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Útdráttur  

 

Ritgerð þessi er á sviði vinnumarkaðsréttar og er markmið hennar að rannsaka og gera grein fyrir 

því hvað felst í verkfallsrétti opinberra starfsmanna, hvort verkfallsrétturinn sé beittur eða bitlaus 

sem vopn í kjarabaráttu þeirra opinberu starfsmanna sem falla undir lög um kjarasamninga 

opinberra starfsmanna nr. 94/1986 (kjarasamningslög). Sérstök áhersla er lögð á að komast að 

því hvernig verkfallsrétturinn varð til, á hvaða sjónarmiðum hann byggir, hvernig hann 

takmarkast og hvaða áhrif það hefur á beitingu hans.  

Helstu niðurstöður leiddu í ljós að bitmáttur verkfallsréttarins byggir að miklu leyti á því með 

hvaða hætti stéttarfélögin beita honum í framkvæmd og hverjar mótaðgerðir ríkisins eru í 

kjölfarið. Stéttarfélögin, eða heildarsamtök þeirra, geta tekið sig saman og beitt verkfallsréttinum 

með áhrifameiri hætti með því að tefla fram þeim hópum sem mest áhrif hafa á ríkið til þess að 

semja. Aftur á móti hafa stjórnvöld úrræði til þess að draga úr styrk verkfallsréttarins, fyrst og 

fremst með takmörkunum 19. gr. kjarasamningslaga og gerð undanþágulista en auk þess getur 

ríkið að lokum bundið endi á verkföll með lagasetningu. 
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Abstract 

 

This thesis is in the field of collective labour law and the main objective is to research the right 

to strike for the public workers that fall under the law on The Civil Servants' Collective 

Agreements Act, no. 94/1986 and to analyse whether their right to strike is a sharp or blunt tool 

in collective bargaining.  

An emphasis is placed on how the right to strike came to be, how it is protected, how the right is 

restricted and how the restrictions affect the way the right is excercised. 

The main findings of the thesis include that the effectiveness of the right to strike is on one hand 

based on how the unions can exercise the right and on the other hand on what countermeasures 

the government can take. The unions, or their general organisations, can join forces and apply 

their right to strike in a more effective manner by selecting and putting forth groups of 

employees that have the most influence on the government to negotiate. Whereas the 

government has resources/tools to weaken the strength of the right to strike, first and foremost 

with the limitations defined in article no. 19 of the Civil Servants' Collective Agreements Act, 

no. 94/1986 and with the list of exemptions for strike action. Furthermore, the government is 

able to prohibit strikes by law. 
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Formáli 
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1. Inngangur 

Ritgerð þessi er á sviði vinnumarkaðsréttar og er markmið með henni að rannsaka og gera 

grein fyrir því hvað felst í verkfallsrétti opinberra starfsmanna, hvort verkfallsrétturinn sé 

beittur eða bitlaus sem vopn í kjarabaráttu þeirra opinberu starfsmanna sem falla undir lög um 

kjarasamninga opinberra starfsmanna nr. 94/1986 (kjarasamningslögin). Áhugi höfundar á 

verkfallsréttinum vaknaði í miðju verkfallsvorinu 2015, þegar fjöldi stéttarfélaga á opinberum 

vinnumarkaði boðuðu til sameiginlegra verkfallsaðgerða og fóru í ótímabundin verkföll sem 

tóku ekki enda fyrr en ríkið setti lög á verkfallsaðgerðirnar þann 13. júní 2015. Þótti höfundi 

athyglisvert að greina verkfallsréttinn og reyna að komast nær því hvernig á hann reynir í 

framkvæmd. Sérstök áhersla er lögð á að komast að því hvernig verkfallsrétturinn varð til, á 

hvaða sjónarmiðum hann byggir, hvernig hann takmarkast og hvaða áhrif það hefur á beitingu 

hans. Umfjöllun ritgerðarinnar beinist aðallega að þeim lagaákvæðum sem gilda um opinbera 

starfsmenn á vinnumarkaði, en lagaákvæðin eru aðallega að finna í kjarasamningslögum, 

lögum um stéttarfélög og vinnudeilur nr. 80/1938 (vinnulöggjöfin) sem og lögum um réttindi 

og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996 (starfsmannalögin).  

Ritgerðin skiptist í sex kafla að inngangi meðtöldum. Í 2. kafla er gert grein fyrir 

tvískiptingu vinnumarkaðarins og samningsaðild við gerð kjarasamninga og í 3. kafla er 

fjallað um verkfallsrétt opinberra starfsmanna, upphaf hans og þróun. Í 4. kafla er umfjöllun 

um vernd verkfallsréttarins á grundvelli Stjórnarskrárinnar lýðveldisins Íslands nr. 33/1944, 

Mannréttindasáttmála Evrópu (MSE), sbr. lög nr. 62/1994 og annarra alþjóðasamninga. Í 5. 

kafla er gert grein fyrir því með hvaða hætti verkfallsrétturinn takmarkast og sú umfjöllun 

fléttuð inn í nýlega dóma sem fallið hafa í Félagsdómi. Að lokum eru niðurstöður 

ritgerðarinnar dregnar saman. 
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2. Skipting vinnumarkaðarins og samningsaðild við kjarasamningsgerð 

2.1. Tvískipting vinnumarkaðarins, eðli og hvati 

Íslenskur vinnumarkaður skiptist í megindráttum í almennan og opinberan vinnumarkað. Á 

almennum vinnumarkaði starfa starfsmenn einkafyrirtækja en á opinberum vinnumarkaði 

starfa starfsmenn ríkisins, sveitarfélaga og ýmissa sjálfseignarstofnana í almannaþágu. Ólík 

lög og reglur gilda um almennan og opinberan vinnumarkað og jafnframt eru kjarasamningar 

og launaákvarðanir ólíkar.1 Starfsemi stjórnsýslunnar er lögbundin að stórum hluta og þar 

gilda ýmsar sérreglur um starfsemi hins opinbera sem vinnuveitanda, sem ekki gilda um þá 

vinnuveitendur sem starfa á hinum almenna markaði. Sem dæmi er að hið opinbera er bundið 

af reglum stjórnskipunar- og stjórnsýsluréttar sem setur því mörk um hvernig það má beita 

valdheimildum sínum.2 Þá gilda sérlög um starfsmenn hins opinbera, lög um réttindi og 

skyldur opinberra starfsmanna nr. 70/1996 sem ekki gilda um starfsmenn hins almenna 

vinnumarkaðar. Eðli starfsemi hvors vinnumarkaðar getur einnig verið ólíkt. Hið opinbera 

starfar fyrst og fremst í þágu almennings, oft á grundvelli lagareglna og skyldu til þess að 

veita ákveðna þjónustu með fjárheimildum úr fjárlögum.3 Á almennum markaði eru það hins 

vegar samkeppnisreglur og reglur um arðsemi fyrirtækja sem lögð eru til grundvallar rekstri 

þeirra.4  

 Opinber vinnumarkaður og almennur vinnumarkaður eru jafnframt ólíkir með tilliti til 

þeirra áhrifa sem verkföll hafa á starfsemi þeirra og hvati atvinnurekenda hvors 

vinnumarkaðar fyrir sig til að semja getur einnig verið ólíkur. Verkfall opinberra starfsmanna 

bitnar yfirleitt ekki beint á atvinnurekandanum líkt og á hinum almenna markaði, heldur á 

þriðja aðila, oftar en ekki almenningi sem sækir þjónustu hins opinbera.5 Þjónusta hins 

opinbera er eftir atvikum á þann veg að ekki er hægt að leita annað eftir sömu eða sams konar 

þjónustu. Á hinum opinbera markaði getur almenningur hins vegar leitað viðskipta annars 

staðar ef fyrirtæki lokar vegna vinnustöðvana. Á almenna markaðnum ríkir meiri hvati fyrir 

atvinnurekandann til þess að setjast að samningarborðinu áður en til verkfalla kemur þar sem 

aðgerðirnar geta valdið honum miklu tjóni og jafnvel orðið til þess að starfsemin leggist alveg 

                                                 
1 „Lykiltölur um starfsmenn og stofnanir ríkisins“ (Fjármála- og efnahagsráðuneytið) 
<https://www.fjarmalaraduneyti.is/starfsmenn-rikisins/yfirlit/almennt/starfsm-stofnanir/> skoðað 1. febrúar 
2016. 
2 Hafsteinn Dan Kristjánsson, „Ráðningar í opinber störf 1“ (2014) 10 Stjórnmál og stjórnsýsla 45, 46-48. 
3 Sbr. t.d. lög um framhaldsskóla nr. 92/2008, lög um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007 og lög um opinber fjármál 
nr. 123/2015. 
4 Sem dæmi má nefna meðal annars 2. tl. 2. gr. samþykkta Samtaka Atvinnulífsins, lög um einkahlutafélög nr. 
138/1994 og Lög um hlutafélög nr. 2/1995. 
5Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, „Verkföll opinberra starfsmanna á Íslandi“ (2015) 2 Stjórnmál og stjórnsýsla 
247, 248. 
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niður.6 Á hinum opinbera markaði geta áhrifin verið önnur fyrir rekstur opinberra stofnana 

líkt og kom fram í greinargerð Sveins Agnarssonar hagfræðings sem gerð var fyrir BHM árið 

2002. Í greinagerðinni áætlaði hann að ríkið hefði sparað rúmlega 900 milljónir vegna launa- 

og launatengdra gjalda með því að draga samninga við BHM frá því að þeir runnu út haustið 

2000 þar til samningar voru gerðir í febrúar árið eftir.7 Í meistararitgerð í hagfræði undir 

heitinu „Verkföll íslenskra kennara: Fjárhagsleg áhrif þjóðfélagshópa“ komst Oddur S. 

Jakobsson að sambærilegri niðurstöðu. Í ritgerðinni vísar hann til þess að verkföll á hinum 

almenna markaði hafi í för með sér að samdráttur á tekjum vegi upp á móti launasparnaði 

atvinnurekanda. Hins vegar sé það ekki svo hjá hinu opinbera þar sem launakostnaður er 

yfirleitt stór hluti af rekstrarkostnaði þess og ef sá kostnaður fellur niður um tíma líkt og í 

tilviki verkfalla þá hefur það jákvæð áhrif á reksturinn.8 Í tilviki kennara sem fóru í verkfall 7. 

nóvember árið 2000 til 7. janúar árið 2001 var það niðurstaða Odds að þeir voru um tíu 

mánuði að vinna upp launatap sitt vegna verkfallsins9 og afkoma stéttarfélagsins vegna 

greiðslna úr vinnudeilusjóði náði jafnvægi á rúmu ári.10 Sveitarfélögin högnuðust á sama tíma 

vegna hærri útsvarsgreiðslna11 og sparaði ríkið tímabundið um 700 milljónir sem tók langan 

tíma að jafnast út á móti þeim hækkunum sem samið var um.12 

Verkföll á Landspítalanum vorið 2015 höfðu einnig sparnaðaráhrif á rekstur spítalans. 

Samkvæmt ársreikningi Landspítalans fyrir árið 2015 kemur fram að verkföll 

heilbrigðisstarfsmanna vorið 2015 leiddu til þess að hann skilaði 56 milljóna króna 

rekstrarafgangi árið 2015. Til samanburðar skilaði hann um 750 milljóna króna rekstrarhalla 

árið 2014.13 Í fréttum og upptöku af ársfundi Landspítalans er haft eftir framkvæmdarstjóra 

Fjármálasviðsins sem lýsti því yfir að fjölmenn verkföll starfsfólks spítalanum hefðu leitt til 

lægri kostnaðar fyrir spítalann, meðal annars vegna þess að aðgerðum og 

greiningarrannsóknum hefði verið frestað sökum þeirra. Urðu verkföll starfsmanna einnig til 

                                                 
6 sama heimild 250. 
7 „Ríkið sparaði milljarð með því að draga samninga við BHM“ mbl.is (Reykjavík 25. ágúst 2002) 
<http://www.mbl.is/frettir/innlent/2002/08/25/rikid_sparadi_milljard_med_thvi_ad_draga_samninga_v/> skoðað 
15. apríl 2016. 
8 Oddur S. Jakobsson, „Verkföll íslenskra kennara: Fjárhagsleg áhrif á þjóðfélagshópa“ (Meistararitgerð, Háskóli 
Íslands 2010) 7 og 9. 
9 sama heimild 56. 
10 Sama heimild 76. 
11 Sama heimild 81.  
12 Sama heimild 77-78. 
13 Höskuldur Kári Schram, „Sparaði 700 milljónir út af verkföllum“ visir.is (25. apríl 2016) 
<http://www.visir.is/sparadi-700-milljonir-ut-af-verkfollum/article/2016160429289> skoðað 25. apríl 2016; 
Landspítali, Ársreikningur Landspítala 2015 (2016) 5 <http://www.landspitali.is/library/Sameiginlegar-
skrar/Gagnasafn/Rit-og-skyrslur/arsreikningar/arsreikningur_LSH_2015.pdf> skoðað 25. apríl 2016. 
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þess að rekstrargjöld Landspítala voru 700 milljónum undir því sem áætlanir höfðu gert ráð 

fyrir. 14 

 Niðurstaðan er athyglisverð í ljósi þess að hún vísar til þess að verkföll geti eftir 

atvikum sparað opinberum stofnunum útgjöld sem getur haft í för með sér minni hvata fyrir 

stjórnvöld að kappkosta við að leysa úr ágreiningi með samningum, ólíkt því sem jafnvel 

gildir á hinum almenna vinnumarkaði.  

2.2. Stéttarfélög opinberra starfsmanna og samningsaðild þeirra 

Um verkföll opinberra starfsmanna er fjallað í núgildandi lögum um kjarasamninga opinberra 

starfsmanna nr. 94/1986. Samkvæmt 1. gr. laganna gilda lögin um alla starfsmenn sem eru 

félagar í stéttarfélögum sem hafa rétt til þess að gera kjarasamninga á grundvelli þeirra. Helstu 

stéttarfélög og heildarsamtök stéttarfélaga opinberra starfsmanna sem semja við ríkið á 

grundvelli kjarasamningslaga eru: Bandalag starfsmanna ríkis og bæja (BSRB), Bandalag 

háskólamanna (BHM) og Kennarasamband Íslands (KÍ).15 Skilyrði ákvæðisins er að starf sé 

talið aðalstarf og að viðkomandi starfsmaður sé ráðinn hjá ríkinu, sveitarfélögum eða 

stofnunum þeirra með föstum tíma-, viku-, eða mánaðarlaunum. Lögin taka skv. 2. mgr. 1. gr. 

ekki til embættismanna og þeirra starfsmanna sem heyra undir Kjararáð eða þeirra 

starfsmanna sem starfa hjá ríki og sveitarfélögum sem semja um kjarasamninga á grundvelli 

vinnulöggjafarinnar eða laga um rétt verkafólks til uppsagnarfrests frá störfum og til launa 

vegna sjúkdóms- og slysaforfalla nr. 19/1979. Gildisvið laganna afmarkast af því í hvaða 

stéttarfélagi viðkomandi starfsmaður er félagsmaður og hvort viðkomandi stéttarfélag hafi 

samningsaðild á grundvelli kjarasamningslaga eða semji á almennum vinnumarkaði á 

grundvelli vinnulöggjafarinnar.  

 Í lögfræðiorðabók Lagastofnunar Háskóla Íslands frá 2008 er hugtakið „stéttarfélag“ 

skilgreint sem: „Félag fólks í ákveðinni starfstétt sem hefur það að markmiði að semja við 

vinnuveitendur eða samtök þeirra um kaup og kjör félagsmanna sinna og gæta hagsmuna 

þeirra á vinnumarkaði.“16 Líta má einnig til skilgreiningar Láru V. Júlíusdóttur hrl. sem 

byggir skilgreiningu sína á dómum Félagsdóms og vinnulöggjöfinni. Hún skilgreinir hugtakið 

sem:  

                                                 
14 sama heimild; Bjarki Ármannson, „Rekstur Landspítalans jákvæður um 56 milljónir“ visir.is (25. apríl 2016) 
<http://www.visir.is/rekstur-landspitalans-jakvaedur-um-56-milljonir/article/2016160429312> skoðað 25. apríl 
2016.; María Heimisdóttir, framkvæmdastjóri fjármálasviðs Landspítalans „skýringar með ársreikningi 2015“ 
(Erindi á ársfundi Landspítala 2016, Reykjavík Hilton Nordica, 25. apríl 2016) <http://www.visir.is/bein-
utsending-arsfundur-landspitalans-2016/article/2016160429355> skoðað 25. apríl 2016. 
15 Lykiltölur um starfsmenn og stofnanir ríkisins (n 1). 
16 Páll Sigurðsson o.fl. (ritstj.), Lögfræðiorðabók með skýringum (Bókaútgáfan CODEX. Lagastofnun Háskóla 
Íslands 2008) 414. 
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[...] félag sem stofnað er í þeim tilgangi að gæta hagsmuna félagsmanna fyrst og 
fremst gagnvart vinnuveitandanum, en félagsmenn hafa við inngöngu í félagið 
lífsviðurværi sitt af störfum í þágu annarra og taka laun fyrir vinnu sína eða þeir 
hafa samkvæmt kunnáttu sinni heimild til þess að starfa í þeirri starfsgrein sem 
félagið starfar í enda fáist þeir ekki við atvinnurekstur í greininni.17 

 Samkvæmt 2. gr. vinnulöggjafarinnar skulu stéttarfélög vera opin öllum í hluteigandi 

starfsgrein á félagssvæðinu eftir nánari reglum í samþykktum félaganna og má félagssvæðið 

ekki vera minna en eitt sveitarfélag.  

 Samkvæmt 1. mgr. 4. gr. kjarasamningslaga fara stéttarfélög starfsmanna ríkis og 

sveitarfélaga eða samtök slíkra félaga með fyrirsvar við gerð kjarasamninga á grundvelli 

laganna fyrir hönd sinna félagsmanna. Þá eiga samkvæmt 2. mgr. 4. gr. þau stéttarfélög sem 

höfðu sérkjarasamninga á grundvelli laga nr. 29/1976 eða laga nr. 62/1976, eða kjarasamninga 

við sveitarfélög á grundvelli þágildandi reglugerðar nr. 236/1976, rétt á að gera samninga við 

sama aðila, óski þau eftir því innan lögbundins ársfrests. Með þessu ákvæði var reynt að 

tryggja að með lögunum væri ekki tekin samningsréttur af stéttarfélagi sem hafði hann áður 

en lögin tóku gildi.18 

 Í 5. gr. kjarasamningslaga er að finna almenn skilyrði sem stéttarfélög þurfa að 

uppfylla til þess að geta samið fyrir hönd félagsmanna sinna á grundvelli kjarasamningslaga. 

Stéttarfélögin þurfa að uppfylla eitt skilyrði af þremur sem þar eru sett. Félagið þarf að vera 

fagfélag með lágmark 40 félagsmönnum, að vera félag amk. fyrir tvo þriðju hluta starfsmanna 

tiltekinnar stofnunar og með lágmarksfjölda 100 eða að vera eina almenna stéttarfélag þeirra 

opinberu starfsmanna hjá ríki eða sveitarfélagi sem ekki hafa samningsaðild samkvæmt fyrstu 

tveimur skilyrðunum. 

 Samkvæmt 1. mgr. 6. gr. skal ekki nema eitt stéttarfélag hafa samningsaðild við sama 

vinnuveitanda fyrir sömu starfsstétt, nema þau hafi haft sérkjarasamninga við ráðherra fyrir 

gildistöku kjarasamningslaganna, sbr. 2. mgr. 6. gr. Í framkvæmd hafa þessi skilyrði verið 

talin geta vikið á grundvelli meginreglna um samningsfrelsi og félagafrelsisákvæðis 1. mgr. 

74. gr. stjskr. sbr. 11. gr. MSE.  

 Félagsdómur fjallaði um takmarkanir á samningsrétti samkvæmt kjarasamningslögum 

í máli nr. 9/1999. Þar var deilt um rétt Vélstjórafélagsins til samninga á grundvelli 1. mgr. 6. 

gr. og 3. tl. 5. gr. kjarasamningslaga. Ekki var um það deilt að félagið teldist landsfélag 

starfsstéttar vélstjóra og uppfyllti skilyrði 5. gr. um lögformlega menntun en félagsmenn voru 

færri en 40 eins og lágmarksskilyrðið segir til um. Komst dómurinn svo að orði:  

                                                 
17 Lára V. Júlíusdóttir, Stéttarfélög og vinnudeilur (Alþýðusamband Íslands 1995) 24. 
18 sama heimild 207. 
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Reglan um samningsfrelsið er ein af meginstoðum samningaréttarins, enda þótt 
hún sæti ýmsum undantekningum. Við mat á frávikum frá reglunni verður að 
hafa í huga að samningsfrelsið er meginregla og frávikin frá henni ber að skýra 
þröngt. [...] Þetta verður að hafa í huga við túlkun á tilgreindu ákvæði 5. gr. laga 
nr. 94/1986. Samkvæmt tilvitnuðu stjórnarskrárákvæði [74. gr. stjskr.] og 11. gr. 
mannréttindasáttmála Evrópu, sbr. lög nr. 62/1994, eiga menn rétt á að stofna 
félög í sérhverjum löglegum tilgangi. Sá réttur nær ekki aðeins til þess að vera 
félagsmaður heldur einnig til þess að láta til sín taka starfsemi félagsins, þar með 
að fela stéttarfélagi sínu umboð til að gera kjarasamning. Þegar allt framangreint 
er virt verður að telja að víkja beri fjöldatakmörkunum 3. tl. 5. gr. laga nr. 
94/1986 til hliðar í því tilviki sem hér er til úrlausnar og viðurkenna rétt 
stefnanda til að fara með samningsaðild tilgreindra félagsmanna sinna hjá 
Reykjavíkurborg þegar núgildandi kjarasamningur stefndu, Reykjavíkurborgar 
og Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar, fellur úr gildi.19 

Í þessu máli vék Félagsdómur frá fjöldatakmörkun samkvæmt 3. tl 5. gr. kjarasamningslaga 

og þeirri reglu 1. mgr. 6. gr. um að ekki skuli nema eitt stéttarfélag hafa rétt til 

samningsgerðar við sama vinnuveitanda fyrir sömu starfsstétt.20 Sama niðurstaða var í máli 

Skurðlæknafélags Íslands21 þar sem 6. gr. kjarasamningslaga var vikið til hliðar og viðurkennt 

var að Skurðlæknafélag Íslands færi einnig með samningsumboð við kjarasamningsgerð við 

íslenska ríkið vegna starfa skurðlækna sem störfuðu fyrir ríkið. Læknafélagið hafði áður farið 

eitt með samningsumboðið en eftir dóminn var ljóst að bæði félögin hefðu samningsumboð 

hvor fyrir sína félagsmenn. Dómur Félagsdóms í máli nr. 4/2013 er einnig áhugaverður í 

samhengi við samningsumboð stéttarfélaga. Þar hafði íslenska ríkið neitað að viðurkenna að 

Flugvirkjafélag Íslands hefði samningsaðild fyrir sex flugvirkja sem störfuðu hjá 

Flugmálastjórn Íslands og höfðu starfað þar án kjarasamnings um margra ára skeið. 

Flugvirkjafélag Íslands var eina fagstéttarfélag flugvirkja og starfaði á grundvelli 

vinnulöggjafarinnar. Ríkið neitaði að gera kjarasamning við Flugvirkjafélagið m.a. þar sem 

það starfaði á grundvelli vinnulöggjafarinnar og þar sem fjöldatakmörkun 3. tl. 5. gr. 

kjarasamningslaga væri ekki uppfyllt. Í niðurstöðu sinni vísaði Félagsdómur til sambærilegra 

sjónarmiða og í ofangreindum málum um ákvæði stjórnarskrár um félagafrelsi og 

meginregluna um samningsfrelsi manna og taldi að vísa bæri fjöldatakmörkun laganna til 

hliðar og veita ætti Flugvirkjafélaginu samningsumboð fyrir þá sex starfsmenn 

Flugmálastjórnar Íslands sem voru félagsmenn í stéttarfélaginu. 

Með hliðsjón af þessum dómum Félagsdóms má velta því fyrir sér hvort ekki sé komin tími til 

þess að endurskoða ákvæði 5. gr. og 1. mgr. 6. gr. kjarasamningslaga um samningsaðild 

                                                 
19 Félagsdómur í máli nr. 9/1999; sama niðurstaðan var einnig í Félagsdómi í máli nr. 6/2013. 
20 Elín Blöndal, „Takmarkanir á samningsrétti opinberra starfsmannaí ljósi stjórnarskrár og alþjóðlegra sáttmála“ 
(2007) 1 Háskólinn á Bifröst Tímarit um Félagsvísindi. 117, 119-120. 
21 Félagsdómur í máli nr. 12/2005. 
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stéttarfélaga á grundvelli þeirra þar sem ljóst er að ákvæðunum hefur ítrekað verið vísað til 

hliðar á grundvelli ákvæða stjórnarskrárinnar, skv. 1. mgr. 74. gr. stjskr. sbr. 11. gr. MSE. 

2.3. Ríkið og sveitarfélög sem aðili kjarasamnings 

Samkvæmt 5. tl. 2. gr. forsetaúrskurðar nr. 71/2013 um skiptingu stjórnarmálefna milli 

ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands, fer fjármála- og efnahagsráðuneytið með starfsmannamál 

fyrir hönd ríkisins. Á grundvelli kjarasamningslaga er það fjármála- og efnahagsráðherra sem 

fer með fyrirsvar ríkisins um gerð kjarasamninga, skv. 1. mgr. 3. gr. laganna og skipar hann 

nefnd til þess að semja fyrir sína hönd. Sú nefnd er samninganefnd ríkisins og sér hún um að 

gera kjarasamninga við hin ýmsu stéttarfélög sem hafa samkvæmt lögum samningsumboð á 

vinnumarkaði.22 Einstaka ríkisstofnanir geta einnig fengið heimild fyrir gerð kjarasamninga 

við sína starfsmenn fyrir hönd ráðherra, sbr. 2. mgr. 3. gr. kjarasamningslaga. Frávik frá 

hlutverki ráðherra sem forsvarsmanns í starfsmannamálum ríkisins má finna í 3. mgr. 3. gr. 

sömu laga, þar sem segir að forseti Alþingis fari með fyrirsvar um gerð kjarasamninga við 

starfsmenn Alþingis.  

 Hvert og eitt sveitarfélag er sjálfstætt stjórnvald, sbr. 1. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 

138/2011 og 1. mgr. 78. gr. stjórnarskrárinnar og njóta sveitarfélögin tiltekins fjárhagslegs 

sjálfstæðis, sbr. 2. mgr. 78. gr. stjórnarskrárinnar. Sveitastjórnir, sem skv. 1. mgr. 8. gr. 

sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 fara með stjórn sveitarfélags síns fara með fyrirsvar að því er 

varðar gerð kjarasamninga við starfsmenn sína, skv. 4. mgr. 3. gr. kjarasamningslaga. 

Sveitastjórnir geta svo skv. 5. mgr. 3. gr. laganna haft með sér samvinnu sín á milli um gerð 

kjarasamninga og falið sameiginlegri samninganefnd samningsumboð sitt. Á þessum grunni 

hefur Samband íslenskra sveitarfélaga haft það hlutverk síðan 1. október 2010 að „þjóna 

sveitarfélögum á sviði vinnumarkaðsmála, annast kjarasamningsgerð og hafa fyrirsvar í 

kjaramálum fyrir þau sveitarfélög sem veita umboð sitt til þess [...]“,skv. 2. mgr. 2. gr. 

samþykkta sambandsins.23 

  

                                                 
22 Lára V. Júlíusdóttir (n 17) 38. 
23 „Samþykktir Sambands íslenskra sveitarfélaga“ (Samband íslenskra sveitarfélaga 1. október 2010) 
<http://www.samband.is/media/stefnumotun-sambandsins/Samthykktir-sambandsins-fra-2010.pdf> 1. febrúar 
2016. 
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3. Verkfallsréttur opinberra starfsmanna 

3.1. Upphaf og þróun verkfallsréttar opinberra starfsmanna 

Verkfallsrétturinn er talinn eitt sterkasta vopn sem launþegar hafa í hagsmunagæslu sinni 

gagnvart vinnuveitendum sínum.24 Byggir rétturinn á því að hagsmunaágreiningur sé til staðar 

um það hvaða kaup og kjör skuli gilda á vinnumarkaði hvort sem samningur um slíkt hefur 

runnið út, eða aldrei verið gerður á milli aðila.25 Þá eiga aðilar í kjaradeilum og geta eftir 

atvikum beitt verkfallsvopninu.  

Um verkfall opinberra starfsmanna er nú fjallað í III. kafla kjarasamningslaga en þar segir í 

14. gr.: 

Það telst til verkfalla í skilningi laga þessara 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. 

Samkvæmt skilgreiningunni þurfa tvö skilyrði að vera uppfyllt til þess að verkfall geti orðið. Í 

fyrsta lagi þurfa menn að hafa lagt niður vinnu sína að einhverju eða öllu leyti og í öðru lagi 

að vinnan sé lögð niður í því skyni að ná fram sameiginlegu markmiði til lausnar kjaradeilu.26  

Á hinum almenna markaði var rétturinn til vinnustöðvunar, þ.e. til verkfalls og verkbanns, 

lögfestur árið 1938 með vinnulöggjöfinni, sbr. 14. gr. þeirra. Samkvæmt því ákvæði er 

stéttarfélögum, félögum atvinnurekenda og einstaka atvinnurekanda heimilt að fara í verkfall 

og setja á verkbann til þess að vinna að framgangi krafna sinna í vinnudeilum, sem og til þess 

að vernda rétt sinn samkvæmt lögunum. Hugtakið verkbann er ekki skilgreint í lögum en 

samkvæmt skilgreiningu áðurnefndrar lögfræðiorðabókar Lagastofnunar Háskóla Íslands frá 

2008 felur það í sér:  

Það að einn eða fleiri atvinnurekendur stöðva vinnu að einhverju leyti eða öllu 
hjá launþegum sem eiga aðild að einu eða fleiri stéttarfélögum í þeim tilgangi að 
vinna að framgangi krafna sinna í vinnudeilum og til verndar réttindum sínum 
samkvæmt lögum nr. 80/1938 um stéttarfélög og vinnudeilur. 27  

Verkbann er aðgerð sem atvinnurekandi getur gripið til í kjaradeilu og oftar en ekki er því 

beitt sem mótleik gegn verkfalli sem boðað hefur verið til af hálfu stéttarfélags.28 

 Á sama tíma og vinnulöggjöfin tók gildi var staða opinberra starfsmanna allt önnur þar 

sem þeim var bannað með lögum nr. 33/1915 að fara í verkfall og jafnvel bannað að hóta því 

                                                 
24 Elín Blöndal „Vernd verkfallsréttar skv. 74. gr. stjórnarskrárinnar. - Í ljósi alþjóðlegra sáttmála og dóms 
Hæstaréttar Íslands frá 14. nóvember 2002“. [2003] 53 Tímarit Lögfræðinga 273, 278. 
25 Lára V. Júlíusdóttir (n 17) 162. 
26 sama heimild 168. 
27 Páll Sigurðsson o.fl. (n 16) 484. 
28 Lára V. Júlíusdóttir (n 17) 218. 
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að viðlagðri refsingu.29 Opinberir starfsmenn höfðu auk þess engan samningsrétt um starfs- og 

launakjör sín, heldur voru þau ákveðin einhliða, annaðhvort með launalögum eða með 

ákvörðun ráðherra með lagaheimild þess efnis.30 

 Í kjölfar gengisfellingar krónunnar vorið 1939, verðbólgu og upphafs seinni 

heimsstyrjaldarinnar ríkti mikil óvissa um framtíðina, vöruskortur var í landinu og nauðsynjar 

voru skammtaðar. Í skugga þessa ástands tóku 142 ríkisstarfsmenn úr ólíkum starfsstéttum sig 

til og stofnuðu með sér Starfsmannafélag ríkisstofnana (nú SFR), til að berjast fyrir bættum 

kjörum og atvinnuöryggi. Starfsmannafélagið dafnaði ekki eins og von var á þar sem 

félagsmenn þess voru fáir og samanstóðu af sundurleitum hópi sem voru á mismunandi 

launakjörum, unnu misjafna vinnu og höfðu ólíka menntun.31 Hins vegar dró til tíðinda árið 

1942 þegar SFR, ásamt fleiri félögum starfsmanna ríkis og bæjarfélaga, stofnuðu Bandalag 

starfsmanna ríkis og bæja (BSRB), í því skyni að vinna sameiginlega að hagsmunamálum 

opinberra starfsmanna.32 BSRB var þó ekki talið stéttarfélag í skilningi vinnulöggjafarinnar 

þar sem það hafði ekki samningsrétt um kjör félagsmanna sinna né heldur gat það beitt 

þvingunarráðstöfunum, eins og verkfallsvopninu til þess að þrýsta á kjarabætur.33 Félagið 

barðist því í upphafi fyrir samningsrétti sínum fyrir hönd opinberra starfsmanna og afnámi 

laga um bann við verkfalli þeirra.34 Með tilkomu félagsins varð kjarabarátta opinberra 

starfsmanna öflugri og sýnilegri og náði félagið árangri í réttindamálum félagsmanna sinna.35 

Fyrstu dæmi um það eru lögin sem sett voru um lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins nr. 101 frá 

árinu 194336 en til samanburðar þá var það ekki fyrr en árið 1956 að stofnaðir voru 

lífeyrissjóðir fyrir launafólk á almennum markaði.37 Árið 1945 tóku einnig gildi ný launalög 

nr. 60/1945 fyrir tilstuðlan BSRB, þar sem félaginu var veittur réttur til að fylgjast með 

breytingum á lögunum og reglugerðum þeim tengdum og fjalla um ágreiningsatriði fyrir hönd 

félagsmanna sinna, sbr. 35. gr. laganna.38 Lög um réttindi og skyldur opinberra starfsmanna 

nr. 38/1954 (eldri starfsmannalögin) voru einnig stór áfangi í kjarabaráttu BSRB en með þeim 

                                                 
29 Gylfi Dalmann (n 5) 248. 
30 sama heimild; Alþt. 1975-1976, A-deild, þskj. 572 - 258. mál, athugasemdir við greinargerð. 
31 „Saga SFR“ (SFR-Stéttarfélag í almannaþjónustu) < http://sfr.is/um-sfr/saga-sfr/> skoðað 30. mars. 2016. 
32 „Saga BSRB“ (BSRB) http://bsrb.is/um-bsrb/saga-bsrb/ Skoðað 29. mars. 2016. 
33Alþt. 1961-1962, A-deild, þskj. 726 - 225. mál, 8-10; Ólafur Jóhannesson, „Löggjöfin um kjarasamninga 
opinberra starfsmanna.“ (1963) 2 Úlfljótur 109, 109-110. 
34Alþt. 1961-1962 (n 33) 8-10; Ólafur Jóhannesson (n 33) 109-110. 
35 Ingólfur Ingvarsson og Samúel Ingi Þórisson. Með oddi og egg, stéttarfélög á Íslandi (Útgáfufélagið Frúin ehf 
2004) 213. 
36 Í gildi höfðu verið lög um lífeyrissjóð embættismanna og ekkna þeirra nr. 51/1921 og lög um ellílífeyri 
embættismanna nr. 4/1904 sem féllu úr gildi með lögum nr. 101/1943. 
37 Saga BSRB (n 32); „Um sjóðinn“ (Lífeyrissjóður verzlunarmanna) <http://www.live.is/sjodurinn/> skoðað 29. 
mars. 2016. 
38 Saga BSRB (n 32); 35. gr. laga um laun starfsmanna rikisins nr. 60/1945. 
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voru sett heildarlög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins.39 Fram til gildistöku laganna 

voru lagafyrirmæli um réttarstöðu ríkisstarfsmanna á víð og dreif um löggjöfina og þótti 

breytinga þörf.40 Á þeim tíma voru ríkisstarfsmenn að mestu embættismenn og því var talið að 

réttarsamband ríkisins og starfsmanna þess væri svo frábrugðið vinnuveitanda og launþega á 

hinum almenna vinnumarkaði að hugmyndir um samningsrétt opinberra starfsmanna voru 

taldar óraunhæfar. Í staðinn fengu ríkisstarfsmenn sérstök réttindi með lögunum sem tryggðu 

þeim mikið starfsöryggi, og voru umfram það sem gilti fyrir launþega á almennum markaði.41  

 Í eldri starfsmannalögunum var ákvæði um viðræðurétt BSRB, sbr. 36. gr. laganna og 

í framkvæmd var það svo frá árinu 1943 til 1962, að viðræður fóru fram milli BSRB og 

fulltrúa ríkisins um kjaramál. Hins vegar var staða BSRB svo ólík og ósambærileg þeirri sem 

verkalýðsfélögin höfðu að þótt þau næðu kjarabótum fyrir sína félagsmenn leið oft langur tími 

áður en opinberir starfsmenn fengu kjarabætur og drógust þeir sífellt aftur úr þeim 

starfskjörum sem voru á hinum frjálsa vinnumarkaði.42  

3.1.1. Lög nr. 55/1962 um kjarasamninga opinberra starfsmanna 

Vegna kröfu BSRB um að opinberir starfsmenn fengju samningsrétt eins og aðrir launþegar í 

landinu varð það því svo að árið 1959 skipaði þáverandi fjármálaráðherra fimm manna nefnd 

sem fékk það hlutverk að kanna með hvaða hætti yrði hægt að koma til móts við þær kröfur 

með löggjöf.43 Rannsakaði nefndin erlenda löggjöf um efnið og leit sérstaklega til 

löggjafarinnar um samningsrétt opinberra starfsmanna í Noregi sem var að þeirra mati komin í 

fastasta formið. Í greinargerð fimmmenninganna kemur fram að Norðmenn hefðu fyrst árið 

1933 sett lög um samningsrétt ríkisstarfsmanna þar sem viðurkennd samtök ríkisstarfsmanna 

fengu takmarkaðan samningsrétt, en ekki var horfið frá launalagakerfi og starfsmenn fengu 

ekki verkfallsrétt.44 Norðmenn höfðu svo árið 1958 sett ný lög um vinnudeilur opinberra 

starfsmanna45 þar sem samtökum og ríkisvaldinu var gerð gagnkvæm skylda til 

kjarasamningsgerðar og ríkisstarfsmenn fengu sambærilegan rétt á kjarasamningum og aðrar 

stéttir höfðu á hinum almenna vinnumarkaði. Norsku launalögin voru á sama tíma afnumin og 

ríkistarfsmönnum veittur verkfallsréttur með þeim takmörkunum að þeir sem féllu undir 

                                                 
39 Ingólfur og Samúel Ingi (n 35) 214. 
40 Viðar Már Mattíasson, Nokkrir þættir um réttarstöðu ríkisstarfsmanna. (1993) 4 Úlfljótur 205, 206. 
41 Alþt. 1995–1996, A-deild, þskj. 650 - 372. mál, athugasemdir við lagafrumvarp. 
42 Alþt. 1968–1969, B-deild, þskj. 73. mál, 19. fundur (Kristján Thorlacius) skoðað 15. febrúar 2016. 
43 Alþt. 1961-1962 (n 33); Friðrik G. Olgeirsson, BHM, Saga Bandalags háskólamanna 1958-2008 (Bandalag 
Háskólamanna 2008) 41. 
44 Alþt. 1961-1962 (n 33) 6 og 9. 
45 LOV-1958-07-18-2 frá 01.03.2012 Lov om offentlige tjenestetvister (tjenestetvistloven). 
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öryggisþjónustu eða væru æðri embættismenn höfðu ekki þennan rétt.46 Í nóvember 1961, 

eftir um tveggja ára vinnu, skilaði nefndin niðurstöðu sinni til ríkisstjórnarinnar.47 

Nefndarmenn voru allir sammála um það að rétt væri að koma til móts við kröfur opinberra 

starfsmanna og veita þeim að einhverju marki samningsrétt. Nefndin var þó hins vegar ekki 

sammála um hversu langt ætti að ganga í þá átt og skilaði hún því þremur mismunandi 

nefndarfrumvörpum. Kváðu frumvörpin ýmist á um að farið væri að öllu að frumkvæði 

Norðmanna með takmörkuðum verkfallsrétti og afnámi launalaga, veitingu fulls eða 

takmarkaðs samningsréttar, veitingu verkfallsréttar eða áframhaldandi banni verkfallsréttar 

opinberra starfsmanna.48 

 Á árinu 1962 var staðan orðin sú að kjör opinberra starfsmanna voru töluvert lakari en 

þeirra sem voru á almennum markaði þar sem samningsréttur stéttarfélaga gilti og var flótti úr 

opinberum störfum.49 Snemma árs árið 1962 tóku kennarar við grunnskóla sig saman um að 

segja upp störfum sínum til þess að herða á kröfum um bætt kjör og lágu fyrir skriflegar 

uppsagnir frá um 90% allra kennara.50 Þetta jók þrýstinginn um að eitthvað yrði gert til þess 

að bæta úrelt kjör opinberra starfsmanna, sem voru í engu samræmi við kjör annarra stétta í 

þjóðfélaginu.51 

 Í kjölfarið fól ríkisstjórnin þriggja manna nefnd að semja nýtt lagafrumvarp með 

hliðsjón af því sem fram kom í ofangreindum þremur nefndarfrumvörpum. Lagði ríkisstjórnin 

áherslu á að verkfallsréttur yrði ekki veittur og ef aðilar næðu ekki samkomulagi um kaup og 

kjör ætti Kjaradómur að hafa úrslitavald um ákvörðun þeirra. Eftir að þremenningarnir höfðu 

skilað inn tillögum sínum fól ríkisstjórnin þeim og upphaflegu fimm manna nefndinni ásamt 

formanni BSRB, að fara yfir tillögurnar og ná samkomulagi um frumvarp byggt á þeim.52 Úr 

varð frumvarp sem varð að lögum nr. 55/1962 um kjarasamninga opinberra starfsmanna 

(kjarasamningslögin 1962).53 Með setningu þessara laga urðu þáttaskil í réttindabaráttu 

opinberra starfsmanna þar sem lögin fólu í sér töluverða breytingu á stöðu þeirra opinberu 

starfsmanna sem undir lögin féllu.54 Með lögunum voru tekin nokkur skref í áttina að því að 

færa reglur um kjaramál og vinnudeilur opinberra starfsmanna nær því sem tíðkaðist á þeim 

                                                 
46 Alþt. 1961-1962 (n 33) 9-10. 
47 sama heimild; tjenestetvistloven (n 45). 
48 Alþt. 1961-1962 (n 33) 3-4; Ólafur Jóhannesson (n 33) 110. 
49 Alþt. 1968–1969 (n 42). 
50 „Burt með skussamennskuna i fræðslumálum: Deiluna við kennarana verður að leysa strax!“ Frjáls þjóð 17. 
mars 1962 <http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=271441> Skoðað 29. mars. 2016. 
51 Alþt. 1968–1969 (n 42). 
52 Alþt. 1961-1962 (n 33) 6. 
53 Alþt. 1961-1962 (n 33) 3-4; Ólafur Jóhannesson (n 33) 110. 
54 Alþt. 1995–1996 (n 41) III. kafli.  
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tíma um starfsmenn á almennum markaði. Sem dæmi þá voru launalögin afnumin og þeir 

ríkisstarfsmenn sem undir lögin féllu og höfðu áður engan samningsrétt um starf- og launakjör 

sín fengu með lögunum takmarkaðan samningsrétt.55 Samkvæmt 1. gr. laganna tóku lögin 

beinlínis aðeins til þeirra ríkisstarfsmanna sem störfuðu hjá ríkinu að aðalstarfi, á föstum 

launum og með minnst þriggja mánaða uppsagnarfrest. Starfsmönnum sveitarfélaga var með 

lögunum þó veittur réttur til að krefjast samningsréttar með þeim hætti að ef starfsmannafélag 

þeirra krefðist þess þá þyrfti sveitarstjórnin að verða við því, sbr. 28. gr. laganna. Lögunum 

var hins vegar ekki ætlað að ná til ráðherra og hæstaréttardómara nema að því leyti sem sagði 

í 2. mgr. 4. gr. þeirra um að Kjaradómur færi með ákvörðun um laun þeirra. Eins var lögunum 

ekki ætlað að ná til þeirra starfsmanna sem störfuðu eftir kjarasamningum almennra 

stéttarfélaga á grundvelli vinnulöggjafarinnar.56 Við setningu laganna varð BSRB eitt gert að 

löggiltum samningsaðila allra ríkisstarfsmanna án tillits til þess hvort þeir starfsmenn væru 

innan vébanda samtakanna eða ekki, samkvæmt. 3. gr. laganna. Í því fólst að launakjör þeirra 

starfsmanna sem undir lögin féllu voru eftir gildistöku þeirra ákveðin með kjarasamningum 

milli ríkisins og BSRB.57 Með þessum kjarasamningum var samið um föst laun, vinnutíma og 

laun fyrir yfirvinnu. Hins vegar áttu þeir ekki að ná til atriða líkt og lífeyrisréttinda, 

orlofsréttar eða annarra sambærilegra fríðinda en að einhverju leyti mátti finna reglur um slík 

fríðindi í öðrum lögum. En ef svo var ekki þá áttu hluteigandi stéttarfélög að semja um þau 

atriði, sbr. 6. gr. laganna. Í þeim samningi var þó styttri uppsagnarfrestur en í kjarasamningi 

eða alls þrír mánuðir á meðan hann var sjö mánuðir í kjarasamningi.58 

 Kjararáð sem kosið var af stjórn BSRB var falið umboð til kjarasamningsgerðar fyrir 

hönd ríkisstarfsmanna og ef ekki tækist að semja, var deilunum vísað til ríkissáttasemjara í 

sáttameðferð. Ef sáttameðferðin myndi ekki duga til samninga þá væri það lögbundinn 

gerðardómur, Kjaradómur, sem hefði lokaákvörðunarvald um launakjör.59 Kjarasamningur 

eða dómur Kjaradóms, sem talinn var ígildi kjarasamnings, kom þannig nú í stað einhliða 

ákvörðunar löggjafarvaldsins um kjaramál starfsmanna ríkisins. Samkvæmt 2. mgr. laganna 

var Kjaradómi einnig falið að ákveða laun þeirra sem ekki höfðu samningsrétt, þ.e. ráðherra 

og hæstaréttardómara.60 Hins vegar ef réttarágreiningur var á milli opinberra starfsmanna og 

ríkisins var leyst úr honum fyrir Félagsdómi, sbr. 25. gr. laganna. Félagsdómur var og er61 

                                                 
55 Ólafur Jóhannesson (n 33) 111. 
56 Alþt. 1961-1962 (n 33) 7. 
57 Alþt. 1961-1962 (n 33) Athugasemdir við lagafrumvarp; Ólafur Jóhannesson (n 33) 109 og 113. 
58 Alþt. 1961-1962 (n 33) 7. 
59 Ólafur Jóhannesson (n 33) 114-115.  
60 sama heimild 112. 
61 Nánar er fjallað um Félagsdóm í kafla 3.2. 
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sérdómstóll fyrir allt landið sem stofnaður var með setningu vinnulöggjafarinnar og starfar á 

grundvelli þeirra laga, nánar tiltekið IV. kafla laganna.62 Dómstóllinn var skipaður af fimm 

mönnum til þriggja ára í senn. Verkefni sem heyrðu undir Félagsdóm voru að dæma í málum 

sem upp komu milli samningsaðila út af brotum á kjarasamningslögum eða vinnulöggjöfinni 

og dæma í ágreiningi um skilning á kjarasamningi og gildi hans. Í ágreiningi sem reis vegna 

aðila sem féllu undir kjarasamningslögin var dómurinn skipaður af dómendum sem nefndir 

voru af BSRB og fjármálaráðherra í stað þeirra sem nefndir voru af Alþýðusambandi Íslands 

(ASÍ) og Vinnuveitendasambandi Íslands (nú Samtökum atvinnulífsins). Að öðru leyti giltu 

sömu reglur um dóminn og samkvæmt ákvæðum vinnulöggjafarinnar.63 

3.1.2. Lög nr. 46/1973  

Eftir gildistöku fyrstu kjarasamningslaganna nr. 55/1962 hófust samningaviðræður á milli 

BSRB og samninganefndar ríkisins um launaflokka og önnur kaup og kjör ríkisstarfsmanna.64 

Samningar tókust ekki að fullu á milli aðila og fór deilan því til Kjaradóms sem hafði þá það 

hlutverk að ákveða hverjar launahækkanir og ýmis önnur starfskjör yrðu. Dómur Kjaradóms 

féll í málinu 1. júlí 1963 og voru forystumenn BSRB almennt sáttir við dóminn þar sem 

lægstu laun voru hækkuð, almennar kauphækkanir þóttu viðunandi og hægt var að taka meira 

tillit til menntunar og ábyrgðar með auknum fjölda launaflokka.65 Dómur Kjaradóms tók gildi 

frá 1. júlí 1963 og átti að gilda til ársloka 1965.66 Almennar launahækkanir 

verkalýðsfélaganna í desember sama ár urðu þó til þess að BSRB krafðist 15% launahækkana 

fyrir sína umbjóðendur. Kjaradómur hafnaði þeirri kröfu og olli sú niðurstaða vonbrigðum og 

gremju opinberra starfsmanna. Hins vegar fengu umbjóðendur BSRB tvisvar hækkun 

grunnlauna á samningstímabilinu til samanburðar við hækkun annarra stéttarfélaga.67 Árið 

1964 samþykkti BSRB að segja upp samningnum við ríkið um launakjör opinberra 

starfsmanna. Viðræður fóru því fram á ný á milli BSRB og samninganefndar ríkisins og var 

niðurstaðan sú að ríkið neitaði öllum kröfum þeirra án frekari viðræðna. Þótti BSRB 

samningaréttur þeirra vera með því að engu hafður.68 Í nóvember 1965 kvað Kjaradómur svo 

upp úrskurð sinn sem fól í sér litlar launahækkanir, mikið misræmi á milli launaflokka og eins 

var háskólamenntun lítils metin. Uppsagnir einstaklinga og heilla starfshópa urðu nær 
                                                 
62 Í núgildandi kjarasamningslögum nr. 94/1986 eru ákvæði um dóminn að finna í IV. kafla laganna. 
63 Ólafur Jóhannesson (n 33)118; Sigurður Líndal,Um lög og lögfræði (Hið íslenzka bókmenntafélag Reykjavik 
2002) 327-328. 
64 Friðrik G.(n 43) 75-77. 
65 sama heimild 79; „Kjörin stórbætt: Úrskurður Kjaradóms um laun opinberra starfsmanna kominn“ Tíminn 
(Reykjavík 4 júlí 1963) < http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=62888> sótt 5. apríl 2016. 
66 Kjörin stórbætt: Úrskurður Kjaradóms um laun opinberra starfsmanna kominn (n 65). 
67 Friðrik G. (n 43) 80. 
68 sama heimild. 
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daglegar fréttir í kjölfarið.69 Ýtti þetta undir kröfu BHM, sem ekki hafði samningsrétt fyrir 

félagsmenn sína. Að sama skapi töldu þeir ljóst að ríkisstarfsmenn fengju ekki kjaramál sín 

leiðrétt fyrr en þeir öðluðust fullan samnings- og verkfallsrétt.70 Ríkisstarfsmenn urðu þó að 

sætta sig við úrskurð Kjaradóms sem gilti til lok árs 1967. Þegar kom svo að því að semja þá 

var staðan aftur sú að ekki náðust samningar á milli samningarnefndar ríkisins og 

ríkisstarfsmanna og kvað Kjaradómur upp úrskurð í desember 1967 þar sem engar 

launahækkanir voru veittar. Þótti opinberum starfsmönnum þeir ekki geta unað við þáverandi 

framkvæmd og lagaákvæði um Kjaradóm og væri það því enn mjög brýnt fyrir þá að fá fullan 

samningsrétt.71 Áfram varð þróunin sú að opinberir starfsmenn töldu kjarabaráttu sína við 

ríkið almennt skila litlum árangri. Kjarabætur á almennum markaði voru töluvert meiri en á 

hinum opinbera og var mikill munur innbyrðis á milli stétta.72 Forsvarsmönnum stéttarfélaga 

opinberra starfsmanna þótti Kjaradómur bjóða lítið og vera seinn til og var krafan áfram sú að 

BSRB og jafnframt BHM fengju fullan samningsrétt sem fæli í sér verkfallsrétt.73 

Viðreisnarstjórnin féll svo í kosningum í júní 1971 og við tók vinstristjórn undir forsæti Ólafs 

Jóhannessonar.74 Þann 6. mars 1972 skipaði þáverandi fjármálaráðherra níu manna nefnd þar 

sem sæti áttu m.a. fulltrúar BSRB og BHM. Hlutverk nefndarinnar var að „endurskoða 

gildandi lög nr. 38/1954 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins með síðari breytingum, 

lög nr. 55/1962 um kjarasamninga opinberra starfsmanna, með síðari breytingum, svo og lög 

nr. 33/1915 um verkfall opinberra starfsmanna“.75 Nefndin tók til starfa og komust 

nefndarmenn að þeirri niðurstöðu að skoðanir þeirra væru skiptar um það hvernig ætti að 

breyta lögunum. Ljóst var að gildandi kjarasamningar myndu renna út í lok árs 1973 og ekki 

væri hægt að ljúka heildarendurskoðun laganna fyrir þann tíma.76 Erfiðast þótti að ná 

samkomulagi um verkfallsréttinn og var ríkisstjórnin ekki tilbúin að leggja fram frumvarp 

sem veitti opinberum starfsmönnum víðtækan verkfallsrétt og var því ákveðið að geyma þann 

ágreining um sinn.77 Sökum þess hve stuttur tími var til stefnu ákvað nefndin því einungis að 

einblína á endurskoðun kjarasamningslaganna frá 1962 í því skyni að freista þess að tillögur 

að breytingum þeirra yrðu samþykktar á þingi og unnt yrði að beita þeim þegar 

                                                 
69 sama heimild 80-81. 
70 sama heimild 84. 
71 „Kjaradómur: engin hækkun“ Tíminn (Reykjavík 1. desember 1967) 1. 
<http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=244867> sótt 5. apríl 2016. 
Friðrik G. (n 43) 92 og 95. 
73 sama heimild 93. 
74 sama heimild. 
75 Alþt. 1972-1973, A-deild, þskj. 471 - 220. mál 7. 
76 sama heimild. 
77 Friðrik G.(n 43) 112. 
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kjarasamningar rynnu út.78 Með frumvarpi nefndarinnar voru gerðar nokkrar meginbreytingar 

á samningsrétti opinberra starfsmanna en frumvarpið var samþykkt óbreytt sem lög nr. 

46/1973 um kjarasamninga opinberra starfsmanna. Lögin voru nú látin taka til þeirra opinberu 

starfsmanna sem ráðnir voru með skemmri en þriggja mánaða uppsagnarfrest, en í því fólst að 

fleiri starfsmönnum en áður var heimilt að semja á grundvelli laganna, jafnvel lausráðnum 

starfsmönnum.79 Samkvæmt lögunum voru þau atriði sem semja mátti um með 

aðalkjarasamningum einnig víkkuð út, en samkvæmt 1. og 2. mgr. 3. gr. laganna skyldi í 

aðalkjarasamningum kveðið á um fjölda launaflokka, meginreglur til viðmiðunar um skipan í 

launaflokka, föst laun, vinnutíma, laun fyrir yfirvinnu og orlof sem og ákvæði um greiðslu 

ferðakostnaðar.80 Auk þess var í lögunum lagt til að samningsaðild yrði skipt, þannig að 

heildarsamtök starfsmanna sem fjármálaráðherra veitti viðurkenningu, færi með gerð 

aðalkjarasamninga fyrir alla starfsmenn innan vébanda sinna en einstök starfsmannafélög með 

gerð sérkjarasamninga. Þannig öðlaðist Bandalag háskólamenntaðra ríkisstarfsmanna 

(BHMR)81 82 einnig samningsrétt um gerð aðalkjarasamnings sem BSBR hafði eitt haft áður 

auk þess sem undir lögin féllu Bandalag kennara og Læknafélag Íslands sem fyrst nú fengu 

samningsrétt.83 Önnur meginbreyting á lögunum var sú að allir þeir sem þáðu laun á 

grundvelli kjarasamninga stéttarfélaganna voru nú skyldugir til þess að greiða þeim 

félagsgjöld, sbr. 3. gr. laganna. Þetta leiddi til þess að fljótlega fjölgaði þeim sem gerðust 

fullgildir meðlimir í stéttarfélögunum sem efldi kraft þeirra og þau héldu ótrauð áfram baráttu 

sinni fyrir fullum samnings- og verkfallsrétti.84  

3.1.3. Lög nr. 29/1976  

Eins og lög nr. 46/1973 kváðu á um lagði BSRB fram kröfugerð við gerð aðalkjarasamnings 

við ríkið þann 1. september 1974. Samhliða því lagði samninganefnd BSRB fram þá kröfu um 

að félagið fengi fullan samningsrétt strax. Í því fælist sú krafa að lög um verkfall opinberra 

starfsmanna nr. 33/1915 yrðu afnumin og kjarasamningslögum breytt verulega. Krafðist 

BSRB einnig afnáms Kjaradóms sem lokastigs í kjaradeilum og í staðinn kæmi fullur 

                                                 
78 Alþt. 1972-1973 (n 75). 
79 sama heimild 8.  
80 sama heimild 10. 
81 Árið 1992 hætti Bandalag háskólamanna (BHM) að starfa og Bandalag háskólamenntaðra ríkisstarfsmanna 
(BHMR) tók yfir starfsemi þess. Árið 1996 var svo nafni BHMR breytt í Bandalag háskólamanna (BHM). 
82 Friðrik G. (n 43) 262-265. 
83 Alþt. 1995–1996 (n 41) athugasemdir við lagafrumvarp; Alþt. 1972-1973 (n 75); Fjármálaráðuneytið, Lög um 
réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996. Ásamt greinargerð og nefndarálitum. (Fjármálaráðuneytið 
1996) 13. 
84 Ingólfur og Samúel Ingi (n 35) 214. 
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samningsréttur sem fæli í sér verkfallsrétt.85 Dómur Hæstaréttar86 ári seinna, þar sem 

niðurstaðan var sú að ríkinu væri heimilt að ráða starfsmenn með gagnkvæmum 

uppsagnarfresti, þótti bera merki um endalok starfsöryggis ríkisstarfsmanna. Enda gat ríkið 

sagt upp starfsmanni með þriggja mánaða fyrirvara án þess að viðkomandi hefði brotið gegn 

starfsskyldum sínum. Krafan um fullan samningsrétt fékk byr undir báða vængi í kjölfarið.87 

 Við gerð aðalkjarasamnings milli BSRB og fjármálaráðherra vorið 1976 gerðu 

samningsaðilar samkomulag í 18 liðum um hinar ýmsu efnislegu breytingar á lögum um 

opinbera starfsmenn. Lýstu aðilar því yfir að stjórnarfrumvarp byggt á samkomulaginu yrði 

lagt fram á yfirstandandi þingi. Upphaflega átti samkomulagið að vera á milli 

fjármálaráðherra og BSRB og BHMR en eftir langar umræður á milli aðila varð niðurstaðan 

sú að BHMR dró sig úr samningunum, þar sem þeir vildu ekki samþykkja tveggja ára 

gildistíma kjarasamninganna. Úr varð að frumvarp til laga um kjarasamninga BSRB sem lagt 

var fram á vorþingi og samþykkt sem lög nr. 29/1976. Eins og heiti laganna gefur til kynna 

náðu ákvæði þeirra einungis til starfsmanna sem voru innan vébanda BSRB.88 Samkvæmt 1. 

gr. laganna tóku þau „eingöngu til þeirra aðila sem eru félagar í Bandalagi starfsmanna ríkis 

og bæja enda verði starf þeirra talið aðalstarf“. Hins vegar tóku lögin ekki til ráðherra, 

hæstaréttardómara, saksóknara ríkisins eða bankastarfsmanna þótt þeir væri félagsmenn í 

BSRB, sbr. sömu grein laganna. 

Í 18. gr. var að finna langþráða verkfallsheimild opinberra starfsmanna en í ákvæðinu sagði: 

Þrátt fyrir ákvæði laga nr. 33/1915, um verkfall opinberra starfsmanna, er 
Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja heimilt að gera verkfall í þeim tilgangi að 
stuðla að framgangi krafna sinna í deilu um aðalkjarasamning með þeim 
skilyrðum og takmörkunum sem sett eru í lögum þessum og lögum um réttindi og 
skyldur starfsmanna ríkisins. 

Með lögunum var opinberrum starfsmönnum í fyrsta sinn veittur verkfallsréttur en BSRB var 

með þessum lögum fengin sú heimild til þess að gera verkfall í því skyni að ná fram kröfum 

sínum í deilu um aðalkjarasamninga. Með verkfallsheimildinni fylgdu þó þær takmarkanir að 

þrátt fyrir að löglegt verkfall væri hafið þá væri þeim starfsmönnum sem kjaradeilunefnd 

hefði ákveðið, skylt að starfa til þess að halda uppi nauðsynlegri öryggisvörslu og 

heilsugæslu. Laun og kjör þessara starfsmanna meðan á verkfalli stæði skyldu síðan fara eftir 

þeim kjarasamningi sem yrði settur á eftir verkfall, sbr. 26. gr. laganna. Regla þessi var sett í 

því skyni að koma í veg fyrir að öryggi og heilsu fólks yrði ekki stefnt í hættu á meðan á 

                                                 
85 Gunnar Eydal „Fréttir frá BSRB“ (1975) 25 Tímarit lögfræðinga 123.  
86 Hrd. 12. desember 1975 í máli nr. 128/1974. 
87 Gunnar Eydal (n 85) 124. 
88 Alþt. 1975-1976 (n 30) 1 gr. 
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verkfalli stæði.89 Frestur til boðunar verkfalla, samkvæmt 19. gr. laganna, var 15 sólahringum 

áður en það skyldi hefjast en til samanburðar var fresturinn á hinum almenna markaði sjö 

dagar, sbr. 16. gr. vinnulöggjafarinnar. 

 Þrátt fyrir verkfallsheimild BSRB var félaginu samkvæmt 1.-4. tl. 1. mgr. 20. gr. 

laganna óheimilt að boða til verkfalls ef: 

1. [...] ágreiningur er einungis um atriði sem Félagsdómur á úrskurðarvald um, 
nema til fullnægingar dómum hans;  

2. ef tilgangur vinnustöðvunarinnar er að þvinga stjórnvöld til að framkvæma 
athafnir, sem þeim lögum samkvæmt ber ekki að framkvæma, eða framkvæma 
ekki athafnir, sem þeim lögum samkvæmt er skylt að framkvæma, enda sé ekki 
um að ræða athafnir þar sem stjórnvöld eru aðili sem vinnuveitandi;  

3. ef samþykkt hefur verið sáttatillaga sáttanefndar samkvæmt 24. gr.;  
4. til stuðnings aðila í annarri kjaradeilu. 

 
Ljóst er að samkvæmt ákvæðinu var, samhliða verkfallsheimild, lagt bann við pólitískum 

verkföllum, sbr. 2. tl. að því marki sem þeim var ætlað að þvinga stjórnvöld til þess að 

framkvæma eitthvað sem þeim væri ekki skylt samkvæmt lögum.90 Í 3. tl. var BSRB einnig 

óheimilt að efna til samúðarverkfalla sem tíðkast höfðu og viðurkennd voru á hinum almenna 

markaði.91  

 Í samræmi við verkfallsheimild BSRB var þeirri hugmynd varpað fram við gerð 

frumvarpsins hvort gera ætti ráð fyrir heimild fjármálaráðherra að beita verkbanni, eins og 

atvinnurekendur höfðu á almennum markaði. En þar sem verkfallsréttur var eingöngu í 

höndum einna heildarsamtaka (BSRB) þóttu frumvarpshöfundum réttur fjármálaráðherra til 

verkbanna óraunhæfur.92  

3.2. Núgildandi lög um kjarasamninga opinberra starfsmanna nr. 94/1986 

Í kjölfar setningar laga nr. 29/1976 var staðan orðin sú að í gildi voru tvenn lög um 

kjarasamninga opinberra starfsmanna. Kjarasamningslögin frá 1973 giltu um BHMR, 

Bandalag kennara og Læknafélag Íslands og önnur heildarsamtök opinberra starfsmanna. 

Kjarasamningslögin frá 1976 giltu hins vegar einungis um BSRB og félagsmenn þess, sem ein 

höfðu heimild til verkfalls.  

Í verkfalli opinberra starfsmanna haustið 1984 voru uppi háværar gagnrýnisraddir um 

hlutverk kjaradeilunefndar, sem starfaði samkvæmt 26. gr. kjaralaganna frá 1976, og deilur 

                                                 
89 Alþt. 1975-1976 (n 30) athugasemdir við 26. gr. 
90 Arnmundur Backman og Gunnar Eydal. Vinnuréttur: Um lög og rétt á vinnumarkaði. (1978) 67. 
91 Samanber Félagsdómur í máli nr. 1/1941 og umfjöllun um friðarskylduna í kafla 5.1. 
92 Alþt. 1975-1976 (n 30) athugasemdir við 18. gr.  
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risu vegna starfa nefndarinnar.93 Samkvæmt 26. gr. var það í höndum kjaradeilunefndar að 

ákveða hverjir skyldu vinna í verkfalli og hvernig vinnuskyldu þeirra háttaði í því skyni að 

halda uppi nauðsynlegri öryggisvörslu og heilsugæslu. BSRB gagnrýndi nefndina harðlega og 

véfengdi réttmæti úrskurða hennar með þeim rökum að nefndin tæki til sín mál sem féllu ekki 

undir verksvið hennar. Þannig hafði nefndin m.a. fellt úrskurð sem skyldaði 25 tollverði á 

Keflavíkurflugvelli til að starfa við vopna- og eiturefnaleit, en þeir áttu hins vegar ekki að 

sinna öðrum venjulegum skyldustörfum. Eins úrskurðaði nefndin að hafrannsóknarmenn 

skyldu starfa þrátt fyrir verkfall. BSRB þótti því nefndin ganga of langt í túlkun sinni á 

öryggis- og heilbrigðissjónarmiðum sem væri ekki í samræmi við markmið og orðalag 

ákvæðisins. Var því uppi ágreiningur um hvort ríkið gæti þannig með kjaradeilunefnd dregið 

verkfall BSRB á langinn og í raun gert að engu með því að veita undanþágur langt umfram 

það sem til var stofnað með verkfallsrétti BSRB í kjarasamningslögunum frá 1976.94 Hins 

vegar var engin heimild í lögum til þess að áfrýja úrskurðum kjaradeilunefndar sem voru því 

endanlegir og eina leiðin sú að höfða mál fyrir dómstólum til þess að skera úr um það hvort 

nefndin færi út fyrir valdsvið sitt sem var tímafrekt ferli.95 

Með kjarasamningum fjármálaráðherra árið 1986 við BSRB, BHMR og Bandalag 

kennarafélaga bókuðu samningsaðilar að þeir skyldu undirbúa endurskoðun á núgildandi 

lögum um gerð kjarasamninga. Í kjölfarið fóru fram sameiginlegar viðræður þessara aðila auk 

Sambands íslenskra sveitarfélaga og í nóvember 1986 lagði viðræðunefndin fram drög að 

nýju frumvarpi um kjarasamninga opinberra starfsmanna.96 Það frumvarp lagði 

fjármálaráðherra fyrir Alþingi sem samþykkti það með örfáum breytingum 12. desember 

1986.97 Eru það núgildandi lög um kjarasamninga opinberra starfsmanna nr. 94/1986 

(kjarasamningslögin). 

 Meginmarkmið með setningu laganna var í fyrsta lagi að í gildi væru ein lög um 

kjarasamninga opinberra starfsmanna sem starfa hjá ríki, sveitarfélögum og stofnunum þeirra. 

Í öðru lagi að þau félög sem höfðu sérkjarasamninga við ríki og sveitarfélög við gildistöku 

laganna fengju fullan samnings- og verkfallsrétt. Önnur stéttarfélög gætu fengið þennan rétt 

að uppfylltum ákveðnum lagaskilyrðum. Í þriðja lagi var markmið laganna að leggja niður 

kjaradeilunefnd og marka undanþágur frá verkfalli með skýrum hætti í lögum og að aðilar 

                                                 
93„Hreinni línur um verksvið kjaradeilunefndar“ Alþýðublaðið. (Reykjavík 25. október 1984) 
<http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=243750&lang=4> skoðað 25. febrúar 2016. 
94 Alþt. 1984–1985, A-deild, þskj. 30 – 30. mál, 3-4.  
95 sama heimild fylgiskjal 3.  
96 Alþt. 1986-1987, A-deild, þskj. 226 - 211. mál, athugasemdir við lagafrumvarp. 
97 Alþt. 1986-1987 (n 96); Alþt. 1986-1987, A-deild, þskj. 398 - 211. mál. 
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næðu samkomulagi með stefnumarkandi listum um þá sem undanþegnir væru frá 

verkfallsheimild.98 

Með setningu kjarasamningslaganna voru því sett ein heildarlög um kjarasamninga 

opinberra starfsmanna þar sem einstaka aðildarfélög fengu fullan verkfalls- og samningsrétt. 

Á sama tíma voru eldri lög nr. 29/1976 um kjarasamninga BSRB og lög nr. 62/198599 um 

kjarasamninga opinberra starfsmanna felld úr gildi.  

 Í stað áðurnefndrar kjaradeilunefndar sem hafði valdið ágreiningi er nú birtur tæmandi 

listi yfir þau störf sem undanþegin eru verkfalli. Ef þörf er á frekari undanþágum er möguleiki 

á veitingu þeirra til þess að koma í veg fyrir neyðarástand.100 Sé talin þörf á frekari 

undanþágum er það háð samþykki tveggja manna nefndar sem tilnefndar eru af því 

stéttarfélagi sem boðað hefur verkfall og viðsemjanda þess, sbr. 21. gr. laganna. Aðrar helstu 

breytingar sem gerðar voru með nýju kjarasamningslögunum eru að þau stéttarfélög 

starfsmanna ríkis eða sveitarfélaga, sem uppfylla tiltekin almenn skilyrði, geta nú orðið 

samningsaðili óháð því hvort þau eru innan heildarsamtaka eða ekki. Fyrir gildistöku 

núgildandi kjarasamningslaga hafði einungis BSRB og önnur þau heildarsamtök sem 

fjármálaráðherra veitti viðurkenningu samkvæmt lögum, umboð til samningsgerðar en ekki 

einstaka stéttarfélög.101 

 Því til viðbótar var hlutverk Kjaradóms í kjaradeilum stéttarfélaga opinberra 

starfsmanna lagt niður og samhliða því sett ný lög um Kjaradóm nr. 92/1986 þar sem tekin 

voru upp þau efnisatriði sem nauðsynleg þóttu til þess að dómurinn gæti starfað eftir 

gildistöku kjarasamningslaga í að ákveða áfram laun þeirra sem ekki höfðu samningsrétt, t.d. 

ráðherra og hæstaréttardómara.102 Í dag hefur þó Kjaradómur verið lagður niður í heild sinni 

með gildistöku laga um kjararáð nr. 47/2006.  

 Líkt og áður hefur verið getið var gert ráð fyrir því að Félagsdómur dæmdi í 

ákveðnum tegundum mála opinberra starfsmanna í kjarasamningslögunum frá 1962. Í 

núgildandi lögum eru ákvæði um Félagsdóm í fjórða kafla laganna og gilda um hann þær 

reglur til viðbótar við ákvæði vinnulöggjafarinnar. Félagsdómur dæmir í málum á grundvelli 

kjarasamningslaga sem upp koma á milli aðila um samningsaðild stéttarfélaga, eða hvaða 

starfsmenn séu þar undir og hverjir hafi félagsaðild. Félagsdómur fjallar einnig um lögmæti 

vinnustöðvana sem boðaðar hafa verið eða eru hafnar, ágreining um skilning og gildi 

                                                 
98 Alþt. 1986-1987 (n 96) 9. 
99 Með lögum nr. 62/1985 voru lög nr. 46/1973 endurútgefin með tilgreindum breytingarlögum, sbr. 5. gr. laga 
nr. 41/1984. 
100 Alþt. 1986-1987 (n 96) 11. 
101 sama heimild 10. 
102 Alþt. 1986-1987, A-deild, þskj. 244 - 228. mál. 



 
 

20 
 

kjarasamnings og hvaða starfsmenn falli undir undanþágur frá verkfalli skv. 5-8. tl. 19. gr. 

kjarasamningslaga. Einnig getur dómurinn tekið mál til meðferðar sem aðilar hafa samið um 

að leggja skuli fyrir dóminn séu að minnsta þrír af dómurum dómsins því samþykkir, sbr. 3. 

mgr. 26. gr. laganna. Félagsdómur hefur ákveðna sérstöðu hér á landi þar sem dómstigið er 

aðeins eitt og málum er almennt ekki áfrýjað til Hæstaréttar, skv. 67. gr. vinnulöggjafarinnar. 

Aðilar máls hafa áhrif á skipan dómsins og þegar Félagsdómur dæmir í málum er varða 

kjarasamningslögin er það í höndum viðkomandi heildarsamtaka stéttarfélaga annars vegar og 

hins vegar fjármálaráðuneytis eða Sambands íslenskra sveitarfélaga sem tilnefna hvor sinn 

dómara til setu í dómnum. Velferðarráðuneytið tilnefnir svo þriðja mann og Hæstiréttur tvo til 

viðbótar, skv. 27. gr. Kjarasamningslaga, sbr. 39. gr. vinnulöggjafarinnar.  

 Í gildandi kjarasamningslögum er nú gert ráð fyrir því að þau geti tekið til 

sveitarfélaga og starfsmanna þeirra á sama hátt og til ríkisins og starfsmanna þess, sem er 

ólíkt því sem áður var þar sem fyrri lög giltu aðallega um ríkið og starfsmenn þess.103 

Samkvæmt 1. mgr. 1. gr. kjarasamningslaga gilda þau um:  

[...] alla starfsmenn sem eru félagar í stéttarfélögum sem hafa rétt til að gera 
kjarasamninga og eru ráðnir hjá ríkinu, ríkisstofnunum, sveitarfélögum eða 
stofnunum þeirra með föstum tíma-, viku- eða mánaðarlaunum ef starf þeirra er 
talið aðalstarf. 

Í athugasemdum við frumvarp laganna segir um 1. gr. að lögunum sé ætlað að ná yfir aðra 

félagsmenn sem hafa samningsumboð ef þeir stunda samfellt starf, þó svo það sé hlutastarf og 

nái ekki að teljast hálft starf. Einnig sé lögunum ætlað að taka til starfsmanna sveitarfélaga og 

stofnana þeirra sem ráðnir eru með hliðstæðum hætti.104 

 Kjarasamningslögin taka einnig til „starfsmanna sjálfseignarstofnana sem starfa í 

almannaþágu samkvæmt lögum, eru í fjárlögum eða njóta fjárframlaga til launagreiðslna úr 

ríkissjóði af daggjöldum eða úr sveitarfélagssjóði [...],“ sbr. 2. gr. þeirra. Þannig hefur hópur 

þeirra starfsmanna hins opinbera sem undir lögin falla verið rýmkaður að þessu leyti. 

Gildissvið kjarasamningslaga takmarkast þó við ákveðna hópa opinberra starfsmanna og 

undanskildir eru þeir sem taldir eru upp í 1.-5. tl. 1. gr. laganna. Samkvæmt þeim töluliðum 

taka lögin ekki til: 

1. Þeirra embættismanna og annarra starfsmanna ríkisins sem heyra undir 
kjararáð. 
2. Starfsmanna ríkisbanka eða lánastofnana ríkisins. 
3. Starfsmanna stofnana og fyrirtækja ríkis og sveitarfélaga þegar kaup þeirra og 
kjör fara eftir kjarasamningum stéttarfélaga þeirra og vinnuveitenda, sbr. lög nr. 
80/1938 og lög nr. 19/1979. 

                                                 
103 Alþt. 1986-1987 (n 96).  
104 sama heimild 11. 
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4. Þeirra sem skipa samninganefndir ríkis og sveitarfélaga. 
5. Þeirra starfsmanna sveitarfélaga sem getið er í 6.–8. tölul. 19. gr. þessara laga 
og eru utan samningsumboðs stéttarfélags samkvæmt ákvörðun sveitarstjórnar 
sem ákveður þeim starfskjör án samnings. 

Í þessu felst að ákvæði kjarasamningslaga, þar á meðal ákvæði laganna um verkfallsrétt og 

lögbundnar takmarkanir á honum, gilda ekki um þessa hópa opinberra starfsmanna og þegar 

litið er til verkfallsréttar þeirra. Þá gilda um það ýmist reglur vinnulöggjafarinnar um það efni 

eða jafnvel bannákvæði laga um verkfall opinberra starfsmanna nr. 33/1915. 

3.2.1. Verkfallsréttur á grundvelli kjarasamningslaga 

Eins og áður hefur verið vísað til var langþráður verkfallsréttur þeirra opinberu starfsmanna 

sem undir lögin féllu loks að veruleika með gildistöku kjarasamningslaganna.105 Um 

verkfallsrétt þeirra er fjallað í III. kafla kjarasamningslaganna, þar sem segir nú í 14. gr. að:  

Stéttarfélagi, sem er samningsaðili samkvæmt lögum þessum, er heimilt að gera 
verkfall í þeim tilgangi að stuðla að framgangi krafna sinna í deilu um 
kjarasamning með þeim skilyrðum og takmörkunum sem sett eru í lögum 
þessum. Það telst til verkfalla í skilningi laga þessara 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. 

Seinni málsliður greinarinnar þar sem hugtakið verkfall er víkkað út var bætt við ákvæðið 

með breytingarlögum nr. 67/2000. Aðdragandi lagasetningarinnar og ástæða þess að 

ákvæðinu var breytt var sú að það hafði ítrekað gerst á síðustu árum fyrir breytinguna að 

fjöldi opinberra starfsmanna í sömu starfsstétt hafði sagt starfi sínu lausu á svipuðum tíma 

vegna óánægju með launakjör sín. Starfsmennirnir höfðu síðan dregið uppsagnir sínar til baka 

eftir viðræður og samkomulag um launahækkanir. Þannig hefðu starfsmennirnir hafið 

aðgerðir á meðan í gildi var kjarasamningur í því skyni að fá kjörum sínum breytt án þess að 

það teldist til verkfalls.106 Félagsdómur fjallaði um þessa háttsemi í dómi sínum, í máli nr. 

7/1999, þar sem deilt var um það hvort uppsagnir tólf leikskólakennara í Árborg gætu talist til 

fjöldauppsagna og hvort fjöldauppsögn félli undir hugtakið vinnustöðvun í skilningi 

kjarasamningslaganna. Leikskólakennararnir höfðu allir sagt upp fyrir sömu mánaðarmót 

vegna óánægju með launamál. Félagsdómur komst að þeirri niðurstöðu, með vísan til orðalags 

14. gr. kjarasamningslaga, að þrátt fyrir að sú háttsemi sem leikskólakennararnir höfðu viðhaft 

og bar með sér að vera fjöldauppsögn, væri ekki hægt að jafna uppsögnunum við aðgerðir 

sem teldust til vinnustöðvunar og þar með til brots á friðarskyldu.107 Ástráður Haraldsson 

                                                 
105 sama heimild 10. 
106 Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 268 - 225. mál, athugasemdir við lagafrumvarp.  
107 Félagsdómur í máli nr. 7/1999; Alþt. 1999-2000 (n 106) athugasemdir við lagafrumvarp.  



 
 

22 
 

lögmaður gagnrýndi þennan dóm á sínum tíma þar sem hann taldi óumdeilt á meðal 

fræðimanna sá skilningur að kjarasamningslögin væru sérlög og þar sem ákvæði þeirra 

sleppir, taki ákvæði vinnulöggjafarinnar og annarra almennra laga við. Á þeirri túlkun hafi 

m.a. verið byggt í framkvæmd og væri þessi dómur því einfaldlega lögfræðilega rangur.108 Í 

vinnulöggjöfinni var, þegar dómurinn féll og er enn, ákvæði 19. gr. sem skilgreinir hugtakið 

vinnustöðvun á þann hátt í skilningi laganna að það séu: 

[...] verkbönn atvinnurekenda og verkföll þegar launamenn 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 atvinnurekenda 
eða launamanna sem jafna má til vinnustöðvunar.  

Í athugasemdum við 19. gr., sem er ákvæði sem sett var í vinnulöggjöfina eftir 

heildarendurskoðun á henni með lögum nr. 75/1996, kemur skýrt fram sú skoðun löggjafans 

að með hugtakinu „sambærilegar aðgerðir“ sé átt við um „allar aðgerðir, svo sem verkbönn, 

verkföll, yfirvinnubönn, hægagang, ráðningarbönn og fjöldauppsagnir sem teljast því til 

vinnustöðvana í skilningi laganna séu þær gerðar í sameiginlegum tilgangi“.109 Með 

breytingum á vinnulöggjöfinni var ný regla sett um að aðgerðir sem samningsaðili ætti ekki 

aðild að, gætu talist ólögmætar ef þær væru sambærilegar vinnustöðvunum samkvæmt 

skilgreiningu, óháð því hver ætti aðild að þeim. Þannig skiptir stéttarfélagsaðild viðkomandi 

starfsmanna ekki máli.110 Fjöldauppsagnir leikskólakennaranna féllu því sannarlega undir 

sambærilegar aðgerðir í skilningi vinnulöggjafarinnar.111  

 Þrátt fyrir þetta ákvæði og í kjölfar niðurstöðu Félagsdóms í Árborgarmálinu þótti 

löggjafanum nauðsynlegt að breyta ákvæði kjarasamningslaga á þann hátt að undir það féllu 

fjöldauppsagnir. Í því samhengi leit löggjafinn til ofangreinds ákvæðis vinnulöggjafarinnar, 

þ.e. 19. gr., en ekki var þó hægt að nota sama orðalag þar sem í vinnulöggjöfinni var vísun til 

vinnubanns sem ekki var fyrir hendi hjá hinu opinbera. Niðurstaðan var það orðalag sem nú er 

í 2. mgr. 14. gr. og áréttað var í athugasemdum við frumvarpið að með orðalagi 2. mgr. um 

sambærilegar aðgerðir væri m.a. átt við um fjöldauppsagnir starfsmanna sem tekur af öll 

tvímæli.112 Nú hefur Félagsdómur einnig staðfest að yfirvinnubann sé verkfall í skilningi 14. 

gr. kjarasamningslaga í máli nr. 1/2002.113 Vísaði dómurinn þar til breytinga á ákvæðinu sem 

                                                 
108 Ástráður Haraldsson, „Óumflýjanlegt að afnema lögin um kjarasamninga opinberra starfsmanna“ mbl.is 
(Reykjavík 30. október 1999) <http://www.mbl.is/greinasafn/grein/500236/> Skoðað 1. mars 2016. 
109 Ástráður Haraldsson, „Nokkrar athugasemdir um félagafrelsi opinberra starfsmanna“ í Jóhann Haukur 
Hafstein (ritstj.) Bifröst: Rit lagadeildar Háskólans á Bifröst. (Háskólinn á Bifröst 2006) 17-18. 
110 Alþt. 1995-1996, A-deild, þskj. 739 - 415. mál, athugasemdir við 3. gr. 
111 Alþt. 1995-1996 (n 110) um 5. gr.; Alþt. 1995-1996, A-deild, þskj. 1135 - 415. mál. 
112 Alþt. 1999-2000 (n 106) athugasemdir við lagafrumvarp.  
113Félagsdómur 16. janúar 2002 í máli nr. 1/2002. 
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gerðar voru með lögunum nr. 67/2000 máli sínu til rökstuðnings. Er það eins og vísað var í að 

framan í samræmi við skilning löggjafans á hugtakinu verkfall í skilningi vinnulöggjafarinnar. 

 Hvorki í kjarasamningslögum né vinnulöggjöfinni er að finna ákvæði um það með 

hvaða hætti fyrirkomulag verkfalla skuli vera eða hvernig þau skulu skipulögð af hálfu 

stéttarfélaganna. Hafa stéttarfélögin því nokkuð frjálsar hendur hvernig framkvæmd þeirra er 

að því tilskyldu að formskilyrði laganna, meðal annars um atkvæðagreiðslu og boðun séu 

uppfyllt.114 Verkfall getur því verið útfært á þann hátt að öll störf falli niður á tilteknum tíma, 

að vinna sé ekki unnin tiltekna daga, tilteknir þættir starfs séu ekki unnir eða tiltekin störf séu 

ekki unnin eða jafnvel unnin hægar en eðlilegt er.115 Verður nánar fjallað um álitamál 

varðandi þessa framkvæmd í kafla 5, í samhengi við umfjöllun um atkvæðagreiðslur og 

verkfallsboðun. 

 Í frumvarpi við kjarasamningslögin nr. 94/1986 var ekki vikið orðum að því hvort taka 

ætti upp verkbannsrétt eins og við setningu kjarasamningslaga frá 1976. Síðan þá hefur 

lögunum verið breytt 13 sinnum og ekki talin þörf á að taka upp verkbannsrétt.116 Af því má 

álykta að skoðun löggjafans hafi ekki breyst og sé ennþá sú að verkbannsréttur ríkisins sé 

óþarfur.  

 Það er erfitt að ímynda sér með hvaða hætti ríkið gæti beitt verkbanni, enda hefur það 

lögbundna skyldu til að veita ákveðna þjónustu samkvæmt lögum. Í stað þess hefur ríkið 

mótvægisaðgerð sem felst í undanþágulistum, skv. 2. mgr. 19. gr. kjarasamningslaga117 sem 

eru til þess fallnir að takmarka skaða hins opinbera, ríkis og sveitarfélaga, á 

verkfallsaðgerðum starfsmanna sinna. 

4. Vernd verkfallsréttarins 

4.1. Stjórnarskrá 

Til þess að átta sig á verkfallsréttinum sem vopni í kjarabaráttu opinberra starfsmanna þarf að 

skoða á hvaða grunni hann er byggður, hvort og þá með hvaða hætti hann er verndaður og 

hversu langt sú vernd nær. Eins og áður hefur komið fram byggir verkfallsréttur 

kjarasamningslaga á því að það eru stéttarfélögin sem hafa verkfallsheimild, í þeim tilgangi að 

stuðla að því að ná fram kröfum sínum í deilu um kjarasamning, sbr. 14. gr. laganna. 

Verkfallsrétturinn er því samofin rétti fólks til aðildar að stéttarfélögum, sem og rétti þeirra til 
                                                 
114 Lára V. Júlíusdóttir (n 17) 186. 
115 sama heimild 187. 
116 Friðrik Friðriksson og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, „Lög á verkföll á Íslandi 1985-2010: Um forsendur 
lagasetningar“ (2010) 6 Stjórnmál og stjórnsýsla 151, 155. 
117 Fjallað verður nánar um undanþágulistana í kafla 5.3.2. 
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þess að semja sameiginlega um kaup og kjör. Mikilvægt er því að gera grein fyrir 

samverknaði þessara þátta í umfjöllun um inntak og umfang stjórnarskrárverndar 

verkfallsréttarins með hliðsjón af Mannréttindasáttmála Evrópu og annarra alþjóðlegra 

sáttmála sem Ísland hefur fullgilt eða jafnvel lögfest. 

 Aðild að stéttarfélögum byggir á sjónarmiðum um félagafrelsi sem er eitt af 

grundvallarréttindum í lýðræðislegum þjóðfélögum.118 Í 74. gr. stjórnarskrár lýðveldisins 

Íslands nr. 33/1944 (stjórnarskráin/stjskr.) er kveðið á um vernd félagafrelsis. Samkvæmt 

ákvæðinu eiga menn rétt á að stofna félög í löglegum tilgangi, hvort sem um er að ræða 

stjórnmálafélög eða stéttarfélög. Engan má þó skylda til þess að vera aðili að félagi með 

lögum nema það sé „nauðsynlegt til þess að félag geti sinnt lögmæltu hlutverki vegna 

almannahagsmuna eða réttinda annarra“, sbr. 1. og 2. mgr. 74. gr. stjskr.  

 Rétturinn til þess að stofna stéttarfélög og ganga í þau í því skyni að vinna að 

markmiðum sem samrýmast lögum hefur verið talið falla undir inntak og verndarandlag 74. 

gr. stjskr. Undir ákvæðið telst einnig falla verkfallsréttur stéttarfélaganna sjálfra, en rétturinn 

til að ganga í félög og stofna þau væri að engu orðinn ef honum fylgdi ekki frelsi 

stéttarfélaganna til athafna, eins og þess að fara í verkfall.119  

 Líta verður einnig til ákvæðis 2. gr. 75. gr. stjskr. við greiningu á inntaki verndar 

verkfallsréttar en það ákvæði fjallar um rétt manna til þess að semja um starfskjör sín og 

önnur réttindi tengd vinnu. Ákvæðið er nátengt 74. gr. stjskr. þar sem samningsrétturinn er 

einn lykilþáttur í félagafrelsisákvæðinu og stangast gildissvið þessara ákvæða því að nokkru 

leyti á sem eykur vægi.120  

 Verkfallsrétturinn telst falla innan verndarandlags 74. gr., sbr. 2. mgr. 75. gr. 

stjórnarskrárinnar. Þessi ríki réttur er þó ekki án takmarkana heldur felst í athafnafrelsi 

stéttarfélaga, að þeim séu settar skorður sem leiða af lögmætum takmörkunum sem þurfa þó 

að vera sanngjarnar.121 Sem dæmi um þetta mega þau lögmætu skilyrði sem uppfylla þarf til 

þess að verkfall sé lögmætt, ekki vera til þess fallin að verulegar takmarkanir séu settar á 

beitingu réttarins.122 Um vernd verkfallsréttar á grundvelli stjórnarskrárinnar var fyrst fjallað í 

dómi Hæstaréttar frá 14. nóvember 2002 í máli nr. 167/2002 (Sjómannamálið). Þar hafði 

löggjafinn sett lög nr. 34/2001 til þess að binda enda á verkföll sjómanna og ágreiningur var 

                                                 
118Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur: Mannréttindi (Bókaútgáfan Codex, Reykjavík, 2008) 395 og 407. 
119Ástráður Haraldsson, „Verndar stjórnarskráin verkfallsréttinn?.“ [2003] 53 Tímarit lögfræðinga 307, 309-310. 
120 Björg Thorarensen (n 118) 533. 
121 Ástráður Haraldsson (n 119) 309; Tonia Novitz, International and European Protection of the Right to Strike 
(Oxford University Press 2003) 281. 
122 Tonia Novitz (n 121) 281. 
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um það hvort það inngrip stjórnvalda í verkfallsrétti þeirra væri andstætt 74. gr. stjskr. og 11. 

gr. MSE, sbr. lög nr. 62/1994.  

 Í héraðsdómi sem staðfestur var í Hæstarétti með vísan til forsendna hans, var ákvæði 

1. mgr. 74. gr. skýrt í samhengi við 2. mgr. 75. gr. með hliðsjón af alþjóðlegum 

skuldbindingum. Segir í dómnum:  

Með hliðsjón af 2. mgr. 11. gr. mannréttindasáttmálans, 2. mgr. 75. gr. 
stjórnarskrárinnar og þeim alþjóðasamningum um félagsleg réttindi sem líta má 
til við skýringar á 74. og 75. gr. stjórnarskrárinnar, verður 1. mgr. 74. gr. 
stjórnarskrárinnar ekki talin fela í sér skilyrðislausa vernd verkfallsréttar 
stéttarfélaga. Hins vegar verður að líta svo á að samningarfrelsi verkalýðsfélaga 
og beitingu verkfallsréttar megi aðeins skerða með lögum og því aðeins að 
uppfylltum sambærilegum skilyrðum og fram koma í 2. mgr. 11. gr. 
mannréttindasáttmálans. [...] Ekki verður þó séð að 2. mgr. 11. gr. 
mannréttindasáttmálans eða þeir alþjóðlegu samningar um félagsleg réttindi, 
sem áður hefur verið vísað til, útiloki að löggjafanum geti verið rétt að grípa inn 
í einstaka vinnudeilur með lagasetningu. [...] Af 1. mgr. 74. gr. og 2. mgr. 75. gr. 
stjórnarskrárinnar eins og ákvæðin verða túlkuð með hliðsjón af 2. mgr. 11. gr. 
mannréttindasáttmálans og öðrum [...] ákvæðum alþjóðlegra sáttmála um 
félagsleg réttindi þykir hins vegar leiða að gera verður strangar kröfur til 
lagasetningar sem banna tiltekin verkföll [...] 

Vísaði dómurinn til þess að þrátt fyrir að ákvæði stjórnarskrárinnar fæli í sér vernd 

verkfallsréttar mætti skerða þann rétt með lögum, séu skilyrði 2. mgr. 11. gr. MSE uppfyllt. Í 

því samhengi væri ekki hægt að útiloka að efnahagsáhrif verkfalla gætu verið svo alvarleg að 

ríkir almannahagsmunir réttlættu tímabundið bann við þeim.123 Vernd verkfallsréttar er 

samkvæmt þessu ekki skilyrðislaus en hins vegar eru strangar kröfur gerðar til lagasetningar 

sem skerða þau réttindi sem eru stjórnarskrárvarin og sýna verður fram á nauðsyn þeirra 

takmarkana sem skerða verkfallsréttinn.124  

4.2. Mannréttindasáttmáli Evrópu 

Eins og lesa má úr dómi Hæstaréttar frá 14. nóvember 2002 í máli nr. 167/2002 

(Sjómannamálið) hafa ákvæði stjórnarskrárinnar í framkvæmd verið túlkuð í ljósi alþjóðlegra 

skuldbindinga. Var það eitt af markmiðunum þegar henni var breytt árið 1995 að færa ákvæði 

hennar til samræmis við skuldbindingar Íslands á alþjóðlegum vettvangi.125 Til þess að 

skilgreina betur inntak 74. gr. og 75. gr. stjórnarskrárinnar er því nauðsynlegt að líta til 

sambærilegs félagafrelsisákvæðis MSE, sem er 11. gr. laga nr. 62/1994 (MSE) og úrlausn 

Mannréttindadómstóls Evrópu (MDE) á málum sem falla undir ákvæðið. Samkvæmt 11. gr. 

MSE er mönnum veittur réttur til að koma friðsamlega saman og mynda félög með öðrum, 
                                                 
123 Ástráður Haraldsson (n 119) 317. 
124 Björg Thorarensen (n 118) 534. 
125 Björg Thorarensen (n 118) 396; Alþt. 1994-1995, A-deild, þskj. 389 - 297. mál, V. kafli. 
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þar með talið að stofna og ganga í stéttarfélög til verndar sínum hagsmunum. Ákvæði þetta 

hefur verið túlkað með þeim hætti að það verndi sjálfstæð réttindi stéttarfélaganna til að ráða 

innra skipulagi sínu og rétt þeirra til að vinna að hagsmunum sínum. Í þessu felst að 

þvingunarúrræði líkt og verkföll, sem stéttarfélögin beita til þess að vinna að hagsmunum 

félagsmanna sinna, njóta verndar ákvæðisins.126 MSE gerir þó ráð fyrir því að skerða megi 

réttinn til verkfalla með lögum ef það þykir nauðsynlegt vegna „þjóðaröryggis eða 

almannaheilla, til þess að firra glundroða eða glæpum, til verndar heilsu eða siðgæði manna 

eða réttindum og frelsi,“ sbr. 2. mgr. 11. gr. MSE. Í lokamálslið 11. gr. er einnig gerður 

sérstakur fyrirvari um að ákvæðið komi ekki í veg fyrir að takmarka megi með lögum að 

lögregla eða stjórnarstarfsmenn beiti þessum rétti.127 MDE hefur hins vegar ekki tekið 

beinlínis á því hvaða starfsemi hins opinbera falli undir hugtakið „stjórnarstarfsmenn“ í 

skilningi ákvæðis 2. mgr. 11. gr. En leiða má líkur að því að við mat á því hvað falli hér undir 

sé litið til starfsins með það til hliðsjónar hvort um meðferð opinbers valds sé að ræða eða 

ekki.128 Hér á landi er tilteknum hluta opinberra starfsmanna óheimilt að fara í verkfall, skv. 

19. gr. kjarasamningslaga og 40. gr. starfsmannalaga og byggir það að hluta til á 

sambærilegum sjónarmiðum og kveðið er á um í 2. mgr. 11. gr. MSE, en nánar verður fjallað 

um þessar takmarkanir í umfjöllun 5. kafla. 

 Af dómum MDE mátti áður fyrr ráða að dómstóllinn viðurkenndi víðtækt svigrúm 

aðildarríkja til þess að fullnægja skuldbindingum sínum gagnvart 11. gr. MSE.129 Í dómum 

sænska járnbrautarfélagsins gegn Svíþjóð130 og Schmidt og Dahlström131 komst 

mannréttindadómstóllinn að þeirri niðurstöðu að réttur stéttarfélaga til þess að semja 

sameiginlega væri ekki réttur sem verndaður væri af 11. gr. MSE.132 Leit dómstóllinn svo á að 

einungis ef aðildarríki hefðu landskerfi sem fæli í sér rétt til sameiginlegra samninga, 

verkfalla og rétt stéttarfélaga til sjálfstæðis, þá myndi 11. gr. vernda slíkan rétt. Ríkisvaldið 

mætti þá ekki takmarka þann rétt nema aðeins ef skilyrði 2. mgr. 11. gr. MSE væru fyrir 

hendi.133 Í dómum MDE til ársins 2008 kemur fram að rétturinn til að semja sameiginlega og 

                                                 
126 Peter van Dijk ofl.,Theory and practice of the European Convention on Human Rights (4. útg. Antwerpen: 
Intersentia 2006) 835, 407. 
127 Björg Thorarensen (n 118) 397.  
128 Elín Blöndal (n 24) 279. 
129 Ástráður Haraldsson (n 119) 313. 
130 Sænska járnbrautarfélagið gegn Svíþjóð (1976) App No 5614/72 (ECHR 6. febrúar 1976). 
131 Schmidt og Dahlström gegn Svíþjóð (1976) App No 5589/72 (ECHR 6 febrúar 1976). 
132 Alastair Mowbray, „Between the will of the Contracting Parties and the needs of today: extending the scope 
of Convention rights and freedoms beyond what could have been foreseen by the drafters of the ECHR“ í Eva 
Brems (ristj.) Shaping Rights in the ECHR: The Role of the European Court of Human Rights in Determining the 
Scope of Human Right. (Cambridge University Press 2013) 17, 32. 
133 Ástráður Haraldsson (n 119) 313. 
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að boða til verkfalls væri sem slíkur ekki talinn til grundvallarréttar sem varinn væri af 

MSE.134 Hins vegar hafði MDE vísað til mikilvægis verkfallsréttar, m.a. í Unison135 og 

Wilson og Palmer.136 Þar kom fram að verkfallsrétturinn væri einn mikilvægasti þátturinn í 

athafnarfrelsi stéttarfélaga til þess að að vernda hagsmuni félagsmanna sinna. En dómurinn 

hafði ekki gengið svo langt að viðurkenna að 11. gr. MSE fæli í sér vernd réttarins til 

sameiginlegra samninga og verkfalla.137 Hins vegar varð viðsnúningur á þeirri nálgun MDE 

árið 2008 með máli Demir og Bayakara gegn Tyrklandi.138 Þar hafði áfrýjunardómstóll í 

Tyrklandi komist að þeirri niðurstöðu að þrátt fyrir að Tyrkland hefði fullgilt reglur að 

þjóðarétti sem vörðuðu frelsi til stofnunar og aðildar að stéttarfélagi, þá væru engar reglur í 

landsrétti sem heimiluðu opinberum starfsmönnum að taka þátt í og stofna stéttarfélag um 

sameiginlegar kröfur sínar. Því ætti að leysa upp stéttarfélagið Tüm Bel Sen, sem starfsmenn 

nokkurra sveitarfélaga höfðu stofnað. MDE vék frá fyrri fordæmum sínum og taldi í 

niðurstöðu sinni að Tyrkland hefði með þessu brotið gegn jákvæðum skyldum sínum til að 

tryggja rétt þessara opinberu starfsmanna til þess að gerast meðlimir og stofna stéttarfélag 

samkvæmt 11. gr. MSE. Dómurinn taldi þó að heimilt væri skv. 2. mgr. að takmarka rétt 

opinberra starfsmanna skv. 1. mgr. en hafa þyrfti í huga að slíkar takmarkanir þyrfti að túlka 

þröngt. Einungis sannfærandi og knýjandi rök gætu réttlætt slíkar takmarkanir, sem voru ekki 

fyrir hendi í þessu tilviki.139 MDE staðfesti með þessum dómi að rétturinn til að semja 

sameiginlega væri grundvallarþáttur í rétti manna til stofnunar og aðildar að stéttarfélagi sem 

varinn væri af 11. gr. MSE. Komst dómstóllinn svo að orði: 

[I]n the light of these developments, the Court considers that its case-law to the 
effect that the right to bargain collectively and to enter into collective 
agreements does not constitute an inherent element og Article 11 [...] should be 
reconsidered, so as to take account og the perceptible evolution in such matters, 
in both international law and domestic legal systems. While it is in the interests 
of legal certainty, foreseeability and equality before the law that the Court 
should not depart, without good reason, from precedents established in previous 
cases, a failure by the Court to maintain a dynamic and evolutive approach 
would risk rendering it a bar to reform or improvement.  
Consequently, the Court considers that, having regard to the developments in 
labour law, both international and national, and to the practice of Contracting 
States in such matters, the right to bargain collectively with the employer has, in 
principle, become one of the essential elements of the ,,right to form and to join 

                                                 
134 Catherine Barnard, EU Employment Law (4. útg., Oxford University Press 2012) 715. 
135 Unison gegn Bretlandi App no 53574/99, (ECHR 10. janúar 2002) mgr. 35. 
136 Wilson og Palmer gegn Bretlandi, sameinuð mál App nos. 30668/96, 30671/96; 30678/96 (ECHR frá 2. júlí 
2002). 
137 Catherine Barnard (n 134) 718. 
138 Demir og Bayakara gegn Tyrkland (2008) App no 34503/97 (ECHR 12. nóvember 2008); Catherine Barnard 
(n 134) 716. 
139 Catherine Barnard (n 134) 704. 
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trade unions for the protection of [one's] interests“ set forth in Article 11 of the 
Convention.140 

Byggði dómurinn niðurstöðu sína og breytingu á inntaki 11. gr. með þeim rökstuðningi að til 

viðbótar við ákvæði MSE bæri að taka tillit til annarra reglna þjóðaréttar og túlkunar og 

framkvæmdar evrópskra ríkja á þeim.141 Vísar dómurinn einnig til þess sjónarmiðs að 

sáttmálinn sé lifandi tæki og geti þróast í takt við ný sjónarmið og viðmið í öðrum 

þjóðréttarreglum á sviði vinnuréttar. 

 Nokkrum mánuðum eftir Demir-málið reyndi svo á vernd verkfallsréttar samkvæmt 

11. gr. MSE í dómi MDE í máli Enerji Yapi-Yol Sen gegn Tyrklandi.142 Þar staðfesti 

dómstóllinn niðurstöðu sína í Demir-málinu um að rétturinn til að semja sameiginlega væri 

grundvallarréttur tryggður af 11. gr. MSE. Þar hafði tyrkneska ríkið bannað stéttarfélögum 

opinberra starfsmanna að fara í verkfall með lögum og refsað þeim sem hundsuðu bannið. 

Taldi stéttarfélagið verkfallsbannið stangast á við frelsi til aðildar og stofnunar stéttarfélags 

sem verndað væri af 11. gr. MSE. Samkvæmt dómnum var verkfall talið eðlileg afleiðing af 

félagafrelsinu og réttinum til að semja sameiginlega og nyti því sömu verndar. Viðurkenndi 

dómstóllinn hins vegar að verkfallsrétturinn væri þó ekki alger og gæti verið takmarkaður eða 

bundinn skilyrðum. Hins vegar væri verkfallsbann sem næði til allra ríkisstarfsmanna of 

víðtækt og þyrfti að skilgreina þá flokka með skýrum og þröngum hætti. Verkfallsbannið 

hefði ekki verið til þess fallið að mæta knýjandi samfélagslegri þörf og hefði Tyrkland ekki 

tekist að réttlæta þessa víðtæku takmörkun á verkfallsrétti opinberra starfsmanna.143 Ljóst er 

af þessum tveimur dómum að ákvæði 11. gr. MSE verndar hvort tveggja, réttinn til 

sameiginlegra samninga, sem og rétt aðila til þess að beita verkfallsréttinum. Hins vegar megi 

skerða hann með lögum í þágu almannahagsmuna eða réttinda annarra, sé nauðsyn slíkrar 

takmörkunar fyrir hendi. 

4.3. Aðrir alþjóðasamningar 

Auk þess að njóta verndar 11. gr. MSE eru nokkrir alþjóðlegir samningar sem Ísland hefur 

fullgilt og líta verður til þegar verkfallsrétturinn er afmarkaður. Þar sem Ísland er tvíeðlisríki 

hafa fullgiltir þjóðréttarsamningar ekki lagagildi hér á landi og því er ekki hægt að byggja rétt 

eða skyldu beint á ákvæðum slíkra samninga í íslenskum rétti og er þeim ekki beitt eins og 

                                                 
140 Demir og Bayakara gegn Tyrklandi (2008) App no 34503/97 (ECHR 12. nóvember 2008) mgr. 153-154. 
141 Alastair Mowbray (n 132) 32. 
142 Enerji Yapi-Yol Sen gegn Tyrklandi App no. 68959/01 (ECHR, 21. apríl 2009). 
143 IILS, „Bridging the gap between labour rights and human rights: The role og ILO law in regional human 
rights courts“. (DP212/2012, International labour Organization,1. maí 2012) 10-11 
<http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_192786.pdf> 
skoðað 1. febrúar 2016. 
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lögum í landinu.144 Hins vegar hefur Ísland með fullgildingu samninganna skuldbundið sig að 

þjóðarétti til þess að leitast til þess að laga íslensk lög að ákvæðum þeirra eða túlka íslensk lög 

til samræmis við þá.145 Réttarheimildarleg staða þessara samninga er því sú að landslög ganga 

framar ákvæðum þeirra ef misræmi er þar á milli.146 En séu íslensk lög í ósamræmi við efni 

þjóðréttarsamninga þá hefur íslenska ríkið brotið gegn þjóðréttarlegri skyldu sinni sem var 

stofnuð við fullgildingu samningsins. 

 Ber þar fyrst að nefna samþykktir Alþjóðavinnumálastofnunarinnar (ILO) nr. 87147 og 

98148 sem Ísland hefur fullgilt og fjalla með ýmsum hætti um félagafrelsið og rétt manna til að 

semja sameiginlega um kaup og kjör. ILO er ein af undirstofnunum Sameinuðu þjóðanna og 

hefur Ísland staðfest ofangreindar samþykktir og er því skuldbundið að þjóðarétti til þess að 

hlíta þeim. Þess ber þó að geta að ILO hefur ekki yfirþjóðlegt vald heldur er eitt 

meginhlutverk hennar að setja reglur, alþjóðasamþykktir og tillögur um lágmarksréttindi og 

kröfur á sviði félags- og vinnumála auk þess að fylgjast með því að þeim reglum sé 

framfylgt.149 Telji aðilar að stjórnvöld hafi brotið gegn samþykktum ILO getur viðkomandi 

aðili kært Ísland vegna brota á fullgiltum alþjóðasamþykktum, tekur ILO þá málið til 

umfjöllunar í félagafrelsisnefnd sinni og síðast til Alþjóðvinnumálaþingsins, sem hefur síðasta 

orðið um hvort um brot á samþykktunum sé að ræða.150 Á vettvangi ILO er hugtakið verkfall 

túlkað vítt en litið er svo á af hálfu eftirlitsstofnana þess að sérhver vinnustöðvun launafólks 

sé talin verkfall óháð því hversu löng eða takmörkuð hún er.151 

 Samþykktir ILO nr. 87 og 98 mæla ekki berum orðum um vernd verkfallsréttar en 

þrátt fyrir það hefur á vettvangi ILO verið litið á verkfallsréttinn sem grundvallarrétt sem 

verndaður sé af samþykktunum tveimur, og þá sérstaklega í ljósi 3. og 10. gr. samþykktar nr. 

87.152 Samkvæmt 1. mgr. 3. gr. samanber 10. gr. samþykktar nr. 78 skulu stéttarfélög og félög 

vinnuveitanda, sem vinna að því að bæta og vernda hag félagsmanna sinna, eiga rétt á því að 

setja sér lög og reglur og vera sjálfstæð og óháð. Samkvæmt félagafrelsisnefnd ILO er 

verkfallsrétturinn ein grundvallarforsenda þess að þessi réttur stéttarfélaga sé tryggður með 

virkum hætti og skulu stjórnvöld samkvæmt 2. mgr. 3. gr. „forðast íhlutun sem skerðir þennan 

                                                 
144 Björg Thorarensen (n 118) 85. 
145 sama heimild. 
146 Sigurður Líndal (n 63) 83.  
147 Samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 87 um félagafrelsi og verndun þess (samþykkt 4. október 
1950, tók gildi 4. október 1951) SÍ 86. 
148 Samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 98 um beitingu grundvallarreglnanna um réttinn til að stofna 
félög og semja sameiginlega (samþykkt 15. júlí 1952, tók gildi 15. júlí 1953) SÍ 70. 
149 Lára V. Júlíusdóttir (n 17) 249.   
150 sama heimild 248. 
151 Elín Blöndal (n 24) 288. 
152 Ástráður Haraldsson (n 119) 313; Elín Blöndal (n 24) 288. 
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rétt eða löglega beitingu hans“.153 Hins vegar er ríkjum hvert um sig heimilt að ákveða með 

lögum eða reglugerðum að hve miklu leyti ákvæði samþykktarinnar nái til lögreglumanna og 

hersins, sbr. 9. gr. samþykktarinnar. 

 Samþykkt ILO nr. 98 um félagafrelsið skiptir líka máli en samkvæmt 1. gr. 

samþykktarinnar skulu verkamenn verndaðir gegn því að stéttarfélagsaðild bitni á þeim. 

Þannig skulu þeir verndaðir gegn því að vera sagt upp störfum sökum félagsaðildar sinnar og 

gegn því að vinna þeirra sé bundin þeim skilyrðum að þeir gangi ekki í stéttarfélag eða jafnvel 

segi sig úr slíkum félögum. Samþykkt nr. 98 tekur hins vegar ekki til stöðu opinberra 

starfsmanna sem vinna að stjórnarframkvæmdum ríkisins, skv. 6. gr. samþykktarinnar.  

 Samkvæmt eftirlitsaðilum ILO154 er hugtakið verkfall túlkað vítt með þeim hætti að 

sérhver vinnustöðvun launafólks er talin til verkfalls, óháð því hversu stutt eða takmörkuð hún 

er.155 Verkföll launþega eru talin heimil aðgerð til þess að vernda efnahagslega og 

fjárhagslega hagsmuni þeirra en hrein pólitísk verkföll njóta ekki verndar samkvæmt 

samþykktum ILO.156 

Takmarkanir á formi verkfallsréttar geta einungis verið réttlættar á vettvangi ILO ef þær 

aðgerðir eru ekki friðsamlegar eða ef þær eru ekki eiginleg verkfallsaðgerð eins og þegar 

starfsmenn tefja meðvitað vinnu, t.d. með stífri eftirfylgni reglna. Takmarkanir á 

verkfallsréttinum ber samkvæmt félagafrelsisnefnd ILO að túlka þröngt og má almennt 

einungis takmarka réttinn þegar um er að ræða opinbera starfsmenn sem fara með ríkisvald, 

framkvæmd nauðsynlegrar grunnþjónustu eða brýnt neyðarástand í viðkomandi ríki.157 Þannig 

er heimilt að takmarka verkfallsrétt ráðuneytisstarfsmanna, starfsmanna dómstóla og 

sambærilegra ríkisstofnana sem fara með ríkisvald. Þeir starfsmenn sem ekki fara með 

opinbert vald geta þó fallið undir starfsmenn í nauðsynlegustu þjónustugreinum og þannig 

fallið undir takmarkanir á verkfallsrétti sem heimilar eru samkvæmt ILO.158 

 Réttur verkafólks til að stofna félög til að gæta hagsmuna þeirra á sviði efnahags- og 

félagsmála og til að semja sameiginlega er einnig verndaður í Félagsmálasáttmála Evrópu 

(FSE),159 sbr. 5. gr. sáttmálans. En Ísland fullgilti FSE með undanþágu sem heimil er, skv. 20. 

                                                 
153 Elín Blöndal (n 24) 289. 
154 Freedom of Association Committee of the governing body of ILO (Félagafrelsisnefndin); Committee of the 
Experts on the Application of Conventions and Recommendations (Sérfræðinganefndin). 
155 Elín Blöndal (n 24) 288-289. 
156 sama heimild 289. 
157 sama heimild; Bernard Gerignon ofl., „ILO Principles Concerning the Right to Strike“ (1998) 137 
International Labour Review 441, 449.  
158 Elín Blöndal (n 24) 290. 
159 Félagsmálasáttmáli Evrópu (samþykktur 18. október 1961, öðlaðist gildi 15. janúar 1976) Stjtíð. C, 3/1976. 



 
 

31 
 

gr. sáttmálans.160 Samkvæmt 6. gr. FSE skuldbinda ríki, sem fullgilt hafa það ákvæði 

samningsins, til að tryggja það að rétturinn til að semja sameiginlega verði raunverulega 

nýttur með því að stuðla að samræðum á milli aðila og stuðla að frjálsum 

samningaumleitunum á milli vinnuveitenda, eða félaga þeirra, til að ákvarða laun og 

vinnuskilyrði með heildarsamningum, sbr. 1. tl. og 2. tl. 6. gr. FSE. Eins skuldbindur ríkið sig 

til þess að stuðla að stofnun og notkun sáttafyrirkomulags og gerðardóma við lausn 

vinnudeilna og viðurkenna rétt verkafólks og vinnuveitenda á sameiginlegum aðgerðum líkt 

og verkfalli, þegar hagsmunaárekstrar verða, sbr. 3. tl. og 4. tl. 6. gr. FSE. 4. tl. 6. gr. FSE 

vísar því beinlínis í skyldu aðildarríkja til að tryggja að stéttarfélög njóti verkfallsréttar sem 

lið í þeim rétti til að semja sameiginlega.161 Verkfallsréttinn má þó samkvæmt FSE takmarka 

með lögum sé það nauðsynlegt til þess að vernda „réttindi og frelsi annarra, 

almannahagsmuni, öryggi þjóðarinnar, heilsu eða siðgæði manna,“ sbr. 1. mgr. 31. gr. FSE. 

 Ísland hefur einnig lögfest alþjóðasamning um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg 

réttindi (SEFMR).162 Samkvæmt 1. mgr. 8. gr. samningsins ábyrgist íslenska ríkið rétt 

stéttarfélaga til þess að starfa óhindrað sem og rétt manna til þess að stofna stéttarfélög og 

gerast félagar í því stéttarfélagi sem þeir kjósa, uppfylli þeir reglur félagsins um aðild. Ísland 

skal einnig samkvæmt d lið 1. mgr. 8. gr. SEFMR ábyrgjast verkfallsréttinn að því áskildu að 

honum sé beitt í samræmi við lög viðkomandi lands. Þennan rétt má einungis takmarka með 

lögum í þágu þjóðaröryggis eða allsherjarreglu eða til verndar réttindum og frelsi annarra. 

Eins má takmarka með lögum að lögreglumenn eða stjórnvaldshafar beiti verkfallsréttinum, 

sbr. 2. mgr. 8. gr. greinar SEFMR.  

Þessir alþjóðlegu samningar byggja á sambærilegum sjónarmiðum og ákvæði MSE en gildi 

þeirra felst í því að ákvæði í landsrétti séu túlkuð til samræmis við þá eins og í áðurnefndu 

Demir-máli og Enerji-Yapi Sol þar sem niðurstaða MDE byggir á breyttri túlkun á ákvæði 11. 

gr. MSE með hliðsjón af öðrum reglum þjóðarréttar um félagafrelsið, þar á meðal samþykktar 

ILO nr. 98. og 89. og 6. gr. FSE. Það sama á við um í áðurnefndu Sjómannamáli þar sem 

Hæstiréttur vísar beinlínis til þess samspils að efnislegt inntak stjórnarskrárákvæðis eins og 

74. gr. og 75. gr. sé afmarkað með hliðsjón af ákvæðum MSE og annarra alþjóðlegra 

samninga sem Ísland er aðili að.  
                                                 
160 Samkvæmt fullgildingarskjali Íslands vegna Félagssáttmála Evrópu telur íslenska ríkið sig bundinn af 1. gr., 
3. gr., 5 og 6. gr., 11.-18. og 2. gr. 1., 3. og 5. mgr. sbr. 2. mgr. 20. gr. sáttmálans.; Council of Europe, 
„Reservations and Declarations for Treaty No. 035 - European Social Charter“ 
<http://www.coe.int/en/web/conventions/search-on-treaties/-/conventions/treaty/035/declarations> skoðað 1. 
febrúar 2016. 
161 Ástráður Haraldsson (n 119) 311.  
162 Alþjóðasamningur um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi (samþykktur 16. desember 1966, tók 
gildi 22. ágúst 1979) Stjtíð. C, nr. 10/1979. 
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 Enginn vafi leikur á því að verkfallsrétturinn nýtur verndar 74. gr. stjórnarskrárinnar 

með hliðsjón af túlkun 11. gr. MSE og öðrum alþjóðlegum skuldbindingum sem Ísland hefur 

fullgilt. Vernd verkfallsréttarins á grundvelli þessara reglna er þó ekki skilyrðislaus en skerða 

má þennan rétt með lögum, séu sambærileg skilyrði uppfyllt og fram koma í 2. gr. 11. gr. 

MSE og gerðar eru strangar kröfur til slíkrar lagasetningar.163 Af ofangreindu leiðir að skerða 

má verkfallsréttinn með lögum, ef svo telst nauðsynlegt í þágu þjóðaröryggis, almannaheilla, 

til þess að firra glundroða eða glæpum eða til verndar heilsu eða siðgæði manna eða réttindum 

og frelsi. 

5. Takmarkanir á verkfallsrétti opinberra starfsmanna 

5.1. Friðarskylda 

Eins og vísað hefur verið til og leiðir af 9. gr. kjarasamningslaga, semja aðilar um kaup og 

kjör á opinberum vinnumarkaði með kjarasamningi sem er bindandi fyrir samningsaðila á 

meðan hann er í gildi. Í því felst að á meðan kjarasamningur er í gildi geta aðilar ekki krafist 

breytinga á honum.164 Samrýmist þetta einnig meginsjónarmiði samningsréttar um að 

samninga skuli halda.165 Kjarasamningar hafa þess vegna verið kallaðir friðarsamningar því 

eitt mikilvægasta hlutverk þeirra er að leggja niður kjaradeilur og skapa frið á vinnumarkaði. 

Þegar kjarasamningur er í gildi á milli aðila verður því til friðarskylda sem er meginregla og 

þurfa ríkar ástæður að vera fyrir hendi til þess að aðilum sé heimilt að fara í verkfall.166 

Friðarskyldan felur í sér að „aðilar, sem bundnir eru af kjarasamningi megi ekki á 

kjarasamningstímabilinu knýja fram breytingar á því sem samið hefur verið um með 

vinnustöðvun“. Verkföll sem ekki hafa þetta markmið, þ.e. að breyta því sem samið hefur 

verið um í gildandi kjarasamningi eru ekki endilega brot á friðarskyldunni.167 Friðarskyldan 

nær einungis yfir þau atriði sem um er samið í kjarasamningi á milli aðila og eru verkföll 

vegna ágreinings um atriði sem þar er fjallað um, eða ágreinings sem nær yfir samningssvið 

kjarasamningsins, ólögmætar. Við túlkun á umfangi og efni kjarasamnings og hvort 

friðarskylda hafi orðið til, ber að skoða hvort venja hafi skapast um framkvæmd hans og eins 

hvort deilt hafi verið um atriðin við gerð kjarasamningsins þrátt fyrir að úr þeim hafi ekki 

verið leyst með samningnum.168 

                                                 
163Ástráður Haraldsson (n 119) 321 
164 Lára V. Júlíusdóttir (n 17) 149. 
165 sama heimild 148; pacta sunt servanda. 
166 Lára V. Júlíusdóttir (n 17) 149. 
167 sama heimild 152. 
168 sama heimild 149. 
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 Félagsdómur hefur fjallað um það hvort í gildi sé kjarasamningur á milli aðila í 

nokkrum dómum þar sem boðað hafði verið til verkfalls og lögmæti þess umdeilt. Í 

Félagsdómi í máli nr. 5/1994 hafði kjarasamningur Flugvirkjafélags Íslands við Flugleiðir hf., 

runnið út og nýr samningur á milli aðila verið felldur á félagsfundi Flugvirkjafélagsins. Í 

kjölfarið gerði formaður þess samkomulag við starfsmannastjóra Flugleiðir hf. sem var að 

meginefni samhljóðandi kjarasamningi sem felldur var. Nokkrum mánuðum síðar boðaði 

Flugvirkjafélagið til verkfalls og álitamál var um þýðingu fyrrgreinds samkomulags og þá 

hvort friðarskylda hefði orðið til. Félagsdómur komst að þeirri niðurstöðu að viðkomandi 

samningur hefði ígildi kjarasamnings á milli aðila og þar af leiðandi væri óheimilt að knýja 

fram breytingar á honum með verkfalli á meðan svo væri. 

 Í nýlegum dómi Félagsdóms í máli nr. 9/2014 var einnig deilt um það hvort 

kjarasamningur væri í gildi og friðarskyldan þar af leiðandi virk. Í því máli hafði samningur á 

milli Náttúrufræðingafélags Íslands og ríkisins runnið út og kjaraviðræður um 

stofnanasamning í gangi. Í hinum útrunna kjarasamningi var ákvæði sem kvað á um að 

viðræður um stofnanasamning skyldu fara fram undir friðarskyldu. Samkvæmt meginreglu 2. 

mgr. 12. gr. kjarasamningslaga skal fara eftir ákvæðum hans þangað til nýr samningur hefur 

verið gerður. Náttúrufræðingafélag Íslands byggði málatilbúnað sinn meðal annars á því að 

endurskoðun á stofnanasamningi hefði ekki náðst og að verkfall sem boðað hafði verið til 

miðaði að því að knýja fram breytingar á aðalkjarasamningi aðila og því væri það ekki í 

andstöðu við skilyrði 14. gr. laga nr. 94/1986 og meginreglu 2. mgr. 12. gr. laga nr. 94/1986. 

Félagsdómur komst að þeirri niðurstöðu að verkfallið hefði verið boðað til þess að knýja á um 

gerð stofnanasamnings á milli aðila. Í ljósi þess að samið hefði verið um að viðræður hans 

skyldu fara fram undir friðarskyldu var verkfallið talið ósamrýmanlegt ákvæðum 1. mgr. 14. 

gr. kjarasamningslaga. Út frá niðurstöðu þessa dóms er ljóst að aðilar geta sín á milli samið 

um það með kjarasamningi að friðarskylda haldist þrátt fyrir að gildistími hans renni út. 

Byggir það þá á meginreglu 2. mgr. 12. gr. kjarasamningslaga sem felur í sér að farið skuli 

eftir þeim ákvæðum hans sem runnin eru út þar til nýr kjarasamningur er gerður. 

Friðarskyldan getur þannig verið í gildi þrátt fyrir að kjarasamningur á milli aðila renni út. 

 Í 17. gr. kjarasamningslaga er að finna ákvæði sem fjallar um það hvenær er óheimilt 

að hefja vinnustöðvun og þá í raun hvenær friðarskylda ríkir. Ákvæðið er efnislega hliðstætt 

17. gr. vinnulöggjafarinnar169 en samkvæmt 3. tl. 17. gr. kjarasamningslaga er óheimilt að 

hefja vinnustöðvun til styrktar ólögmætri vinnustöðvun, eins og áður hefur verið getið. 

                                                 
169 Alþt. 1975-1976 (n 30); Alþt. 1986-1987 (n 96). 
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Samkvæmt 2. tl. sömu greinar er vinnustöðvun einnig óheimil í því skyni að þvinga stjórnvöld 

sem vinnuveitanda til þess að framkvæma eitthvað sem þeim er ekki skylt að framkvæma 

samkvæmt lögum eða jafnvel framkvæma ekki eitthvað sem þeim er skylt að framkvæma 

samkvæmt lögum. Ef ágreiningur aðila fjallar um atriði sem Félagsdómur hefur vald til þess 

að úrskurða um, þá er einnig óheimilt að hefja vinnustöðvun nema það sé gert til þess að 

fullnægja úrskurðum dómsins sbr. 1. tl. 17. gr. Er þá um réttarágreining að ræða sem lýtur í 

vinnurétti fyrst og fremst að deilu um gildi, túlkun og brot á kjarasamningi sem hefur verið 

gerður eða túlkun á ákvæðum kjarasamningslaga eða vinnulöggjafarinnar eða brot á þeim 

ákvæðum.170 Þau mál sem höfða má fyrir Félagsdómi eru ekki flutt fyrir almennum 

dómstólum nema Félagsdómur hafi neitað að taka málið til meðferðar, sbr. 47. gr. 

vinnulöggjafarinnar.171 Samkvæmt 67. gr. hennar verður dómum og úrskurðum Félagsdóms 

ekki áfrýjað, skv. 1.-4. tl. nema að því leyti sem um er að ræða eða með: 

1. Frávísunardóm eða úrskurð um frávísun. 
2. Dóm til ónýtingar, sökum þess að málið heyri ekki undir Félagsdóm. 
3. Úrskurð um skyldu til að bera vitni, um eiðvinning og réttarfarssektir skv. 60.  
 og 63. gr. 
4. Ákvörðun um að gera aðila að greiða sektir skv. 65. gr. 

Af þessu leiðir að fyrst og fremst er hægt að vísa úrskurðum Félagsdóms til Hæstaréttar er 

varða form máls en ekki efni. Ef kveðinn hefur hins vegar verið upp efnisdómur í Félagsdómi 

er hann endanleg niðurstaða þess máls, nema sekt hafi verið dæmd. 

5.1.1. Undantekningar frá friðarskyldu. 

Meginreglan er sú að á gildistíma kjarasamnings verður til friðarskylda vegna þeirra atriða 

sem um hefur verið samið með kjarasamningum. Undir ákveðnum kringumstæðum getur 

stéttarfélögum hins verið heimilt að leggja niður vinnu þrátt fyrir að hann sé í gildi á milli 

aðila. Í fyrsta lagi er heimilt að boða til verkfalls til þess að fullnægja dómum Félagsdóms, 

samkvæmt 1. tl. 17. gr. kjarasamningslaga. Í öðru lagi hefur verið litið svo á og gagnályktað 

frá 3. tl. 17. gr. að samúðarverkföll séu heimil. Í 3. tl. er kveðið á um að óheimilt sé að hefja 

vinnustöðvun ef hún telst til styrktar ólögmætri vinnustöðvun. Ef gagnályktað er frá þessu 

ákvæði fæst sá skilningur að heimilt sé því að hefja vinnustöðvun til styrktar félagi sem hefur 

hafið lögmæta vinnustöðvun.172 Ákvæði 3. tl. 17. gr. kom nýtt inn með kjarasamningslögum 

en samkvæmt lögum um kjarasamninga BSRB var opinberum starfsmönnum beinlínis 

óheimilt að boða til samúðarverkfalls. Sams konar ákvæði er að finna í vinnulöggjöfinni, 

                                                 
170 Lára V. Júlíusdóttir (n 17) 143. 
171 sama heimild 253. 
172 sama heimild 153. 
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nánar tiltekið í efnislega samhljóða ákvæði 3. tl. 17. gr. þeirra laga.173 Horfa má því til 

framkvæmdar á 3. tl. 17. gr. vinnulöggjafarinnar þegar inntak 3. tl. 17. gr. kjarasamningslaga 

er afmarkað. En í Félagsdómi í máli nr. 1/1941 frá 11. febrúar 1941174 fjallaði Félagsdómur 

um samúðarverkföll og komst dómurinn svo að orði:  

Í lögunum um stéttarfélög og vinnudeilur er hvergi berum orðum á 
samúðarverkföll minnzt, en þar sem slík verkföll voru tíðkuð áður en lögin voru 
sett og gagnályktun frá 3. tölulið 17. gr. bendir til þess, að þau geti átt sér stað, 
telur rétturinn þau heimil.  

Samúðarverkföll byggja því á gömlum grunni og staðfest hefur verið að þau séu heimil á 

grundvelli túlkunar 3. tl. 17. gr. kjarasamningslaga með vísan til framkvæmdar. Sama skilning 

má draga af athugasemdum við frumvarp þeirra laga. 175 Fyrir utan félagslegar aðgerðir sem 

heimilar eru á gildistíma kjarasamnings verður að víkja örfáum orðum að þeim 

undantekningum á friðarskyldu þar sem einstakir félagsmenn stéttarfélaga geta lagt niður 

störf. Er þar ekki átt við félagslegar aðgerðir sem eru boðaðar af hálfu stéttarfélaga á 

grundvelli reglna um verkföll í kjarasamningslögum heldur um rétt einstaka starfsmanna eða 

hóps þeirra í ákveðnum tilfellum. Ef um verulegar vanefndir launagreiðanda er að ræða og 

forsendur séu brostnar fyrir ráðningarsambandi getur starfsmönnum verið heimilt að leggja 

niður störf þangað til greiðslur hafa borist.176 Eins geta þeir lagt niður störf ef að þeim steðjar 

hætta við vinnu, t.d. ef heilbrigðis- og öryggisbúnaði á vinnustað er svo áfátt að veruleg 

slysahætta sé fyrir hendi. Í vissum tilvikum er það einnig skylt, samanber 86. gr. laga um 

aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustað nr. 46/1980.177 Eru þessar undantekningar þó 

mjög eðlisólíkar réttinum til félagslegra aðgerða eins og til verkfalls og verður því ekki fjallað 

meira um þær hér.  

 Af þessu leiðir að þegar aðilar hafa samið sín á milli ríkir fyrst og fremst friðarskylda 

og að meginstefnu til er ekki heimilt að fara í verkfall nema í ákveðnum 

undartekningartilvikum. Þegar kjarasamningar renna út eða þeim sagt upp er það fyrst þá sem 

hinn félagslega aðgerð, verkfallsrétturinn, kemur til skoðunar. 

5.2. Formskilyrði  

Eins og fram hefur komið var verkfallsréttur opinberra starfsmanna lögfestur með 

kjarasamningslögum. Meginreglan er sú, skv. 14. gr., að þeir starfsmenn ríkisins sem lögin 

taka til er heimilt að fara í verkfall með þeim takmörkunum einum sem tilteknar eru í lögum. 

                                                 
173 Alþt. 1986-1987 (n 96) athugasemdir við 17. gr. og 14. gr. 
174 Félagsdómur 14. febrúar 1941 í máli nr. 1/1941. 
175 Lára V. Júlíusdóttir (n 17) 153. 
176 sama heimild 154. 
177 sama heimild 155. 
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Þar sem slíkar takmarkanir eru frávik frá meginreglunni um verkfallsrétt ber að túlka þær til 

undantekningar og þar að lútandi þröngt.178  

 Verkfallsrétturinn getur takmarkast af reglum sem kveða á um tiltekna framkvæmd. 

Hann byggir á því að það eru stéttarfélögin sjálf sem hafa réttinn og getur hvert og eitt þeirra 

innan sambanda stéttarfélaga boðað til verkfalls.179 Til þess að virkja þennan verkfallsrétt sem 

nýtur verndar stjórnarskrárinnar og MSE þarf þó að uppfylla þær formkröfur sem kveðið er á 

um í kjarasamningslögum um boðun verkfalls og tilkynningu þess. Þessar formkröfur mega 

þó ekki vera svo íþyngjandi að verkfallsrétturinn sé að engu hafður og lítið þurfi til þess að 

galli á formi standi í vegi fyrir honum.180 

5.2.1. Verkfallsboðun og atkvæðagreiðsla 

Til þess að verkfall opinberra starfmanna geti talist lögmætt þarf boðun þess og framkvæmd 

að vera í samræmi við ákvæði kjarasamningslaga sem og III. kafla laga um stéttarfélög og 

vinnudeilur. Rétturinn til boðunar verkfalls er talinn réttur stéttarfélaganna sem óheimilt er að 

framselja til sambanda þeirra, sbr. Félagsdóm í máli nr. 8/2015181 eða stjórnar stéttarfélags, 

sbr. Félagsdóm í máli nr. 3/1987.182 

 Á hinum almenna markaði þurfa samningaviðræður að hafa átt sér stað á milli aðila og 

þeir leitað árangurslaust milligöngu sáttasemjara áður en boða megi til verkfalla, skv. 3. mgr. 

15. gr. vinnulöggjafarinnar. Á opinbera markaðnum þarf ekki að hafa reynt á 

samningaviðræður með sama hætti og samkvæmt 15. gr. vinnulöggjafarinnar en reglurnar eru 

svipaðar um atkvæðagreiðslur að öðru leyti. Samkvæmt 15. gr. kjarasamningslaga er boðun 

verkfalls lögmæt ef ákvörðun um hana er tekin í almennri, leynilegri atkvæðagreiðslu í því 

stéttarfélagi sem er samningsaðili. Þá þarf að minnsta kosti helmingur þeirra sem starfar hjá 

þeim aðila sem verkfallið beinist gegn að taka þátt í atkvæðagreiðslunni og meirihluti þeirra 

þarf að hafa samþykkt verkfallið. Samkvæmt vinnulöggjöfinni þarf því aðeins fimmtungur að 

taka þátt nema um póstatkvæðagreiðslu sé að ræða. Þá skiptir fjöldinn ekki máli en meirihluti 

þeirra þarf að samþykkja verkfallsboðun. Orðalag 15. gr. kjarasamningslaga er ekki ótvírætt 

og hefur ágreiningur um hvernig skilja beri inntak ákvæðisins risið reglulega.183 Í dómum 

Félagsdóms frá 6. apríl 2015 í málum nr. 10/2015, 11/2015, 12/2015, 13/2015, 14/2015, 

                                                 
178 Róbert R. Spanó, Túlkun Lagaákvæða. (Bókaútgáfan CODEX Reykjavík 2007) 337; Félagsdómur í málum 
nr. 3/1992, 9/2000 og 9/2013. 
179 Lára V. Júlíusdóttir (n 17) 208. 
180 Tonia Novitz (n 121) 281. 
181 Félagsdómur frá 17. september í máli nr. 8/2015. 
182 Félagsdómur frá 22. maí í máli nr. 3/1987. 
183 sbr. m.a. Félagsdómar í málum nr. 12/2001, 13/2001, 12/2011, 10/2015, 11/2015, 12/2015, 13/2015, 14/2015 
og 17/2015. 
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17/2015 var sambærilegur ágreiningur um lögmæti atkvæðagreiðslu félagsmanna tiltekinna 

stéttarfélaga með hliðsjón af skilyrðum 15. gr. Var þar annars vegar deilt um orðalag fyrri 

málsliðar 15. gr. um „almenna leynilega atkvæðagreiðslu“ og seinni málsliðar „þeim sem 

verkfallið beinist gegn“. Til skýringar verður dómur Félagsdóms í máli nr. 10/2015 reifaður til 

þess að draga fram þá efnisreglu sem lá til grundvallar niðurstöðu dómsins í öllum 

fyrrnefndum málum. Í dómi Félagsdóms í máli nr. 10/2015 reyndi á lögmæti atkvæðagreiðslu 

félagsmanna innan Félags háskólamenntaðra starfsmanna Stjórnarráðsins (FHSS) um 

fyrirhugað verkfall. Í þessu máli voru tveir afmarkaðir hópar sem boðað höfðu verkfall. 

Annars vegar voru það félagsmenn FHSS í þjónustu Fjársýslu ríkisins sem boðað höfðu 

verkfall frá miðnætti 20. apríl til miðnættis 8. maí 2015 og hins vegar voru það félagsmenn 

FHSS sem starfa hjá ríki utan ráðuneyta sem boðað höfðu verkfall frá kl. 12 til 16 þann 9. 

apríl 2015. Var atkvæðagreiðslan því tvískipt þar sem annars vegar fór fram atkvæðagreiðsla 

um verkfallsboðun meðal félagsmanna FHSS sem starfa hjá Fjársýslu ríkisins. Hins vegar fór 

fram atkvæðagreiðsla meðal þeirra félagsmanna FHSS sem störfuðu hjá ríki utan ráðuneyta. 

Félagsmenn FHSS sem störfuðu hjá Fjársýslunni voru 35 talsins á kjörskrá, 91,4% þeirra tóku 

þátt í atkvæðagreiðslunni og 65,6% samþykktu boðun um verkfall. Félagsmenn FHSS sem 

störfuðu hjá ríki utan ráðuneyta voru alls 62 á kjörskrá, 90,3% tóku þátt og 73,2% samþykktu 

boðun um verkfall. Íslenska ríkið taldi verkfallsboðanirnar ólögmætar og fór í kjölfarið með 

málið fyrir Félagsdóm. Taldi ríkið að atkvæðagreiðslurnar hefðu ekki verið í samræmi við 

ákvæði 15. gr. kjarasamningslaga.  

 Í fyrsta lagi hefðu félagsmenn FHSS sem störfuðu hjá ríkinu verið 473 talsins en 

samkvæmt verkfallsboðunum FHSS hafði ýmist 62 eða 35 félagsmönnum á mismunandi 

starfsstöðum verið gefinn kostur á að greiða atkvæði um þær. Þar með hafi FHSS ekki 

uppfyllt skilyrði fyrri málsliðar 15. gr. um að ákvörðun um verkfallsboðun hafi verið tekin í 

„almennri leynilegri allsherjaratkvæðagreiðslu“ í hverju stéttarfélagi sem er samningsaðili þar 

sem ekki hafi allir félagsmenn þess tekið þátt í atkvæðagreiðslu um verkfallsboðun.  

 Í öðru lagi taldi íslenska ríkið það koma skýrt fram í síðari málslið 15. gr. 

kjarasamningslaga að til þess að verkfallsboðun væri lögmæt og samþykkt, þurfi að minnsta 

kosti helmingur þeirra félagsmanna sem starfa hjá „þeim sem verkfall beinist gegn“ að hafa 

tekið þátt í atkvæðagreiðslunni. Ljóst væri að fyrrgreint orðalag ætti að túlka til samræmis við 

gildissvið laganna og að þar væri átt við viðsemjanda stéttarfélaga samkvæmt lögunum, sem 

er fjármálaráðherra, en ekki einstakir vinnustaðir. Atkvæðagreiðsla FHSS hefði því átt að fara 

fram hjá öllum 473 félagsmönnum FHSS og væri hún því ekki í samræmi við kröfur um 

verkfallsboðun sem komi fram í síðari málslið 15. gr. laganna.  
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  FHSS taldi aftur á móti að ákvæði 15. gr kjarasamningslaga byggði á því að ákvörðun 

um verkfall ætti að ráðast af þeim félagsmönnum sem störfuðu hjá þeim sem verkfallið 

beindist gegn og tækju þátt í viðkomandi verkfalli. Allsherjaratkvæðagreiðsla væri í skilningi 

15. gr. fyrir þá sem ætlað væri að tækju þátt í verkfallinu. Ekki ætti að byggja á þrengri túlkun 

ákvæðisins á þann hátt að allir félagsmenn FHSS ættu að kjósa um það hvort þeir sem 

störfuðu hjá Fjársýslu ríkisins, færu í verkfall eður ei. Væri slík skýring auk þess ekki í 

samræmi við viðurkennda túlkun á sambærilegum ákvæðum vinnulöggjafarinnar. 

 Í niðurstöðu Félagsdóms var litið til þess að sum stéttarfélög gerðu fleiri en einn 

kjarasamning við viðsemjendur sína og girtu kjarasamningslögin ekki fyrir það. Lögin gerðu 

þannig með beinum hætti ráð fyrir því að hluti félagsmanna stéttarfélags greiddu atkvæði um 

verkfall en ekki allir. Félagsdómur taldi ekki hægt að skilja hugtakið 

allsherjaratkvæðagreiðsla í lögunum á þann hátt að hún þyrfti að ná til allra félagsmanna þess 

stéttarfélags sem í hlut ætti heldur þyrfti hún einungis að taka til þeirra sem þáðu laun eftir 

þeim kjarasamningi sem aðilar vildu breyta með kröfum sínum og verkfalli. Ekki væri hægt 

að líta framhjá því að það væri einungis hluti félagsmanna FHSS sem myndi leggja niður störf 

í þeim staðbundnu verkföllum sem boðuð hefðu verið. Með hliðsjón af 15. gr. og 23. gr. 

kjarasamningslaga væri eðlilegt að þeir sem leggðu niður störf hefðu einir þann rétt til þess að 

taka ákvörðun um það hvort þeir færu í verkfall. En ekki þeir sem tækju ekki þátt og gætu 

jafnvel haft úrslitaáhrif um hvort boðað yrði til verkfalls. Allsherjaratkvæðagreiðsla í skilningi 

15. gr. væri því einungis fyrir þá sem áætlað var að færu í verkfall. Við setningu 

kjarasamningslaganna tíðkaðist ekki að verkföll væru bundin við tiltekna vinnustaði eða að 

þau væru tímabundin og náðu þau því yfirleitt til allra félagsmanna. Miðað við breytta 

framkvæmd sem ekki hafði verið mótmælt taldi Félagsdómur að hægt væri að boða til 

staðbundinna vinnustöðvana. En í því fælist að við úrlausn á orðalaginu „þeim sem verkfallið 

beinist gegn“ yrði að horfa til þess hverjir teldust atvinnurekendur eða vinnuveitendur í 

almennum skilningi. Með hliðsjón af starfsmannalögunum teldust ríkisstofnanirnar sjálfar 

vera atvinnurekendur og vinnuveitendur en ekki ríkið. Því hafði atkvæðagreiðslan verið í 

samræmi við 15. gr. kjarasamningslaga og verkfallsboðunin því lögmæt.184  

 Er þessi niðurstaða einnig í samræmi við niðurstöðu Félagsdóms í máli nr. 12/2001.185 

Þar taldi Félagsdómur verkfallsboðun Þroskaþjálfarafélagsins ólögmæta þar sem 

atkvæðagreiðsla þeirra félagsmanna sem leggja áttu niður störf í verkfallinu hafði farið 

                                                 
184 Sama niðurstaða var í dómum Félagsdóms nr. 9/2014, 8/2015, 11/2015, 12/2015, 13/2015, 14/2015 og 
17/2015. 
185 Félagsdómur frá 30. maí í máli nr. 10/2001; sbr. einnig sambærileg sjónarmið í Félagsdómi frá 15. desember 
nr. 13/1992. 
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sameiginlega fram óháð því hvort þeir störfuðu hjá íslenska ríkinu og sjálfseignarstofnunum. 

Taldi Félagsdómur að kjósa hefði átt hjá sitt hvorum vinnuveitandanum, þ.e. sitt hvorri 

stofnuninni. Skipti þar ekki máli að 84,6% félagsmanna höfðu tekið þátt í atkvæðagreiðslunni 

og allir samþykkt verkfallsboðun. 

  Af þessu leiðir að stéttarfélögum er heimilt að ákveða verkfall á tilteknum ákveðnum 

stofnunum hins opinbera og að einungis hluti félagsmanna stéttarfélaganna fari í verkfall. Það 

er stéttarfélagsins að ákveða hversu víðtækt verkfall er og hvort það nái til allra eða sumra.186 

Sé svo gert eru það einungis þeir starfsmenn sem taka þátt í verkfalli sem greiða atkvæði um 

það hvort það verði boðað.  

 Við heildarendurskoðun vinnulöggjafarinnar með lögum nr. 70/1996 var 15. gr. 

hennar breytt á þann hátt að ef til vinnustöðvunar kæmi, ætti einungis að taka til hluta 

félagsmanna eða jafnvel einungis til eins vinnustaðar. Þá væri heimilt að sú ákvörðun væri 

tekin með atkvæðagreiðslu viðkomandi félagsmanna. Samkvæmt athugasemdum við 

greinargerð laganna var skýringin sú að breytingin hefði verið gerð til þess að gæta 

samræmist við þær aðstæður sem til staðar væru á meðal opinberra starfsmanna.187 Var það 

því viðurkenndur skilningur að framkvæmd samsvarandi ákvæðis, þ.e. 15. gr. 

kjarasamningslaga, væri með þeim hætti að atkvæðagreiðslan ætti einungis að fara fram á 

meðal þeirra félagsmanna sem færu í verkfall, en ekki annarra. Er þessi skilningur í samræmi 

við það hvernig 15. gr. vinnulöggjafarinnar188 hefur síðan verið túlkuð, sbr. nú síðast í dómi 

Félagsdóms í máli nr. 4/2016. Þar sem vinnustöðvun ellefu manna skilgreinds hóps 

flutningssveitar í Álverinu í Straumsvík var talin heimil. Um verkfallsboðun var einungis 

kosið á milli þessara ellefu starfsmanna, sem verkfallið beindist að og taldist það vera réttur 

háttur á. Sú framkvæmd samkvæmt vinnulöggjöfinni um að láta verkföll einungis gilda um 

suma félagsmenn stéttarfélags og jafnvel hluta félagssvæðis þess er ekki ný af nálinni. Má þar 

vísa til þess hve gömul framkvæmdin er með dómi Félagsdóms í máli nr. 7/1965. Þar sem um 

var að ræða verkfall trésmiða, sem tók einungis til starfs nokkurra félagsmanna í 

Trésmiðafélagi Reykjavíkur í ákveðnum götum í Árbæ og var framkvæmdin á verkfalli talin 

lögmæt. 

 Það er í höndum verkfallsboðanda þ.e. stéttarfélaganna, að hafa á valdi sínu hvernig 

þau beita verkfallsvopninu. Með vísan í Félagsdóm í máli nr. 10/2015, þá getur sem dæmi 

lítill hluti eða 35 starfsmenn Fjársýslu ríkisins, sem hefur það lögbundna hlutverk að annast 

                                                 
186 Er það einnig í samræmi við það sem talið hefur verið heimilt mv. niðurstöðu í Félagsdómi í máli nr. 7/1965. 
187 Alþt. 1995-1996 (n 110) um 4. gr. 
188 Sbr. 2. mgr. 15. gr. laga nr. 80/1938. Það ákvæði heimilar vinnustöðvun ákveðins hóps félagsmanna 
stéttarfélags og eins félagsmanna á ákveðnum vinnustað; Alþt. 1995-1996 (n 110) um 4. gr.  
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féhirslu ríkisins og greiðsluþjónustu fyrir ríkissjóð,189 kosið um verkfall. Lagt þá niður störf til 

þess að þrýsta á betri kjör með kjarasamningi og kjarasamningsgerð fyrir sig og jafnframt 

aðra sem undir kjarasamninginn falla en starfa á öðrum vinnustöðum. Í þessu felst að 

stéttarfélögin geta beitt verkfallsvopninu á þann hátt að sá hluti starfsmanna innan 

viðkomandi stéttarfélags sem getur starfi síns vegna skapað mestan þrýsting við að leggja 

niður störf, farið í verkfall en ekki allir félagsmenn viðkomandi stéttarfélags, sem hefur 

jafnframt minni áhrif á verkfallsjóði stéttarfélaganna.  

 Félagsdómur hefur einnig tekið á því með hvaða hætti eigi að kjósa um verkfall sem 

boðað er til tímabundið í nokkra daga. Hvort kjósa þurfi um hvern og einn dag fyrir sig í sitt 

hvorri atkvæðagreiðslunni eða hvort kjósa megi í heild um allar verkfallsaðgerðirnar. Vísa má 

í þessu sambandi í Félagsdóm í máli nr. 12/2011. Þar hafði Starfsmannafélag 

Sinfóníuhljómsveitar Íslands (STASÍ) boðað til verkfalls á tíu dögum frá hádegi til miðnættis 

og um þau verkföll var kosið í einu lagi. Viðsemjandi þeirra, íslenska ríkið, taldi að 

félagsmenn STASÍ hefðu átt að kjósa um hvern og einn verkfallsdag fyrir sig en ekki alla 

dagana í einu þar sem um sjálfstæð verkföll væri að ræða. Félagsdómur tók ekki undir 

sjónarmið ríkisins og leit dómurinn m.a. til þeirrar almennu reglu í vinnurétti sem felur í sér 

að stéttarfélög hafa nokkuð frjálsar hendur um að ákveða hversu víðtæk vinnustöðvunin er. 

Reglur um atkvæðagreiðslur ættu ekki að takmarka tíma og umfang fyrirhugaðra 

verkfallsaðgerða heldur ætti að líta til þess að lögboðin atkvæðagreiðsla um verkfallsboðun 

þyrfti að fullnægja þeim skilyrðum að tryggt sé að afstaða viðkomandi félagsmanna um 

verkfallsaðgerðir liggi fyrir með skýrum og ótvíræðum hætti. Eðlilegt væri að líta á boðað 

verkfall STASÍ þar sem starfsmenn Sinfóníuhljómsveitar Íslands leggja niður venjuleg störf 

sín að hluta til, á því tímabili sem tiltekið er í verkfallsboðuninni, sem eina heildstæða 

verkfallsaðgerð en ekki sem fleiri sjálfstæðar vinnustöðvanir. Því hefði verið heimilt að kjósa 

um það í einu lagi og þar af leiðandi var ekki ágalli á kosningu STASÍ um fyrirhugað verkfall 

Sinfóníuhljómsveitarinnar. 

 Niðurstöður Félagsdóms um verkfallsboðanir og atkvæðagreiðslur, skv. 15. gr. kveða 

á um að stéttarfélög hafi nokkuð frjálsar hendur við að ákveða hvaða starfsmenn fari í verkfall 

og á hvaða svæði eða vinnustað. Samkvæmt skilyrðum 15. gr. um „almenna leynilega 

allsherjaratkvæðagreiðslu“ sé einungis átt við um alla þá innan stéttarfélagsins sem leggja 

niður störf í verkfallinu. Helmingur þeirra sem vinnur hjá þeirri stofnun sem verkfallið beinist 

gegn þarf að hafa tekið þátt og meirihluti þeirra samþykkt verkfallsboðunina. Umfang 

                                                 
189 Sbr. 48. gr. laga um fjárreiður ríkisins nr. 88/1997. 
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verkfalls og efni verður heldur ekki takmarkað á grundvelli reglna um atkvæðagreiðslur og 

kosningar sé það skýrt í verkfallsboðuninni hvernig tilhögun verkfallsins eigi að vera og að 

vilji félagsmanna komi skýrt fram í atkvæðagreiðslu. 

5.2.2. Tilkynning um verkfall 16. gr.  

Þegar verkfall hefur verið samþykkt með kosningu í samræmi við 15. gr. skal tilkynna það til 

ríkissáttasemjara og „þeim sem verkfallið beinist gegn“, minnst 15 sólarhringum áður en 

verkfallið hefst, sbr. 1. mgr. 16. gr. kjarasamningslaga. Þar er sérstaklega kveðið á um það að 

tilkynningin skuli vera kynnt viðkomandi skriflega og á sannanlegan hátt. Í vinnulöggjöfinni 

er hins vegar ekki kveðið á um skriflegt form tilkynningar og þarf hún að berast sjö dögum 

áður en verkfall hefst, sbr. 16. gr. laganna. Orðalag 16. gr. kjarasamningslaga er samhljóða 

15. gr. sem fjallað var um hér að framan. Álitamál er hvort inntakið „sá sem verkfallið beinist 

gegn“ sé það sama í skilningi laganna þegar um tilkynningu verkfalls er að ræða, samkvæmt 

16. gr. eins og í tilviki atkvæðagreiðslu samkvæmt 15. gr. Í dómi Félagsdóms í máli nr. 

17/2015 reyndi á efnislegt inntak 16. gr. að þessu leyti. Þar hafði Félag háskólamenntaðra 

starfsmanna Stjórnarráðsins (FHSS) boðað verkfall félagsmanna sinna sem störfuðu hjá 

Fjársýslu ríkisins og boðunin dæmd lögmæt með áðurnefndum dómi Félagsdóms í máli nr. 

10/2015.190 Verkfallið var í kjölfarið tilkynnt til ríkissáttasemjara og Fjársýslu ríkisins þar sem 

það beindist eingöngu að þeirri stofnun, innan lögbundins tímafrests. Íslenska ríkið stefndi 

FHSS fyrir Félagsdómi þar sem það taldi að FHSS hefði ekki uppfyllt tilkynningarskyldu sína 

um boðun þess samkvæmt kjarasamningslögum. Taldi ríkið ekki rétt að tilkynna bæri 

Fjársýslu ríkisins um verkfallið heldur ætti að tilkynna viðsemjanda við kjarasamningsgerð, 

þ.e. fjármála- og efnahagsráðherra um það, enda hafi einstaka stofnanir, eða aðrir aðilar, ekki 

tök á því að bregðast við tilkynningu um vinnustöðvun með aðgerðum. FHSS var þessu 

ósammála og lagði til grundvallar að sama skilning ætti að leggja í orðin „sá sem verkfallið 

beinist gegn“, hvort sem um er að ræða 15. eða 16. gr. kjarasamningslaga og miðað við 

niðurstöðu í Félagsdómi í máli nr. 10/2015 væri með þessu orðalagi átt við um einstakar 

stofnanir sem teljast vinnuveitendur í skilningi laganna.  

  Félagsdómur fjallaði um þetta álitaefni og í niðurstöðu sinni vísaði dómurinn til þess 

að ákvæði 16. gr. sem um ræddi ætti að túlka með hliðsjón af tilgangi þess. Tilkynning um 

verkfall þjónaði þeim tilgangi að gera þeim sem fer með samningsumboð viðvart um 

verkfallið til að að hann geti komið í veg fyrir tjón sem af verkfallinu hlytist með því að semja 

um kjarasamning við viðkomandi stéttarfélag. Það fælist í inntaki verkfallsréttar að verkfall 

                                                 
190 Sbr. Félagsdóm í máli nr. 10/2015. 
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væri gert í þeim tilgangi að stuðla að framgangi krafna um kjarasamning viðkomandi 

stéttarfélags og af því leiddi að tilkynna bæri fjármála- og efnahagsráðherra, sem er 

samningsaðili um kjarasamningsgerð, um fyrirhugað verkfall. 

 Þar sem misbrestur var á að tilkynna verkfallið réttum aðilum viðurkenndi 

Félagsdómur að fyrirhugað verkfall væri ólögmætt. Sú niðurstaða væri í samræmi við 

dómafordæmi Félagsdóms í máli nr. 10/1984, og þótti dómurinn ekki ganga gegn 

stjórnarskrárvörðum rétti FHSS til að fara í verkfall.  

 Hér var því litið til þess að tilkynna bæri verkfallið þeim sem kröfurnar beindust gegn. 

Það sé sá aðili sem efnt getur þær kröfur sem farið er fram á með verkfallinu, þ.e. getur samið 

um kjarasamning, sem beina skal tilkynningu um verkfallsboðun til. Er þetta í samræmi við 

framkvæmd á 16. gr. vinnulöggjafarinnar, sbr. m.a. Félagsdóm í máli nr. 10/1952 (13. 

desember 1952). Þar sem Dagsbrún tilkynnti verkfall sitt einungis til þeirra aðila sem það 

hafði samið við með kjarasamningum og gerði kröfur til með verkfallinu, og var það talin rétt 

framkvæmd. Efnisreglan er því sú að tilkynning, skv. 16. gr. ber að beina að þeim aðila sem 

er viðsemjandi við kjarasamningsgerð. Enda hafi einstakir vinnustaðir eða stofnanir engin 

tæki til þess að bregðast við tilkynningunni til að reyna að koma í veg fyrir verkfallið með því 

að semja. 

5.2.3. Frestun verkfalls  

Þegar stéttarfélög hafa kosið um verkfallsaðgerðir og tilkynnt um verkfall á hinum opinbera 

markaði geta þau ekki aflýst eða frestað því einhliða, þar sem engin heimild þess efnis er að 

finna í kjarasamningslögum.191 Reynsla manna hefur sýnt að heimild til frestunar getur haft 

mikla þýðingu þegar deiluaðilar telja sig geta náð samningum innan fárra daga þar sem líkur 

eru á að bakslag komi í viðræður þegar boðað verkfall hefst og athygli manna færist yfir á 

framkvæmd verkfalls.192 Hins vegar ef lausn kjaradeilu er í sjónmáli og aðilar eru sammála 

um að fresta verkfallsaðgerðum ættu þeir að geta samið um slíka frestun sín á milli á 

grundvelli samningsfrelsis.  

5.3. Efnisskilyrði 19. gr. kjarasamningslaga 

Verkfallsrétturinn takmarkast ekki einungis af formreglum heldur einnig af efnisreglum. Eins 

og áður hefur verið fjallað um nýtur verkfallsrétturinn verndar 74. gr. stjórnarskrárinnar og 

                                                 
191 Alþt. 1995-1996 (n 110) um 4. gr. 
192 Úttektarhópur um kjarasamningaferli, „Skýrsla úttektarhóps Fræðsluráðs Reykjavíkur um ferli kjaraviðræðna 
grunnskólakennara og sveitarfélaganna árið 2004“ (Fræðsluráð Reykjavíkur 26. september 2005) 35 
<http://reykjavik.is/sites/default/files/ymis_skjol/skjol_utgefid_efni/ferli-kjaravidraedna.pdf.> skoðað 24. mars 
2016. 
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11. gr. MSE. sem hefur lagagildi hér á landi, með hliðsjón af fleiri alþjóðlegum 

skuldbindingum. Samkvæmt 2. mgr. 11. gr. MSE er heimilt að skerða verkfallsrétt 

stéttarfélaga með lögum, auk þess sem takmarka má að lögregla eða stjórnarstarfsmenn beiti 

þessum rétti.193 MDE hefur hins vegar ekki tekið beinlínis á því hvaða starfsemi hins opinbera 

falli undir hugtakið „stjórnarstarfsmenn“, í skilningi ákvæðis 2. mgr. 11. gr. En leiða má líkur 

að því að við mat á því hvað falli hér undir sé litið til starfsins með það til hliðsjónar hvort um 

meðferð opinbers valds sé að ræða eða ekki.194 Eins og áður hefur verið vísað til hefur á sviði 

ILO verið talið heimilt að takmarka verkfallsrétt ráðuneytisstarfsmanna, starfsmanna 

dómstóla og starfsmanna sambærilegra ríkisstofnana sem fara með ríkisvald. Kennarar eru þó 

samkvæmt Félagafrelsisnefnd ILO dæmi um stétt sem ekki fellur undir takmörkun á 

verkfallsrétti þar sem störfin sem þeir inna af hendi krefjast ekki opinbers valds og auk þess 

eru sambærileg störf unnin á almennum vinnumarkaði.195 

5.3.1. Lögbundnar takmarkanir verkfallsréttar 1. mgr. 19. gr.  

Eins og áður var fjallað um í kafla fjögur nýtur verkfallsrétturinn verndar 74. gr. stjskr. sem 

skýrð er til samræmis við 11. gr. MSE. Í 2. mgr. MSE er gert ráð fyrir því að skerða megi 

verkfallsréttinn með lögum ef það þykir nauðsynlegt vegna: „Þjóðaröryggis eða 

almannaheilla, til þess að firra glundroða eða glæpum, til verndar heilsu eða siðgæði manna 

eða réttindum og frelsi.“ Einnig er samkvæmt 2. mgr. heimilt að takmarka að 

stjórnarstarfsmenn beiti verkfallsrétti. Í kjarasamningslögum hefur hvort tveggja verið gert þar 

sem þeir opinberir starfsmenn sem halda uppi nauðsynlegustu öryggis- og heilbrigðisþjónustu 

og hópar embættismanna og opinberra starfsmanna hafa verið undanþegnir verkfallsheimild 

laganna. Dæmi um slík lagaákvæði eru 22. gr. laga um Landhelgisgæslu Íslands nr. 52/2006 

og 31. gr. lögreglulaga nr. 90/1996 þar sem starfsmönnum Landhelgisgæslunnar sem sinna 

löggæslustörfum og lögreglumönnum er bannað að fara í verkfall eða taka þátt í 

verkfallsboðun. Eins er nú að finna ákvæði í 40. gr. starfsmannalaga sem kveður á um að 

embættismönnum sé óheimilt að taka þátt í eða efna til verkfalls eða sambærilegra aðgerða. 

Að auki er tilteknum opinberum starfsmönnum óheimilt að fara í verkfall, sbr. 19. gr. 

kjarasamningslaga. Þá er skv. lögum nr. 33/1915 um verkföll opinberra starfsmanna lögð 

refsing, sektir eða fangelsi við því að brotið sé gegn þessu banni. 

 Samkvæmt 1. mgr. 19. gr. kjarasamningslaga nær heimild til verkfalls, skv. 14. gr. 

laganna ekki til:  

                                                 
193 Björg Thorarensen (n 118) 397.  
194 Elín Blöndal (n 24) 279; Tonia Novitz (n 121) 304-305. 
195 Tonia Novitz (n 121) 305. 
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1. Þeirra embættismanna og annarra starfsmanna ríkisins sem heyra undir 
kjararáð. 

2. Starfsmanna Alþingis og stofnana þess, svo og starfsmanna á skrifstofu forseta 
Íslands og í Stjórnarráði, þar með talinna starfsmanna utanríkisþjónustunnar. 

3. Starfsmanna Hæstaréttar og héraðsdómstóla. 
4. Starfsmanna við embætti ríkissaksóknara, ríkislögmanns, ríkissáttasemjara og 

umboðsmanns barna. 
5. Þeirra sem starfa við nauðsynlegustu öryggisgæslu og heilbrigðisþjónustu. 
6. Framkvæmdastjóra sveitarfélaga, borgar- og bæjarlögmanna, borgar- og 

bæjarritara, borgar- og bæjarverkfræðinga, skrifstofustjóra borgarstjórnar og 
starfsmanna launadeilda. 

7. Forstöðumanna stærri atvinnu- og þjónustustofnana sveitarfélaga og 
staðgengla þeirra. 

8. Annarra þeirra er gegna störfum sem öldungis verður jafnað til þeirra starfa 
sem getið er í 6. og 7. tölul. 

Það sem einkennir þá hópa opinberra starfsmanna í öllum töluliðum nema 5. tl. er staða 

þeirra. Um er að ræða embættismenn, starfsmenn refsivörslukerfisins og aðra sem starfa í 

forsvari fyrir hinar ýmsu ríkisstofnanir og sveitarfélög og ljóst er að geta ekki ráðist með 

samningum á venjulegan hátt vegna eðlis starfa sinna og samningsstöðu. Gegna þessir aðilar 

ýmist stjórnunar- og trúnaðarstörfum innan stofnana og er því mikilvægt að þessir sömu aðilar 

standi ekki auk þess í kjarasamningsgerð og eftir atvikum kjaradeilum við ríkið og ráðuneytin. 

Telja má að það sé ósamrýmanlegt stöðu þeirra og til þess fallið að veikja yfirstjórn ráðuneyta 

og viðeigandi stofnana að viðkomandi embættismenn og forsvarsmenn hafi verkfallsrétt.196 

Þeir starfsmenn sem falla undir 5. tl. eru einnig undanskyldir verkfallsheimild sökum vinnu 

sinnar sem er þess eðlis að þeir starfa við nauðsynlegustu öryggisgæslu og 

heilbrigðisþjónustu. Getur það valdið miklum skaða ef starfsmenn í nauðsynlegustu 

þjónustugreinum eins og læknar, lögregla og heilbrigðisstarfsfólk leggja niður störf í verkfalli. 

Hafa eftirlitsstofnanir ILO vísað til þess að takmarkanir á grunnþjónustugreinum beri að meta 

eftir atvikum hverju sinni og þá með hliðsjón af því að hve miklu leyti samfélagið byggir á 

þeirri þjónustu sem um ræðir.197 

5.3.2. Undanþágulistar 2. mgr. 19. gr. 5-8 tl. 

Eins og áður hefur komið fram var eitt meginmarkmið með setningu kjarasamningslaganna að 

marka með skýrum hætti undanþágur frá verkfalli, leggja kjaradeilunefnd niður og ná 

samkomulagi um stefnumarkandi undanþágulista.198 Undanþágulistum þessum er ætlað sama 

hlutverk og kjaradeilunefnd áður hafði, þ.e. að afmarka þau störf sem undanþegin eiga að vera 

                                                 
196 Alþt. 2007–2008, A-deild, þskj. 257 - 237. mál, athugasemdir við lagafrumvarp. 
197 Tonia Novitz (n 121) 310-311. 
198 Alþt. 1986-1987 (n 96) 9. 
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verkfallsheimild, með það að markmiði að fækka ágreiningi um þau störf.199 Ákvæði um þetta 

er að finna í 2. mgr. 19. gr. kjarasamningslaga en samkvæmt því skal ráðherra og sveitarfélög 

birta skrár um þau störf sem talin eru falla undir 5.-8. tl. 1. mgr. fyrir 1. febrúar hvert ár, eftir 

að hafa haft samráð við viðkomandi stéttarfélag. Birting listans miðast við opinbera birtingu í 

B-deild Stjórnartíðinda, sbr. Félagdóm í máli nr. 2/1992. Ef ekki er birtur nýr listi fyrir þann 

tíma, framlengist sá listi sem síðast var í gildi um eitt ár. Séu andmæli við breytingum þurfa 

þau að hafa komið fram fyrir 1. mars sama ár og er sá ágreiningur lagður fyrir Félagsdóm sem 

sker úr um honum til fullnustu, sbr. 2. mgr. 19. gr. Félagsdómur hefur túlkað 2. mgr. 19. gr. á 

þann veg að stéttarfélög hafi rétt til þess að bera fram andmæli við listann á hverju ári og ekki 

skipti þar máli hvort andmælum hafi verið hreyft við þeim á fyrri árum eða ekki.200 Þannig sé 

það ekki svo að um leið og starfsgildi er birt á listanum án þess að ágreiningur sé um það, þá 

geti það ekki seinna sætt endurskoðun. Hins vegar ef Félagsdómur hefur áður tekið á því að 

ákveðin störf eigi að vera undanskilin verkfallsheimild, skv. 5. tl. hefur sá sem vill fella 

störfin út af listanum sönnunarbyrðina fyrir því að aðstæður hafi breyst frá fyrri dómi 

Félagsdóms, sbr. m.a. Félagsdóm frá 23. júní 1997 í máli nr. 10/1997 og hrd. 6. maí 1997 í 

máli nr. 178/1997. 

 Eftirlitsstofnanir ILO og Evrópunefnd um félagsleg réttindi201 hafa litið svo á að rétt sé 

að kveða á um tiltekna lágmarksþjónustu í verkföllum. Sú þjónusta á að takmarkast við þau 

störf sem eru nauðsynleg til þess að koma í veg fyrir að lífi eða lífsskilyrðum hluta eða heillar 

þjóðar sé stefnt í hættu. Hins vegar eigi þó ekki að ganga svo langt í þeim efnum að þrýstingur 

og áhrif verkfallsaðgerða verði lítil í kjölfarið. Samráð við starfsfólk er hluti af því að afmarka 

þessa lágmarksþjónustu.202  

5.3.2.1. Samráð 

Í 2. mgr. 19. gr. kjarasamningslaga er kveðið á um að samráð skuli haft við viðkomandi 

stéttarfélag áður en listi um þau störf sem falla undir ákvæði 5.-8. tölulið 1. mgr. 19. gr. er 

birtur. Í ákvæðinu er ekki fjallað um innihald eða umfang þess samráðs en ljóst er að ef 

samráð er vandað eins og mögulegt er á milli aðila, eykur það líkurnar á því að samstaða sé 

um þau störf sem þar eru sett inn og skulu vera undanþegin verkfallsheimild. En eins og áður 

segir var það upphaflegur tilgangur með gerð undanþágulistans að takmarka ágreining um þau 

störf sem eiga að vera undanþegin verkfallsheimild.  

                                                 
199 sama heimild 14. 
200 Sbr. meðal annars dóma Félagsdóms máli nr. 1/1992, 15/1994, 3/1995 og 13/1995.  
201 ECSR: European Committe of Social Rights. Dæmir um mál vegna brota gegn FSE og gefur út skýrslur. 
202 Tonia Novitz (n 121) 312. 
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 Umboðsmaður Alþingis fjallaði um hvað fælist í vönduðu samráði í áliti sínu frá 6. 

ágúst 1997 í máli nr. 1747/1996. Þar taldi hann að í vönduðu samráði felist að stéttarfélögum 

sé gefinn hæfilegur tími til þess að kynna sér þær breytingar sem fyrirhugaðar eru. Viðræður 

fari síðan fram á milli aðila sem miða að því að ná samkomulagi. Þannig hafi stéttarfélögin á 

fyrri stigum svigrúm til þess að koma með andsvör og röksemdir um einstök störf sem bæta 

eigi á listann og í kjölfarið geti farið fram samráð og málefnalegar viðræður á milli aðila. 

Byggir þetta einnig á meginreglum stjórnsýsluréttar um rannsóknarskyldu, andmælarétt og 

aðgang að gögnum, sbr. 10., 13. og 15. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 (ssl.). Þær meginreglur 

fela í sér að niðurstaða ráðherra um hvaða breytingar skulu gerðar þurfi að leiða af því að 

fullnægjandi rannsókn hafi farið fram á þann hátt að stéttarfélögin fái notið andmælaréttar og 

þar með aðgangs gagna áður en komist er að niðurstöðu.203 Auk skyldu til rannsóknar ber 

stjórnvöldum að gæta meginreglunnar um meðalhóf, skv. 12. gr. ssl. Sú regla felur í sér að 

þegar stjórnvöld taka ákvarðanir sem byggja að einhverjum hluta á mati ber þeim að taka tillit 

til hagsmuna og réttinda þeirra aðila sem ákvörðunin beinist að og fara ákveðinn meðalveg á 

milli andstæðra sjónarmiða.204 Vandað samráð ríkisins við stéttarfélögin getur því verið þáttur 

í að ákvæðum stjórnsýslulaga sé fullnægt. Umboðsmaður hefur einnig í áliti sínu í máli nr. 

241/1990 vísað til þess að samkvæmt orðalagi 19. gr. sé ekki gerð krafa um að samkomulag 

sé um þau störf sem á listanum eru. Hins vegar ætti ríkið og sveitarfélögin að kynna 

stéttarfélögunum hugmyndir sínar um þau störf sem eiga að vera á listanum og ef ágreiningur 

rís um það eiga viðræður um það að fara fram. Hæfilegur tími fyrir stéttarfélög til þess að 

kynna sér nýjan lista og veita umsögn þarf einnig að vera gefinn.  

 Margir Félagsdómar205 hafa fallið um samráð við gerð undanþáglistanna og í 

niðurstöðum sínum hefur Félagsdómur ekki gengið eins langt í skilyrðum á fullnægjandi 

samráði með hliðsjón af meginreglum stjórnsýsluréttar líkt og Umboðsmaður Alþingis í áliti 

sínu. 

 Félagsdómur hefur vísað til þess að það samrýmist ákvæði 19. gr. að stéttarfélög fái 

sendar tillögur að breytingum og geti í kjölfarið gert athugasemdir. Hins vegar ef efnislegar 

athugasemdir stéttarfélagana berast seint og skömmu áður en birta ber listann geta þau ekki 

borið fyrir sig að lögboðið samráð hafi ekki farið fram, sbr. Félagsdóm í máli nr. 2/1992. 

Félagsdómur hefur einnig túlkað 2. mgr. 19. gr. kjarasamningslaga á þann hátt að stéttarfélög 

hafi rétt til þess að andmæla undanþágulistum árlega og skiptir þar ekki máli hvort þau hafi 

                                                 
203 Álit umboðsmanns Alþingis 6. ágúst 1997 í máli nr. 1747/1996. 
204 Forsætisráðuneytið, Starfsskilyrði stjórnvalda. Skýrsla nefndar um starfsskilyrði stjórnvalda, eftirlit með 
starfsemi þeirra og viðurlög við réttarbrotum í stjórnsýslu (Háskólaútgáfan 2007) 42. 
205 Sbr. t.d. Félagsdómar í málum nr. 15/2015, 9/0215, 18/2015, 9/2013, 7/2015, 6/2015 og 9/2013. 
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ekki andmælt efnisatriðum birtra lista fyrr, sbr. m.a. Félagsdóma í málum nr. 15/1994, 3/1995, 

13/1995 og 11/2001. Ef einhverjar athugasemdir séu gerðar þá eiga að fara fram viðræður og 

tilraunir til þess að ná samkomulagi, sbr. m.a. Félagsdóma í máli nr. 2/1992 og 9/1995. Ef 

stéttarfélög gera athugasemdir þá eigi að ætla hæfilegan tíma til samráðs með hliðsjón af því 

hversu umfangsmiklar breytingarnar eru, sbr. Félagsdómar í málum nr. 9/1995 og nr. 11/2001. 

Hefur Félagsdómur vísað því til hliðsjónar í mánaðarfrest til athugasemda þar sem kveðið er á 

um í ákvæðinu, sbr. mál nr. 12/1994. Í nýlegum Félagsdómum hefur hins vegar ekki verið 

vísað til tiltekins tímafrests, heldur litið til þess hvort sá tími sem gefinn hafi verið til 

andmæla hafi dugað til þess að stéttarfélögin gætu farið yfir listann og gert athugasemdir, sbr. 

Félagsdóm í málum nr. 7/2015, 15/2015 og 16/2015. Þar sem sex dagar voru veittir til 

athugasemda og það talið fullnægjandi. Sama á við ef stéttarfélögin hafa fengið skamman 

frest en beðið um lengri frest og fengið þá hefur dómurinn litið svo á að skilyrðið um 

hæfilegan tíma sé uppfyllt þar sem stéttarfélögin hafi fengið þann tíma sem þau sjálf hafa talið 

sig þurfa, sbr. Félagsdóm í máli nr. 6/2015, þar sem Fíh fékk sex daga frest framlengdan um 

fimm daga. Hér getur þó einnig skipt máli hversu langur tími er frá því að samráð hefst og 

birta skuli undanþágulista og hversu skýr sá listi er, sbr. Félagsdóm í máli nr. 16/2015. 

 Samráðsskyldunni verður þó ekki fullnægt með því einu að gefa stéttarfélaginu færi á 

að koma að tillögum og athugasemdum við drög að undanþágulista. Skoðanaskipti þurfa að 

hafa farið fram með það að markmiði að komast að samkomulagi um niðurstöðu þrátt fyrir að 

það takist ekki, sbr. Félagsdóm í máli nr. 7/2015. Félagsdómur hefur þar ekki gert eins miklar 

kröfur og Umboðsmaður Alþingis fjallar um, m.a. í áliti sínu nr. 1747/1996. Meirihluti 

Félagsdóms hefur litið til þess og þótt duga að stéttarfélögin hafi fengið listana senda og aðilar 

hafi svo hist á fundi og farið yfir athugasemdirnar. Ef fjöldi starfsgilda á listanum hafi fækkað 

eftir fund á milli aðila þá renni það stoðum undir að samráð hafi verið fullnægjandi, sbr. 

niðurstöðu meirihluta Félagsdóms í málum nr. 6/2015, 7/2015 og 15/2015 og þótti 

Félagsdómi lengd funda í samhengi við umfang breytinga á listunum ekki skipta þar máli. 

Sem dæmi um þetta má nefna til útskýringar Félagsdóm í máli nr. 15/2015 þar sem 416 störf 

voru rædd á einum fundi sem stóð yfir í tæpan klukkutíma og þótti Félagsdómi það samráð 

hafa verið fullnægjandi. Í málum Félagsdóms nr. 6/2015, 7/2015 og 15/2015 eru þó 

sératkvæði eins dómara af fimm sem töldu að samráðsskyldu hafi ekki verið fullnægt. Vísuðu 

dómararnir til sambærilegra sjónarmiða og Umboðsmaður Alþingis206 um kröfur 

stjórnsýslulaga, sbr. 10., 13., og 15. gr. ssl. um rannsóknarregluna, andmælarétt og 

                                                 
206 Álit Umboðsmanns Alþingis (n 203).  
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upplýsingarétt. Töldu þeir að nauðsynlegt væri að samráð væri raunverulegt og virkt og ef 

ráðrúm væri til frekari samráðs ætti slíkt samráð að fara fram. 

 Í Félagsdómi í máli nr. 16/2015 virðist skortur á skriflegum efnisrökstuðningi 

Reykjavíkurborgar, við þau starfsgildi á umrættum lista sem og ómarkviss samskipti aðila, 

hafa verið sett í samhengi við stuttan frest til andsvara. Þetta hafi leitt til þeirrar niðurstöðu að 

Félagsdómur taldi Reykjavíkurborg ekki hafa fullnægt samráðsskyldu sinni við gerð 

undanþágulistans, sem var auk þess ónákvæmur og óskýr. Ef skortur er á lögbundnu samráði 

við opinbera birtingu listans getur það haft þau réttaráhrif að hann sé dæmdur ógildur, sbr. 

meðal annars Félagsdóm í máli nr. 2/1992, 9/1995 og 16/2015. Í því felst að sá listi sem síðast 

var í gildi framlengist, sbr. 2. mgr. 19. gr. kjarasamningslaga. Hins vegar ef engar breytingar 

eru gerðar frá þeim lista sem er í gildi, hefur skortur á samráði eitt og sér ekki verið talið leiða 

til ógildingar listans, sbr. Félagsdóm í máli nr. 3/1995. 

 Af þessu að dæma er ljóst að Félagsdómur hefur ekki gert eins ríkar kröfur til samráðs 

við gerð undanþágulistans líkt og umboðsmaður Alþingis hefur gert í álitum sínum og miðað 

við niðurstöðu Félagsdóms í ofangreindum málum. Það liggur ljóst fyrir að samráð er ekki 

eins vandað og það mætti vera með vísan til þess að einn stuttur fundur á milli aðila hafi verið 

talinn duga sem fullnægjandi samráð, líkt og í áðurnefndum dómi Félagsdóms nr. 15/2015. 

5.3.2.2. Aðeins um 5. tl. 19. gr.  

Eins og áður hefur verið fjallað um nýtur verkfallsrétturinn verndar 1. mgr. 74. gr. og 2. mgr. 

75. gr. stjskr. og 11. gr. MSE, sbr. lög nr. 62/1994, auk annarra alþjóðasamninga sem Ísland er 

aðili að. Til þess að takmarka þennan rétt verði því að fara eftir skilyrðum 2. mgr. 11. gr. 

MSE. Ákvæði 1. mgr. 19. gr. er lögbundin undantekning frá þeirri meginreglu 14. gr. 

kjarasamningslaga sem heimilar opinberum starfsmönnum að fara í verkfall. 

Ákvörðun um hverjir falla undir 5.-8. tl. 19. gr. og þá sérstaklega 5. tl. er að miklu 

leyti matskennd. Þar takast á hagsmunir stéttarfélaganna til þess að beita stjórnarskrárvörðum 

rétti sínum til að boða verkfall og skylda ríkisvaldsins til þess að halda uppi nauðsynlegustu 

öryggisgæslu og heilbrigðisþjónustu. Með listunum eru þau störf afmörkuð sem falla eiga 

undir undanþágu verkfallsheimildar til að starfsemi ríkisins lamist ekki á þann hátt að það 

ógni öryggi og heilsu eða almannaheill.  

Í eðli sínu eru undanþágulistarnir til þess fallnir að veikja verkfallsvopnið þar sem þeir 

kveða á um að ákveðnir aðilar séu undanþegnir verkfallsboðun. Þeir leggja því ekki niður 

störf sín sem veikir áhrifin sem verkfall getur haft. Því getur ríkið, með því að setja fleiri 

heldur en færri starfsmenn á undanþágulista, veikt þrýstinginn sem verkfall opinberra 
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starfsmanna getur haft á stjórnvöld til þess að ljúka deilunni og semja. Getur það haft þau 

áhrif að verkföll dragist jafnvel á langinn.  

Samkvæmt 5. tl. 1. mgr. 19. gr. laganna er þeim sem starfa við „nauðsynlegustu 

öryggisgæslu og heilbrigðisþjónustu“ óheimilt að fara í verkfall. Nægir þar ekki að þau störf 

teljist einungis nauðsynleg heldur verða þau að teljast „nauðsynlegust á sviði öryggis- og 

heilbrigðisþjónustu“, sbr. Félagsdóma í málum nr. 6/2015, 7/2015, 9/2015 og 16/2015. 

 Vilji ríkið undanskilja störf verkfallsheimild á grundvelli 5.-8. tl. 19. gr. verður það að 

sýna fram á þá ríku nauðsyn, sbr. Félagsdóm í máli nr. 8/1995. Hefur þar verið litið til eðli 

starfsins með hliðsjón af daglegri mönnun og skoðun yfirmanna og jafnvel starfsmanna um 

nauðsynlega mönnun, sbr. Félagsdóm í máli nr. 7/2015. Hafi Félagsdómur kveðið á um að 

umrædd störf falli undir nauðsynlegustu öryggis- og heilbrigðisþjónustu ber sá sem því vill 

breyta, að færa sönnunarbyrði fyrir því, sbr. Félagsdóm í máli nr. 3/1987. Í því máli hafði 

Félagsdómur litið svo á að að öll störf flugumferðarstjóra væru þess eðlis að þau féllu 

fullkomlega undir 5. tl. 19. gr. og því væri öllum félagsmönnum Félags íslenskra 

flugumferðarstjóra (FÍF) óheimilt að fara í verkfall. Nýr listi var síðan birtur með auglýsingu 

nr. 68/1995 og var hann óbreyttur frá eldri lista, hvað varðaði félagsmenn FÍF. Þar sem 

Félagsdómur hafði dæmt að rétt hefði verið af ríkinu að setja alla flugumferðarstjóra á 

undanþágulista þá hafði FÍF nú sönnunarbyrðina fyrir því að aðstæður hefðu breyst sem 

réttlætti breytingar á listanum, sbr. Félagsdóm í máli nr. 3/1995. Því til sönnunar dugði ekki 

vísun í fréttarflutning um þörf á mannafla heldur þurfti hlutlæg úttekt að liggja fyrir, sbr. 

Félagsdóm frá 6. maí í máli nr. 3/1997 og nr. 10/1997. 

5.3.3. Undanþágunefnd  

Eins og að framan hefur verið rakið fjalla undanþágulistarnir samkvæmt 2. mgr. 19. gr. um 

þau störf sem undanþegin eiga að vera verkfallsheimild til að halda uppi nauðsynlegustu 

öryggis- og heilsugæslu. Samhliða undanþágulistunum gera kjarasamningslögin ráð fyrir því 

að upp geta komið þær aðstæður þar sem kalla þurfi fleiri starfsmenn til vinnu úr verkfalli til 

þess að afstýra neyðarástandi.207 Starfsmönnum er þá skylt að hlýða boði yfirmanna sinna og 

mæta til vinnu þrátt fyrir verkfall, sbr. meginreglu 15. gr. starfsmannalaga. Engin nánari 

skilgreining er í lögunum á því hvaða tilvik falli undir neyð í skilningi ákvæðisins en 

frumvarpshöfundum þótti ljóst að undir það félli, m.a. ,,viðgerðir og viðhald á 

                                                 
207 Alþt. 1986-1987 (n 96) 15. 
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fjarskiptakerfum og veitukerfum, búnaði lögreglu- og sjúkrastofnana, svo og birgðadreifing til 

þeirra aðila sem eiga að halda uppi störfum“.208 

 Í 20. gr. kjarasamninga er í þeim tilgangi kveðið á um ad hoc ákvörðun 

undanþágunefndar sem tekur ákvörðun um hverja skuli kalla til starfa. Nefnd þessi er skipuð 

tveimur mönnum, einum af því stéttarfélagi sem í verkfalli er og hinum sem skipaður er af 

viðsemjanda stéttarfélagsins, sbr. 21. gr. kjarasamningslaga. Nefndarmennirnir tveir þurfa að 

vera sammála um niðurstöðu sem verður til þess að í raun hefur hvor þeirra fyrir sig 

neitunarvald. 

 Í framkvæmd hefur ágreiningur risið um undanþágunefnd þessa209 og hefur ríkið m.a. 

vísað til þess að fulltrúar stéttarfélaga telji sjaldan ástæðu til að veita undanþágu og því sé oft 

ágreiningur sambærilegur þeim sem var á sínum tíma um störf kjaradeilunefndar.210 Í 

ótímabundnu verkfalli Félags íslenskra náttúrufræðinga (FÍN) sem hófst 7. apríl 2015 hjá 

Landspítalanum og 20. apríl 2015 hjá Matvælastofnun allt þar til lög nr. 31/2015, um kjaramál 

félagsmanna tiltekinna stéttarfélaga innan Bandalags háskólamanna og Félags íslenskra 

hjúkrunarfræðinga voru sett 13. júní 2015. Þá voru beiðnir um undanþágur á grundvelli 20. og 

21. gr. kjarasamningslaga 94 talsins. Af þeim var 21 beiðni hafnað og 73 samþykktar eða um 

78%.211 Ljóst er að í því tilviki voru undanþágur gjarnan veittar sem sýnir að þrátt fyrir 

neitunarvald hvors nefndarmanns fyrir sig, þá þýðir það ekki endilega að engar undanþágur 

séu veittar en ljóst er að möguleikinn á því er vissulega fyrir hendi. 

5.3.4. Laun vegna vinnu í verkfalli 

Starfsmaður, sem er félagsmaður í stéttarfélagi sem boðar verkfall, getur ekki komið sér 

undan því að fara í verkfall með því að segja sig úr stéttarfélaginu eftir að það hefur verið 

boðað.212 Skiptir þar engu máli hvort viðkomandi hafi verið mótfallinn því að félagið færi í 

verkfall og kosið á þann hátt. Litið er svo á að verkfall sé félagsleg aðgerð sem skapar 

verkfallsskyldu, sem stéttarfélögin leggja félagsmönnum sínum á herðar. Byggir þetta á því að 

félagsmenn stéttarfélaga hafa með aðild sinni gengist undir skyldu til þess að hlíta lögum, 

reglum og löglega samþykktum stéttarfélagsins.213 Leiðir það óhjákvæmilega til þess að 

                                                 
208 sama heimild. 
209 „Undanþágur í verkfalli“ mbl.is (Ritstjórnargreinar 28. september 2004) 
<http://www.mbl.is/greinasafn/grein/820788/> skoðað 15. febrúar 2016. 
210 Sbr. m.a. ummæli í greinargerð fjármála- og efnahagsráðuneytisins í máli Félagsdóms frá 15. maí nr. 6/2015. 
211 „Verkföll og verkfallsaðgerðir: Umsóknir um undanþágur“ (Félag íslenskra náttúrufræðinga) 
<http://www.fin.is/kaup-og-kjor/verkfoll-og-verkfallsadgerdir/> Skoðað 22. mars 2016. 
212 Lára V. Júlíusdóttir (n 17) 52. 
213 Lára V. Júlíusdóttir (n 17) 64. 
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persónulegt frelsi hvers og eins félagsmanns til þess að selja vinnu sína skerðist við tilkomu 

félaglegs verkfallsréttar.214  

 Í vinnurétti er sú meginregla að vinnusamningar milli vinnuveitanda og launþega eru 

gagnkvæmir. Í því felst að skylda annars aðilans til að inna af hendi sitt framlag er almennt 

háð því að mótaðilinn efni sinn hluta skyldunnar.215 Af því leiðir að launþegi, sem leggur 

niður störf sökum verkfalls, á ekki rétt til launa fyrir þá daga sem verkfall stendur yfir. 

Vinnudeilusjóðum stéttarfélaganna er ætlað að mæta þessu tekjutapi félagsmanna sinna sem 

geta sótt styrk í þá sjóði.216 Eins og áður hefur verið vísað til eru ákveðnir starfsmenn 

undanþegnir verkfallsheimild, skv. 19. gr. kjarasamningslaga og halda þeir óskertum launum 

sínum meðan á verkfalli stendur.217 Hins vegar hefur meirihluti Félagsdóms litið svo á að þeir 

starfsmenn sem kallaðir eru til vinnu á grundvelli 20. gr. geti þurft að sætta sig við að fá ekki 

greitt fyrir útkall fyrir að vera kallaðir til vinnu, heldur fái þeir greitt tímakaup, sbr. meðal 

annars dóma Félagsdóms í málum nr. 2/1995 og nr. 18/2015, ef kjarasamningur kveður ekki á 

um annað.218 Í Félagsdómi frá 14. október í máli nr. 22/2015 var deilt um útreikning launa í 

verkfalli. Í megindráttum voru atvik þau að frá 7. apríl 2015 stóð yfir ótímabundið verkfall 

Ljósmæðrafélags Íslands (LMFÍ) á Landspítalanum á þriðjudögum, miðvikudögum og 

fimmtudögum. Fyrir þá vinnu sem ljósmóðirin Fjóla Guðmundsdóttir innti af hendi á meðan á 

verkfallinu stóð fékk hún einungis greidd hálf mánaðarlaun fyrir aprílmánuð, þrátt fyrir að 

hafa skilað nærri fullri vinnuskyldu sinni fyrir tímabilið. Óumdeilt var að Fjóla fékk full laun 

fyrir þær vaktir sem hún vann á grundvelli 19. gr. kjarasamningslaga en laun fyrir þá vinnu 

sem hún vann utan verkfallsdaganna voru skert umfram vinnuframlags hennar. Skerðing á 

launum Fjólu byggðist á dreifibréfi Fjármálaráðuneytisins frá október 2001 nr. 6/2001 um 

launagreiðslur í verkfalli og efnislega sambærilegu ákvæði í kjarasamningi LMFÍ við ríkið. 

Dreifibréfið er einhliða samið vinnuskjal sem inniheldur vinnureglur sem Fjármálaráðuneytið 

birti til leiðbeiningar um útreikning launa í verkfalli. Í því er kveðið á um hlutfallsútreikning 

þar sem gengið er út frá því að starfsmenn vinni einungis frá mánudegi til föstudags. Þannig 

hafi verið litið svo á í tilviki ljósmæðra að þar sem verkfall þeirra stóð yfir í þrjá virka daga, 

                                                 
214 Jón Sigurðsson, „Um verkföll og lög“ (1978) 28 Tímarit lögfræðinga 204-205. 
215 Lára V. Júlíusdóttir (n 17) 197. 
216Dæmi um þetta er verkfallssjóður BHM „Verkfallssjóður og úthlutunarreglur“ (BHM) 
<http://www.bhm.is/media/samn.riki-2015/Verkfallssjodur.pdf> skoðað 15. febrúar 2016; Lára V. Júlíusdóttir (n 
17) 63. 
217 „Dreifibréf 6/2001-Verkfall“ (Fjármálaráðuneytið, Október 2001) 
<https://www.fjarmalaraduneyti.is/media/frettatengt2015/Dreifibref---verkfall.pdf> skoðað 1. mars 2016. 
218 Félagsdómur frá 13. mars 1995 í máli nr. 2/1995 og Félagsdómur frá 29. júní 2015 í máli nr. 18/2015 sbr. 
einnig; „Dreifibréf 6/2001-Verkfall“ (n 216). 
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þá væru þær í verkfalli 3/5 hluta úr viku, þrátt fyrir að þær ynnu á vöktum um helgar og út frá 

því voru laun þeirra í verkfalli reiknuð óháð vinnuframlagi.  

 Í niðurstöðu meirihluta Félagsdóms vísaði dómurinn til þess að verkfall væri félagsleg 

aðgerð og í tilviki Fjólu náði verkfallsboðunin til allra félagsmanna LMFÍ á Landspítalanum. Í 

kjarasamningi á milli aðila væri kveðið á um að laun væru greidd fyrir hvern mánuð í senn en 

ekki einstaka daga sem unnir væru innan mánaðarins, enda réðist það hverju sinni eftir 

skipulagi vakta. Taldi dómurinn að líta ætti svo á að félagsmenn LMFÍ, þ.á.m. Fjóla hefði 

verið í verkfalli óháð því hvort hún ætti vinnuskyldu á verkfallsdögum eða ekki. Því ætti ekki 

að leggja að jöfnu þær vaktir sem Fjóla vann á grundvelli undanþáguheimildar 19. gr. 

kjarasamningslaga, sem hún sannarlega fékk greitt fyrir og þegar hún vann þá daga sem voru 

samkvæmt vaktarskipulagi hennar og utan verkfallsdaganna. Þrátt fyrir að aðeins ein vakt félli 

niður hjá Fjólu af 15 í apríl þá var hún sannarlega í verkfalli þá daga sem vinnustöðvunin tók 

til. Taldi dómurinn því að reikniregla dreifibréfsins hefði verið gild og að ríkið hefði ekki 

brotið gegn ákvæðum kjarasamningsins. Sú niðurstaða fæli ekki í sér félagsnauðung í 

skilningi 4. gr. vinnulöggjafarinnar, né væri brot gegn stjórnarskránni eða 11. gr. MSE. Var 

því íslenska ríkið sýknað. Minnihluti Félagsdóms (2/5) var þessu ósammála og vildi ekki 

fallast á að heimilt hafi verið að skerða laun félagsmanna LMFÍ með ofangreindum hætti, 

óháð vinnuframlagi. Það samrýmdist ekki þeirri grunnreglu að starfsmaður ætti að fá greidd 

laun fyrir unna vinnu ef hún fellur utan verkfalls. Verkfallið takmarkaðist við þá tilteknu daga 

sem verkfallsboðunin náði til og því væri ekki heimilt að skerða laun fyrir unna vinnu á þeim 

dögum sem ekki væru skilgreindir sem verkfallsdagar. Ekki hefði verið heimilt að beita 

reiknireglunni samkvæmt dreifibréfinu og kjarasamningum í tilviki Fjólu þar sem ákvæðið 

ætti við um dagvinnufólk sem ynni reglubundinn átta tíma vinnudag. Laun Fjólu hefðu því 

sætt skerðingu sem væri ekki í samræmi við kjarasamning. 

 Eftirlitsstofnanir ILO hafa viðurkennt að atvinnurekendum sé heimilt að halda eftir 

launum þá daga sem verkfall er, óháð því hvort verkfallsaðgerðirnar séu lögmætar. Hins vegar 

á sá frádráttur launa að vera í hlutfalli við lengd verkfallsins.219 Reiknireglan sem 

Félagsdómur í máli nr. 22/2015 telur gilda, byggir á því að starfsmenn vinni fimm daga 

vikunnar. Því hafi verkfall sem telur þrjá daga í viku í tilviki félagsmanna LMFÍ verið reiknað 

þannig að það fæli í sér skerðingarhlutfallið 3/5 (eða 60%) af mánaðarlaunum. Ef frádráttur 

launa hefði samræmst áliti eftirlitsstofnana ILO um að laun ættu að vera í hlutfalli við lengd 

verkfalls hefði verið nærtækara að skerðingin næmi hlutfallinu 3/7 (eða 43%) þar sem 

                                                 
219 Tonia Novitz (n 121) 318. 
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félagsmenn LMFÍ vinna á vöktum sjö daga vikunnar. Í ofangreindum Félagsdómi var 

skerðing launa ekki í samræmi við lengd verkfalls með hliðsjón af því að unnið væri sjö daga 

vikunnar og varð raunin sú að ríkið naut góðs af vinnuframlagi ljósmæðra utan boðaðra 

verkfallsdaga sem það þurfti ekki að greiða laun fyrir. Ætla má að það geti haft áhrif á vilja 

félagsmanna stéttarfélaga opinberra starfsmanna að taka þátt í verkföllum ef þeir mega eiga 

von á því að inna af hendi vinnu án þess að atvinnurekandanum sé skylt að greiða þeim laun 

fyrir. Sama má segja um vilja ríkisins til þess að semja við starfsfólk í verkfalli fljótt, ef 

launasparnaður getur verið umfram skert vinnuframlag starfsmanna. 

5.4. Lög á verkföll og íhlutun stjórnvalda 

Á Íslandi hafa stjórnvöld gripið reglulega inn í vinnudeilur eða verkfallsaðgerðir og haft bein 

afskipti af hagsmunaágreiningi, meðal annars með lagasetningu.220 Litið hefur verið svo á að 

stjórnvöld hafi við vissar aðstæður heimild til að hlutast með beinum hætti um málefni 

stéttarfélaga og atvinnurekanda í vinnudeilum og hefur það ekki endilega verið mjög 

umdeilt.221  

Um afskipti stjórnvalda var þó deilt í hrd. 3. desember í máli nr. 129/1991 (BHMR). Þar setti 

ríkið bráðabirgðalög222 sem drógu til baka launahækkun félagsmanna innan BHMR sem 

Félagsdómur hafði dæmt þeim til handa. Harkalegar umræður urðu í kjölfar niðurstöðu 

félagsdómsins og þrýstu aðilar vinnumarkaðarins á að löggjafinn brygðist við með lögum til 

þess að koma í veg fyrir víxlhækkanir launa. Bráðabirgðalög voru því sett sem felldu niður 

launahækkun BHMR og í staðinn kom sú hækkun sem aðilar vinnumarkaðarins höfðu samið 

um í svokölluðum þjóðarsáttarsamningum. BHMR-félögin vildu ekki una þessu þar sem þau 

töldu bráðabirgðalögin brjóta í bága við eignarréttarákvæði og jafnræðisreglu 

stjórnarskrárinnar. Úr varð að B sem var ríkisstarfsmaður í stéttarfélagi innan BHMR fór í mál 

við íslenska ríkið til að fá lögunum hnekkt og dæmdar hækkanir BHMR greiddar.  

Héraðsdómur sýknaði ríkið með þeim rökstuðningi að: 

„Þótt um hafi verið að ræða allharkalegar aðgerðir löggjafarvaldsins, m. a. þær að 
breyta kjarasamningi, sem ríkið var aðili að, því í hag, verður þó að telja, að sýnt 
hafi verið fram á, að um hafi verið að tefla þá hagsmuni stjórnvalda að hafa 
svigrúm til þess að framfylgja ákveðinni efnahagsstefnu með það að markmiði að 
koma í veg fyrir víxlhækkanir launa og halda verðlagi í skefjum. Þá hagsmuni 
verður að telja það ríka, að afnám þeirrar almennu launahækkunar, sem 
bráðabirgðalögin kváðu á um, hafi verið réttlætanlegt. 

                                                 
220 Sigurður Líndal, Vinnufriður og vinnulöggjöf (1972) 4 Úlfljótur 319, 323-324.  
221 Ástráður Haraldsson (n 119) 315. 
222 Alþt. 1990-1991, A-deild, þskj. 113 - 40. mál; Lög um launamál nr. 4/1991. 
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Meirihluti Hæstaréttar var þessu ósammála og taldi bráðabirgðalögin ekki standast þar sem 

þrátt fyrir almennt orðalag sitt,223 þurftu einungis 3% launamanna í landinu að þola skerðingu 

á þegar áunnum réttindum á grundvelli laganna. Eins leit dómurinn til niðurstöðu 

Hagfræðistofnunar HÍ um að verðlagsáhrif launahækkunarinnar til BHMR, ein og sér, hafi 

verið óveruleg. Komst dómurinn í framhaldi svo að orði: 

Löggjafinn [hefur] ríkan rétt að standa vörð um þau efnahagslegu markmið, sem 
ríkisstjórnin og aðilar vinnumarkaðarins höfðu komið sér saman um,[...] Hins 
vegar verður að haga almennri lagasetningu í samræmi við þá jafnræðisreglu, sem 
hér á við og víða er byggt á í stjórnarskrá Íslands, meðal annars í ákvæðum hennar 
um álögur á þegnana og skerðingu réttinda þeirra, ef til þess þarf að koma. Þegar 
ríkjandi aðstæður við setningu bráðabirgðalaganna eru metnar í heild, þykir á það 
hafa skort, að þessi regla hafi verið virt, og urðu þau því ekki skuldbindandi 
gagnvart áfrýjanda, að því er varðaði þá 4,5% launahækkun, sem hún hafði þá 
þegar öðlast. 

Af þessum dómi má álykta það sem áður hefur verið vísað í að stjórnvöldum sé gefið víðtækt 

svigrúm til afskipta í vinnumálum, sé það talið nauðsynlegt með hliðsjón af efnahagslegum 

forsendum. Stjórnvöldum ber þó að haga lagasetningu sinni með þeim hætti að hún fullnægi 

meðal annars kröfum stjórnarskrár um jafnræði. BHMR kærði íslenskra ríkið í kjölfar 

lagasetningarinnar fyrir félagafrelsisnefnd ILO þann 29. nóvember 1990. Í áliti sínu taldi 

nefndin mikilvægt með hliðsjón af mikilvægi frjálsra samningaviðræðna og sjálfstæði 

samningaaðila að aðilar leggðu áherslu á að laun launþega væru ákveðin með sameiginlegum 

samningum en ekki með lögum. Aðilar ættu að mati nefndarinnar að semja sín á milli með 

það að markmiði að komast að niðurstöðu. 224 

 Frá árinu 1985 til ársins 2016 hafa alls 15 sinnum verið sett lög á verkföll og eða 

verkbönn.225 Þar af hafa þrjú lög verið sett á verkföll opinberra starfsmanna en það eru: 

Bráðabirgðalög um aðgerðir í efnahagsmálum árið 1988,226 lög á verkföll kennara 2004227 og 

svo lög um kjaramál félagsmanna tiltekinna félaga innan BHM og Fíh 2015.228 Rökstuðningi 

fyrir nauðsyn lagasetningar má skipta í tvennt. Í fyrsta lagi hafa lög verið sett á verkföll 

opinberra starfsmanna ef framkvæmd lögbundinna verkefna ríkisins eru metin í húfi og í öðru 

lagi þegar stöðugleiki á vinnumarkaði og efnahagsstöðugleiki ríkisins er í húfi.229 

                                                 
223 Sbr. 1. gr. laganna þar sem segir: „Lög þessi taka til þeirra kjarasamninga sem samkvæmt ákvæðum sínum 
eru í gildi við gildistöku laganna“. 
224 Iceland (mál nr. 1563) (29. nóvember 1990) Skýrsla Félagafrelsisnefndar ILO nr. 279 (mgr. 380) . 
225 Friðrik og Gylfi Dalmann (n 116) 161; Lög nr. 24/2014; Lög nr. 34/2014; lög nr. 31/2015. 
226 Lög nr. 8/1989. Almennt vinnustöðvunarbann 4. gr. laganna sem átti að gilda í ár var dregið til baka 6 
mánuðum seinna.; Alþt. 1988-1989, A-deild, þskj. 20 - 20. mál. 
227 Lög um kjaramál kennara og skólastjórnenda í grunnskólum, nr. 117/2004; Alþt. 2004-2005 A-deild, þskj. 
352 - 318. mál.; Alþt. 2004-2005 A-deild, þskj. 347 - 318. mál. 
228 Alþt. 2014-2015, A-deild, þskj. 1432 – 798. mál  
229 Friðrik og Gylfi Dalmann (n 116) 174. 
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Bráðabirgðalögin nr. 8/1989 um aðgerðir í efnahagsmálum voru sett í kjölfar gengisbreytingar 

krónunnar. Með lögunum voru allar vinnustöðvanir bannaðar í heilt ár, hvort sem um var að 

ræða á hinum almenna vinnumarkaði eða hinum opinbera. Tilgangur lagasetningarinnar var 

að „skapa undirstöðugreinum í atvinnulífinu viðunandi rekstrarskilyrði“ og leggja grunn að 

jafnvægi í efnahagslífinu með því að „tryggja samræmi í launaþróun, verja kaupmátt lægstu 

launa og draga úr verðbólguáhrifum“.230 ASÍ kærði íslenska ríkið til ILO í kjölfar setningar 

bráðabirgðalaganna fyrir að hafa brotið gegn samþykkt ILO nr. 98 um félagafrelsi. 

Félagafrelsisnefnd ILO taldi varhugavert að íslenska ríkið hefði ítrekað sett lög á 

verkfallsaðgerðir á síðustu árum. Þrátt fyrir það taldi nefndin bráðabirgðalögin ekki brjóta 

gegn samþykktum ILO, nauðsyn hefði legið fyrir setningu þeirra og hefðu lögin ekki gengið 

lengra en nauðsynlegt væri.231 Vinnustöðvunarbannið sætti mikilli gagnrýni og úr varð að 

ákvæði laganna sem bannaði vinnustöðvun var dregið til baka hálfu ári eftir setningu þeirra.232  

Lög nr. 117/2004233 á verkföll kennara voru sett eftir að útlit var fyrir að verkfall þeirra sem 

staðið hafði í sex vikur myndi engan endi taka þar sem mikið bar á milli aðila eftir langar 

samningsviðræður og tilraun ríkissáttasemjara til að miðla málum. Ríkisstjórnin taldi sig ekki 

geta setið lengur aðgerðarlaus á meðan þúsundir skólabarna fengju ekki þá lögmætu kennslu 

sem þeim bæri og því taldi ríkið sig knúið til lagasetningar.234  

 Nú síðast voru lög nr. 31/2015 sett á verkföll tiltekinna félaga innan BHM og Fíh þann 

13. júní 2015. Tilefni lagasetningarinnar og rökstuðningur fyrir henni var tilvísun í það að 

halda þyrfti stöðugleika á vinnumarkaði235 og koma í veg fyrir neyðarástand í 

heilbrigðiskerfinu en vegna ástandsins væri ekki lengur hægt að tryggja öryggi sjúklinga. 

Verkfall lögfræðinga hefði stöðvað þinglýsingar skjala og verkfall dýralækna komið niður á 

dýravelferð og matvælaframleiðendum. Því væri brýnt að bregðast við með lagasetningu til 

þess að afstýra tjóni og neikvæðum áhrifum á samfélagið. 

 Það að löggjafinn grípi inn í kjaradeilur aðila með lögum sem banna 

stjórnarskrárvarinn rétt stéttarfélaga til frjálsra samninga og vinnustöðvana hlýtur að teljast 

varhugavert. Sérstaklega þegar um lagasetningu á verkföll opinberra starfsmanna er að ræða 

þar sem í þeim tilfellum er það annar samningsaðilinn, sem grípur inn í frjálsa samninga í 

skjóli lagasetningarvalds síns.  

                                                 
230Alþt. 1988-1989 (n 225); Friðrik og Gylfi Dalmann (n 116) 164. 
231 Iceland (mál nr. 1458) (14. júní 1989) Skýrsla Félagafrelsisnefndar ILO nr. 262 (mgr. 124-153). 
232 Friðrik og Gylfi Dalmann (n 116) 164. 
233 Lög um kjaramál kennara og skólastjórnenda í grunnskólum, nr. 117/2004. 
234 Alþt. 2004-2005, A-deild, þskj. 347 - 318. mál. 
235 Alþt. 2014-2015, A-deild, þskj. 1419 - 798. mál. 5. 
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Í íslenska dómasafninu eru einungis tveir dómar þar sem ágreiningur um stjórnskipulegt gildi 

lagasetningar á verkföll hefur komið til kasta íslenskra dómstóla. Í fyrsta skiptið var það 

áðurnefnt Sjómannamál, hrd. nr. 167/2001 þar sem lög höfðu verið sett á verkföll sjómanna 

og verkbönn útvegsmanna. Í seinna skiptið var það nýlegur dómur BHM hrd. 467/2015 

(BHM málið) þar sem lög höfðu verið sett á verkföll nokkurra aðildarfélaga BHM og Fíh 

vegna starfa hjá hinu opinbera. 

5.4.1. Sjómannamálið 

Í hinu svokallaða Sjómannamáli hrd. 167/2002 var deilt um hvort lög nr. 34/2001, sem sett 

höfðu verið til að binda enda á vinnustöðvanir sjómanna og útvegsmanna, væru andstæð 74. 

gr. stjskr. 75. gr. með hliðsjón af 11. gr. MSE sbr. lög nr. 62/1994.  

 Aðdragandi lagasetningarinnar var sá að lög236 sem bundu enda á nær tveggja mánaða 

sjómannaverkfall í mars 1998, féllu úr gildi 15. febrúar 2000 og urðu kjarasamningar 

sjómanna lausir í kjölfarið.237 Fram fóru samningaviðræður á milli sjómanna og útgerðarinnar 

sem ekki báru árangur og því boðuðu félög innan Sjómannasambandsins (SSÍ) og Farmanna- 

og fiskimannasambands Íslands (FFSÍ) til verkfalls og nokkur aðildarfélög innan 

Landssambands íslenskra útvegsmanna (LÍU) boðuðu til verkbanns. Í framhaldinu voru lög 

um frestun á verkfalli fiskimanna nr. 8/2001 sett á vinnustöðvanirnar þann 19. mars til 1. apríl 

til þess að ónýttur loðnukvóti myndi ekki tapast, landsmönnum öllum til tjóns.238 Samningar 

náðust ekki á milli aðila innan þess tíma og því hófust vinnustöðvanirnar aftur 2. apríl. Var 

þessi vinnustöðvun á fiskiskipaflotanum sú lengsta í áratugi og á síðustu sjö árum höfðu 

kjaradeilur sjómanna og útvegsmanna leitt til þess að stór hluti fiskiskipaflotans hafði stöðvast 

alls fjórum sinnum.239 Var niðurstaðan því sú að lög nr. 34/2001 voru sett á vinnustöðvanirnar 

og tóku lögin gildi 16. maí 2001. Í athugasemdum við frumvarp laganna var vísað til þess að 

vinnustöðvunin hefði þá þegar valdið miklum skaða fyrir atvinnulífið, útflutningshagsmuni 

landsins og nýtingu sjávarauðlinda. Væru áhrif þess alvarlegust fyrir starfsmenn 

fiskvinnslufyrirtækja og sveitarfélög sem byggðu afkomu sína á sjávarútvegi. Ríkir 

almannahagsmunir væru því í húfi og nauðsynlegt væri að binda enda á vinnustöðvanirnar til 

þess að koma í veg fyrir frekari efnahagsskaða.240 Með lögunum var samningsaðilum gefin 

kostur á því að semja fyrir 1. júní ella myndi þriggja manna gerðardómur taka ákvörðun um 

                                                 
236 Lög nr. 10/1998 um kjaramál fiskimanna. 
237 Alþt. 1997–1998, A-deild, þskj. 1023 - 603. mál. athugasemdur við lagafrumvarp. 
238 Alþt. 2000–2001, A-deild, þskj. 912 - 581. mál.  
239 sama heimild. 
240 Alþt. 2000-2001, A-deild, þskj. 1307 - 737. mál. Athugasemdir við lagafrumvarp. 
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kjör félagsmanna viðkomandi félaga.241 Í niðurstöðu Hæstaréttar taldi dómurinn að skýra ætti 

1. mgr. 74. gr. stjskr. með hliðsjón af 2. mgr. 75. gr. stjskr. og 11. gr. MSE með þeim hætti að 

ákvæðið verndaði rétt stéttarfélaga til að verja hagsmuni félagsmanna sinna, m.a. með því að 

semja um kaup þeirra og kjör. Verkfallsrétturinn sem væri löghelgað úrræði til þess að knýja á 

um gerð slíkra samninga væri því verndaður af ákvæðinu sem þó mætti takmarka með lögum. 

Hins vegar þyrftu slíkar takmarkanir að vera í samræmi við „nauðsyn í lýðræðisþjóðfélagi 

vegna þjóðaröryggis eða almannaheilla, til að firra glundroða eða glæpum eða til verndar 

heilsu eða siðgæði manna eða réttindum og frelsi“, sbr. 2. mgr. 11. gr. MSE.  

 Í kjölfar lagasetningarinnar höfðaði Alþýðusamband Íslands (ASÍ) mál á hendur 

íslenska ríkinu fyrir dómi þar sem ASÍ krafðist þess að viðurkennt yrði að stéttarfélögum 

innan raða sambandsins væri þrátt fyrir ákvæði laganna heimilt að efna til verkfalls og að 

ákvörðun gerðardóms réði ekki kjörum fiskimanna í félögum innan ASÍ. Í málinu byggði ASÍ 

á því að frjáls stéttarfélög nytu verndar gegn íhlutun og afskiptum stjórnvalda og hefði 

ríkisvaldið farið út fyrir stjórnskipulegar heimildir sínar til slíkra afskipta. Taldi félagið að 

löggjafanum væri almennt óheimilt að skerða samningsfrelsi stéttarfélaga og verkfallsrétt 

þeirra sem nyti verndar 74. gr. stjskr.242 Taldi ASÍ auk þess að með skerðingu verkfallsréttar 

stéttarfélaganna og inngripi í samningsfrelsi þeirra væri ríkið, með lagasetningu sinni, að 

brjóta á rétti félaganna sem leiddur er af 11. gr. MSE með hliðsjón af samþykktum ILO nr. 87 

og 98 sem og 6. gr. FSE. Engin hætta hafi verið yfirvofandi sem réttlætt hafi svo almennt og 

víðtækt inngrip í stjórnarskrárvarin réttindi stéttarfélaganna til samninga og verkfallsaðgerða. 

Íslenska ríkið taldi aftur á móti að miklir almannahagsmunir hefðu verið í húfi og litlar líkur á 

því að samningsaðilar næðu samkomulagi með kjarasamningum. Til þess að forða frekari 

áföllum hafi stjórnvöldum þótt nauðsynlegt að grípa inn í frjálsa samninga og freista þess með 

lögum að vísa deilunni til gerðardóms. 

 Eins og áður var vísað til í kafla 4 var í héraðsdómi, sem staðfestur var í Hæstarétti 

með vísan til forsendna, vernd verkfallsréttar skýrð á grundvelli ákvæðis 1. mgr. 74. gr. stjskr. 

og 2. mgr. 75. gr. með hliðsjón af MSE og öðrum alþjóðlegum skuldbindingum. Með vísan til 

lögskýringargagna með lögum nr. 34/2001 voru að mati dómsins „[...] haldgóð efnahagsleg 

rök fyrir því mati löggjafans á aðstæðum í þjóðfélaginu að ríkir almannahagsmunir hafi verið 

að því að banna tímabundið þau verkföll og verkbönn sem orsökuðu vinnustöðvun á þeim 

tíma sem lögin tóku gildi“ og þótti dóminum ekki tilefni til þess að hnekkja því mati 

löggjafans. Ekki væri hægt að útiloka að efnahagsleg áhrif verkfalla gætu verið svo alvarleg 

                                                 
241 Alþt. 2000-2001, A-deild, þskj. 1384 - 737. mál.  
242 Hrd. frá 12. nóvember í máli nr. 167/2001; Ástráður Haraldsson (n 119) 316-317. 
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að það réttlætti bann við þeim.243 Hins vegar féllst dómurinn ekki á að lagasetningin ætti að ná 

til stéttarfélaga þar sem verkfall var ekki í gangi.  

 Niðurstaða dómsins byggir á því að til staðar hafi verið „efnahagsleg neyðarstaða“ 

sem réttlætti tímabundið bann við vinnustöðvunum.244 Í dómum sínum hefur MDE byggt á 

því að heimilt sé á grundvelli undanþáguheimilda 2. mgr. 11. gr. að takmarka verkfallsrétt 

með lögum til þess að afstýra „efnahaglegri neyðarstöðu“.245 Var það m.a. niðurstaðan í máli 

Samtaka norskra úthafsstarfsmanna gegn Noregi246 þar sem lög voru sett í kjölfar stuttra 

verkfalla starfsmanna á norskum olíuborpöllum sökum efnahagslegra áhrifa og taldi MDE þá 

lagasetningu fullnægja skilyrðum 2. mgr. 11. gr. MSE. 

 Í kjölfar lagasetningar ríkisins nr. 34/2001 kærði ASÍ íslenska ríkið til ILO þar sem 

ASÍ taldi hana vera ólögmæt afskipti af starfsemi stéttarfélaga og brot á 3. gr. samþykktar ILO 

nr. 87. Í niðurstöðu sinni tók félagafrelsisnefnd ILO undir kæru ASÍ og taldi að þrátt fyrir að 

samningsaðilar hefðu reynt til þrautar að semja sín á milli þá dugði það ekki eitt og sér til þess 

að stjórnvöld gætu gripið inn í deilurnar og bannað vinnustöðvanir.247 Taldi nefndin einnig að 

þrátt fyrir að vinnustöðvun hjá fiskveiðiskipum gæti haft alvarlegar afleiðingar á efnahag 

landsins, þá myndi hún ekki setja líf, öryggi eða heilsu hluta eða allrar þjóðarinnar í hættu.248 

Var niðurstaða nefndarinnar því sú að íslenska ríkið hefði með setningu laga nr. 34/2001 

brotið gegn rétti samningsaðila samkvæmt ákvæðum samþykkta ILO nr. 87 og 89. 

Efnahagsleg neyðarstaða er því ekki talin lögmæt ástæða takmörkunar verkfallsréttar af hálfu 

ILO og samrýmist niðurstaða Hæstaréttar í Sjómannamálinu þar af leiðandi ekki áliti ILO. 

5.4.2. BHM málið 

Fimmtudaginn 13. ágúst 2015 féll Hæstaréttardómur í máli BHM gegn íslenska ríkinu.249 

Aðdragandi dómsmálsins var eins og áður hefur komið fram lagasetning íslenska ríkisins til 

að binda enda á ótímabundin verkföll nokkurra aðildarfélaga BHM og Fíh sem boðuð höfðu 

verið, ýmist frá 7., 9., eða 20. apríl, 27. maí eða 2. júní 2015 og stóðu óslitið yfir þar til lögin 

nr. 31/2015 tóku gildi þann 14. júní 2015. Er þetta í fyrsta skiptið sem Hæstiréttur fjallar um 

lögmæti laga sem sett eru til þess að binda endi á verkföll opinberra starfsmanna.  

                                                 
243 Elín Blöndal (n 24) 294. 
244 Ástráður Haraldsson (n 119) 317-318. 
245 sama heimild 313. 
246 Samtök norskra úthafsstarfsmannanna gegn Noregi App no 38190/97 (ECHR 27. júní 2002). 
247 Iceland (mál nr.2170) (22 janúar 2002) Skýrsla Félagafrelsisnefndar ILO nr. 330 (mgr. 888); Friðrik og Gylfi 
Dalmann (n 116) 171. 
248 Iceland (mál nr.2170) (22 janúar 2002) Skýrsla Félagafrelsisnefndar ILO nr. 330 (mgr. 891). 
249 Hrd. 13. ágúst 2015 í máli nr. 467/2015. 
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 Í málinu var ágreiningur um það hvort skilyrðum 74. og 75. gr. stjskr. sbr. 2. mgr. 11. 

gr. MSE til þess að skerða verkfallsrétt 18 aðildarfélaga BHM hefðu verið fyrir hendi. Ljóst er 

að takmarkanir voru gerðar með lögum en hins vegar var ágreiningur um það hvort nauðsyn 

hefði verið að setja lög til verndar almannaheill, heilsu manna eða réttindum þeirra og frelsi 

og hvort meðalhófs hefði verið gætt. 

 Aðdragandinn að lagasetningunni var sá að í desember 2014 fóru fram viðræður við 

einstaka stéttarfélög innan BHM og ríkisins um gerð nýs kjarasamnings og þann 18. febrúar 

hófust sameiginlegar kjaraviðræður BHM-félaganna við ríkið eftir að þau höfðu veitt BHM 

umboð og tilnefnt fulltrúa í samninganefnd BHM. Kjarasamningar félaganna 18 voru lausir 

28. febrúar 2015 og fram fóru kjaraviðræður á milli félaganna sem ekki báru árangur og í 

kjölfarið boðuðu öll félögin fyrir utan Leikarafélag Íslands til atkvæðagreiðslna um 

verkfallsaðgerðir sem samþykktar voru af félagsmönnum þeirra. Í framhaldinu var deilunni 

vísað til ríkissáttasemjara þar sem alls voru 24 fundir haldnir án þess að samkomulag næðist á 

milli aðila. Þann 7. apríl hófust ótímabundin verkföll hjá Ljósmæðrafélagi Íslands á 

Landspítalanum og Félagi íslenskra náttúrufræðinga á Landspítalanum, Stéttarfélagi 

lögfræðinga hjá sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu, Félagi geislafræðinga og Félagi 

lífeindarfræðinga. Auk þess lögðu félagsmenn í 12 öðrum félögum niður vinnu tímabundið 

þann 9. apríl og hóf Ljósmæðrafélag Íslands ótímabundið verkfall þann sama dag á 

Sjúkrahúsinu á Akureyri. Þann 20. apríl hófust svo ótímabundin verkföll hjá Dýralæknafélagi 

Íslands og félagsmönnum í Félagi íslenskra náttúrufræðinga og Stéttarfélagi háskólamanna á 

matvæla- og næringarsviði Matvælastofnunar. Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, sem ekki 

var aðili að dómsmálinu, fór í ótímabundið verkfall 29. maí og að lokum hófst ótímabundið 

verkfall hjá FHSS hjá Fjársýslu ríkisins þann 2. júní. Á hinum almenna markaði stóðu 

kjaraviðræður á sama tíma yfir við helstu stéttarfélögin og lauk þeim að hluta til með 

kjarasamningum þann 29. maí 2015 sem gilda áttu til 2018 og ná til 70.000 manna með um 

17% til 20% launahækkun á samningstímanum. 

 Samningaviðræður á milli BHM og ríkisins gengu illa og þótti aðilum ólíklegt að 

lausn deilunnar væri í sjónmáli þar sem félagið krafðist töluvert meiri launahækkana en samið 

hafði verið um á hinum almenna markaði. Þann 5. júní lagði ríkisstjórnin því til að stofnuð 

yrði sáttanefnd í deilunni á grundvelli 5. mgr. 20. gr. vinnulöggjafarinnar en eftir samráð við 

BHM og ríkissáttasemjara þótti ljóst að slík nefnd myndi ekki leysa úr deilunni þar sem 

hverfandi líkur þóttu á lausn. Ákvað ríkisstjórnin þá, til þess að ljúka deilunni, að leggja til 

frumvarp til laga um kjaramál tiltekinna stéttarfélaga innan BHM og Fíh sem samþykkt var 

þann 13. júní 2015 sem lög nr. 31/2015. Með lögunum var lagt bann við öllum 
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vinnustöðvunum og öðrum aðgerðum 18 aðildarfélaga BHM og Fíh sem ætluð voru til að 

knýja fram aðra skipan kjaramála en lögin áskildu allt frá því að þau tóku gildu og á 

gildistíma ákvarðana gerðardóms sem skipaður yrði ef aðilar næðu ekki samkomulagi fyrir 1. 

júlí 2015. 

 Stéttarfélögin höfðu í sameiningu staðið að sameiginlegum kröfum og 

verkfallsaðgerðum gegn ríkinu ásamt Fíh sem ekki var aðili að dómsmálinu. Af ofangreindum 

félögum höfðu einungis 12 þeirra framkvæmt tímabundna vinnustöðvun 9. apríl. Af þeim 18 

félögum sem lögin voru sett á voru ekki nema 10 þeirra sem hafið höfðu ótímabundnar 

verkfallsaðgerðir, en í tilviki sumra þeirra höfðu verkföllin staðið yfir í 68 daga þegar lögin 

voru sett. 

 Í niðurstöðu sinni fjallar Hæstiréttur um að aðildarfélög BHM hefðu ekki þegið 

samsvarandi launahækkanir og samið hafði verið um á almennum markaði og þótt ekki lægju 

fyrir gögn um slíkar efnahagslegar afleiðingar ef þessir hópar opinberra starfsmanna fengju 

hærri launahækkanir, þá væri ljóst að þær afleiðingar hefðu geta orðið tilfinnanlegar fyrir 

þjóðarbúið og stefnt öðrum kjarasamningum í uppnám. Þau efnahagslegu áhrif væru þó 

einungis hluti af heildarmati þess hvort nauðsynlegt hefði verið að setja lög á 

verkfallsaðgerðirnar. Hins vegar taldi Hæstiréttur það vega þungt og vera sannað af þeim 

ýmsu bréfum stofnana og landlæknis sem lágu fyrir að staðan væri alvarleg í 

heilbrigðiskerfinu vegna verkfalla starfsmanna heilbrigðisstofnana. Nægðu 

undanþáguheimildir 19., 20., og 21. gr. kjarasamningslaga að mati dómsins ekki til þess að 

koma í veg fyrir „alvarlega ógn við almannaheill“ sem hefði einungis aukist þegar Fíh fóru í 

verkfall. Réttindum almennings til þess að fá aðstoð vegna sjúkleika sem verndaður er í 1. 

mgr. 76. gr. stjskr. væri einnig ógnað. Þannig væru, að mati dómsins, lögin sett í því skyni að 

vernda almannheill, heilsu og stjórnarskrárvarin réttindi.  

 Það sem er athyglisvert við dóm Hæstaréttar í BHM-málinu er að í rökstuðningi fyrir 

niðurstöðu hans er ekki fjallað um áhrif annarra stétta en heilbrigðisstétta og hvort verkfall 

hvers og eins stéttarfélags skapaði þessa ógn við almannaheill og takmarkaði 

stjórnarskrárvarin réttindi. Einungis er vísað í möguleg efnahagsleg áhrif þess ef stéttarfélögin 

hefðu samið um betri kjör en samið hafði verið um á almenna vinnumarkaðnum. Taldi 

dómurinn að þar sem öll stéttarfélögin höfðu staðið sameiginlega að kröfum og 

verkfallsaðgerðum og hefðu til þess sameiginlegan sjóð, hefði verið nauðsynlegt að lögin 

tækju til þeirra allra, burt séð frá því hvaða áhrif einstaka stéttarfélag hefði á almannaheill. 

 Í héraðsdómi er vísað stuttlega til þeirra áhrifa sem verkfall stéttarfélags lögfræðinga 

hjá sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu hafði haft á þinglýsingar, verkfall 
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dýralæknafélagsins á velferð dýra og verkfall starfsmanna Matvælastofnunar á 

matvælaframleiðendur. En Hæstiréttur fjallar ekkert um það í forsendum sínum. Leggur 

dómurinn einungis áherslu á þau alvarlegu áhrif sem verkföll heilbrigðisstétta höfðu haft á 

starfsemi heilbrigðisstofnana sem ógnaði að mati dómsins almannaheill og réttindum annarra 

til þess að fá aðstoð vegna sjúkleika sem varinn væri af 1. mgr. 76. gr. stjskr.  

 Í málinu deildu aðilar auk þess um hvort gengið hefði verið lengra en nauðsynlegt var 

með lagasetningunni þar sem lög voru sett á aðildarfélög BHM sem ekki voru í verkfalli. Í 

Sjómannamálinu hafði Hæstiréttur hafnað því að almannaheill lægi fyrir því að banna með 

lagasetningu vinnustöðvanir félaga sem ekki voru í gangi. Hæstiréttur fjallaði um þetta 

álitaefni í dómnum og lá þar til grundvallar að öll 18 aðildarfélögin höfðu lagt fram 

sameiginlegar kröfur sem þeir vildu fylgja eftir með sameiginlegum aðgerðum, m.a. með 

samráði um beitingu verkfallsréttar og með sameiginlegum verkfallssjóðum. Þótti dómnum 

ljóst að verkföllum einstakra félaga innan BHM jafnvel innan ákveðinna stofnana hefði verið 

beitt til þess að þrýsta á að íslenska ríkið gengi til samninga við þau öll. Löggjöf sem myndi 

aðeins ná til þeirra félaga sem væru í verkfalli þegar lögin tækju gildi gæti ekki komið í veg 

fyrir verkfallsaðgerðir annarra félaga í þágu þeirra allra, en slíkt þótti líklegt. Að því virtu 

þótti dómnum ljóst að ekki hefði verið gengið lengra en nauðsyn var til með lagasetningunni á 

öll félögin, óháð því hvort þau ættu í verkfallsaðgerðum eða ekki. 

 Með vísan til þess taldi Hæstiréttur það vera ljóst að lagasetningin sem takmarkaði 

verkföll hefði verið nauðsynleg og skilyrðum 74. gr. stjskr. sbr. 2. mgr. 11. gr. MSE verið 

fullnægt. Jafnframt hefðu önnur úrræði ekki staðið til boða þar sem fullreynt hafði verið að 

ljúka kjaradeilunni með samningum. BHM kærði málið til MDE og beðið er eftir að málið 

verði tekið fyrir.250  

5.4.3. Gerðardómsmeðferð 

Á Íslandi hefur ítrekað verið kveðið á um í lögum sem banna verkfallsaðgerðir að skipaður 

skuli gerðardómur eða stjórnsýslunefnd sem hefði það hlutverk að ákveða niðurstöður þeirra 

kjaradeilna sem lög eru sett á.251 Í nágrannalöndum okkar er hins vegar slíkum ágreiningi 

vísað til þvingaðrar gerðardómsmeðferðar þar sem rammalöggjöf um slíka meðferð er fyrir 

                                                 
250„BHM hefur kært íslenska ríkið til Mannréttindadómstóls Evrópu“ (Fréttavefur BHM) 
<http://www.bhm.is/frettir/bhm-hefur-kaert-islenska-rikid-til-mannrettindadomstols-evropu> sótt 20. febrúar 
2016. 
251 Lög um verkfall félagsmanna í Skipstjóra-félagi Íslands nr., 73/1986; Lög um stöðvun verkfalls flugvirkja og 
flugvélstjóra í Flugvirkjafélagi Íslands sem starfa hjá Arnarflugi hf., nr. 75/1986; Lög um bann við verkfalli og 
verkbanni á ms. Herjólfi, nr.15/1993; Lög um kjaramál fiskimanna og fleira, nr. 34/2001, Lög um kjaramál 
kennara og skólastjórnenda í grunnskólum, nr. 117/2004, Lög um kjaramál félagsmanna tiltekinna stéttarfélaga 
BHM og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga, nr. 31/2015. 
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hendi.252 Í Noregi hafa lög þess efnis verið til frá 1947 og núgildandi lög eru frá 27. janúar 

2012 nr. 10 Lov om lønnsnemnd i arbeidstvister (lønnsnemndloven) og kallast þau 

launanefndarlögin.253 Samkvæmt þeim er hagsmunaágreiningi samkvæmt þarlendri 

vinnulöggjöf vísað af aðilum ágreinings til ríkislaunanefndar, takist þeim ekki sjálfum að 

leysa úr ágreiningnum með sáttameðferð. Aðilar ríkislaunanefndarinnar eru níu talsins, einn 

formaður og átta aðrir nefndarmenn. Sex nefndarmannanna, þ.e. formaður nefndarinnar og 

fjórir nefndarmenn eru tilnefndir af norska konunginum til þriggja ára í senn. Skal einn þeirra 

vera fulltrúi atvinnurekanda og annar fulltrúi launamanna, sbr. 2. mgr. 3. gr. 

launanefndarlaganna. Aðilar í viðkomandi vinnudeilu tilnefna síðan hvor um sig tvo 

nefndarmenn. Ef aðilar eru sammála getur nefndin samanstaðið af þremur aðilum, einum frá 

hvorum aðila um sig og sá þriðji óháður. Niðurstaða nefndarinnar byggir á 

meirihlutaatkvæðum og hefur sama bindandi gildi og kjarasamningur.254 

 Samkvæmt kröfum sérfræðinefndar ILO er þvinguð gerðardómsmeðferð einungis 

heimil í þeim tilvikum þegar um opinbera starfsmenn, nauðsynlega grunnþjónustu eða brýnt 

hættuástand í viðkomandi ríki er að ræða og skulu gerðardómarnir vera hlutlausir og 

niðurstöður þeirra ekki fyrirfram ákveðnar með lögum.255 Einnig hefur sérfræðinganefnd 

Evrópuráðsins um framkvæmd félagsmálasáttmála Evrópu ályktað sem svo að ef stjórnvöld 

hafa vald til þess að setja á þvingaða gerðardómsmeðferð og banna á þann hátt verkföll án 

takmarkana sé ríkið að brjóta gegn 4. mgr. 6. gr. FSE.256 Aðeins sé samkvæmt FSE hægt að 

takmarka verkfallsréttinn með þvingaðri gerðardómsmeðferð séu skilyrði 31. gr. FSE um að 

takmarka megi verkfallsréttinn með lögum, sé það nauðsynlegt í lýðræðisþjóðfélagi: „Til 

verndar réttindum og frelsi annarra, eða til verndar almannahagsmunum, öryggi þjóðarinnar, 

heilsu eða siðgæði almennings.“ Félagafrelsisnefnd ILO hefur túlkað þessa heimild 

takmörkunar þröngt og í áðurnefndu máli, Sambands norsku úthafsstarfsmannanna gegn 

Noregi.257 Fjallaði nefndin um það að norska ríkið hefði beitt þvingaðri gerðardómsmeðferð 

einungis 36 tímum eftir að verkfall þeirra hófst. Þótti félagafrelsisnefndinni að knýjandi 

nauðsyn til beitingar þvingaðrar gerðardómsmeðferðar hefði ekki geta legið fyrir á þessum 

stutta tíma og taldi nefndin íhlutun stjórnvalda því vera óásættanlega.258 

                                                 
252 Ástráður Haraldsson (n 119) 315-316. 
253 LOV-2012-01-27-10 Lov om lønnsnemnd i arbeidstvister (lønnsnemndloven). 
254 sama heimild. 
255 Elín Blöndal (n 24) 289; Iceland (mál nr. 1768) (29. mars 1988) Skýrsla Félagafrelsisnefndar ILO nr. 299 
(mgr. 71-112). 
256 Tonia Novitz (n 121) 280. 
257 Noregur (mál nr. 1576) (20. mars 1991) Skýrsla Félagafrelsisnefndar ILO nr. 279 (mgr. 118). 
258 Tonia Novitz (n 121) 280-281 og 311. 
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 Í bæði Sjómannamálinu og BHM-málinu var sérstakri stjórnsýslunefnd, sem 

löggjafinn kallaði gerðardóm, falið að ákveða kaup og kjör þeirra félagsmanna sem annars 

vegar lög nr. 31/2015 og hins vegar lög nr. 34/2001 tóku til, og voru ákvæðin efnislega 

sambærileg. Einn helsti munurinn á gerðardómi og stjórnsýslunefnd er m.a. sá að í tilviki 

gerðardóms ákveða deiluaðilar að einhverju leyti hverjir sitja í dómnum,259 en ef um 

stjórnsýslunefnd er að ræða þá eru ákvörðun um skipan nefndarmanna á höndum stjórnvalda.  

 Samkvæmt lögunum átti ákvörðun stjórnsýslunefndanna að gilda þann tíma sem þær 

sjálfar ákváðu og taldi Hæstiréttur bæði í Sjómannamálinu og BHM-málinu það svigrúm 

nefndarinnar óheppilega mikið. Hins vegar taldi Hæstiréttur í Sjómannamálinu 

stjórnsýslunefndina hafa farið hóflega með valdið og hefði ákvæði um gerðardóminn ekki 

gengið lengra en nauðsynlegt væri til þess að skerða frelsi aðila til þess að ná samningum. Í 

BHM-málinu vísaði Hæstiréttur til þessarar niðurstöðu í Sjómannamálinu og taldi ekki tilefni 

til þess að hrófla við því fordæmi. Hins vegar hafði nefndin ekki lokið störfum þegar dómur 

féll og því ekki víst hversu langt nefndin myndi ganga í að nýta það „óheppilega“ mikla vald 

sem henni var gefið. Þótti Hæstiréttur í máli BHM það ekki eiga að leiða til þess að ákvæði 

um nefndina ættu að vera virt að vettugi þar sem úrræði væru í boði til þess að fá ákvörðun 

nefndarinnar hnekkt ef aðilar teldu nefndina fara óhóflega með þetta svigrúm.  

 Í þessu samhengi er vert að velta fyrir sér þeirri hugmynd hvort ekki sé orðið tímabært 

hér á landi að lögfesta sambærilegar reglur um þvingaða gerðardómsmeðferð, eins og hafa 

verið til staðar í áratugi í Noregi. Sá gerðardómur hefði þá það hlutverk að ákveða kaup og 

kjör þeirra félagsmanna sem í verkfalli væru og ljóst væri að samningar myndu ekki nást á 

milli aðila. Fyrirsjáanlegur og málefnalegur lagarammi væri um gerðardóminn og úrlausn 

hans ekki bundinn skilyrðum og sjónarmiðum sem löggjafinn ákveður í hverju tilviki fyrir sig, 

líkt og hefur verið og dómstólar hafa vísað til að geti verið óheppilegt.260 Þannig gæti 

gerðardómur sem væri m.a. skipaður af aðilunum sjálfum, tekið á hagsmunaágreiningi í 

kjaradeilum út frá þeim ramma sem settur yrði um dóminn fyrirfram en ekki í hvert sinn eftir 

geðþótta löggjafans.  

  

                                                 
259 Þó að gættum hæfiskröfum sbr. t.d. skilyrði laga nr. 53/1989 um samningsbundna gerðardóma; 
260 sbr. orðalag Hæstaréttar í máli hrd. 13. ágúst 2015 í máli nr. 467/2015 varðandi dóm Hæstaréttar frá 14. 
nóvember 2002 í máli nr. 167/2001. 
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6. Lokaorð 

Verkfallsrétturinn er talinn eitt sterkasta vopn sem launþegar hafa í hagsmunagæslu sinni 

gagnvart vinnuveitendum sínum.261 Á hinum almenna markaði hefur verkfallsrétturinn verið í 

lögum frá því að vinnulöggjöfin var sett árið 1938, sbr. 14. gr. þeirra. Á sama tíma voru laun 

opinberra starfsmanna ákvörðuð einhliða og þeim veitt sérstök réttindi með lögum sem 

tryggðu mikið starfsöryggi, umfram það sem gilti á hinum almenna vinnumarkaði.262 

Opinberum starfsmönnum var óheimilt að fara í verkfall með lögum nr. 33/1915 og var það 

ekki fyrr en eftir langa kjarabaráttu, sem BSRB fékk heimild til þess að boða til verkfalls í 

deilu um aðalkjarasamninga með lögum nr. 29/1976. Með núgildandi kjarasamningslögum nr. 

94/1986, þar sem sett voru heildarlög um kjarasamninga opinberra starfsmanna var verkfalls- 

og samningsréttur fenginn einstaka aðildarfélögum. Verfallsrétturinn nýtur verndar 74. gr. og 

75. gr. stjskr. og 11. gr. MSE með hliðsjón af öðrum alþjóðlegum samningum og hefur hann 

fengið aukið vægi með breyttri dómaframkvæmd MDE.  

 Til þess að virkja þennan verkfallsrétt sem nýtur grundvallarverndar þarf þó að 

uppfylla þær formkröfur sem kveðið er á um í kjarasamningslögum um boðun verkfalls og 

tilkynningu þess. Það er verkfallsboðandi, þ.e. stéttarfélögin, sem hafa á valdi sínu hvernig 

þau beita verkfallsvopninu og formkröfurnar takmarka ekki umfang og efni verkfalla. 

Stéttarfélögin geta ákveðið að einungis hluti félagsmanna þeirra fari í verkfall eða einungis 

ákveðnir hópar innan tiltekinna stofnana. Þannig geta stéttarfélögin teflt fram þeim 

félagsmönnum, sem geta starfi síns vegna sett mestan þrýsting á ríki, sveitarfélög eða 

opinberar stofnanir til að semja um nýjan kjarasamning. Hins vegar eru efnisreglur í lögum 

sem takmarka verkfallsrétt opinberra starfsmanna. Samkvæmt 2. mgr. 11. gr. MSE er heimilt 

að skerða verkfallsrétt stéttarfélaga með lögum, sé það nauðsynlegt vegna þjóðaröryggis eða 

almannaheilla, til þess að firra glundroða eða glæpum, til verndar heilsu eða siðgæði manna 

eða réttindum og frelsi. Auk þess má takmarka að lögregla eða opinberir starfsmenn, sem 

meðal annars starfa í ráðuneytum, hjá dómstólum eða sambærilegum ríkisstofnunum, sem fara 

með ríkisvald, beiti þessum rétti.263 Samkvæmt 1. mgr. 19. gr. kjarasamningslaga er slíkum 

hópum starfsmanna hins opinbera óheimilt að fara í verkfall og er undanþágulisti þeirra 

opinberu starfsmanna sem starfa við nauðsynlegustu öryggisgæslu og heilbrigðisþjónustu 

birtur eftir undangengið samráð við viðeigandi stéttarfélög. Félagsdómur hefur ekki gert ríkar 

                                                 
261 Elín Blöndal (n 24) 278. 
262 Alþt. 1995–1996 (n 41) III. kafli. 
263 Björg Thorarensen (n 118) 397.  
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kröfur um umfang samráðsins en ljóst er að ef undanþágur frá verkfalli eru of rúmar þá geta 

þær dregið úr áhrifamætti verkfalla svo um munar. 

 Í verkföllum fellur niður skylda launþegans til þess að inna af hendi vinnu sína og á 

móti fellur niður skylda atvinnurekandans til þess að greiða laun fyrir þá vinnu. Þeir 

starfsmenn sem undanþegnir eru verkfallsheimild, skv. 19. gr. kjarasamningslaga og bera 

skyldu til þess að mæta til vinnu í verkfalli halda óskertum launum sínum á meðan á verkfalli 

stendur. Þeir starfsmenn sem kallaðir eru út á grundvelli 20. gr. til að afstýra neyðarástandi fá 

greitt tímakaup fyrir það, nema um annað sé samið. Einhliða reikniregla ríkisins um 

launaútreikning í verkfalli þar sem laun hafa verið skert umfram vinnuframlag hefur einnig 

verið talin standast lög, sbr. Félagsdóm í máli nr. 22/2015. Í því felst að starfsmönnum í 

verkfalli getur verið skylt að inna af hendi vinnu sína en ríkinu eða opinberum stofnunum ekki 

borið skylda til þess að greiða laun fyrir. Getur það verið letjandi fyrir félagsmenn opinberra 

stéttarfélaga að kjósa með verkfallsboðun ef niðurstaðan er sú að þeir geti þurft að sæta 

launaskerðingu umfram það vinnuframlag sem fellur niður í verkfalli. 

 Þar sem hið opinbera starfar fyrst og fremst í þágu almennings, oft á grundvelli 

lagareglna og skyldu til þess að veita ákveðna þjónustu með fjárheimildum úr fjárlögum264 þá 

getur niðurstaðan verið sú að verkföll opinberra starfsmanna hafi jákvæð áhrif á 

rekstrarniðurstöðu stofnana, meðal annars vegna lækkaðs launakostnaðar. Þessi tímabundnu 

sparnaðaráhrif sem verkfallsaðgerðir opinberra starfsmanna geta haft í för með sér geta dregið 

úr hvata ríkisins til þess að ganga strax til samninga. Með undanþágulistunum er 

nauðsynlegustu öryggis- og heilbrigðisþjónustu sinnt og með frekari undanþágum, skv. 20. gr. 

kjarasamningslaga er auk þess hægt að kalla fleiri starfsmenn til starfa til þess að koma í veg 

fyrir neyðarástand. Dugi þessar undanþágur til þess að halda uppi viðunandi starfsemi þá 

getur ríkið í skjóli þess dregið samninga frekar og jafnvel rétt við rekstur tiltekinna stofnana 

með þeim tímabundna sparnaði sem verkföll þeirra leiða af sér.  

 Banna má verkföll með lögum, uppfylli það skilyrði 2. mgr. 11. gr. MSE um nauðsyn 

þess og viðurkennt hefur verið að stjórnvöld hafi mikið svigrúm til þess að meta nauðsyn 

lagasetningar. Þrátt fyrir að ríkið, sem hinn aðili kjarasamnings, gæti bundið enda á verkföll 

með öðrum hætti, þ.e. með því að semja. Í Sjómannamálinu var það mat ríkisins að ríkir 

almannahagsmunir hefðu verið fyrir því að setja lög sem bönnuðu vinnustöðvanir sjómanna 

og útvegsmanna og taldi Hæstiréttur ekki efni til þess að hnekkja því mati. 

                                                 
264 Sbr. t.d. lög um framhaldsskóla nr. 92/2008; lög um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007; lög um opinber fjármál 
nr. 123/2015. 
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Í BHM-málinu taldi Hæstiréttur þau áhrif sem Fíh og stéttarfélög innan BHM sem störfuðu í 

heilbrigðiskerfinu duga til þess að heimilt væri að setja lög sem bönnuðu verkföll allra 

félaganna, óháð ólíkum áhrifum hvers og eins félags. Þá þótti ekki skipta máli hvort 

verkfallsaðgerðir væru í gangi eða ekki, þar sem Fíh og stéttarfélög undir hatti BHM stóðu 

saman að verkfallsaðgerðum og höfðu til þess sameiginlegan sjóð.  

 Hversu beittur eða bitlaus verkfallsrétturinn er byggir að miklu leyti á því með hvaða 

hætti stéttarfélögin beita honum í framkvæmd og hverjar mótaðgerðir ríkisins eru í kjölfarið. 

Stéttarfélögin, eða heildarsamtök þeirra, geta tekið sig saman og beitt verkfallsréttinum með 

beittari og áhrifameiri hætti með því að tefla fram þeim hópum sem mest áhrif hafa á ríkið til 

þess að semja. Aftur á móti hafa stjórnvöld úrræði til þess að draga úr styrk verkfallsréttarins, 

fyrst og fremst með takmörkunum 19. gr. kjarasamningslaga og gerð undanþágulista og síðan 

með lagasetningu sem bindur endi á verkfallsaðgerðirnar.  
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