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Útdráttur 

Uppsagnarfrestur er sá tími sem launþegi ber að vinna eftir að uppsögn hefur átt sér 

stað. Hann er sá sami hvort sem launþegi eða atvinnuveitandi segir upp og því hafa 

báðir aðilar sömu skyldu til að virða þann frest. Allt frá því að stéttarfélög fóru að skjóta 

upp kollinum á síðasta fjórðugi 19. aldar hefur hlutverkt stéttarfélaga verið í megin 

dráttum það sama, þ.e. að berjast fyrir bættum hag launþega.  

Í þessari ritgerð verður afstaða stéttarfélaga til uppsagnarfrests á almennum markaði 

könnuð. Tekin voru þrjú eigindleg viðtöl við fulltrúa þriggja stéttarfélaga á viðfangsefni 

ritgerðarinnar.  

Í meginkafla ritgerðarinnar er hinn almenni vinnumarkaðurinn á Íslandi skoðaður en 

Íslendingar búa við blandað hagkerfi og er vinnumarkaðurinn í stöðugri þróun. Sumar 

atvinnugreinar hafa vaxið og dafnað meðan aðrar hafa dregist saman og jafnvel horfið. 

Slíkar breytingar á atvinnugreinum eru eitt af einkennum þeirrar efnahagsþróunar sem 

Íslendingar hafa gengið í gegnum. Stéttarfélög eru baráttusamtök launþega. Í ritgerðinni 

er upphaf þeirra og saga skoðuð en stéttarfélög leystu einstaklinginn af hólmi í 

baráttunni við atvinnurekendur. Flest stéttarfélög eru aðilar að heildarsamtökum 

launþega en þeim verða gerð skil ásamt upphafi vinnulöggjafarinnar. Farið verður yfir 

kjara- og ráðningasamninga, í hverju þeir felast og mikilvægi þeirra fyrir launþegann. 

Einnig verða hugtökin uppsögn og uppsagnarfrestur skoðuð.   

Í umræðu kaflanum er  farið yfir helstu niðurstöður úr viðtölunum  og þeim gerð skil. 

Allir viðmælendur sem rætt var við voru sammála um að almennt sé gert ráð fyrir að 

starfsmenn vinni uppsagnarfrestinn. Það eru þó engar fastar reglur í þeim efnunum og í 

raun í höndum atvinnurekandans hvort starfsmaður sé látinn vinna uppsagnarfrestinn 

eða ekki. Fyrirtæki vega og meta hagsmuni og fórnakostnað þess að láta starfamann 

vinna uppsagnarfrestinn. Í sumum tilfellum er það metið sem svo að betra sé að láta 

starfsmann hætta strax störfum. 
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1 Inngangur 

Margir telja að réttur manna til vinnu sé mannréttindi og að hann sé jafn sjálfsagður og 

réttur manna til þess tjáningar- og trúfrelsis sem tryggt er í mannréttindakafla íslensku 

stjórnarskrárinnar. Þessu til rökstuðnings er bent á að vinna varði við sjálfan 

tilverugrundvöll einstaklingsins, fyrir vinnuna fá menn laun sem nauðsynleg eru til að 

framfleyta sér og sínum, að ógleymdri þeirri andlegu vanlíðan sem atvinnuleysi getur 

haft í för með sér. Rétturinn til vinnu er því ekki aðeins almenn mannréttindi heldur ein 

þau mikilvægustu (Arnmundur Backmann og Gunnar Eydal, 1978).  

Markmið þessarar ritgerðar er að skoða afstöðu þriggja starfsmanna stéttarfélaga 

gagnvart uppsagnarfresti á hinum almenna vinnumarkaði. Leitast verður við að kanna 

hvort starfsmenn sem segja upp störfum séu fremur látnir vinna uppsagnarfrestinn en 

þeir starfsmenn sem fyrirtækin sjálf segja upp. Til að svara þessari spurningu verður 

gerð fræðileg úttekt á gögnum um uppsagnarfrest ásamt því að kanna viðhorf 

vinnuveitendasamtaka. 

Tekin voru eigindleg viðtöl við þrjá forsvarsmenn stéttarfélaga, þau voru Efling-

stéttarfélag, Verkalýðsfélag Akraness (VLFA) og VR. Viðtölin voru á bilinu 40-60 mínútna 

löng og voru framkvæmd á tímabilinu 15 -18 apríl á skrifstofum stéttafélagana.  

Verkefnið er þannig byggt upp að fyrst er gerð grein fyrir hinum almenna íslenska 

vinnumarkaði og hvernig hann hefur þróast í gegnum árin. Því næst er farið ítarlega yfir 

sögu verkalýðsfélaga og eru stéttarfélögin Efling, VLFA og VR sérstaklega skoðuð. Kafli 

fjögur fjallar um heildarsamtökin og upphaf þeirra á Íslandi með sérstöku tilliti til 

Alþýðusambands Íslands. Þar næst eru kjara- og ráðningasamningar rýndir og 

hugtökunum uppsögn og uppsagnarfrestur gerð skil. Í umræðukaflanum er varpað ljósi á 

helstu niðurstöður úr viðtölunum, þær teknar saman og kynntar.  
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2 Almennur vinnumarkaður 

2.1 Íslenski vinnumarkaðurinn  

Í megindráttum er hægt að skipta íslenskum vinnumarkaði í tvennt, annarsvegar í hinn 

opinbera vinnumarkað og hins vegar þann almenna. Ríkið og sveitarfélögin eru 

vinnuveitendur launafólks á hinum opinbera vinnumarkaði á meðan annað launafólk 

tilheyrir þeim almenna. Stéttarfélög opinberra starfsmanna gera kjarasamninga við hið 

opinbera á grundvelli laga nr. 94/1986 en ef um er að ræða kjarasamninga við aðra 

atvinnurekendur þá eru lög nr. 80/1938 um stéttarfélög og vinnudeilur höfð til 

grundvallar. Almennu stéttarfélögin gera kjarasamninga samkvæmt lögum 80/1938 en 

þau lög um starfsemi stéttarfélaga eru höfð til hliðsjónar við gerð kjarasamninga hvort 

sem um ræðir almenna eða opinbera atvinnurekendur (Garðar Gíslason, 2001; Lára V. 

Júlíusdóttir, 1994).  

Stjórnvöld hafa töluverð áhrif á vinnumarkaðinn með stýringu efnahagslífsins, en þau 

eiga að búa öllum sem best kjör þannig að hver og einn geti nýtt hæfileika sína sem best 

í öruggu umhverfi. Stefna stjórnvalda er að skapa almenna velferð í landinu og skipta 

gæðum á skynsamlegan hátt milli þegna landsins (Garðar Gíslason, 2001).  

Íslendingar búa við blandað hagkerfi og flest fyrirtæki á Íslandi eru í einkaeign. 

Vinnumarkaðurinn er í stöðugri þróun og sumar atvinnugreinar hafa vaxið og dafnað 

meðan aðrar hafa dregist saman eða jafnvel horfið alveg. Slíkar breytingar á 

atvinnugreinum eru eitt af einkennum þeirra efnahagsþróunar sem Íslendingar jafnt og 

aðrar þjóðir hafa gengið í gegnum (Garðar Gíslason, 2001). 

Allt síðan landið var byggt hefur íslenska þjóðin stundað landbúnað og fiskveiðar. Það 

þarf ekki að líta lengra aftur í tíman en rúm 150 ár en þá starfaði um það bil 90% 

þjóðarinnar við þessar frumvinnslugreinar. Í kringum lok síðustu aldar stunduðu aðeins 

4,5% af vinnuafli landbúnað og 4% fiskveiðar, í dag eru það rétt um 3% í hvorri 

atvinnugrein fyrir sig. Þó svo að fjöldi þeirra sem starfa við þessar greinar sé ekki eins 

mikill og hann var þá er ekki þar með sagt að framleiðslan hafi minnkað því meiri 

hagræðing og tæknivæðing hefur leitt til mun meiri afkasta en áður var (Garðar 

Gíslason, 2001; Hagstofa Íslands, 2013a). 
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Tafla 1: Hlutfall þeirra sem hafa stundað landbúnað annars vegar og fiskveiðar hins vegar á Íslandi síðan 
um 1800 (Garðar Gíslason, 2001; Hagstofa Íslands, 2013a). 

Landbúnaður Fiskveiðar

1801 86,4% 6,0%

1901 59,9% 14,0%

1910 50,3% 13,9%

1960 15,4% 7,9%

1995 5,5% 5,1%

2000 4,4% 3,9%

2012 2,9% 2,9%  

Iðnaður og byggingastarfsemi flokkast sem úrvinnslugreinar eða framleiðslustarfsemi 

eins og Hagstofa Íslands skilgreinir þær. Allt fram til ársins 1987 jókst fjöldi þeirra sem 

störfuðu við iðnað en síðan þá hefur hlutfallið farið dvínandi. Frá árinu 1991 hefur 

hlutfallið farið frá því að vera 26,0% í að vera 18,2% árið 2012. (Garðar Gíslason, 2001; 

Hagstofa Íslands, 2013a). Störfum hefur aftur á móti fjölgað í þjónustustarfsemi á 

kostnað starfa í frumvinnslu- og úrvinnslugeiranum. Stjórnun, fésýsla, verslun og 

viðskipti, kennsla, heilbrigðisþjónusta og hótel- og veitingarekstur er meðal þeirra starfa 

sem tilheyra þjónustugeiranum. Árið 2000 var tæplega 69% af vinnumarkaðnum í 

þjónustustörfum en samkvæmt tölum Hagstofu Íslands frá 2012 er hlutfallið í dag orðið 

76% (Garðar Gíslason, 2001;Hagstofa Íslands 2010; Hagstofa Íslands 2013a). 

 

Mynd 1: Skipting á íslenska vinnumarkaðnum frá árinu 1991 eftir starfsemi (Hafstofa Íslands, 2010; 
Hagstofa Íslands, 2013a).   
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Samkvæmt vinnumarkaðsrannsókn sem Hagstofa Íslands framkvæmdi í mars 2013 

voru um 179.400 manns á íslenskum vinnumarkaði. Af þeim eru 167.100 starfandi og 

12.300 án vinnu og í atvinnuleit. Atvinnuleysi mældist 6,8% en það er 0,7% lægra en á 

sama tíma fyrir ári. Hagstofa Íslands skilgreinir atvinnulausa þá sem eru án atvinnu, eru 

að leita að vinnu og geta hafið störf innan tveggja vikna eða hafa fengið starf sem hefst 

innan 3 mánaða (Hagstofa Íslands, 2013c).  

 

Mynd 2: Flæðirit yfir íslenska vinnumarkaðinn í mars 2013 (Hagstofa Íslands, 2013c). 

Árið 2004 voru rétt um það bil 161.100 manns á vinnumarkaðnum. 91,4% þeirra voru 

aðilar að stéttarfélagi sem gerir um 147.250 einstaklinga. Kynjaskipting var nokkuð jöfn 

hjá þeim sem voru á vinnumarkaði og félagsmenn í stéttarfélagi, 51% kvenmanna á móti 

49% karlmanna (Hagstofa Íslands, 2005; Hagstofa Íslands, 2013b). 

2.2 Atvinnurekendur  

Lára V. Júlíusdóttir (1993) lýsir hugtakinu atvinnurekandi þannig að hann sé sá aðili 

ráðningarsamnings sem kaupir vinnuframlag, óháð því hvort um sé að ræða 

einstaklinga, fyrirtæki, hlutafélag, stofnun, sveitarfélag eða ríkið. 

Í 12. gr. laga nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum er 

hugtakið skilgreint sem hver sá sem rekur atvinnustarfsemi. Atvinnurekendur byggja 

afkomu sína á arði, það er mismuni tilkostnaðar og söluverðs framleiðslunnar eða 

þjónustunnar (Arnmundur Backmann og Gunnar Eydal, 1978; Lára V. Júlíusdóttir, 1993).  
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Samband vinnuveitanda og starfsmanns er bundið lagalega í gegnum 

ráðningarsamning en auk hans getur atvinnurekandinn skilgreint skyldur starfsmanns til 

starfsins með vinnuferlum og starfsreglum. Vinnuveitandinn er skyldugur gagnvart 

launþeganum til að greiða honum laun á fyrirfram ákveðnum tíma, veita honum öruggt 

vinnuumhverfi og beita sér fyrir því að halda traustu og góðu sambandi við starfsmann. 

Helstu kröfur atvinnurekenda gagnvart launþeganum eru (Armstrong, 2009):  

 Starfsfólk á að sýna atvinnurekendum hollustu og hegða sér þannig að 
rekstrarmarkmið fyrirtækisins náist.  

 Starfsfólk á að mæta til vinnu á réttum tíma og fara eftir fyrirmælum frá 
stjórnendum. Þess er einnig krafist að starfsmenn vandi sig við vinnuna og 
skili vel unnu verki.  

 Starfsfólk verður að fara eftir öryggisreglum á vinnustað. 

2.3 Launþegi  

Launþegar eru þeir sem selja hæfni sína og vinnuafl öðrum til ráðstöfunar gegn gjaldi. Í 

flestum tilfellum er afkoma og efnaleg velferð launþega háð söluverði vinnuaflsins, það 

er laununum. Sambandið sem launþegi og atvinnurekanda stofna til er staðfest með 

ráðningarsamningi (Armstrong, 2009; Lára V. Júlíusdóttir, 1993).  

Samkvæmt vinnulöggjöfinni eru það aðeins launþegar sem hafa rétt til þess að stofna 

stéttarfélög til að vinna að hagsmunamálum sínum (Arnmundur Backmann og Gunnar 

Eydal, 1978). 

Í bók sinni Vinnuréttur (1978) telja Arnmundur Backmannn og Gunnar Eydal upp þau 

atriði sem einkenna stöðu launþega:  

 Hann ræður sig til vinnu gegn kaupi og tekur að sér að sinna starfinu sjálfur. 
Hann getur ekki fengið annan til að gegna því fyrir sig.  

 Hann verður að lúta verkstjórn og vinnuskipulagningu atvinnurekandans.  

 Launþegi er að verulegu leyti bundinn ákveðnum atvinnurekandi í einu, en 
getur alla jafnan ráðstafað frítíma sínum hjá öðrum.  

 Launþegi notar alla jafnan verkfæri atvinnurekandans, vélar hans og hráefni.  

 Að endingu er það eitt af einkennum launþegans að hann nýtur að öllu eða 
verulegu leyti fastra launa í hlutfalli við lengd vinnutímans.  
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3 Stéttarfélög  

3.1 Upphafið og sagan  

Upphaf verkalýðshreyfinga má rekja til iðnbyltingarinnar á 19. öld, sú öld hefur af 

mörgum verið nefnd öld verkalýðsins, þá varð til ný stétt verkafólks sem vann fyrir salti í 

grautinn með því að selja vinnuafl sitt á markaði. Kjör verkafólks voru slæm en 

atvinnurekandinn ákvað sjálfur kaup þess eins og honum hentaði (Alþýðusamband 

Íslands, 2007; Garðar Gíslason, 2001; Lára V. Júlíusdóttir, 1994).  

Stjórnvöld létu atvinnulífið afskiptalaust og aðhöfðust ekkert varðandi aðbúnað 

verkafólks. Vinnuskilyrði voru yfirleitt slæm og slys mjög tíð. Verkamenn bjuggu oft í 

hverfum sem atvinnurekandinn lét reisa við hlið vinnustaðarins. Vinnudagurinn var 

langur, eða í kringum 14‒18 klukkustundir, laun það lág að fjölskyldufaðirinn gat ekki 

einn haldið uppi fjölskyldu sinni og því var barna- og kvennavinna almenn. Til þess að ná 

betri stöðu gagnvart kaupendum vinnuafls tóku verkamenn að stofna stéttarfélög 

(Ólafur R. Einarsson, 1970).  

Stéttarfélög og félagsbundin stéttabarátta leystu einstaklinginn af hólmi í glímunni 

við atvinnurekendur og eignastéttir. Arnmundur Backmann og Gunnar Eydal (1978)  

lýstu því að „...verkalýðurinn hafi risið upp úr þeirri niðurlægingu að vera ekki talinn til 

eiginlegra þjóðfélagsþegna og til þess að vera nú á tímum hið sterkasta þjóðfélagsafl.“ Í 

flestum löndum var baráttan fyrir félagafrelsi löng og ekki átakalaus. Samtök verkafólks 

voru lengi vel bönnuð og forystumönnum þeirra miskunnarlaust refsað (Arnmundur 

Backmann og Gunnar Eydal, 1978; Lára V. Júlíusdóttir, 1994). 

 Í umróti síðasta fjórðungs 19 aldar hófu íslensk stéttarfélög að skjóta upp kollinum 

fyrir alvöru. Samtök verkafólks hér á Íslandi voru reyndar aldrei bönnuð eins og í flestum 

nálægum löndum. Ákveðin skilyrði þurftu þó að uppfylla til að hægt væri að mynda 

stéttarfélag, tilvera starfsstéttarinnar þurfti að vera til staðar, ákveðinn félagafjöldi og 

samtakavilji var nauðsynlegur. Einnig þurfti staðsetning félagsins að vera á hæfilegu 

félagssvæði (Arnmundur Backmann og Gunnar Eydal, 1978).  

Karl Marx taldi að til þess að hægt væri að mynda samtök á stéttarlegum grunni 

þyrftu þrjú megin skilyrði að vera til staðar (Liselotta Elísabet Pétursdóttir, 2013): 
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1. Átök á milli stétta um skiptingu á efnahagslegum gæðum.  

2. Hópur fólks af sömu stétt að búa á sama stað.  

3. Mikil samskipti meðal fólksins innan stéttarinnar.  

Auk þessara skilyrða taldi Marx að þættir eins og forysta og trú verkamanna á 

möguleikum samtakamyndunar yrðu að vera til staðar til þess að hægt væri að stofna 

samtökin.  

Íslensk samvinnuhreyfing hófst fyrir alvöru með Kaupfélagi Þingeyinga snemma árs 

1882 og fyrsta góðtemprarafélaginu sem stofnað var á Akureyri árið 1884. Tveimur 

árum síðar voru góðtemplarafélögin orðin 12 talsins (Ingólfur Ingvarsson ritstjóri, 2004; 

Ólafur R. Einarsson, 1970). 

Kvöldvakan var skemmti- og fræðslufélag sem prentarar í Reykjavík mynduðu 1886. 

Það starfaði reyndar aðeins í eitt ár en upp úr því spratt fyrsta stéttarfélag 

iðnaðarmanna sem nefndist Prentarafélagið. Aðal tilgangur þess var að efla verklega 

þekkingu, menntun, sjálfstæði og siðferðislegan þroska félagsmanna (Arnmundur 

Backmann og Gunnar Eydal, 1978). 

Árið 1894 stofnuðu 40 verkamenn á Akureyri Verkamannafélag Akureyrarkaupstaðar, 

en meginmarkmið þess var að stytta óhóflega langan vinnutíma og hækka vinnulaun. 

Samkvæmt félagslögum hafði enginn félagsmaður heimild til að semja um útborgun 

kaups síns með öðrum hætti en félagslögin heimiluðu en þar voru einnig ákvæði um að 

félagsmaður mætti aðeins vinna 10 tíma vinnudag nema fá sérstaklega greitt fyrir 

umframvinnu. Skyldu þessi ákvæði brotin varðaði það við brottrekstur úr félaginu 

(Arnmundur Backmann og Gunnar Eydal, 1978; Lára V. Júlíusdóttir, 1994). 

Upp frá þessu var atburðarásin nokkuð hröð hér á landi og hvert stéttarfélagið var 

stofnað á fætur öðru. Eins og annars staðar börðust íslensk stéttarfélög fyrir 

viðurkenningu og skilning á ástæðum verkafólks. Baráttan var hörð og mörg félög urðu 

ekki langlíf en saga íslenskra stéttarfélaga er glæsilegur vottur um framsýni og kjark 

brautryðjendanna. Með þeirra starfi var lagður grunnur að kjarabaráttunni, rétti og 

virðingu íslensks launafólks eins og við þekkjum hana í dag (Arnmundur Backmann og 

Gunnar Eydal, 1978).   
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3.2 Hvað eru stéttarfélög? 

Í lögum um Stéttarfélög og vinnudeildur er ekki að finna skilgreiningu á stéttarfélagi. 

Athugasemdum með frumvarpinu kemur þó fram að orðið stéttarfélag sé notað um 

félag sem stofnað er í þeim tilgangi að gæta hagsmuna félagsmanna fyrst og fremst 

gagnvart vinnuveitendum en félagsmenn eru þeir sem hafa lífsviðurværi sitt við að sinna 

störfum í þágu annarra og þiggja laun fyrir vinnu sína (Lára V. Júlíusdóttir, 1994; Sigríður 

Logadóttir, 2003).  

Í dómi félagsdóms frá árinu 1940 segir einnig um stéttarfélög að þau séu félagsskapur 

fólks sem er í þjónustu annarra og þiggur laun fyrir vinnu sína, jafnframt er gert ráð fyrir 

stéttarfélögum sem andstæðu atvinnurekenda og atvinnurekendafélaga (Arnmundur 

Backmann og Gunnar Eydal, 1978). Stéttarfélög geta verið landsfélög eða svæðisbundin 

og almennt eru þau einnig bundinn við ákveðnar starfsgreinar. Stéttarfélög geta bundist 

samtökum, ýmist svæðisbundnum eða landssamtökum (Sigríður Logadóttir, 2003). 

Stéttarfélög hafa samkvæmt lögum umboð til þess að semja um kaup og kjör 

félagsmanna sinna. Samningur milli einstakra launþega og atvinnurekanda telst ógildur 

ef hann brýtur í bága við kjarasamning launþeganum í óhag (Sigríður Logadóttir, 2003). 

Setning laga um stéttarfélög og vinnudeilur árið 1938 markaði tímamót á íslenskum 

vinnumarkaði en þá voru lögfestar þær reglur sem gilda um :  

 samskipti milli aðila á vinnumarkaði 

 stofnun og aðild að stéttarfélögum 

 kjarasamingagerð 

 trúnaðarmenn á vinnustöðum, 

 sáttasemjara og sérstakan vinnumarkaðsdómstól 

 félagsdóm 

Lögin eru enn í fullu gildi og hafa lítið breyst undanfarna áratugi ef frá er talinn kaflinn 

um sáttasemjara (Lára V. Júlíusdóttir, 1994).  

Í inngangsorðum bókarinnar Með oddi og eggi (2004) ritar Árni Magnússon þáverandi 

félagsmálaráðherra um breytinguna sem orðið hefur á stéttarfélögunum og mikilvægi 

þeirra (Ingólfur Ingvarsson ritstjóri, 2004):  
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Á upphafsárum stéttarfélaga launafólks beindist starfið fyrst og fremst að 
því að fjölga krónum í launaumslaginu. Í áranna rás hefur starfsemin orðið 
umfangsmeiri og víðtækari þannig að nú á tímum er vandfundið það svið 
samfélagsins sem er undanskilið. Stéttarfélögin eru aðilar að undirbúningi 
lagasetningar. Við þau er haft viðtækt samráð um vinnu- og umhverfismál og 
þau reka orlofshús fyrir félagsmenn og skipuleggja sumarleyfisferðir fyrir þá. 
Á allra síðustu árum hafa stéttarfélögn haslað sér völl á nýju sviði og hafa þar 
með mætt sífellt örari tæknibreytingum sem hafa áhrif á atvinnuhætti og 
verklag. Í félagi við atvinnurekendasamtökin standa þau að umfangsmikilli 
starfs- og endurmenntun til að gera félagsmenn að enn betri starfsmönnum.  

Hlutverk stéttarfélaga hefur í grunninn lítið breyst undanfarin ár, en ákveðnar 

áherslubreytingar hafa þó orðið, sér í lagi í tengslum við sigra í kjarabaráttunni. Áður fyrr 

snérust baráttumálin einna helst um samningsrétt og launataxta en í dag eru 

áherslurnar á launþegann og hvernig efla megi hann til að takast á við síbreytilegt 

umhverfi skipulagsheildarinnar (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2003). Helstu 

viðfangsefnum stéttarfélaga má síðan skipta niður í fjóra hluta:  

1. Kjaramál og mál tengd launþeganum sjálfum s.s túlkun á kjarasamningi og aðstoð 

vegna uppsagna.  

2. Sjúkrasjóðs- og styrktarmál. 

3. Fræðslumál það er styrkir til frekari menntunar og fræðslu.  

4. Orlofsmál, það er útleigu á sumarhúsum hér á landi og erlendis. 

3.2.1 Efling - stéttarfélag 

Efling var stofnað í desember 1998 og tók til starfa um áramótin 1999. Félagið varð til 

við sameiningu rótgróinna félaga, Dagsbrúnar og Framsóknar, ásamt stéttarfélagi 

Starfsmannafélagsins Sókn og Félagi starfsfólks í veitingahúsum. Við sameininguna varð 

til næststærsta stéttarfélag á landinu. Síðan þá hefur Iðja félag verksmiðjufólks í 

Reykjavík og Verkalýðs- og sjómannafélagið Boðinn sameinast félaginu. Í dag telja 

félagsmenn um 18.500 manns. Þegar mest lét, fyrir efnahagshrunið í lok árs 2008, voru 

félagsmenn um 21.000 talsins. Formaður Eflingar – stéttarfélags er Sigurður Bessason en 

hann hefur setið í formannssætinu frá árinu 2000 (Efling – stéttarfélag, e.d.; Ingólfur 

Ingvarsson ritstjóri, 2004). 
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 Tilgangur og markmið Eflingar er fyrst og fremst að berjast fyrir bættum hag 

launafólks og standa vörð um þau réttindi sem náðst hafa með áralangri baráttu 

verkalýðsfélaga. Efling hefur einnig mótað sér stefnu um að vera öflugt á sviði starfs- og 

símenntunar. Efling á aðild að fimm fræðslusjóðum sem skiptast niður eftir 

atvinnurekendum. Félagsmenn geta sótt um styrki í þá vegna starfsmenntunar en auk 

þess eru fjölmörg námskeið haldin á vegum félagsins á hverju ári (Efling – stéttarfélag, 

e.d.; Ingólfur Ingvarsson ritstjóri, 2004). 

Starfsmenntunarsjóðirnir eru hugsaðir til að styðja við félagsmenn til að þeir geti sótt 

sér ýmsa fræðslu sem á einhvern hátt getur nýst þeim í starfi. Í könnun á vegum 

fyrirtækisins kom í ljós að 80% félagsmanna telja að fræðsla og menntun skili sér beint í 

bættum kjörum. Jafnframt sögðust 61% hafa stundað nám eða sótt námskeið á því 

tveggja ára tímabili sem spurt var um í könnuninni og stór hluti þeirra nýtti sér 

starfsmenntunarsjóði félagsins (Ingólfur Ingvarsson ritstjóri, 2004). 

Efling er aðili að Alþýðusambandi Íslands í gegnum Starfsgreinasamband Íslands (SGS) 

en félagið er stærsta félagið innan SGS. Félagið gerir fimm aðalsamninga auk fjölda 

sérkjara – og vinnustaðasamninga. Starfsmenn með félagsaðild að Eflingu vinna 

(Ingólfur Ingvarsson ritstjóri, 2004):  

 almenn störf á verkafólks, 

 þjónustustörf fyrir ríki og sveitarfélög,  

 almenn störf á veitinga- og gististöðum,  

 við varðgæslu, öryggisstörf og fjármunaflutningum, 

 almenn störf í iðnaði og í verksmiðjum,  

 við bensín- og olíuafgreiðslu, bón, á hjólbarðaverkstæðum, ryðvarnarstöðvum 
og bifreiðarstjórar á vörubifreiðum. 

3.2.2 Verkalýðsfélag Akraness  

Verkalýðsfélag Akraness var stofnað þann 14.október 1924 af 108 stofnendum. Félagið 

gekk strax í Alþýðusamband Íslands með formanninn Sæmund Friðriksson í broddi 

fylkingar (Ingólfur Ingvarsson ritstjóri, 2004).  

Til að byrja með stóð félagið höllum fæti, allmargir stóðu enn fyrir utan félagið enda 

atvinna stopul og samtakamátturinn ekki mikill. Atvinnurekendur brugðust hart við og 
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neituðu að semja við félagið nema það gengi úr ASÍ. Gekk það eftir í júní ári eftir stofnun 

félagsins. Í lok árs 1927 gekk félagið síðan aftur í raðir Alþýðusambandsins (Ingólfur 

Ingvarsson ritstjóri, 2004).  

Fram til ársins 1940 einkenndist starf félagsins af harðri baráttu fyrir tilveru sinni 

ásamt því að annast að stærstum hluta alla samninga við atvinnurekendur. Á árunum 

1940 til og með 1957 batnaði atvinnuástandið, kaup hækkaði á stríðsárunum og samið 

var um átta stunda vinnudag. Á árunum eftir 1957 jókst samstarf verkalýðsfélagana sem 

leiddi til stofnunar sérasambanda og miklar kjarabætur náðust fram í samningnum þar 

sem samstaða ríkti um markmiðin (Ingólfur Ingvarsson ritstjóri, 2004).  

Á síðasta áratug tuttugustu aldar má segja að hafi orðið viðhorfsbreyting í 

kjarabaráttu, þá var farið að skoða málin í þjóðfélagslegri heild (Ingólfur Ingvarsson 

ritstjóri, 2004). Félagsmenn Verkalýðsfélags Akraness eru nú orðnir um 3.000 talsins og 

hefur farið ört fjölgandi síðustu ár (munnleg heimild, 19. apríl 2013). Formaður félagsins 

er Vilhjálmur Birgisson en hann hefur farið fyrir VLFA frá árinu 2003 (Ingólfur Ingvarsson 

ritstjóri, 2004). Verkalýðsfélagið er aðili að átján kjarasamningum og eru stærstu 

samningarnir þeir sem félagið gerir í tengslum við stóriðjur (Verkalýðsfélag Akraness, 

e.d.).  

3.2.3 Verzlunarmannafélag Reykjavíkur 

Verzlunarmannafélag Reykjavíkur, VR, var stofnað árið 1891 af launþegum og 

atvinnurekendum í verslunarstétt. Öllum karlmönnum sem unnu við verslun eða voru 

forstöðumenn verslunar var heimilt að ganga í félagið. Fyrstu starfsárin var félagið í raun 

lokaður karlaklúbbur en árið 1900 var lögum félagsins breytt og konum heimiluð aðild 

að félaginu (Ingólfur Ingvarsson ritstjóri, 2004).  Í dag hefur mikið vatn runnið til sjávar 

enda eru félagsmenn VR orðnir tæplega 29.000 talsins í lok árs 2012 og samkvæmt 

lykiltölum af heimasíðu VR eru 57,9% félagsmanna konur (VR, e.d.a). 
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Mynd 3: Yfirlit yfir fjölda félagsmanna VR frá árinu 1988 og hlutfallslega skiptingu kynjanna (VR, e.d.a). 

VR skilgreinir sig sem lífsgæðafélag sem hefur það að markmiði að stuðla að 

fjárhagslegu sjálfstæði og lífsgæðum á vinnumarkaði sem og fjárhagslegu sjálfstæði 

félagsmanna. Jafnframt hefur VR lagt mikið upp úr jafnréttisbaráttu og stefnir markvisst 

að jafnrétti á vinnumarkaði. VR kynnti jafnréttisstefnu árið 2000 en helstu áherslu 

hennar eru (Ingólfur Ingvarson ritstjóri, 2004; VR, e.d.b):   

 sömu laun fyrir sömu vinnu,  

 fjölgun kvenna í ábyrgðar- og stjórnunarstöðum,  

 mikilvægi menntunar, 

 jöfn ábyrgð á fjölskyldu og heimili, 

 jöfn aðstaða á vinnumarkaði. 

Nýjasta útspilið í jafnréttisbaráttunni er Jafnlaunavottun VR. Fyrirtæki eru hvött til að 

ganga í gegnum einfalt ferli þar sem leitast er við að eyða óútskýrðum launamun 

kynjana hjá fyrirtækinu. Gerð er úttekt á launum starfsfólks með tilliti til starfsheitis og 

annarra þátta sem hafa áhrif á kjör. Vottunin er byggð upp á jafnlaunastaðli Staðlaráðs 

Íslands. Nú þegar hafa þrjú fyrirtæki á Íslandi hlotið þessa vottun (VR, e.d.c).  

VR hefur einnig verið áberandi á íslenskum auglýsingamarkaði og hlaut til að mynda 

tilnefningu árið 2011 í flokki almannaheillaauglýsinga á Lúðrinum, íslensku 
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auglýsingaverðlaununum, fyrir herferðina Jafnrétti í vöggugjöf. Markmið herferðarinnar 

var að auka vitund á launamun kynjana en yfirskriftin var „Léttum á álögunum, látum 

launamun kynjana heyra sögunni til“ (ÍMARK, e.d.).  

Ef launamunur kynjana er skoðaður samkvæmt launakönnun VR (tafla 2) þá sést að 

munur á heildarlaunum fór úr því að vera 20,4% árið 2000 í að vera 14,9% 2012, en það 

er 5,5% lækkun á 12 árum. Kynbundinn launamunur stendur í dag í 9,4% en lítið hefur 

breyst í baráttunni síðastliðin þrjú ár (VR, e.d.a).  

Tafla 2: Launamunur kynjana á Íslandi frá árinu 2000, samkvæmt launakönnun VR, annars vegar munur 
á heildarlaunum og hinsvegar kynbundinn launamunur. Árið 2002 var ekki framkvæmd 
launakönnun hjá VR (VR, e.d.a).    

Munur á 

heildarlaunum

Kynbundinn 

launamunur

2000 20,4% 15,3%

2001 19,7% 13,8%

2002

2003 18,0% 12,3%

2004 17,9% 13,0%

2005 18,7% 12,1%

2006 18,2% 13,1%

2007 18,1% 11,6%

2008 16,7% 12,3%

2009 14,7% 10,1%

2010 15,5% 10,1%

2011 15,3% 10,6%

2012 14,9% 9,4%  

3.3 Réttur til aðildar 

Samkvæmt 2. gr. laga nr. 80/1938 um stéttarfélög og vinnudeilur kemur fram að 

stéttarfélög skulu opin öllum í hlutaðeigandi starfsgrein á félagssvæðinu, eftir nánar 

ákveðnum reglum í samþykktum félaganna. Félagssvæði má þó aldrei vera minna en eitt 

sveitarfélag (Lára V. Júlíusdóttir, 1994).  

Réttur manna til að ganga í stéttarfélag telst til grunnmannréttinda og er hann 

tryggður í ýmsum alþjóðlegum sáttmálum sem Ísland hefur staðfest, en vilji menn 

standa utan stéttarfélags þá hafa þeir almennt rétt til þess hér á landi (Sigríður 

Logadóttir, 2003). 



 

22 

Í samþykkt Alþjóðavinnumálastofunarinnar (ILO) nr. 87 um félagafrelsi og verndun 

þess segir í 2. gr. að „verkamenn og vinnuveitendur skulu án undantekningar hafa rétt til 

þess að stofna og ganga í félög að eigin geðþótta án undangengins leyfis, og séu þeir 

aðeins háðir reglum hlutaðeigandi félags um inngöngu í það“ (Lára V. Júlíusdóttir, 1994). 

Í ákvæði í mannréttindasáttmála Evrópu kemur jafnframt fram að það er réttur 

manna að vera aðilar að stéttarfélögum en í 11.gr sáttmálans segir „mönnum skuli rétt 

að koma saman með friðsömum hætti og mynda félög með öðrum, þar á meðal að 

stofna og ganga í stéttarfélög til verndar hagsmunum sínum“ (Lára V. Júlíusdóttir, 1994, 

Velferðaráðuneytið, e.d.).  

Þótt 2. gr. laga um stéttarfélög og vinnudeilur nefni ákveðnar reglur sem félagsmenn 

verða að uppfylla til að fá aðild að félagi þá segir lagaákvæðið sjálft ekkert til um það í 

hverju þessar reglur séu fólgnar né hvaða takmarkanir séu á þeim. Það kemur þó fram 

að allar takmarkanirnar verða að vera almennar og þjóna tilgangi félagsins.  Í lögum 

sínum getur stéttarfélag haft ákvæði þess efnis að félagsmenn uppfylli eftirfarandi 

skilyrði (Alþýðusamband Íslands, e.d.c; Arnmundur Backmann og Gunnar Eydal, 1978; 

Lára V. Júlíusdóttir, 1994): 

 Hafi tiltekna menntun eða starfsréttindi. 

 Vinni störf sem félagið tekur til.  

 Hafi búsetu eða lögheimili á félagssvæðinu. Mörg félög hafa ákvæði um það í 
lögum sínum að þeir sem vinni á félagssvæðinu en uppfylli ekki 
búsetuskilyrðið eigi rétt til aukaaðilar að félaginu.  

 Hafi náð 16 ára aldri.  

 Að einstaklingur sé aðeins félagsmaður í einu félagi. Erfitt hefur þó verið að 
framfylgja þessum reglum, einkum eftir að nokkur stór félög tóku upp þær 
reglur að allir sem hefðu greitt til félagsins í tiltekin tíma teldust fullgildir 
félagsmenn.  

3.3.1 Félagsgjöld  

Ein af meginskyldum félagsmanna í stéttarfélagi er félagsgjaldaskyldan. Greiði menn 

ekki félagsgjöld í tiltekinn tíma eiga þeir á hættu að falla af félagaskrá og réttur þeirra, til 

dæmis við atkvæðagreiðslu um kjarasamninga, kann að falla niður (Lára V. Júlíusdóttir, 

1994). 
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Samkvæmt 6. gr. starfskjaralaga nr. 55/1980 er atvinnurekendum skylt að halda eftir 

iðgjaldi af launum starfsmanns og greiða það til þess stéttarfélags sem hann er aðili að. 

Upphæð gjaldsins er samkvæmt reglum kjarasamnings hverju sinni. Félagsgjöld eru nú 

almennt innheimt sem tiltekinn hundraðshluti af launum en áður giltu reglur um 

lágmarksfélagsgjald (Lára V. Júlíusdóttir, 1993; Lára V. Júlíusdóttir, 1994). 

Flest félög innan ASÍ hafa ákvæði í lögum sínum um aldurstakmark. Einstaklingar 

þurfa að hafa náð 16 ára aldri til að fá inngöngu í félag en greiða þó almenn félagsgjöld 

af launum sem þeir afla óháð aldri. Í samþykktum flestra stéttarfélaga er síðan ákvæði 

um að þegar félagsmenn ná ákveðnum aldri verði þeir gjaldfríir. Er þá ýmist miðað við 

65, 67 eða 70 ára aldur (Lára V. Júlíusdóttir, 1994). 

Þeir sem velja að vera ekki í stéttarfélagi verða samt sem áður að greiða iðgjald. Lítið 

er svo á að greiðslan sé gjald sem tengist réttindum á vinnumarkaði og þeirri þjónustu 

sem felur í sér gerð kjarasamninga og að félagslegum réttindum sé framfylgt. Í raun er 

verið að greiða fyrir að fá að vinna eftir kjarasamningi, en hann segir til um ákveðin 

lágmarkskjör og tryggir þar af leiðandi launþeganum ýmis réttindi. Svo lengi sem 

einstaklingur innir af hendi iðgjaldið eru réttindi hans að mörgu leiti þau sömu og hjá 

félagsmanni (Alþýðusamband Íslands, e.d.a).   

3.4 Félagsdómur 

Félagsdómur kom fyrst saman 5. október 1938, en samkvæmt lögum um stéttarfélög og 

vinnudeilur nr. 80/1938 var kveðið á um að settur yrði á laggirnar sérstakur dómstóll 

sem staðsettur yrði í höfuðborginni og þjónaði öllu landinu (Lára V. Júlíusdóttir, 1994). 

Félagsdómur er sérdómstóll sem dæmir í réttarágreiningi á vinnumarkaði. Sérkenni 

hans miðað við aðra dómstóla í landinu er að dómstigið er aðeins eitt og málsmeðferð 

yfirleitt mjög hröð, sem þýðir að ef mál er flutt fyrir Félagsdómi skal það ekki vera flutt 

fyrir almennum dómstólum að því undanskyldu að Félagsdómur hafi hafnað 

málsmeðferð (Lára V. Júlíusdóttir, 1994). 

Aðild máls fyrir Félagsdómi er með nokkuð öðrum hætti en fyrir almennum 

dómstólum og niðurstöður dómsins geta snert hagsmuni fjölda fólks (Lára V. 

Júlíusdóttir, 1994). 
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4 Heildarsamtök launþega 

4.1 Heildarsamtök launþega og upphaf vinnulöggjafar á Íslandi 

Hópur launþega er sterkara afl til að ná fram réttindum en hver einstaklingur fyrir sig. 

Hugsunin bak við heildarsamtök er sú sama, stéttarfélög stofna heildarsamtök því að 

sameinuð verkalýðshreyfing er sterkara afl en einstök félög (Ingólfur Ingvarsson ritstjóri, 

2004). 

Atvinnurekendur og launafólk eru meginstéttir í íslensku atvinnulífi en saman hafa 

þær myndað með sér hagsmunasamtök annars vegar fyrir launþega og hins vegar fyrir 

atvinnulífið. Hagsmunasamtökunum ber að vinna eftir vinnulöggjöfinni, lögum nr. 

80/1938 (Lára V. Júlíusdóttir, 1993). Gylfi Dalmann Aðalsteinsson (2008) segir í 

fræðigrein sinni Vinnulöggjöfin (lög nr. 80/1938) í 70 ár að stuttu eftir að stéttarfélögin 

tóku að skjóta rótum og heildarsamtök launþega og vinnuveitenda voru stofnuð varð 

þörfin fyrir lagasetningu sem tæki á samskiptum þessara aðila mjög brýn. Fyrstu tillögur 

voru settar fram á Alþingi árið 1923 og aftur 1925. Árið 1938 voru lögin um 

vinnulöggjöfina samþykkt og öðluðust gildi.  

Tafla 3: Aðdragandi að samþykktum á lögum um vinnulöggjöfina árið 1938 (Arnmundur Bakcmann og 
Gunnar Eydal, 1978; Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2008). 

Ártal

1923 Fyrstu tillögur að vinnulöggjöf settar fram á Alþingi.

1925

Frumvarp til laga 55/1925 um sáttartilraunir í 

vinnudeilum samþykkt og stofnað til embættis 

sáttasemjara. 

1929

Breytingar á lögum 55/1925 lagðar fram um tillögur 

um bindandi gerðardóm ef ekki næðist sátt um 

kaupkröfur launafólks. 

1936

Skipuð nefnd sem átti að skila af sér tillögum til 

ríkisstjórnar um löggjöf um réttindi 

verkalýðssamtaka. 

1938
Lög um stéttarfélög og vinnudeilur, nr. 80/1938, voru 

samþykkt og öðluðust gildi.
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Vinnulöggjöfin er til þess falllin að vera umdeild, þar sem hún hefur að geyma ákvæði 

um leikreglur aðila á markaði sem varða samskipti og samninga (Arnmundur Backmann 

og Gunnar Eydal, 1978).  

Hlutverk heildarsamtaka launþega er að koma fram fyrir hönd aðildarfélaga sinna 

gagnvart stjórnvöldum, Alþingi og ekki síst samtökum atvinnurekenda. Samstaða og 

samstarf stéttafélagana innan heildarsamtaka er gríðarlega mikilvægt í baráttunni um 

hagsmuni félagsmanna og áhrif á þróun samfélagsins. Vinnumarkaðsfræðin gengur útfrá 

því að hagsmunaárekstrar verði milli þessara aðila, hagsmunir geta þó skarast og verið 

þeir sömu (Alþýðusamband Íslands, 2007). Samskipti milli þessara aðila á markaði má 

skipta í þrennt samkvæmt vinnumálafræðinni: einingarhyggju, margræðishyggju og 

marxisma. (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson 2008). 

Hér á landi eru samskipti aðila á vinnumarkaði eftir skilgreiningu 

margræðishyggjunnar. Í henni felst að allir launþegar eigi rétt á að vera í stéttarfélagi, 

sveitarfélög geta samið um kjarasamninga í umboði félagsmanna, félagsmenn hafa 

heimild til að samþykkja eða hafna kjarasamningi í atkvæðagreiðslu og verkfallréttur er 

tryggður.  

4.2 Alþýðusambandið 

Á Íslandi starfa í dag um 350 stéttarfélög um land allt. Flestir launþegar á Íslandi tengjast 

stéttarfélögum sem eru með einum eða öðrum hætti aðilar að heildarsamtökum þó eru 

til stéttarfélög sem standa utan sambanda. Stærstu samtökin spanna allt landið en 

önnur minni eru svæðisbundin (Garðar Gíslason, 2001). 

Áhrifamestu samtök launafólks eru Alþýðusamband Íslands en árið 2004 (mynd 4) 

voru 64% launafólks landsins í því félagi. Önnur hagsmunasamtök launþega eru 

(Hagstofa Íslands 2005; Lára V. Júlíusdóttir, 1994):  

 Bandalag háskólamanna (BHM) 

 Bandalag starfsmanna ríkis og bæja (BSRB)  

 Kennarasamband Íslands (KÍ)  

 Farmanna- og fiskimannasamband Íslands (FFSÍ)  

 Iðnnemasamband Íslands (INSÍ) 

 Múrarasamband Íslands 
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 Samband íslenskra bankamanna (SÍB) 

 Verkstjórasamband Íslands (VSSÍ) 

 

 

Mynd 4: Hlutdeild hagsmunafélaga á Íslandi árið 2004 (Hagstofa Íslands, 2005). 

Alþýðusamband Íslands er ein rótgrónustu hagsmunasamtök íslensk launafólks sem 

hafa frá stofnun haft það að markmiði að efla og bæta hag íslenskrar alþýðu. ASÍ var 

stofnað 12. mars 1916 en það voru 7 stéttarfélög af höfuðborgarsvæðinu sem stóðu þar 

að baki í þeim tilgangi að koma á samstarfi meðal íslenskra alþýðumanna (Lára V. 

Júlíusdóttir, 1993). Stofnfélögin voru Verkmannafélagið Dagsbrún, Hásetafélag 

Reykjavíkur, Hið íslenska prentarafélag, Verkkvennafélagið Framsókn, 

Bókbandssveinafélag Ísland, Verkmannafélagið Hlíf og Hásetafélag Hafnarfjarðar. Fyrsti 

forseti ASÍ var Ottó N. Þorláksson skipstjóri (Ingólfur Ingvarsson ritstjóri, 2004).  

Samhliða Alþýðusambandinu var Alþýðuflokkurinn stofnaður. Þessi tvö samtök 

störfuðu í nánu samstarfi næstu tvo áratugi. Fjölgun verkalýðsfélaga innan ASÍ kallaði á 

breytingar og á þingi ASÍ 1940 var samþykkt að ASÍ væri samband íslenskra stéttarfélaga 

án allra skipulagstengsla við stjórnmálaflokka (Garðar Gíslason, 2001; Lára V. 

Júlíusdóttir, 1994). 

Á fyrstu tveimur áratugum sambandsins breyttist það úr fámennum hópi 

verkalýðsfélaga á höfuðborgarsvæðinu í stærstu samtök launafólks í landinu. Í dag telja 
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félagsmenn um 100.000 talsins, þar af eru 98.000 virkir á vinnumarkaði. Á bak við ASÍ 

eru nú 5 landssambönd og 51 aðildarfélag sem eru starfandi á flestum sviðum 

samfélagsins, á almennum og opinberum vinnumarkaði (Alþýðusamband Íslands, 2007).  

Landssamböndin eru fimm talsins: Starfsgreinasamband Ísland, Landssamband íslenzkra 

verslunarmanna, Samiðn, samband iðnfélaga, Rafiðnaðarsamband Íslands og 

Sjómannasamband Íslands. Aðildarfélögin eiga flest aðild að ASÍ í gegnum eitthvert af 

landssamböndunum en þó eiga sjö félög beina aðild að ASÍ (Alþýðusamband Íslands, 

2007; Lára V. Júlíusdóttir, 1994).  

Á ársþingi samtakanna árið 1993 var lögum þeirra breytt á þá leið að einstök 

stéttarfélög geta ekki lengur sótt um aðild að sambandinu nema vera með aðild að 

landssambandi. Þau landssambönd sem skipulögð eru í samræmi við samþykktir 

Alþýðusambandsþingsins geta fengið aðild að ASÍ, enda uppfylla þau þá skilyrði laga ASÍ 

(Lára V. Júlíusdóttir, 1994). 

Undir formerkjum ASÍ er barist fyrir bættum kjörum og réttindum félagsmanna ásamt 

því að gæta hagsmuna þeirra gagnvart atvinnurekendum og stjórnvöldum. Þar að auki 

sinnir ASÍ margvíslegri þjónustu við félagsmenn og aðildarfélög ásamt því að kynna 

starfsemina og annast útgáfu (Alþýðusamband Íslands, 2007; Lára V. Júlíusdóttir, 1994). 

4.2.1 Markmið og hlutverk ASÍ 

Alþýðusamband Íslands hefur það hlutverk að hafa forystu í stéttarbaráttu og 

félagastarfsemi launþega á Íslandi með því meðal annars að móta samræmda 

heildarstefnu samtakanna í atvinnu-, mennta-, umhverfis-, og kjaramálum (Sigríður 

Logadóttir, 2003). 

Markmið ASÍ er að vinna að því að aðildarsamtökum sé stjórnað eftir sameiginlegum 

reglum í þeim tilgangi að efla starf þeirra til að bæta kjör launafólks og samræma 

hagsmuni þess í efnahagslegu, félagslegu og menningarlegu tilliti (Sigríður Logadóttir, 

2003). Innan ASÍ er einnig unnið að ýmsum málaflokkum, eins og menntamálum, 

lífeyrismálum, jafnréttismálum og vinnuvernd. Þá gegnir ASÍ upplýsingar-, ráðgjafar-, og 

aðahaldshlutverki gagnvart stjórnvöldum (Lára V. Júlíusdóttir, 1994; Sigríður Logadóttir, 

2003). 

Á ársfundum á vegum ASÍ mótar þingfulltrúar stefnu heildarsamtakanna, gera 

starfsáætlun og velja fólk til forystu með því að kjósa miðstjórn. Æðsta vald í málefnum 
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ASÍ er í höndum ársfundar. Hvert aðildarfélag rétt á að senda að minnsta kosti einn 

fulltrúa á fundinn (Lára V. Júlíusdóttir, 1994; Sigríður Logadóttir, 2003). 
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5 Kjara- og ráðningasamningar 

5.1 Kjarasamningur 

Það má með sanni segja að fáir eða engir samningar hafi jafnmikla þýðingu fyrir jafn 

stóran hóp manna og kjarasamningar. Mikilvægi þeirra er ekki aðeins fólgið í því að þeir 

ákveða lágmarkskjör launþega í landinu heldur hafa þeir einnig mikil áhrif á afkomu 

atvinnuveganna og atvinnurekenda yfirleitt. Kjarasamningar hafa auk þess áhrif á 

efnahagslíf þjóðarinnar (Arnmundur Backmann og Gunnar Eydal, 1978). 

 Lára V. Júlíusdóttir (1994) skilgreinir kjarasamninga sem skriflegan samning um 

kaup og kjör sem gerður er á milli stéttarfélags annars vegar og atvinnurekanda, félags 

atvinnurekenda eða sambands atvinnurekenda hins vegar og nær hann til allra þeirra 

launamanna sem vinna á félagssviði stéttarfélagins. Kjarasamningurinn byggir þannig á 

félagslegum grundvelli en ekki einstaklingsbundnum. Samningarnir kveða þó ekki 

eingöngu á um laun félagsmanna heldur einnig um kjör sem snerta vinnutíma, yfirvinnu, 

orlof, veikindarétt, uppsagnarrétt ásamt fleiri atriðum (Arnmundur Backmann og 

Gunnar Eydal, 1978). Skipta má efni flestra kjarasamninga í þrjá þætti (Lára V. 

Júlíusdóttir, 1994):  

1. Bein launaákvæði samningsins.  

2. Önnur atriði sem snerta kjör launþegans. 

3. Ákvæði sem lúta að samskiptum samningsaðilanna. 

Kjarasamningar tilheyra þeirri grein innan lögfræðinnar sem er nefndur vinnuréttur. 

Veigamestu þættir vinnuréttarins eru gerð kjarasamninga og þær leikreglur sem gilda í 

því sambandi ásamt því hvernig farið skuli með ágreiningsmál sem upp koma 

(Arnmundur Backmann og Gunnar Eydal, 1978). 

Í 5. gr. laga um stéttarfélög og vinnudeilur segir að „stéttarfélög eru lögformlegur 

samningsaðili um kaup og kjör meðlima sinna, enda hafi félagið í samþykktum sínum 

ákveðið að láta starfsemi sína taka til slíkra málefna“. Hins vegar getur félagið tekið 

ákvörðun um að fela sambandi, landssambandi, svæðasambandi eða heildarsamtökum, 
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svo sem ASÍ, umboð til samningagerða. Samningurinn er þó alltaf gerður með fyrirvara 

um að stéttarfélagið samþykki hann. Stéttarfélög hafa mismunandi hátt á því hvernig 

samþykki er fengið á samning. Fer það eftir hefðum sem stofnast hafa í félaginu, eðli 

viðkomandi samnings og aðstæðum hverju sinni. Sé um að ræða heildarkjarasamning 

sem nær til allra félagsmanna, er yfirleitt efnt til atkvæðagreiðslu og er samþykki þá háð 

meirihluta launafólks í félaginu. Ef samningsaðilar ná ekki samkomulagi um tillögu eða 

hafa boðað verkfall eða verkbann er vinnudeilan send til sáttasemjara. Sáttasemjari er 

hlutlaus aðili sem reynir að aðstoða deiluaðila við að ná sáttum (Arnmundur Backmann 

og Gunnar Eydal, 1978; Garðar Gíslason, 2001; Lára V. Júlíusdóttir, 1994).  

Eitt helsta markmið stjórnvalda síðustu áratugi hefur verið að tryggja fulla atvinnu og 

frið á vinnumarkaðnum. Í samningaviðræðum í vinnudeilum hefur verið áberandi að 

verkalýðsfélögin og atvinnurekendur hafa beðið eftir því hvað ríkisstjórnin ætli að 

bjóðast til að greiða fyrir samninginn. Samningarnir ganga því ekki aðeins út á að ræða 

um kaup og kjör heldur einnig á efnahagsstefnu ríkisstjórnarinnar (Garðar Gíslason, 

2001). 

Kjarasamningurinn er bindandi samningur fyrir alla þá sem eiga aðild að honum. 

Hann nær til allra félagsmanna í stéttarfélaginu sem ráðnir eru í vinnu í viðkomandi 

starfsgrein á félagssvæði þess. Hver einstakur starfsmaður verður þó ekki bundinn 

kjarasamningnum nema hann hafi ráðið sig til vinnu og gert ráðningarsamning við 

atvinnurekandann (Arnmundur Backmann og Gunnar Eydal, 1978). Ef félagsmaður segir 

sig á hinn bóginn úr stéttarfélagi er hann þrátt fyrir það áfram bundinn þeim 

kjarasamningi sem í gildi var þegar hann gekk úr félaginu, á meðan hann sinnir þeim 

störfum sem samningurinn nær til, þar sem kjarasamningur bindur ekki aðeins 

félagsmenn, heldur einnig alla þá sem vinna þau störf sem samningurinn tekur til á 

félagssvæði stéttafélagsins. Það skiptir því ekki máli hvort starfsmaður sé í stéttarfélagi 

eða ekki, hann er jafnt bundinn af ákvæðum gildandi kjarasamnings í starfsgrein sinni 

eins og ef hann væri félagsmaður í stéttarfélagi (Arnmundur Backmann og Gunnar 

Eydal, 1978). 

Vinnustaðasamningar eru algengir í stóriðjum, en það eru kjarasamningar sem gerðir 

eru á milli tveggja eða fleiri stéttarfélaga fyrir félagsmenn á sama vinnustað. Iðulega eru 
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þetta sjálfstæðir samningar sem taka til launa og annarra starfskjara þeirra starfsmanna 

sem hjá fyrirtækinu starfa (Alþýðusamband Íslands, e.d.b). 

Kjarasamningur er almennt gerður til ákveðins tíma og það er yfirleitt á valdi 

samningsaðila að ákveða til hve langs tíma samningurinn skuli gerður, en um það deila 

aðilar oft hart. Bæði þjóðfélagsins vegna og aðilanna sjálfra er talið nauðsynlegt að ljóst 

sé hver gildistími kjarasamninga er (Arnmundur Backmann og Gunnar Eydal, 1978) (Lára 

V. Júlíusdóttir, 1994). Í 6. gr. laga um stéttarfélög og vinnudeilur, um gildistíma og 

uppsagnarfrest, er kveðið á um að ef gildistími er ekki tilgreindur í samningnum þá telst 

samningur gilda í eitt ár og uppsagnarfrestur er þrír mánuðir (Lára V. Júlíusdóttir, 1994).  

Oft kemur til ágreinings um hvernig túlka skuli og skilja kjarasamninga. Efni 

kjarasamninga er mjög víðtækt. Þeim er ekki aðeins ætlað að gilda sem grundvöllur 

ráðningasambands heldur fjalla þeir einnig um samskiptareglur aðila á vinnumarkaði. 

Engar algildar túlkunarreglur eru til um kjarasamninga en ákveðin atriði er þó hægt að 

hafa að leiðarljósi. Venjur geta ráðið miklu um túlkun kjarasamninga. Ef tiltekin 

framkvæmd hefur staðið lengi og er orðin föst í sessi er sagt að venja hafi myndast 

(Arnmundur Backmann og Gunnar Eydal, 1978; Lára V. Júlíusdóttir, 1994). 

5.1.1 Miðstýrð eða valddreifð kjarasamningsgerð 

Tvær nálganir eru í kjarasamningsgerð sem fræðimenn hafa horft til, annars vegar 

miðstýrð samningagerð og hins vegar valddreifð samningagerð (Aðalbjörg Lúthersdóttir, 

2009). Kjarasamningar á íslenskum vinnumarkaði eru ýmist miðstýrðir eða valddreifðir 

(Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2000).  

Valddreifð samningagerð getur auðveldað fyrirtækjum að aðlaga og endurskipuleggja 

fyrirkomulag sitt til að mæta kröfum starfsmanna með það að leiðarljósi að bæta hag 

beggja aðila (Aðalbjörg Lúthersdóttir, 2009). 

Birtingarmynd miðstýringar er hins vegar veldi fámennrar forystusveita sem fer fyrir 

verkalýðshreyfingunni, en verklýðsforingjar hafa að vísu lýðræðislegt umboð frá 

félagsmönnum (Þorvaldur Gylfason, 1993). Þorvaldur Gylfason (1993) lýsir 

miðstýringunni hér á árum áður á þann vegi að ýmsir forystumenn 

verkalýðshreyfingarinnar notuðu veldi sitt til að knýja fram óraunhæfar kauphækkanir 

hvað eftir annað og kyndu með því móti undir verðbólguna.  
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Í rannsókn Aðalbjargar Lúthersdóttur (2009) kemur fram að þeir sem eru í forsvari 

fyrir verkalýðshreyfingarnar séu þeirrar skoðunar að „... heildarsamtök atvinnurekenda 

[Samtök atvinnulífsins] vilji tiltölulega mikla miðstýringu á meðan verkalýðshreyfingin 

vilji virða sjálfstæðan lögbundinn samningsrétt hvers og eins stéttarfélags“. Með þessu 

er átt við að Samtök atvinnulífsins séu að þröngva stéttarfélög, sem ekki alltaf eru 

samstíga um forgangsatriði kjaramála, saman að samningsborðinu þar sem allir eru 

jafnvígir. Þannig koma þau sér frá því að semja sérstaklega við hvert og eitt félag þar 

sem sá sem fyrstur kæmi að borðinu gæti samið betur en sá sem næst kemur. Þessu á 

móti nefndi fulltrúi frá samtökum atvinnurekenda í sömu rannsókn að stéttarfélög „... 

séu þessi lögformlegi aðili um samninga um kaup og kjör og eigi því kröfu á viðræðum 

og gerð kjarasamninga“. Hann taldi jafnframt ekki vera mikið um miðstýringu í 

kjarasamningagerð á Íslandi miðað við önnur lönd.  

5.2 Ráðningarsamningur 

Ráðningarsamningur er sá persónulegi samningur sem launþegi gerir við 

atvinnurekanda þegar hann ræður sig í starf, hann getur ýmist verið ótímabundinn eða 

tímabundinn. Launþeginn skuldbindur sig til að starfa hjá atvinnurekandanum undir 

hans stjórn og ábyrgð, gegn launagreiðslu. Þar sem ráðningasamningar eru almennt 

persónubundnir geta launþegar ekki fengið aðra til að efna skyldur sínar í sinn stað. 

Jafnframt getur atvinnurekandi ekki selt starfsfólk sitt til vinnu hjá öðrum 

atvinnurekanda. Ráðningasamningurinn getur ýmist verið munnlegur eða skriflegur og 

við ráðningu er almennt vísað til kjarasamningsins sem gildir á því starfssviði sem um er 

samið (Armstrong, 2009; Lára V. Júlíusdóttir, 1993; Lára V. Júlíusdóttir, 1994).  

Þegar launþegi hefur gengið að tilboði um starf hefur samningur stofnast milli 

aðilana, þótt vinna hafi ekki hafist, og því gilda almennar reglur um samningsrétt. Gangi 

annar hvor aðili frá ráðningasamningi eftir að honum hefur verið komið á og áður en 

vinna hefst getur sá aðili orðið bótaskyldur vegna vanefnda sinna á grundvelli reglna um 

samningsrétt (Lára V. Júlíusdóttir, 1993). Bæði launþegi og vinnuveitandi hafa réttindi 

og skyldur gagnvart hvor öðrum þegar gengið hefur verið frá samningi. Í 

ráðningasamningnum eru talin upp þau atriði sem báðum aðilum er skylt að fara eftir 

meðan á samningstíma stendur (Gómez-Mejía, Galkin og Cardy, 2007).  
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Meginskyldur starfsmanns eru að vinna þau störf sem hann er ráðinn til, enda séu 

þau í samræmi við ákvæði kjarasamnings. Við ráðningu er oftast samið um að 

viðkomandi skuli gegna tilteknum störfum eða hafa ákveðið verksvið. Oft byggist þetta á 

munnlegum fyrirmælum og venjum fremur en skriflegum samningi milli aðila. Jafnvel 

þótt ráðningarsamningur sé gerður á milli aðila er starfslýsing oft ófullkomin. 

Kjarasamningur gefur leiðbeiningar um hvaða störfum fólki er skylt að sinna. 

Starfsmanni ber að hlýða löglegum fyrirmælum atvinnurekandans, þessi skylda er 

almennt kölluð hlýðniskylda eða húsbóndaskylda. Starfsmanni er þó ekki skylt að hlýða 

fyrirmælum atvinnurekandans sem eru til dæmis ólögleg, brot á kjarasamningi, eða utan 

við verksvið starfsmanns (Gómez-Mejía, Galkin og Cardy, 2007; Lára V. Júlíusdóttir, 

1993). 

Ráðningarsamningur gildir í eðli sínu á milli aðila á meðan honum er ekki sagt upp. 

Óski aðilar eftir breytingum á efni samnings verður það ekki gert einhliða né 

fyrirvaralaust svo löglegt sé heldur kallar það á nýtt samkomulag milli þessara aðila. 

Einungis er hægt að breyta atriðum sem ekki er kveðið á um í kjarasamningi, en þeim 

efnisþáttum geta aðeins þeir breytt sem þann samning gerðu, þ.e. stéttarfélög og 

samtök atvinnurekenda. Óski starfsmaður eftir breytingum á ráðningarsamningi sínum 

þarf hann að semja um þær við atvinnurekandann. Náist samkomulag um breytingu þá 

er iðulega einnig samið um hvenær breytingin tekur gildi. Sé það ekki gert getur 

starfsmaður þurft að una því að breytingin taki ekki gildi fyrr en uppsagnarfrestur á fyrra 

samkomulagi er liðinn, en uppsagnarákvæði er í kjarasamningnum. Með sama hætti 

getur atvinnurekandi óskað eftir breytingum á ráðningakjörum og er jafnframt bundinn 

af því að gera nýtt samkomulag (Lára V. Júlíusdóttir, 1993).  

Í 7.gr vinnulöggjafarinnar segir „samningar einstakra launþega við atvinnurekendur 

eru ógildir, að svo miklu leyti sem þeir brjóta í bága við samninga stéttarfélagsins við 

atvinnurekandann, enda hafi félagið ekki samþykkt þá. Í þessu felst að einstakir 

starfsmenn geti ekki, svo gilt sé, samið um lægra kaup eða kjör en kjarasamningurinn 

segir til um“ (Arnmundur Backmann og Gunnar Eydal, 1978). Aftur á móti geta ýmsar 

ástæður legið að baki því að atvinnurekandi sé tilbúinn til að semja við einstaka 

starfsmenn um hærra kaup en segir til um í kjarasamningi. Helstu orsakir þess eru til 

dæmis út frá samkeppnissjónarmiðum milli atvinnurekenda, mikil þensla á 
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vinnumarkaðnum og eins geta kjarasamningar í vissum tilfellum verið óraunhæfir, að 

samið hafið verið um lægra kaup en eðlilegt megi teljast (Arnmundur Backmann og 

Gunnar Eydal, 1978). 

Starfsmaður hefur rétt til þess að rifta ráðningasamningi sem felur í sér lakari kjör en 

kjarasamningar segja til um. Ef atvinnurekandinn vill ekki fallast á riftun, ef hann telur að 

kjör starfsmannsins séu ekki lakari en samkvæmt kjarasamningi, getur stéttarfélagið 

fyrir hönd starfsmannsins leitað til Félagsdóms til að fá úr því skorið hvort riftunin sé 

lögmæt. Nokkur mál af því tagi hafa farið fyrir dómstóla (Arnmundur Backmann og 

Gunnar Eydal, 1978). 
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6 Uppsögn og uppsagnarfrestur 

6.1 Hugtakið uppsögn 

Lára V. Júlíusdóttir (1993) skilgreinir hugtakið uppsögn sem „.. tilkynningu annars aðila 

að ráðningarsamningi, atvinnurekanda eða starfsmanns, til hins aðila um ráðningaslit.“ 

Uppsögn er því tilkynning um ráðningarslit, en ráðningarslitin sjálf verða þegar 

uppsagnarfresturinn er liðinn (Lára V. Júlíusdóttir, 1993).  

Helstu ákvæði laga um uppsagnir er að finna í lögum um rétt verkafólks til 

uppsagnarfrests frá störfum og til launa vegna sjúkdóms- og slysaforfalla, nr. 19/1979. 

Þau tryggja almennu launafólki lágmarksréttindi. Kjarasamningar kveða ennfremur á um 

uppsagnarfrest, þar er oftast vísað í lög nr. 19/1979 en þar sem lögin taka aðeins til 

þeirra sem hafa starfað í minnst eitt ár, þá er ákvæði um uppsagnarfrest á fyrsta 

starfsári í kjarasamningum (Alþýðusamband Íslands, e.d.d; Lára V. Júlíusdóttir, 1993).  

Uppsögn sem slík hefur ekki áhrif á réttindi starfsmanns í starfi, hann heldur áunnum 

veikinda- og orlofsrétti meðan á uppsagnarfresti stendur. Áhrif á réttinn verða fyrst 

þegar uppsagnarfresturinn er liðinn, þá fellur ráðningarsamningurinn sjálfur úr gildi og 

öll þau réttindi sem honum fylgja. Meginskyldur aðila samningsins samkvæmt 

ráðningarsamningi, eins og hlýðniskyldan og greiðsla launa, falla jafnframt úr gildi en 

kröfur sem hafa myndast, svo sem áunnið orlof, er greitt út við ráðningarslit samkvæmt 

7. gr. orlofslaga (Lára V. Júlíusdóttir, 1993). Algengt er að atvinnurekandi taki ákvörðun 

um að láta starfsmann ekki vinna út uppsagnarfrestinn og er honum það heimilt, gegn 

því að greiða starfsmanninum laun út uppsagnarfrestinn. Ráðningarsambandið helst þá 

út uppsagnarfrestinn en vinnuveitandinn fellur frá því að krefja starfsmanninn um 

vinnuframlag (Armstrong, 2009; Lára V. Júlíusdóttir, 1993). 

Samkvæmt 1. gr. laga nr. 19/1979 skal uppsögn vera skrifleg og miðast við 

mánaðamót. Uppsagnarbréfið þarf jafnframt að vera þannig sett upp að ekki leiki vafi á 

því hver uppsagnarfresturinn er og hvenær ráðningarslit skuli verða. Ákvæði um 

uppsögn er gagnkvæmt og gildir hvort sem atvinnurekandi segir starfsmanni upp eða 

starfsmaður segir starfi sínu lausu. Ýmsar undantekningar eru þó á þessu, einkum að því 

er varðar takmarkanir í lögum og kjarasamningum á rétti atvinnurekandans til að segja 
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starfsmanni upp, svo sem ákvæði um aldraða, trúnaðarmenn, barnshafandi konur og 

foreldra í fæðingarorlofi (Lára V. Júlíusdóttir, 1993).  

Starfsmenn geta samkvæmt því sem almennt er viðurkennt í íslenskum vinnurétti 

sagt upp störfum af hvaða ástæðu sem er og sömuleiðis getur atvinnurekandinn sagt 

starfsmanni upp störfum af hvaða ástæðu sem er, svo framarlega sem slíkt beri ekki í 

bága við laga- eða kjarasamningsákvæði um tiltekna hópa (Gómez-Mejía, Galkin og 

Cardy, 2007; Lára V. Júlíusdóttir, 1993). 

Starfsmaður á rétt á viðtali um starfslok sín og ástæðu uppsagnar, að loknu viðtali 

getur starfsmaður óskað eftir því að fá ástæður uppsagnar skýrðar skriflega. Fallist 

atvinnurekandinn ekki á ósk starfsmanns um skriflega skýringu á starfsmaður rétt á 

öðrum fundi með atvinnuveitanda um ástæður uppsagnar að viðstöddum 

trúnaðarmanni sínum eða öðrum fulltrúa stéttarfélagsins. Þessu fyrirkomulagi um 

ástæður uppsagna var komið á með samkomulagi Samtaka atvinnulífsins og 

Alþýðusambands Íslands í kjarasamningsviðræðum árið 2008, en fyrirkomulag þetta er 

meginefni ákvæðis nr. 158 hjá Alþjóðavinnumálastofnuninni. Það gengur út á að gera 

kröfu um að uppsagnir skuli vera skriflegar, rökstuddar og ávallt tilkomnar vegna 

rekstrarlegra ástæðna eða vegna hæfni eða hegðunar launamanns. ASÍ hefur lagt mikið 

upp úr sveigjanleika á Íslenskum vinnumarkaði og því var farið þá leið að lenda þessu 

máli í kjarasamning í stað þess að innleiða ákvæði ILO að fullu (Alþýðusamband Íslands, 

2008; Armstrong, 2009; Lára V. Júlíusdóttir, 1993) 

6.1.1 Fyrirvaralaus uppsögn  

Aðilum sem bundnir eru af ráðningarsamningi er skylt að virða samninginn og vinna eftir 

honum. Vanefndir á ráðningarsamningi geta verið ýmsar og úrræði þess sem brotið er á 

misjöfn. Úrræði gangaðila vegna vanefnda af þessu tagi geta verið allt frá athugasemd til 

riftunar á ráðningarsamningi. Fer það bæði eftir alvarleika brotsins og eins hvernig aðilar 

bregðast við broti (Gómez-Mejía, Galkin og Cardy, 2007; Lára V. Júlíusdóttir, 1993).  

Starfsmaður getur haft heimild til að hætta störfum fyrirvaralaust og rifta um leið 

ráðningarsamningi, sömuleiðis getur atvinnurekandi átt til þess fullan rétt að víka 

starfsmanni úr starfi tafarlaust. Til þess að það gerist verður annar hvor aðilinn að hafa 

brotið veigamikið atriði í ráðningarsamningi. Það verður að meta það hverju sinni hvort 

um verulega vanefnd sé að ræða á. Dæmi um veigamikil brot af hendi atvinnurekanda 
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geta verið ógreidd laun í einhvern tíma og af hendi starfsmannsins að hann neiti að 

framkvæma starf sem hann er beðinn um (Lára V. Júlíusdóttir, 1993). 

Til þess að geta rift ráðningasamningi vegna brots með fyrirvaralausri uppsögn verður 

að fylgja reglum um aðvörun. Aðili, hvort sem um ræðir starfsmann eða atvinnurekanda, 

verður að gefa hinum aðilanum tækifæri á að bæta ráð sitt áður en hann öðlast 

riftunarheimild (Armstrong, 2009; Gómez-Mejía, Galkin og Cardy, 2007). Sé aðila ekki 

gefinn kostur á að bæta sig og til fyrirvaralausrar uppsagnar á ráðningarsamningi kemur 

getur samningsaðili átt á hættu að vera dæmdur bótaskyldur vegna ólögmætrar riftunar 

á ráðningarsamningi (Gómez-Mejía, Galkin og Cardy, 2007). Frávik frá þessum reglum 

eru alvarlegri brot svo sem þjófnaður eða líkamsárás. Aðvörun á broti verður að vera 

sannanleg og í henni verður að koma skýrt fram að láti viðkomandi ekki af háttsemi 

varði það brottrekstur. Sé ekki gerð athugasemd, aðvörun eða áminning strax í beinu 

framhaldi af brotinu getur sá sem brotið er á glatað rétti til að bera brotið fyrir sig vegna 

tómlætis. Áhrif tómlætis eru mikil í vinnurétti (Lára V. Júlíusdóttir, 1993).    

6.1.2 Hýrudráttur 

Almennt getur atvinnurekandi ekki haldið eftir launum starfsmanns nema með hans 

samþykki (Lára V. Júlíusdóttir, 1993).  

Dómsframkvæmd um hýrudrátt er alger undantekning frá lögum en í dómum sem 

fallið hafa um hýrudrátt kveður á um að atvinnurekandi má halda eftir launum þegar svo 

stendur á vegna tjóns sem ólögmætt brotthlaup starfsmanns getur valdið 

atvinnurekanda (Lára V. Júlíusdóttir, 1993).  

Atvinnurekandi getur með sama hætti átt skaðabótakröfu á hendur starfsmanns ef 

starfsmaður á engin vangoldin laun hjá honum. Í dómum sem kveða á um skaðabætur 

sem atvinnurekandi á á hendur starfsmanni vegna fyrirvaralaus brotthlaups úr starfi 

hefur Hæstiréttur tekið mið af ákvæðum 25. gr. hjúalaga, nr. 22/1928, þótt lögin séu að 

mestu talin úrelt (Lára V. Júlíusdóttir, 1993).  

6.1.3 Takmarkanir á uppsögnum 

Atvinnurekandi hefur rétt til að segja upp launamanni og er ekki tilneyddur að hafa 

mann í starfi sem hann kærir sig ekki um. Sé uppsögn tilkynnt með formlegum og 

réttum hætti getur atvinnurekandi sagt upp starfsmanni sínum þegar hann telur sig 
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þurfa. Þrátt fyrir að ákveðið frelsi í uppsögnum viðurkennist samkvæmt íslenskum 

vinnurétti er víða að finna takmarkanir á þeim rétti í kjarasamningum og lögum (Gómez-

Mejía, Galkin og Cardy, 2007; Lára V. Júlíusdóttir, 1993).  

Trúnaðarmenn stéttarfélaga inni á vinnustöðum njóta sérstakrar verndar í starfi 

samkvæmt 11. gr. laga nr. 80/1938. Atvinnurekendum er óheimilt að segja 

trúnaðarmönnum upp vegna vinnu þeirra í þágu stéttafélaganna. Trúnaðarmenn eiga að 

öllu jöfnu að ganga fyrir um vinnu þurfi atvinnurekandinn að fækka stöðugildum. 

Almennt þurfa brot trúnaðarmanns að vera umtalsverð til að hægt sé segja honum upp 

störfum (Lára V. Júlíusdóttir, 1994).  

Fæðingarorlofslög nr. 57/1987 kveða á um í 7. gr. að óheimilt sé að segja 

barnshafandi konu upp starfi nema gildar ástæður liggi fyrir. Sama gildir um foreldra í 

fæðingarorlofi. Verndin nær allt fram til þess að viðkomandi snýr til baka úr 

fæðingarorlofi (Lára V. Júlíusdóttir, 1993).  

Almennt hefur verið litið svo á að hægt sé að segja starfsmanni upp sem er í 

veikindaleyfi svo framarlega að uppsögn skerði ekki áunnin veikindarétt (Lára V. 

Júlíusdóttir, 1993).  

6.2 Framkvæmd og áhrif uppsagna 

Uppsagnir starfsmanna eru eitt af því erfiðasta sem fylgir starfi stjórnenda. 

Uppsagnirnar hafa þó ekki síðri áhrif á starfsmenn sem fyrir þeim verða, en streita og 

álag einkenna þá. Lykilatriði er að komið sé fram við starfsmann af eins mikilli virðingu 

og nærgætni og kostur er (Sigrún Hildur Kristjánsdóttir og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 

2006). 

Uppsagnir vekja oft miklar tilfinningar hjá starfsmönnum og því mikilvægt að þeir 

stjórnendur sem hyggja á uppsögn vandi vel til verka og undirbúi sig vel.  

Armstong (2009) nefnir þrjá þætti sem þarf að hafa í huga við framkvæmd uppsagna:  

1. Að koma fram við starfsmann á eins sanngjarnan hátt og hægt er. 

2. Að sýna samkennd og draga úr óþægindum eins og völ er á. 

3. Að vernda hæfileika stjórnenda til að stýra fyrirtækinu í gegnum erfileikana á sem 

árangursríkastan hátt.  
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Áhrif uppsagna getur verið veruleg á þann sem sagt er upp, en ekki síður á þá sem 

eftir sitja. Í rannsókn Eiríku G. Ásgrímsdóttur og Gylfa Dalmann Aðalsteinssonar (2010) 

um árhrif uppsagna á starfsmenn í fyrirtækjum í kjölfar efnahagshruns kemur fram að 

uppsagnir og órói sem þeim fylgja hafa haft slæm áhrif á starfsanda sem hefur bein áhrif 

á starfsánægju.  

6.3 Uppsagnarfrestur og ákvæði um lengd hans  

Uppsagnarfrestur er sá tími sem launþegi ber að vinna eftir að uppsögn hefur átt sér 

stað og er gagnkvæmur. Hann er sá sami hvort sem launþegi eða atvinnuveitandi segir 

upp. Því hafa báðir aðilar sömu skyldu að virða þann frest. 

Lengd uppsagnarfrests er ýmist ákveðin í lögum, kjarasamningum eða 

ráðningarsamningi (Lára V. Júlíusdóttir, 1993).  

Aðilar geta samið um styttri uppsagnarfrest eða jafnvel um að fella hann alveg niður. 

Verði deilur um hvort samið hafi verið um slíkan frest ber þeim sem heldur því fram að 

sanna að um slíkt hafi verið samið (Lára V. Júlíusdóttir, 1993).   

Lög nr. 19/1979 kveða á um lágmarksrétt á lengd uppsagnarfrests. Eftir eitt ár 

samfellt í starfi er uppsagnarfrestur einn mánuður. Eftir þriggja ára starf hækkar 

fresturinn upp í tvo mánuði og eftir fimm ára samfellda ráðningu hjá sama 

atvinnurekanda er uppsagnarfresturinn 3 mánuðir (Lára V. Júlíusdóttir, 1993).  

Misjafnt er eftir kjarasamningum hversu langur uppsagnarfresturinn er fyrir ákveðið 

tímabil. Hjá VR eru fyrstu þrír mánuðirnir reynslutími með einni viku í uppsagnarfrest, 

næstu þrjá mánuði er uppsagnarfresturinn einn mánuður og eftir sex mánuði í starfi er 

fresturinn orðinn þrír mánuðir. Ákvæði um uppsagnarfrest hjá Eflingu er almennt það að 

fyrstu tvær vikurnar í starfi er enginn uppsagnarfrestur, eftir tveggja vikna samfellt starf 

hjá sama atvinnurekanda er uppsagnarfrestur tvær vikur, eftir þrjá mánuði er fresturinn 

einn mánuður og miðast við mánaðamót og eftir þrjú ár er fresturinn þrír mánuðir. Hjá 

Verkalýðsfélagi Akraness er uppsagnarfresturinn mismunandi eftir því hvaða 

kjarasamningur á í hlut, en miðast þó alltaf við mánaðamót (Lára V. Júlíusdóttir, 1993; 

VR 2004; munnleg heimild, 19. apríl 2013). 
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6.4 Þróun uppsagnarfrestar 

Árið 1955 samdi VR um að starfsuppsagnarfrestur hjá félagsmönnum sínum væri af 

beggja hálfu þrír mánuðir að reynslutíma loknum. Reynslutíminn var einn til þrír 

mánuðir eftir samkomulagi. Síðan þá hefur uppsagnarfresturinn þróast umtalsvert en 

næstu breytingar á honum voru árið 1963, en þá var orðalagi í ákvæði um reynslutíma 

breytt. Það var síðan í febrúar 1974 að samið var um að uppsagnarfrestur yrði með þeim 

hætti sem hann er nú (VR, 2004).  

Árið 1990 kom inn ákvæði í kjarasamning að þeir starfsmenn sem hafa verið 10 ár 

samfellt í starfi hjá sama fyrirtæki ættu rétt á fjögra mánaða uppsagnarfresti ef þeir 

væru orðnir 55 ára, fresturinn lengdist í 5 mánuði við 60 ára lífaldur og sex mánuði 

þegar starfsmaður væri orðinn 63 ára. Ákvæðið gildir þó aðeins ef starfsmanni er sagt 

upp störfum. Ef starfsmaður segir upp störfum getur hann gert það með þriggja mánaða 

fyrirvara (VR, 2004).  

Uppsagnarfrestur hjá félagsmönnum Eflingar hefur verið sá sami síðan hann var 

samræmdur milli félaganna sem sameinuðust undir formerkjum Eflingar í lok árs 1998 

(Munnleg heimild, 17. apríl 2013).  
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7 Umræður og samantekt 

7.1 Starfsmanni sagt upp störfum 

Allir viðmælendur sem rætt var við voru sammála um að almennt sé gert ráð fyrir að 

starfsmenn vinni uppsagnarfrestinn. Haft er eftir einum viðmælanda að: „Þetta 

[uppsagnarfresturinn] eru í rauninni réttindi og skyldur beggja aðila, meginreglan er sú 

að menn vinni upp sinn uppsagnarfrest“ og heldur áfram, „... uppsagnarfresturinn er 

fyrst og fremst hugsaður til þess að starfsmanni gefst ráðrúm til að ráða sig í aðra vinnu 

og eins fyrir fyrirtækið að ráða inn fyrir hann“.  

Það er undir fyrirtækjunum sjálfum komið hvort starfsmaður vinni upp 

uppsagnarfrest eða fái hann greiddan án þess að þurfa að láta af hendi vinnu. Helstu 

ástæður fyrir því að ekki sé óskað eftir vinnuframlagi er ef fyrirtæki vill ekki eiga á hættu 

að starfsmaður eyðileggi út frá sér inn í fyrirtækinu, sé í samskiptum við viðskiptavini 

eða ef fyrirtækið er í viðkvæmri starfsemi. Í þessu samhengi eru nefnd sem dæmi 

fyrirtæki sem starfa í veitingageiranum og öryggisgæslu. Ef vinnuveitandinn treystir 

starfsmanninum ekki til að starfa heiðarlega á meðan á uppsagnarfrestinum stendur þá 

getur það verið eina staðan að leyfa starfsmanni að hætta strax og greiða honum 

uppsagnarfrestinn. Einn viðmælandanna sagði að iðulega þurfi starfsmenn í 

stjórnendastöðu ekki að vinna upp frestinn, "... það eru ákveðnir hagsmunaárekstrar 

sem geta orðið, það er alltaf matsatriði vinnuveitanda". Það sama má segja um 

starfsmenn í sértækum störfum sem hafa aðgang að verðmætum upplýsingum. Hjá 

Verkalýðsfélagi Akraness eru það helst starfsmenn stóriðjanna sem eru nánast 

undantekningarlaust ekki inntir eftir vinnuframlagi eftir að þeim er sagt upp, en 

viðmælandi segir það viðtekna venju. Ástæðurnar eru helst þær að viðkomandi þykir 

ekki nægilega hæfur því þetta eru krefjandi og hættuleg störf. Þar að auki getur 

starfsmaðurinn haft neikvæð áhrif á nærumhverfi sitt, þar með talið starfsandann á 

vinnustaðnum.  

Stéttarfélögin fá mjög reglulega til sín mál þar sem starfsmaður treystir sér ekki til að 

mæta til vinnu eftir að hafa verið sagt upp störfum og gert að vinna uppsagnarfrestinn. 

Ástæðan fyrir því er oft sú að einstaklingar finna fyrir mikilli höfnun og skömm við að 
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missa vinnuna, oft og tíðum getur starfsmaðurinn í raun orðið óvinnufær. Dæmi séu um 

að fólk detti niður andlega og fari í veikindaleyfi. Haft er eftir viðmælanda að „oft á 

tíðum getur það verið gott fyrir báða aðila að losa viðkomandi frá vinnuskyldunni ef það 

er hægt að koma því við“. Ef fyrirtæki óskar aftur á móti eftir vinnuskyldunni og 

starfsmaður vill ekki gangast við því þá missir hann ekki eingöngu rétt til að fá greiddan 

uppsagnarfrest heldur er hann settur á 40 daga bótabið hjá Vinnumálastofnun. Höggið 

getur því orðið tvöfalt og starfsmaðurinn orðið fyrir verulegri tekjuskerðingu. 

Algengt er að félagsmenn leiti til stéttafélaganna vegna ólögmætra uppsagna. Í 

þessum tilfellum hefur stéttarfélagið samband við atvinnurekanda fyrir hönd 

félagsmannsins og skorar á fyrirtækið að uppfylla ákvæði kjarasamninga varðandi 

lögmæta uppsögn. Til eru dæmi þar sem starfsmaður er látinn skrifa undir uppsögn þar 

sem hann semur af sér uppsagnarréttinn án þess að átta sig á því. Það er mjög mikilvægt 

að vel sé staðið að uppsögnum, að sá sem framkvæmir þær sé vel undirbúinn og að ekki 

liggi neinn vafi á í bréfinu hvenær síðasti starfsdagur starfsmannsins er. 

Mál sem varða fyrirvaralausar uppsagnir enda einnig á borðum hjá stéttarfélögunum. 

Í þeim málum liggur sönnunarbyrðin hjá atvinnurekandanum, um að sýna fram á að 

minnst ein skrifleg áminning liggi fyrir á hendur starfsmanninum þar sem hann er 

hvattur til að bæta úr og sinna starfsskyldum sínum með fullnægjandi hætti ella gæti 

honum verið sagt upp fyrirvaralaust og þá fái hann uppsagnarfrest ekki greiddan. Liggi 

slík aðvörun ekki fyrir og starfsmaður hefur sannarlega ekki brotið alvarlega af sér þá á 

starfsmaður rétt á að fá greiddan uppsagnarfrest eða í það minnsta að vinna 

uppsagnarfrestinn samkvæmt kjarasamningi. 

7.2 Starfsmaður segir upp störfum  

Uppsagnarfrestur gildir í báðar áttir og segji starfsmaður upp er hann bundinn því að 

vinna uppsagnarfrest óski vinnuveitandinn þess. Ef starfsmaður brýtur ákvæði um 

uppsagnarfrest þá getur atvinnurekandinn gert bótakröfu á hendur starfsmanninum. 

Vinnuveitandinn þarf þá að sanna tjón sem hann hefur orðið fyrir af völdum 

starfsmannsins. 

Ástæður þess að starfsmaður segir upp störfum eru iðulega tvær, að hann er 

óánægður í starfi eða búinn að ráða sig í nýtt starf. Starfsmanni er gert að vinna upp 

sinn frest en menn vilja oft fá uppsagnarfrestinn styttan. Stéttarfélögin leggja áherslu á 
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að gert skriflegt samkomulag um hvenær starfslok skuli vera, ef starfsmaður fær velvild 

fyrir því að vinna ekki allan uppsagnarfrestinn.  

Í langflestum tilfellum, sér í lagi þegar uppsagnarfresturinn er orðinn þrír mánuðir, 

getur starfsmaður samið við vinnuveitanda um styttri uppsagnarfrest. Samkomulagið 

gengur iðulega út á að starfsmaður sinni starfinu á meðan nýr aðili er ráðinn inn. Þó eru 

til dæmi þar sem ekki hefur verið gengið að samkomulagi og vinnuveitandinn krefst þess 

að starfsmaður vinni allan uppsagnarfrestinn.  

7.3 Áhrif hrunsins á uppsagnarfrestinn 

Á árunum 2006 og 2007 kvörtuðu atvinnurekendur mikið yfir því að menn hreinlega 

hyrfu úr starfi. Starfsmenn sögðu jafnvel ekki upp heldur hættu bara að mæta. Helsta 

ástæðan fyrir þessu var að starfsmenn fengu vinnu á öðrum stöðum sem voru betur 

launaðir. Á þessum tíma komu mörg símtöl inn til stéttafélagana þar sem félagsmenn 

hringdu inn til að kanna hver uppsagnarfresturinn þeirra væri. Þeir kvörtuðu sáran yfir 

því hvað uppsagnarfresturinn væri langur þó svo að í einhverjum tilfellum væri hann 

aðeins einn mánuður. Svör stéttafélaganna til félagsmanna var á þá leið að þeim bæri 

skylda til að uppfylla ákvæði kjarasamnings og vinna uppsagnarfrestinn, nema ef 

vinnuveitandinn væri tilbúinn að skrifa undir og leysa viðkomandi frá störfum.  

Eftir hrun gjörbreyttist ástandið og launamenn sátu sem fastast þó svo að stigið væri 

svolítið á þá. Þeir mátu ástandið þannig að betra væri að verða fyrir ákveðnum áföllum 

en að segja upp vinnunni. Í hruninu þekktist að starfsmenn voru til dæmis beðnir um að 

taka á sig launalækkun. Oft var fyrirvarinn ekki langur, jafnvel frá og með næstu 

mánaðamótum, og ef starfsmenn gengu ekki að nýjum samningi þá var þeim sagt upp 

störfum og þeir gátu unnið frestinn á fyrri launum. Í yfir 95% tilfella skrifuðu starfsmenn 

undir samningana, þeir töldu betra að taka á sig launalækkun en að halda sömu launum 

út uppsagnarfrestinn og eiga á hættu að fá ekki nýju vinnu. Á þessum árum töldu 

starfsmenn uppsagnarfrestinn alls ekki nægilega langan.  

Stéttarfélögin fundu einnig fyrir smá breytingu á því stuttu eftir hrun að fyrirtæki 

vildu nýta starfsmanninn í vinnu allan uppsagnarfrestinn, var það sér í lagi þegar 

uppsögn var gerð vegna skipulagsbreytinga.  

Öfugt var farið í stóriðjunum, fyrir hrun var erfitt að fá mannskap til vinnu í 

stóriðjunum, nánast hver sem var tekinn inn til starfa. Í hruninu voru 
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fyrirtaksstarfsmenn án atvinnu. Þá varð vart ákveðinnar grisjunar og starfsmenn sem 

höfðu hingað til ekki skilað fullnægjandi vinnu, mætt illa eða ekki skilað vel unnu verki, 

voru látnir fara. Í dag er talið að komið sé ákveðið jafnvægi á stóriðjurnar.  

7.4 Samantekt 

Lögin um uppsagnarfrest eru skýr, launþega ber að vinna uppsagnarfrestinn eftir að 

uppsögn hefur átt sér stað. Viðmælendur voru allir sammála um að almennt sé gert ráð 

fyrir að starfsmaður vinni uppsagnarfrestinn. Það er mismunandi hvernig á þetta er litið 

eftir því hvort launþega er sagt upp störfum eða hann segir sjálfur upp.  

Uppsagnarfresturinn er meðal annars hugsaður til þess að þeim sem sagt er upp 

störfum gefist ráðrúm til að leita sér að nýrri vinnu og um leið standa við þær 

fjárhagslegu skuldbindingar sem hann gæti haft á herðum sér. Vinnuveitandinn hefur að 

sama skapi tíma til að fylla upp í skarð starfsmannsins og þá sér í lagi ef hann hefur 

sjálfur sagt upp störfum.  

Það eru engar reglur um það hvenær eða hvort starfsmaður er leystur undan 

vinnuskyldu á uppsagnarfresti. Ákvörðunin liggur hjá atvinnurekandanum hvort sem 

hann krefur starfsmann um vinnuskyldu eða ekki. Fyrirtæki vega og meta hagsmuni og 

fórnakostnað þess að láta starfmann vinna uppsagnarfrestinn. Í sumum tilfellum er það 

metið sem svo að betra sé að láta starfsmann hætta strax störfum. Hagsmunir 

fyrirtækisins við að halda honum í vinnu eru minni en ef þeir leysa hann strax undan 

vinnuskyldu. Sem dæmi má nefna þjón sem sagt er upp störfum. Í starfi sínu er hann í 

beinum samskiptum við viðskiptavini en það getur haft áhrif á upplifun þeirra á 

veitingastaðnum. Í þessu tilfelli gæti hagsmunum fyrirtæksins verið betur borgið með 

því að leysa starfsmannin undan vinnuskyldu á uppsagnarfrestinum. Það er mat hvers 

fyrirtækis fyrir sig hvort það treystir starfsmanni til að sinna starfi sínu á heiðarlegan 

hátt meðan á  uppsagnarfresti stendur.  

Þegar starfsmanni er sagt upp störfum getur það þýtt aukinn kostnað fyrir fyrirtækið 

ef vinnuveitandi metur það svo að honum sé ekki treystandi til að uppfylla vinnuskyldur 

sínar á uppsagnarfrestinum. Þá gæti fyrirtækið þurft að ráða til annan starfsmann sem 

kallar á aukinn launakostnað. Ennfremur getur bið á ráðningu nýs starfsmanns valdið 

auknu álagi á þá sem eftir sitja. Að sama skapi hefur starfsmaður mikil áhrif á nær 
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umhvefi sitt sem getur auðveldlega haft neikvæð áhrif á starfsandann. Því getur það 

verið hagur beggja aðila að leysa starfsmann frá vinnuskyldu.  

Helstu ástæður þess að starfsmaður segir upp störfum eru þær að hann er 

annaðhvort óánægður í starfi sínu eða hefur ráðið sig annað. Ef launþegi hefur ráðið sig 

annað þá er hann iðulega aðeins látinn vinna hluta af uppsagnarfrestinum eða þar til 

fyrirtækið hefur gert ráðstafanir sem geta falið í sér til dæmis að ráða inn nýjan 

starfskraft. Vinnuveitandinn hefur þó þann rétt að krefja starfsmann um vinnu út allan 

uppsagnarfrestinn. Ef starfsmaðurinn neitar að ganga að því og labbar út getur 

fyrirtækið gert bótakröfu á hendur honum. Það hefur þó sýnt sig að farsælast er fyrir 

báða aðila að komast að sameiginlegri og sanngjarni lausn er varðar síðasta starfsdag 

starfsmannsins.  

Helstu breytingar sem urðu í kringum hrunið 2008 voru þær að starfsmenn voru oft 

og tíðum beðnir um að taka á sig breytingar á kjörum sínum sem tækju gildi strax ella 

yrði starfsmanni sagt upp störfum og héldi fyrri kjörum út uppsagnarfrestinn. Var þetta 

gert þrátt fyrir að launþegi ætti rétt á þriggja mánaða fyrirvara á breytingum á 

ráðningasamningi eða þann uppsagnarfrest sem kjarasamningar tilgreindu. Fjöldinn 

allur af launþegum hafði samband við stéttarfélögin til að fá upplýsingar um rétt sinn í 

þessum málum. Flest málin tengdust því að vinnuveitandi óskaði eftir því að lækka laun 

starfsmanns. Réttur launþegans lá fyrir. Ráð stéttarfélagana til launþeganna í þessum 

málum var þó á þá leið að hann tæki á sig launalækkunina. Launþeganum stæðu til boða 

tveir kostir, annars vegar að taka launalækkunina og halda starfi sínu ótímabundið eða 

hins vegar að halda fyrri kjörum, fá afhent uppsagnarbréf og vera þá mögulega án 

atvinnu eftir að frestuinn rynni út. Með þessu gátu vinnuveitendur að einhverju leyti 

komist hjá því að gera skipulagsbreytingar, minnka umfang starfseminar og segja 

starfsólki upp.  

Uppsagnarfresturinn er einn mikilvægasti réttur sem launþegar hafa á 

vinnumarkaðnum. Hann ber að vernda og hafa stéttarfélögin í áranna rás barist fyrir 

tilveru hans. Í viðtölunum kom fram að þekking félagsmanna á kjarasamningum er 

almennt ekki góð. Lítil þekking virðist vera á uppsagnarákvæðinu og hver réttur 

launafólks er í tenglsum við uppsagnir. Það er mikilvægt að báðir aðilar þekki réttindi sín 

í grunninn svo forðast megi óþarfa ágreining við uppsagnir.  Launþegar geta leitað til 
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stéttarfélaga varðandi ráðgjöf í tengslum við uppsagnir en þrátt fyrir það er mjög 

mkilvægt að stéttarfélög haldi áfram að efla þekkingu félagsmanna á réttindum sínum.   



 

47 

8 Lokaorð 

Í ritgerð þessari var leitast eftir að skoða afstöðu stéttarfélaga til uppsagnarfrest hjá  

fyrirtækjum á almennum markaði. Til að komast að niðurstöðu kynnti höfundur sér hinn 

almenna vinnumarkað, stéttarfélögin og þróun þeirra, tilkomu hagsmunasamtaka ásamt 

því að kafa ofan í hugtök í tengslum við uppsagnarfrest.  

Það fer töluvert eftir því hvaða fyrirtæki eiga í hlut og hvaða stöðu viðkomandi 

starfsmaður gegnir hvort hann sé inntur eftir vinnuskyldu á uppsagnarfrestinum eða 

ekki. Uppsagna getur haft margvísleg áhrif, bæði á sálartetur starfsmannsins og 

umhverfið sem hann vinnur í. Í mörgum tilfellum borgar það sig ekki fyrir fyrirtæki að 

halda óánægðum starfsmanni í vinnu ef það ber ekki það traust til starfsmannsins að 

hann gæti hagsmuna fyrirtækisins út uppsagnarfrestinn, skaðinn getur haft stórkostleg 

áhrif bæði á innra og ytra umhverfi fyrirtækisins.  

Það er mat höfundar að fagleg framkvæmd uppsagna á hvorn vegin sem hún er gerð 

hefur mikil áhrif á það hvort sameiginleg sátt um starfslok verði eður ei, að öllu jöfnu er 

ákvæðið um uppsagnarfrest skýrt. Markmiði uppsagnarfrests er að gæta hag beggja 

aðila við lok ráðningasambands.  

Það er von höfundar að ritgerðin muni nýtast þeim vilja fræðast meira um 

tilvistagrundvöll uppsagnarfrests og öll þau hugtök sem honum tengjast.   
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