má segja um verkfallsrétt BSRB árið 1976. Þá 

var löggjafinn í raun að stofnanabinda átök sem átt höfðu sér stað í öðrum myndum 

en verkföllum, til dæmis í formi hópuppsagna, yfirvinnubanns eða álíka. 
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 Landshagir 2011 (Reykjavík: Hagstofa Íslands, 2011). 
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Það á einnig við um breytt launakerfi 1996 þó aðdragandi þess hafi verið annar. 

Launakerfið var að hruni komið og í raun um tvöfalt launakerfi ríkisins að ræða. Hjá því 

var ekki komist að endurskoða áratuga gamalt launakerfi frá grunni. Það sem gerir 

breytingarnar 1996 frábrugðnar er að frumkvæði þeirra kom frá ríkinu en ekki 

stéttarfélögum. En tæplega er hægt að halda því fram að um sjálfstæða ákvörðun í 

launamálum ríkisstarfsmanna hafi verið að ræða, þar sem breytingin var hluti af 

hugmyndafræði nýskipunar í ríkisrekstri. Þannig var breytingin liður í markmiðum 

ríkisstjórnarinnar um innleiðingu nýrra starfshátta sem einkenndust af meiri 

valddreifingu samfara aukinni ábyrgð stjórnenda og auknum sveigjanleika í ríkisrekstri. 

Með öðrum orðum hefur launaákvarðanakerfi ríkisins ekki verið breytt nema 

það hafi verið óumflýjanlegt. 
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12. Áskoranir ríkisins sem vinnuveitanda 

Þegar nýtt launakerfi ríkisstarfsmanna var smíðað og tekið í gagnið um miðjan 10. 

áratuginn var um skilgetið afkvæmi nýskipunar í ríkisrekstri að ræða. Markmið 

ríkisstjórnarinnar var að taka upp stjórnunaraðferðir einkamarkaðar í ríkisrekstri og 

færa ákvörðunarvald nær vettvangi en áður. Ekki skyldi lengur líta á starfsmenn sem 

kostnað sem halda skyldi í lágmarki heldur sem verðmæti. Dreifstýring skyldi koma í 

stað miðstýringar. 

Samningsaðilar voru sammála um að vandamál væri til staðar sem þyrfti að 

leysa, en skoðun þeirra á úrlausnarefninu var ólík. Annars vegar töldu stéttarfélögin að 

hækka þyrfti laun til samræmis við sambærilegar stéttir á almennum vinnumarkaði. 

Hins vegar vildi ríkið innleiða nútímalegri stjórnunarhætti og færa forstöðumönnum 

aukið umboð og vald til athafna. Ríkið sýndi þó kröfum stéttarfélaganna um svokallaða 

launaleiðréttingu skilning upp að vissu marki, að minnsta kosti óopinberlega. 

Um svipað leyti var einnig viðurkennt að gamla launakerfið væri að hruni komið, 

samanber ummæli viðmælenda höfundar sem einnig voru staðfest í skýrslu 

Ríkisendurskoðunar um endurskoðun ríkisreiknings 1992. Það var því ekkert til 

fyrirstöðu að ráðast í heildarendurskoðun á úreltu launakerfi. Spurningin var því ekki 

hvort, heldur hvernig nýtt launakerfi yrði hannað.255 

En þó svo að enn sé oft vísað til núverandi launakerfis sem „nýja launakerfisins“ 

er það orðið 15 ára gamalt og þrátt fyrir meiri ánægju en minni er það ekki gallalaust. 

Þá er heldur ekki hægt að líta fram hjá því að frá 1997 hefur efnahagslífið tekið 

talsverðum breytingum og tækifæri einstaklinga á vinnumarkaði fjölgað til  muna, 

einkum háskólamenntaðra. Frá 1997 hefur háskólamenntuðum á vinnumarkaði fjölgað 
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 Um fyrirmyndir kerfisins hefur þegar verið fjallað í kafla 9.3. og um reynsluna af því í kafla 9.10. 
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úr 19.800 í 50.800 og nú er um þriðji hver starfandi á vinnumarkaði með háskólapróf, í 

samanburði við tæp 14% árið 1996.256 

 
Mynd 12.1 Fjöldi starfandi eftir menntun. 
Heimild: Hagstofa Íslands. 

Menntunarstig ríkisstarfsmanna hefur lengi verið hærra en á almennum vinnumarkaði 

en engu að síður hefur þeim fjölgað hlutfallslega hjá ríkinu líka. Til samanburðar var 

hlutfall háskólamenntaðra 43% árið 1998257 en er nú um 55%.258 

Breyttur vinnumarkaður hefur styrkt stöðu háskólamanna meðal 

ríkisstarfsmanna og gagnvart ríkinu. Sem dæmi má nefna að á tímabili var aukið 

launaskrið meðal náttúrufræðinga hjá ríkinu rakið beint til tilkomu DeCode.259 

En hefðbundin launakerfi ríkisstarfsmanna, þar sem mest áhersla er lögð 

innbyrðis samræmi og jöfnuð, henta háskólamönnum ekki endilega vel. Launakerfið 

sem nú er við lýði á Íslandi og víðar erlendis á rætur sínar að rekja til þess tíma að litið 

var á skipulagsheildir sem vélrænar og starfsfólk þess sem kostnað sem halda þyrfti í 
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 Hagstofa Íslands. 
257

 Ómar H. Kristmundsson, ritsj. Starfsumhverfi ríkisstarfsmanna við aldahvörf (Reykjavík: Fjármálaráðuneytið, 
1999). 

258
 „Ríkið - stærsti þekkingarvinnustaður á landinu“, Fjármálaráðuneytið, 
www.starfatorg.is/rikid_sem_vinnuveitandi/. 

259
 Páll Halldórsson. Viðtal höfundar, 30. mars 2012. 
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lágmarki. Það er í mótsögn við nútímaleg sjónarmið þar sem áhersla er lögð á stofnanir 

ríkisins séu þekkingarvinnustaðir sem byggja á öflugum mannauði.260 Fyrir vikið spilar 

framboð og eftirspurn stærra hlutverk en áður því þrátt fyrir fjölgun 

háskólamenntaðra á undanförnum árum er framboð þeirra gjarnan minna en 

eftirspurnin, sem aftur leiðir til þess að þeir eru í betri stöðu til að krefjast hærri launa. 

Þetta er áskorun sem íslenska ríkið deilir með fjölmörgum ríkjum OECD. Í skýrslu 

stofnunarinnar um framtíðaráskoranir ríkisins sem vinnuveitanda segir meðal annars 

að opinberir vinnuveitendur þurfi að leggja áherslu á samkeppnishæfni sína. Það sé 

ekki nóg að vera „vinnuveitandi til fyrirmyndar“, sem leggur áherslu á jafnrétti, býður 

upp á sveigjanlegan vinnutíma, hlutastörf og fleira í þeim anda. Nú er orðið 

nauðsynlegt að huga að almennri samkeppnishæfni ríkisins til að hægt sé að ráða og 

halda í hæft og vel menntað starfsfólk til að sinna þeim verkefnum sem ríkinu ber að 

sinna. Innan OECD er talið að eftirfarandi atriði hafi mest áhrif á samkeppnishæfni ríkis 

sem vinnuveitanda: 

- Ímynd ríkisins sem vinnuveitanda er ekki jákvæð, skýr eða hvetjandi. 

- Framgangur í starfi er takmarkaður og starfsaldur skiptir meiru máli en hæfni. 

- Það er lítil hefð fyrir því að umbuna einstökum starfsmönnum fyrir árangur. 

- Opinber vinnumarkaður nær ekki að tengja sig nemendum eða 

útskriftarárgöngum með sama hætti og einkafyrirtæki. 

- Breytt viðhorf starfsmanna gagnvart vinnu. 

- Starfsferill er ekki jafn skýr í upphafi starfsævinnar og áður 

- Starfsþróun skiptir sífellt meira máli.261 

Síðustu þrjú atriðin varða viðhorfsbreytingar starfsmanna sem ríkið þarf að aðlaga sig 

að. En hér er ekki aðeins um alþjóðleg viðfangsefni að ræða sem ekki skipta máli, því 

allt ofangreint á við hérlendis. Meðalaldur ríkisstarfsmanna hefur hækkað um 5,5 ár 

frá 2001 og er nú tæplega 48 ár. Til samanburðar hefur meðalaldur starfsmanna á 

almennum markaði hækkað um eitt ár frá 2003 og er nú um tæplega 41 ár.262 Þá er 
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 Current trends in the compensation of public employees. 
261

 D. S. Shim, „Recent human resources developments in OECD member countries“, Public Personnel 
Management 30. árg., 3. tbl. (2001). 

262
 Mannauðsmál ríkisins 2: Stefna stjórnvalda og staða mannauðsmála ríkisins  (Reykjavík: Ríkisendurskoðun, 
2011). 
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nýliðun í mörgum stéttarfélögum háskólamanna sem hafa félagsmenn bæði á 

almennum og opinberum markaði meiri á þeim almenna, sem bendir til að ríkið nái 

ekki að laða til sín ungt og vel menntað fólk.263 

Fjármálaráðuneytið sem er í fyrirsvari fyrir ríkið sem vinnuveitandi hefur brugðist 

við með ýmsum hætti, til dæmis með því að fara í greiningarvinnu á núverandi launa-

myndunarkerfi í samstarfi við háskólamenn með tilliti til endurskoðunar þess, huga að 

ráðningarferlum og leggja meiri áherslu á starfsþróun starfsmanna.264 Ráðuneytið og 

samtök starfsmanna hafa í gegnum árin átt í farsælu samstarfi um margt tengt 

starfsumhverfi ríkisins sem snertir aðra þætti en laun. Þar má nefna starfsmennta- og 

starfsþróunarsjóði, SELKO samstarfið og fleira. Ef til vill er það í anda þess að 

hagsmunir beggja eru, þegar öllu er á botninn hvolft, sameiginlegir. Um það voru allir 

viðmælendur mínir sammála. 

En hafa þarf í huga að stéttarfélög eru hagsmunasamtök og forsendur þeirra í 

mótun starfsumhverfis skjólstæðinga sinna eru ólíkar áherslum vinnuveitenda. Sagan 

sýnir, bæði hérlendis og erlendis, að stéttarfélög leggja meiri áherslu á starfsöryggi og 

innbyrðis réttlæti í launasetningu en viðsemjandi sinn. Í skýrslu OECD er bent á fjögur 

atriði þar sem helst greinir á milli opinberra vinnuveitenda og stéttarfélaga. 

- Í fyrsta lagi er erfiðleikum bundið að endurspegla þróun markaðslauna 

fámennari hópa á almennum markaði yfir í miðlægar launahækkanir 

kjarasamnings. Miðlægar hækkanir eru yfirleitt þær sömu eða svipaðar fyrir 

heildarmengið, sem er jákvætt fyrir stéttarfélög sem heild en er ekki heppileg 

leið til að bregðast við launaþróun fámennari hópa. 

- Í öðru lagi er bent á að virkari félagsmenn innan stéttarfélaga eru gjarnan þeir 

sem eru búnir að vera lengi í starfi. Vísbendingar eru um að yngri kynslóðir sem 

eru að hefja störf á vinnumarkaði leggi ekki jafn mikla áherslu á réttindakerfi og 

þeir sem eldri eru. Fyrir vikið verða starfsaðstæður ekki eins aðlaðandi fyrir 

yngri aldurshópa. 
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 Páll Halldórsson. 
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 Samkomulag fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs og 19 aðildarfélaga Bandalags háskólamanna, dags. 6. júní 2011; 
Gunnar Björnsson. 
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- Í þriðja lagi gilda samningar við stéttarfélög yfirleitt til langs tíma og þar til um 

annað er samið. Fyrir vikið er erfitt að bregðast við utanaðkomandi 

breytingum. Þetta er mikilvægt eftir því sem sveigjanleiki og geta til skjótra 

viðbragða verður mikilvægari. Það er ólíklegt að fulltrúar stéttarfélaga geti eða 

vilji sannfæra félagsmenn sína um auknar heimildir til uppsagna eða lakari 

réttindi. 

- Í fjórða og síðasta lagi virðist lítill vilji meðal stéttarfélaga að innleiða 

árangurstengingu launa eða að framselja samningsréttinn enn lengra, þannig 

að starfsmenn sjái sjálfir um að semja um laun sín.265 

Á það er einnig bent að með því að gera stéttarfélög að viðsemjanda verða boðskipti 

lengri á milli vinnustaðar og starfsmanna, en samkvæmt aðferðafræði 

breytingastjórnunar skipta upplýsingar um fyrirhugaðar breytingar meira máli en þær 

sem þegar hafa komið til framkvæmda.266 

Hérlendis hefur, auk skilyrða samkvæmt lögum, skapast hefð fyrir samráði við 

heildarsamtök ríkisstarfsmanna um breytingar á lögum og reglum sem þau varða. Þá 

má ekki gleyma að sá veit gleggst hvar skóinn kreppir er hefir hann á fætinum. Það er 

því ólíklegt annað en að mögulegar breytingar á launaákvarðanakerfi ríkisins verði 

gerðar í samstarfi við þau. Í því samhengi má nefna að fjórða atriðið, sem er nefnt hér 

að ofan, á ef til vill ekki jafn vel við hérlendis og í mörgum öðrum OECD ríkjum. 

Undanfarin misseri hafa ýmis stéttarfélög ríkisstarfsmanna lagt meiri áherslu á 

aðstoða félagsmenn, þannig að í stað þess að ganga frá fullnaðarsamkomulagi um 

ýmis smáatriði í launasetningu veiti þau félagsmönnum sínum upplýsingar um 

einhvers konar markaðslaun með svipuðum hætti og VR hefur gert um langt árabil 

með launakönnunum sínum. Þetta kom til dæmis fram í erindi Elsu B. Friðfinnsdóttur, 

formanni Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga og þáverandi varaformanni BHM, á fundi 

Félags forstöðumanna ríkisstofnana um hlutverk stéttarfélaga í ljósi auknu sjálfstæðis 

ríkisstofnana.267 Þar endurspeglaðist sjónarmið fleiri stéttarfélaga sem leggja sífellt 

meiri áherslu á þjónustu við félagsmenn sína og hjálp til sjálfshjálpar. Vísaði Elsa meðal 
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266

 Sama heimild. 
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 Elsa B. Friðfinnsdóttir, „Stéttarfélög á leið frá ákvörðun til aðstoðar.“ (Erindi á morgunverðarfundi Félags 
forstöðumanna ríkisstofnana, 9. nóvember 2005). 
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annars til svokallaðra einstaklingssamninga sem gerður eru í Svíþjóð. Þar er samið um 

sameiginleg réttindamál miðlægt en í kjarasamningi er hvorki að finna launatöflu líkt 

og hér tíðkast né ákvæði um lágmarkslaun. Launaákvörðun fer fram í samtali 

starfsmanns og yfirmanns þar sem báðir aðilar hafa sér til stuðnings viðmiðanir um 

mat á einstökum þáttum í launasetningu ólíkra starfa.268 Þetta er um margt líkt 

markaðslaunakerfi VR á almennum markaði. 

En þó svo að fleiri stéttarfélög hafi kastað fram hugmyndum af svipuðum toga þá 

eru líka uppi íhaldssamari sjónarmið meðal þeirra um áframhaldandi virka þátttöku 

stéttarfélaga í launasetningu félagsmanna. Þannig kom fram í máli Ögmundar 

Jónassonar, þáverandi formanns BSRB, á sömu ráðstefnu að á vettvangi 

heildarsamtaka verði samið um almennar launabreytingar með tilliti til 

verðlagsþróunar og aðstæðna í efnahagslífinu almennt en á vegum einstakra 

stéttarfélaga verði samið við stofnanir og samningar lagaðir að sértækum 

aðstæðum.269 

Sjónarmið stéttarfélaga um framtíðarfyrirkomulag samningamála hjá ríkinu eru á 

milli ofangreindra póla og í sífelldri þróun. Líklegt er að þau þurfi að skerpa á 

skoðunum sínum áður en langt um líður. 
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 Ögmundur Jónasson, Erindi á morgunverðarfundi Félags forstöðumanna ríkisstofnana 9. nóvember 2005.  
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13. Niðurstöður og lokaorð 

Hér hefur verið skráð saga launaákvarðanakerfis íslenskra ríkisstarfsmanna, frá þeim 

tíma að laun fámennrar embættisstéttar voru ákveðin með dönskum lögum fram til 

okkar tíma að á launaskrá ríkisins eru 20 þúsund starfsmenn á tæplega 200 

stofnunum. Tilgangur þessa verkefnis var að skrásetja söguna auk þess að kanna 

ástæður fyrir því hvers vegna þróunin hefur verið með þeim hætti sem raun varð. Þá 

var ætlunin að rannsaka hvort þau markmið sem lagt var upp með í hvert sinn hafi 

náðst. 

Í byrjun 20. aldar ákvarðaði Alþingi laun embættismanna og annarra 

ríkisstarfsmanna. Eftir því sem fjölgaði í starfsliði ríkisins og rekstur þess varð flóknari 

varð verkefnið of umfangsmikið fyrir þingnefndir sem höfðu næg verkefni fyrir. 

Niðurstaðan var að yfirsýn var takmörkuð og innbyrðis samræmi launaröðunar minna 

en ákjósanlegt var. Þess vegna stofnuðu starfsmannafélög ríkisstarfsmanna með sér 

bandalag árið 1942 með það markmið að berjast fyrir breyttu fyrirkomulagi. Innan 

vébanda bandalags kröfðust ríkisstarfsmenn réttar til að semja um laun sín í stað þess 

að hlíta lagaboði. 

Þremur árum síðar voru fyrstu heildstæðu lögin um laun starfsmanna ríkisins 

samþykkt. Samningsrétturinn fékkst ekki þá en staða BSRB sem fyrirsvarsaðili 

ríkisstarfsmanna var viðurkenndur þar sem skylt var að hafa samráð við bandalagið 

vegna breytinga á lögunum svo og vegna ýmissa smærri mála ríkisstarfsmönnum 

viðkomandi. En ýmislegt í sögunni bendir til þess að það hafi ekki aðeins verið BSRB 

vegna að lögin voru sett, heldur frekar að stjórnkerfið hafi ekki lengur getað búið við 

þá óreiðu sem skapast hafði í launamálum þess. Þrátt fyrir þetta átti tilvist BSRB stóran 

þátt í því að koma málinu af stað og án bandalagsins er óvíst hvenær heildstæð lög 

hefðu verið sett. 

Þetta sjónarmið dregur ekki úr sögulegu mikilvægi BSRB, því bandalagið hélt 

stefnumálum sínum til streitu og meðal annars fyrir tilstilli þess þróaðist 
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launaumhverfið miklu nær upphaflegum markmiðum bandalagsins. Það kemur til 

dæmis fram í umræðum á Alþingi um svo gott sem öll launa- eða samningalög 

ríkisstarfsmanna, að þingmenn töldu undantekningalítið að viðkomandi frumvörp 

hefðu komið seint fram og að lítill tími gæfist til umfjöllunar um þau. Því næst tóku 

þeir fram að það kæmi tæplega að sök, enda væri frumvarpið niðurstaða samstarfs 

fjármálaráðuneytisins og samtaka starfsmanna. Fyrir vikið væri ekki við hæfi að 

löggjafinn skipti sér mikið af innihaldi þess. 

Þegar farið er yfir áherslur og kröfur ríkisstarfsmanna í launamálum kemur í ljós 

að lengst framan af 20. öld eru þær fyrst og fremst samanburðarkröfur. Kröfurnar 

snúa að sömu launum fyrir jafnverðmæt störf og að launaþróun ríkisstarfsmanna sé 

ekki minni en launaþróun á almennum markaði. Þessu takmarki hafa ríkisstarfsmenn 

líklega aldrei náð. 

Hér er lögð áhersla á orðið líklega. Þótt hægt sé að finna sambærilega starfshópa 

hjá ríkinu og á almennum vinnumarkaði og leggja því næst mat á launamun þeirra, þá 

þarf einnig að taka tillit til ólíkra réttinda. Það flækir samanburðinn að lífeyriskerfi 

vinnumarkaðanna eru ólík og starfsöryggi ríkisstarfsmanna hefur verið meira. Ýmislegt 

fleira í starfsumhverfinu er ólíkt, svo sem réttur til launa í veikindum og orlof sem oft 

er meira hjá ríkinu en á almennum markaði. Samningsaðilar hafa aldrei náð 

sameiginlegri niðurstöðu í mælingu á launamuni milli markaða þrátt fyrir fjölmargar 

vandaðar athuganir, bæði sameiginlegar og að frumkvæði stéttarfélaga. 

Þá hafa samtök ríkisstarfsmanna verið treg til að viðurkenna að ríkið getur ekki 

verið launaleiðandi á vinnumarkaði, heldur er því nauðsynlegt að fylgja fordæmi 

verðmætaskapandi útflutningsgreina.270 Fyrir vikið hefur samninganefnd ríkisins 

stundum fengið það orð á sig að hún sé umboðslaus eða reyni að tefja samningagerð. 

En ef skilningur aðila á leikreglum er ekki sameiginlegur er við því að búast að 

dýrmætur tími fari í karp um hluti sem ekki er hægt að hafa áhrif á. Slíkar aðstæður 

eru ekki vænlegar til árangurs. 

Viðmið í samanburðinum hafa þó breyst. Árið 1967 komst Emil Jónsson, 

þáverandi formaður Alþýðuflokksins, svo að orði um breytt starfsumhverfi ríkisins: 
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 Gunnar Björnsson. 
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Sú var tíðin að þeir sem völdust til starfa hjá „hinu opinbera“, eins og það var 
kallað, voru taldir lukkunnar pamfílar. Þeir höfðu örugga fasta atvinnu og svo 
fengu þeir eftirlaun þegar þeir létu af störfum. Þannig leit almenningur á þetta, og 
þetta var á þeim tíma ekki óeðlileg skoðun, þegar atvinnuleysi var landlægt um 
lengri og skemmri tíma, og ellilaun sem því nafni var gefandi, voru ekki til.271 

Þótt 45 ár séu liðin frá því að þessi lýsing birtist hefur viðhorf gagnvart starfsumhverfi 

ríkisstarfsmanna breyst minna en Emil taldi á sínum tíma. Lægri laun ríkisstarfsmanna 

miðað við sambærilega hópa á almennum markaði hafa löngum verið rökstudd með 

betri réttindum þeirra fyrrnefndu en vísbendingar eru um að munur milli 

vinnumarkaða sé talsvert minni en áður hefur verið talið. Það hefur áhrif að 

háskólamenntuðum á vinnumarkaði hefur fjölgað hlutfallslega miklu meira en öðrum 

og á það einkum við á almennum vinnumarkaði. Atvinnutækifærum hefur fjölgað 

samhliða fjölbreyttara hagkerfi. Þá hefur réttarstaða milli markaða líka jafnast. Nýlega 

hefur verið bent á að minna munar á lífeyrisréttindum ríkisstarfsmanna en hingað til 

hefur verið talið. Samkvæmt athugun sem Benedikt Jóhannesson vann fyrir BHM, 

BSRB og KÍ leiða tekjujafnandi áhrif greiðslna frá Tryggingastofnun ríkisins til þess að 

munur á ráðstöfunartekjum einstaklinga er mun minni en munur á lífeyrisréttindum 

gefur til kynna. Lífeyrisgreiðslur frá almennum lífeyrissjóði, sem eru um 23% lægri en 

greiðslur frá A-deild Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins (LSR), gefa ráðstöfunartekjur 

sem eru aðeins um 5-10% minni vegna þess að greiðslur úr almannatryggingakerfinu 

skerðast minna en þeirra sem fá lífeyri frá LSR.272 

Munur á starfsumhverfi vinnumarkaða hefur því minnkað frá því að 

launaumgjörð ríkisstarfsmanna var síðast endurskoðuð í heild sinni. 

Þegar farið er yfir þróun launaákvarðana ríkisstarfsmanna vekur athygli hversu 

lítið hefur í raun breyst undanfarna áratugi og hvað þrætuefni eru svipuð í gegnum 

árin. Ríkisstarfsmenn telja sig fá lægri laun en sambærilegar stéttir á almennum 

vinnumarkaði, en ríkið hefur ekki bolmagn til að greiða jafn há laun og á almennum 

markaði eða telur launasamanburð ekki skýran. 

Það vekur athygli að aldrei hefur verið samið um innihald kjarasamninga 

ríkisstarfsmanna umfram tæknileg atriði. Aldrei hefur verið samið um tiltekin 
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 Benedikt Jóhannesson, Samspil almannatrygginga, lífeyris frá lífeyrissjóðum opinberra starfsmanna, líf eyris frá 
almennum lífeyrissjóðum og skatta, (Talnakönnun). 
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grundvallarviðmið launaákvarðana, svo sem að laun hjá ríkinu skulu vera tiltekið 

hlutfall launa á almennum markaði, eða að launaþróun milli markaða skuli vera sú 

sama innan vissra skekkjumarka. Þá hafa aðilar heldur aldrei lokið umræðunni um 

hvað skuli tekið með í launasamanburði né náð sameiginlegri niðurstöðu um hver 

verðmæti ýmissa réttinda eru. Umgjörð launaákvarðana virðist litlu sem engu máli 

skipta hvað þetta varðar. 

Launaákvarðanakerfi ríkisstarfsmanna hefur aldrei verið breytt nema það sé talið 

óumflýjanlegt. Vandamál hafa þurft að viðgangast lengi áður en breytingar hafa náð 

fram að ganga, jafnvel þó nauðsyn þess hafi verið ljós um langa hríð áður. Þrátt fyrir 

viðhorfsbreytingar ríkisins gagnvart starfsfólki sínu og launaútgjöldum á síðari árum 

hefur það ekki leitt til þess að tekin hafi verið ákvörðun með sjálfstæðum hætti um 

endurskoðun eða breytingar á launaumhverfi þess. Þannig hefur ríkið aðeins brugðist 

við áreiti í stað þess að setja fram sjálfstæða launastefnu sem byggir á markmiðum 

ríkisrekstrar og sambandi þess við launamyndun á almennum vinnumarkaði. 

Einnig er vert að draga fram að meginlöggjöf sem gildir um starfsumhverfi 

ríkisstarfsmanna er að finna í þremur lögum: Um réttindi og skyldur starfsmanna 

ríkisins frá 1996, lögum um kjarasamninga opinberra starfsmanna frá 1986 og lögum 

um lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins frá 1997. Auk þeirra eru í gildi lög um kjararáð sem 

ákvarðar laun þjóðkjörinna og æðstu embættismanna ríkisins og ýmis fleiri. 

Þessi lög hafa alltaf verið sett eða tekin til endurskoðunar með sjálfstæðum 

hætti. Það er á kostnað þeirrar heildarmyndar sem æskilegt væri að einkenni 

starfsumhverfi jafns fjölmenns hóps og ríkisstarfsmenn eru og þeirra hagsmuna sem í 

húfi eru fyrir þá, jafnt sem vinnuveitenda þeirra. 

Áskoranir ríkisins sem vinnuveitanda eru fjölmargar. Atvinnutækifærum hefur 

fjölgað, sérstaklega í tilviki háskólamanna sem hingað til verið hlutfallslega miklu 

stærri hjá ríkinu en öðrum vinnuveitendum. Staða ríkisins er því ekki eins sterk 

gagnvart þeim og áður. Fyrir vikið verða gerðar ríkari kröfur til samkeppnishæfni 

ríkisins sem vinnuveitanda. Mikilvægt er að stofnanir ríkisins séu eftirsóknarverður 

vinnustaður til þess að þær geti sinnt mikilvægum og fjölbreyttum skyldum sínum. Það 

er á ábyrgð ríkisins að skapa slíkt vinnuumhverfi. Heildarsamtök ríkisstarfsmanna og 
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stéttarfélög deila þeirri ábyrgð, bæði í sögulegu samhengi og sem hagsmunasamtök 

félagsmanna sinna. 

Það er því báðum aðilum nauðsynlegt að semja um grundvallar leikreglur og 

samningsforsendur. Grundvallar samningsforsenda ríkisins um að launaþróun á 

almennum markaði sé leiðandi hefur aldrei verið sett fram með staðfastlegum hætti. 

Stéttarfélög ríkisstarfsmanna hafa heldur aldrei formlega undirgengist það. Ef 

grundvallar leikreglur eru hvorki skýrar né gagnkvæmar snýst umræðan fljótt um 

aukaatriði og umræðan verður ekki markviss. Á meðan er hætt við að hvorugur 

samningsaðili nái markmiðum sínum. 
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