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Útdráttur 
Verkföll á Íslandi eru nokkuð tíð og þá sérstaklega á opinbera vinnumarkaðnum. Það er því 

sérlega mikilvægt að aðilar vinnumarkaðarins, þ.e. þeir aðilar sem ábyrgð bera á því að koma 

á kjarasamningum búi við vinnulöggjöf og reglur og temji sér verklag sem eykur líkur á því að 

samningar náist með friðsamlegum hætti án þess að til verkfalls komi. Viðfangsefnið í þessari 

ritgerð er að fjalla um hvort hægt sé að draga úr verkfallstíðni og minnka tjón vegna verkfalla 

með því að bæta eða breyta vinnulagi við gerð kjarasamninga og hvort skynsamlegt geti verið 

að breyta eða samræma þær reglur sem gilda um verkföll á almennum og opinberum markaði. 

Rannsóknarspurningin sem leitað var svara við hljóðar svo: 

 

 Er hægt að draga úr verkfallstíðni og minnka tjón vegna verkfalla með því að bæta 

 vinnulag í upphafi kjarasamningsferlis og breyta og samræma þær reglur sem gilda um 

 verkföll á almennum og opinberum markaði? 

 

 Svara við rannsóknarspurningunni var leitað með þrennum hætti. Í fyrsta lagi var á 

fræðilegan hátt fjallað um íslenska vinnumarkaðinn, aðila vinnurmarkaðarins og samskipti 

þeirra, vinnulöggjöfina og þá sérstaklega þær reglur sem gilda um viðræðuáætlun og verkföll á 

almennum og opinberum markaði. Auk þess var gerð grein fyrir Salek samkomulaginu og 

helstu einkennum vinnumarkaða á hinum Norðurlöndunum. Í öðru lagi var rýnt í þrjár 

langvinnar og erfiðar kjaradeilur sem áttu sér stað hér á landi á árunum frá 2004 til 2016. Í 

þriðja lagi var framkvæmd skrifleg spurningakönnun um rannsóknarefnið og í hana voru valdir 

þátttakendur sem allir áttu það sameiginlegt að búa yfir áralangri reynslu af því að taka þátt í 

kjarasamningsgerð. Þátttakendur voru með ólíka aðkomu að samningsgerðinni og komu úr 

röðum stéttarfélaga á almenna og opinbera vinnumarkaðnum sem og úr röðum vinnuveitenda. 

 Helstu niðurstöður voru þær að ákvæði um viðræðuáætlun væri ekki að virka eitt og sér 

og til þess að fá það til að virka eins og til væri ætlast þyrfti að auka aga og fagmennsku hjá 

viðsemjendum. Til bóta væri í þessu efni að fá ríkissáttasemjara meiri völd og virkja hann strax 

frá upphafi auk þess sem nauðsyn væri á því að koma á fót úrræði til þess að aðilar væru strax 

í upphafi með alhliða upplýsingar sem tækju til launa, launaþróunar, efnahagsmála, 

peningamála, verðlags o.s.frv. og sem nytu fulls trausts beggja aðila. Auk þessa væri til bóta að 

veita ríkissáttasemjara heimild til að fresta verkföllum og að lögfesta frestunarheimild á 

verkföllum á opinbera vinnumarkaðnum. Jafnframt þyrfu stéttarfélög á opinbera markaðnum 

að skipuleggja sig betur og samræma betur kröfur sínar og gildistíma kjarasamninga. Að lokum 
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var bent á að mjög væri til bóta að samningsaðilar hittust og ræddu saman á friðarskyldutíma 

og þá sérstakega þegar um stéttir væri að ræða sem líklegar væru til verkfalla eða reikna mætti 

með miklu tjóni ef til verkfalla þeirra kæmi. 
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1 Inngangur 
Eitt helsta hlutverk stéttarfélaga er að treysta og bæta afkomu félagsmanna sinna, launþeganna 

og standa vörð um þeirra réttindi. Stéttarfélögin hafa bæði heimild og skyldu til þess að taka 

þátt í sameiginlegri kjarasamningsgerð gagnvart atvinnurekendum og samtökum þeirra. Um 

samskipti þessara aðila við gerð kjarasamninga gilda sérstakar reglur, svokölluð vinnulöggjöf. 

Ábyrgð þessara aðila er mikil og snýr að því að koma á kjarasamningi en oft getur reynst erfitt 

að koma honum á. Verkföll eru eitt helsta tæki launþega til þess að ná fram kröfum sínum 

gagnvart vinnuveitendum. Verkföll eru hins vegar neyðarúrræði og þeim er einungis beitt þegar 

svo háttar til að kjarasamningsviðræður hafa siglt í strand og samningsaðilar telja sig með engu 

móti geta náð saman. Af verkföllum getur hlotist margháttað tjón sem getur snúið beint að 

viðkomandi samningsaðilum en ekki síður og reyndar í vaxandi mæli að þriðja aðila sem tengist 

kjaradeilunni ekkert og hefur enga aðkomu að henni. Hér á landi hafa verkföll verið nokkuð tíð 

og þá sérstaklega á meðal opinberra starfsmanna. 

 Í ritgerð þessari verður leitast við að komast að því hvort hægt sé að draga úr 

verkfallstíðni og minnka tjón vegna verkfalla með því að bæta eða breyta vinnulagi við gerð 

kjarasamninga og hvort skynsamlegt gæti verið að breyta og samræma þær reglur sem gilda um 

verkföll á almennum og opinberum vinnumarkaði. 

 Til þess að ramma inn viðfangsefni ritgerðarinnar var ákveðið að leita svara við 

eftirfarandi rannsóknarspurningu: 

 

 Er hægt að draga úr verkfallstíðni og minnka tjón vegna verkfalla með því að bæta 

 vinnulag í upphafi kjarasamningsferlis og breyta og samræma þær reglur sem gilda um 

 verkföll á almennum og opinberum markaði? 

 

 Leitin að svörum við rannsóknarspurningunni er gerð með þrennum hætti. Í fyrsta lagi 

er fjallað fræðilega um íslenska vinnumarkaðinn, útskýrt hverjir séu aðilar að 

kjarasamningsgerð og með hvaða hætti samskiptum þeirra sé háttað. Greint er frá gildandi 

reglum vinnulöggjafarinnar, bæði á almenna vinnumarkaðnum sem og þeim opinbera og fjallað 

um þær reglur sem gilda um viðræðuáætlanir, gerð kjarasamninga og verkföll en þær eru ekki 

að öllu leyti eins á almenna og opinbera vinnumarkaðnum. Einnig er fjallað um hið svokallaða 

Salek samkomulag og helstu einkenni vinnumarkaða á hinum Norðurlöndunum. Í öðru lagi eru 

teknar fyrir þrjár langvinnar vinnudeilur sem áttu sér stað á tímabilinu frá 2004 til 2016 og 

rannsakað hvers vegna þær urðu svo langvinnar og erfiðar úrlausnar. Í þriðja lagi verður skrifleg 
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spurningakönnun með fimm opnum spurningum um rannsóknarefnið lögð fyrir sex valda 

einstaklinga sem allir eiga það sameiginlegt að búa yfir áralangri reynslu af því að taka þátt í 

kjarasamningsgerð en þessir sex einstaklingar koma að samningsgerðinni úr ólíkum áttum. 

Tveir þeirra starfa hjá stéttarfélögum á almenna markaðnum, tveir hjá opinberum 

stéttarfélögum og tveir þeirra eru fulltrúar vinnuveitenda. 

 Fjallað er um niðurstöður úr rannsóknunum á vinnudeilunum og spurningakönnuninni í 

sérkafla og að lokum er fjallað um allar helstu niðurstöður og svör við rannsóknarspurningunni 

í umræðukafla og lokaorðum. 
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2 Fræðileg umfjöllun  

2.1 Almennur og opinber vinnumarkaður 

Íslenskur vinnumarkaður skiptist í almennan vinnumarkað og opinberan vinnumarkað. Á 

almennum vinnumarkaði starfa fyrirtæki sem eru í eigu einkaaðila og einnig 

hlutafélög. Alþýðusamband Íslands (ASÍ) eru stærstu heildarsamtök launafólks á almenna 

vinnumarkaðnum. Á almenna markaðnum eru Samtök atvinnulífsins (SA) heildarsamtök 

atvinnurekanda. Á hinum opinbera vinnumarkaði eru stofnanir og fyrirtæki sem ríkið á og 

sveitarfélög sem og félög og stofnanir sem veita opinbera þjónustu. Fjármála- og 

efnahagsráðuneytið fer almennt með málefni opinbera vinnumarkaðarins. Að ýmsu leyti gilda 

mismunandi reglur um almenna og opinbera vinnumarkaðinn en málefnið heyrir undir 

velferðarráðuneyti (Fræðagarður, án dags.). Þegar litið er til tekjuöflunar fyrirtækja á almennum 

markaði og ríkisrekinna fyrirtækja eða stofnana kemur í ljós að fyrirtæki sem starfa á almennum 

markaði afla sér tekna með því að selja vöru og þjónustu í samkeppni við önnur sambærileg 

fyrirtæki. Hið opinbera nær sér hins vegar í tekjur með því að leggja á skatta og er það gert til 

þess að mæta þeirri eftirspurn sem er eftir þjónustunni sem það veitir sem oft á tíðum virðist 

vera óendanleg (Fjármálaráðuneytið, 1996). 

 Á öðrum ársfjórðungi 2016 voru 199.300 manns á aldrinum 16–74 ára á vinnumarkaði. 

Af þeim voru 192.100 starfandi og 7.200 án vinnu og í atvinnuleit. Atvinnuþátttaka mældist 

85%, hlutfall starfandi mældist 81,9% og atvinnuleysi var 3,6% (Hagstofa Íslands, án dags.). 

Árið 2014 voru starfandi hjá ríkinu rúmlega 21.000 manns eða um 12% af starfandi í landinu 

samkvæmt tölum Hagstofunnar en starfandi á ársgrundvelli voru um 175.000 manns. Lang- 

fjölmennasti vinnustaðurinn er Landsspítalinn en þar starfa tæplega 6.000 manns. Töluverðar 

sveiflur eru í starfsmannafjölda hjá ríkinu á ársgrundvelli því starfsmönnum fjölgar mjög á 

sumrin vegna afleysinga en færri starfa að vetrarlagi. Hjá ríkinu er hlutfall kvenna um 64% af 

heildarfjölda starfsmanna eða næstum því tveir þriðju hlutar starfsmanna. Konur vinna hins 

vegar minna hlutfallslega þar sem þær kjósa í meira mæli að vinna hlutastarf en karlar 

(Fjármálaráðuneytið, án dags.). Fjöldi starfandi hjá sveitarfélögum árið 2014 var rúmlega 

20.300 manns eða um 11,6% af heildarfjölda starfandi á landinu öllu. Hlutfallsleg skipting 

stöðugilda hjá sveitarfélögunum var með þeim hætti að 36,7% starfsmanna komu úr 

aðildarfélögum BSRB, 33,5% voru í KÍ, 19,8% voru í ASÍ, 7,7% voru í BHM og restin eða 

2,4% tilheyrðu öðrum (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2014). Þannig störfuðu hjá hinu 

opinbera á árinu 2014 yfir 41.000 manns eða um 23,6% af heildarfjölda starfandi á landinu í 

heild. 
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2.2 Vinnulöggjöf 

Árið 1916 var Alþýðusamband Íslands stofnað en það eru fyrstu heildarsamtök stéttarfélaga á 

Íslandi. Sambandið var stofnað til að gæta hagsmuna fyrir launafólk og stéttarfélög og var 

meginhlutverk þess að  vera forystuafl í stéttabaráttu fyrir íslenska alþýðu. Tilgangur 

sambandsins var að koma á samstarfi og virkja samtakamátt íslenskrar alþýðu á grundvelli 

jafnaðarstefnu þar sem markmiðið var að efla og bæta hag alþýðunnar. Á sama tíma og 

Alþýðusambandið var stofnað var Alþýðuflokkurinn stofnaður og störfuðu þessi tvenn samtök 

náið saman næstu tuttugu árin (Lára V. Júlíusdóttir, 1995). Það var síðan árið 1934 sem 

heildarsamtök vinnuveitenda voru stofnuð, Vinnuveitendasamband Íslands (VSÍ), en þau 

samtök voru stofnuð eftir að miklar breytingar höfðu átt sér stað í atvinnuháttum á Íslandi. 

Fyrstu árin nefndust samtökin Vinnuveitendafélag Íslands. Árið 1999 voru síðan Samtök 

atvinnulífsins (SA) stofnuð (Lára V. Júlíusdóttir, 1995). 

 Fljótlega eftir stofnun Vinnuveitendasambands Íslands árið 1934 var farið að undirbúa 

setningu vinnulöggjafar. Fyrirætlun um setningu slíkrar löggjafar mætti í byrjun mikilli 

andstöðu af hálfu stéttarfélaganna því þau óttuðust að slík löggjöf myndi veikja og skerða 

verkfallsrétt launþeganna. Vinnuveitendur kölluðu hins vegar eftir reglum um vinnulag sem 

gæti leitt til þess að auðvelda aðilum að ná saman kjarasamningi. Í löggjöf á hinum 

Norðurlöndunum var það grundvallarsjónarmið allsráðandi að ríkið stuðlaði að því með 

fyrirkomulagi þar sem sáttasemjari tók á deilum að aðilar gætu á friðsamlegan hátt leyst 

deilumál sín. Báðum aðilum var heimilt að grípa til vinnustöðvunar ef samningar kæmust ekki 

á til að knýja á um samninga eftir ákveðnum reglum. Fordæmin frá hinum Norðurlöndunum, 

ásamt þeirri reynslu sem skapast hafði á íslenskum vinnumarkaði sýndi fram á að mikil og brýn 

þörf væri fyrir réttar- og samskiptareglum í vinnudeilum í landinu. Árið 1938 voru sett lög um 

stéttarfélög og vinnudeildur og áttu þau meðal annars að tryggja frið á vinnumarkaði og stöðva 

þann óstöðugleika sem ríkt hafði á árunum fyrir lagasetninguna en þá voru verkföll mjög tíð. 

Lögin byggðust á öllum þeim helstu gundvallarsjónarmiðum sem norræn löggjöf bjó yfir (Gylfi 

Dalmann Aðalsteinsson, 2008a). 

 Fyrir setningu laga nr. 80/1938 var samt sem áður kominn einkonar vísir að 

vinnulöggjöf á Íslandi því lög sem sett voru árið 1925, lög nr. 55/1925 kváðu á um sáttastörf í 

vinnudeilum (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 1993). Samkvæmt lögunum var komið á fót 

embætti ríkissáttasemjara og tekin inn ákvæði um réttindi hans og skyldur.  Vald hans var 

takmarkað og náði eingöngu til þess að kalla aðila á sáttafund og var deiluaðilum skylt að hlíða 
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boði sáttasemjara í þeim efnum. Sáttasemjari átti einnig að vera ávalt vel inn í ástandi og horfum 

í atvinnulífi landsins. Samkvæmt lögunum skyldi skipa sáttasemjara til þriggja ára í senn. 

Atvinnumálaráðherra skipaði hann eftir tilnefningu ellefu manna nefndar en í nefndinni áttu 

sæti fimm fulltrúar frá ASÍ, fimm frá atvinnurekendum og loks einn fulltrúi frá Hæstarétti 

Íslands (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 1993). Með lögum 55/1925 var kominn fram vísir að 

því að stofnanabinda átök á milli stéttarfélaga og vinnuveitenda en vantaði þó reglur um hvaða 

úrræðum og vopnum mætti beita í vinnudeilum og hvernig þeim skyldi beitt auk þess sem 

formlegar samskiptareglur á vinnumarkaði vantaði (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2008a).  

 Lög nr. 80/1938 um stéttarfélög og vinnudeilur telja 70 greinar og er þeim skipt upp í 

fjóra kafla. Í fyrsta kafla er fjallað um  réttindi stéttarfélaga og afstöðu þeirra til atvinnurekenda. 

Þar er strax í 1. gr. fjallað um rétt manna til þess að stofna stéttarfélög og í 5. gr. mælt fyrir um 

rétt stéttarfélga til þess að koma fram sem lögformlegur aðili að gerð kjarasamnings. Í öðrum 

kafla er fjallað um verkföll og verkbönn og tiltekið að slíkt sé heimilt að gera í þeim tilgangi að 

vinna að framgangi krafna sinna í vinnudeilum eða til að vernda rétt sinn samkvæmt lögunum 

þó með þeim skilyrðum og takmörkunum, sem sett eru í lögum. Í þriðja kafla er fjallað um 

sáttastörf í vinnudeilum og er þar að finna reglur um ríkissáttasemjara.  Í fjórða kafla laganna 

er fjallað um Félagsdóm en hlutverk hans er að dæma í málum er varða ágreining um brot eða 

túlkun á ákvæðum vinnulöggjafarinnar eða kjarasamnings (Lög um stéttarfélög og vinnudeilur 

nr. 80/1938). 

 Setning laganna um stéttarfélög og vinnudeilur árið 1938 markaði tímamót á 

vinnumarkaðnum. Þarna voru samskiptareglur aðila festar í lög og settur upp grunnur undir 

undirstöðu skipulags verkalýðshreyfingarinnar á Íslandi og ofan á þennan grunn hefur verið 

byggt allt frá því að lögin voru sett (Lára V. Júlíusdóttir, 1995). Þegar lögin voru sett stóð alltaf 

til að þeim ætti að breyta eftir því hvernig þau reyndust þjóna vinnumarkaðnum og kom þetta 

fram í áliti milliþinganefndarinnar sem samdi frumvarpið að lögunum. Þrátt fyrir þetta voru 

litlar sem engar breytingar gerðar á þeim fyrstu áratugina eftir gildistöku þeirra (Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson, 2008a). 

 Allt frá setningu laga nr. 80/1938 um stéttarfélög og vinnudeilur hafa vinnuveitendur 

sóst eftir að breytingar verði gerðar á þeim og þá sérstaklega eftir því sem atvinnuhættir 

breyttust og þjóðfélagið þróaðist. Verkalýðshreyfingin brást alltaf hart við þegar hugmyndir um 

breytingu á lögunum voru til umræðu og mótmæltu þeim harðlega. Þrátt fyrir þessa ólíku sýn 

vinnuveitenda og verkalýðshreyfingarinnar til breytinga á vinnulöggjöfinni þá hefur í tvígang 

verið gerðar markverðar breytingar á henni. Sú fyrri var gerð árið 1978 þegar lögum um 

sáttastörf í vinnudeildum var breytt og sú síðari var gerð árið 1996 og var hún nokkuð stórtæk 
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og tók bæði til reglna um hvernig boða skyldi til verkfalla og þess hvernig bæta mætti vinnulag 

við að ná saman kjarasamningi. Helstu breytingar á vinnulöggjöfinni árið 1996 voru þær að sett 

var inn lagaákvæði um umboð samninganefnda til að setja fram tillögur að kjarasamningi, taka 

þátt í kjarasamningi og undirrita hann. Tekin voru inn ákvæði um vinnustaðasamninga, 

sameiginlegan kjarasamning fyrir þá félagsmenn sem unnu á sama vinnustað. Ákvæðum um 

hvernig samþykkja skuli kjarasamning var breytt á þann hátt að nú skyldu kjarasamningar taka 

gildi við undirritun þeirra nema um annað hafi verið samið. Þá var reglum um samþykkt 

kjarasamninga og verkfallsboðun líka breytt og skyldi nú fara fram leynileg atkvæðagreiðsla 

þar sem meirihluti atkvæða gilti og minnst 20% þátttaka væri í kosningunum um samninginn 

eða þá að það fari fram leynileg póstatkvæðagreiðsla um gerðan kjarasamning og niðurstaða 

gilti óháð þátttöku. Atkvæðagreiðsla átti að fara fram innan fjögurra vikna frá undirritun 

samnings. Verkföll voru einungis leyfileg ef ákvörðun um þau voru tekin við almenna 

atkvæðagreiðslu með þátttöku a.m.k. 20% atkvæðisbærra félagsmanna og einfaldan meirihluta 

greiddra atkvæða. Einnig var heimilað að viðhafa almenna póstatkvæðagreiðslu og gilti þá 

niðurstaða hennar óháð þátttöku. Sett var inn ákvæði um að samninganefnd væri heimilt að 

fresta boðaðri vinnustöðvun, einu sinni eða oftar, um allt að 28 sólarhringa án samþykkis 

gagnaðila. Einnig voru samþykkt ákvæði um miðlunartillögu og viðræðuáætlun. Með 

viðræðuáætlun var hugmyndin að bæta samningatækni og koma viðræðum á milli 

samningsaðila af stað fyrr en ella. Aðilar skyldu gera áætlun um skipulag og fyrirkomulag 

viðræðna um endurnýjun kjarasamnings í síðasta lagi 10 vikum áður en núgildandi 

kjarasamningur rynni út og ef þeir gerðu það ekki skyldi ríkissáttasemjari gefa út viðræðuáætlun 

fyrir samningsaðila í síðasta lagi 8 vikum áður en kjarasamningur yrði laus. Með ákvæði um 

framlagningu miðlunartillögu fékk ríkissáttasemjari í hendurnar mikilvægt samningatæki. 

Framlagning miðlunartillögu er þó háð nokkrum skilyrðum sem gera hana að úrræði sem kemur 

ekki til nema allt annað hafi verið reynt áður til lausnar kjaradeilu og síðan þarf að greiða 

atkvæði um miðlunartillöguna og hægt er að fella hana í atkvæðagreiðslu ef meira en helmingur 

greiddra atkvæða er gegn henni og ef mótatkvæði eru fleiri en fjórðungur atkvæða (Gylfi 

Dalmann Aðalsteinsson, 2008a). 

 Lögin um stéttarfélög og vinnudeilur nr. 80/1938 gilda ekki fyrir alla launamenn á 

Íslandi.  Sérlög gilda fyrir opinbera starfsmenn og bankamenn, lög um kjarasamninga opinberra 

starfsmanna nr. 94/1986 gilda um opinbera starfsmenn og síðan gilda lög um kjarasamninga 

starfsmanna banka í eigu ríkisins nr. 34/1977, fyrir alla bankamenn þrátt fyrir að einkavæðing 

banka hafi átt sér stað eftir gildistöku þeirra (Lára V. Júlíusdóttir, 1995). Lög nr. 94/1986 um 

kjarasamninga opinberra starfsmanna telja 36 greinar og skiptast upp í 7 kafla. Fyrsti kafli 
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laganna fjallar um til hverra lögin taka og hverjir heyri ekki undir þau. Lögin taka til allra 

starfsmanna sem eru félagsmenn í stéttarfélögum sem hafa rétt til kjarasamningsgerðar 

samkvæmt þeim og starfa hjá ríkinu, ríkisstofnunum, sveitarfélögum eða stofnunum þeirra. Um 

aðalstarf viðkomandi starfsmanna þarf að vera að ræða. Sjálfseignarstofnanir falla einnig undir 

lögin starfi þau í almannaþágu. Embættismenn og aðrir starfsmenn ríkisins sem heyra undir 

kjararáð eru ekki settir undir lögin né heldur starfsmenn ríkisbanka eða lánastofnana ríkisins, 

starfsmenn 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. 

Það sama á við um starfsmenn sveitarfélaga þegar svo háttar til að sveitarstjórn hefur sjálf 

ákvarðað starfskjör án samnings (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2015). Í öðrum kafla laganna 

er fjallað um efni kjarasamninga, gildistíma og ábyrgð. Í þessum kafla eru reglur um það hvað 

skuli koma fram í kjarasamningum eins og t.d. laun, vinnutími og ákvæði um hvernig staðið 

skuli að uppsögn kjarasamnings. Í þriðja kafla laganna eru ákvæði um verkföll þar sem m.a. eru 

ákvæði um hverjir megi fara í verkfall og skilyrði þess og takmarkanir að verkfall megi boða. 

Hér er einnig að finna reglur um boðun verkfalls og einnig hvenær óheimilt er að hefja 

vinnustöðvun auk þess sem tiltekið er að heimild til boðunar verkfalls taki ekki til ákveðinna 

starfsmanna eins og embættismanna, alþingismanna, starfsmanna Hæstaréttar og 

héraðsdómstóla og fleiri. Fjórði kafli fjallar um Félagsdóm og er þar greint frá því að hlutverk 

dómstólsins sé að dæma í málum sem rísa á milli samningsaðila um t.d. samningsaðild einstakra 

stéttarfélaga og til hvaða starfsmanna samningsaðild þeirra nær, lögmæti vinnustöðvana, 

ágreinings um ákvæði eða gildi kjarasamninga o.fl. Í fimmta kafla eru ákvæði um trúnaðarmenn 

á vinnustöðum, hvernig þeir skuli valdir og fjölda þeirra á hverjum vinnustað. Sjötti kafli 

laganna hefur verið brottfelldur og í sjöunda kafla eru ýmis ákvæði og meðal annars fjallað um 

að starfandi skuli vera nefnd er annist kjararannsóknir og aðra upplýsingaöflun vegna 

kjarasamninga (Lög um kjarasamninga opinberra starfsmanna nr. 94/1986). 

 

2.3 Stéttarfélög  

Fyrsta stéttarfélagið sem var stofnað á Íslandi var stofnað af prenturum árið 1887. Ísland fylgdi 

þannig þróun sem átt hafði sér stað í Evrópu þar sem það voru iðnaðarmenn sem ruddu brautina 

með því að bindast samtökum og stofna stéttarfélög (Ólafur R. Einarsson, 1970). Á fyrri hluta 

20. aldarinnar og fram að gildistöku vinnulöggjafarinnar árið 1938 (lög nr. 80/1938) gekk 

hagsmunabarátta stéttarfélaganna aðallega út á að fá viðurkenningu atvinnurekenda og 

ríkisvaldsins á að stéttarfélögin hefðu samningsrétt, að laun væru greidd samkvæmt taxta sem 
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stéttarfélögin hefðu ákveðið og að aðild að stéttarfélögum næði til allra launþega og að þeir 

hefðu forgang til vinnu. Með tilkomu vinnulöggjafarinnar árið 1938 fengu stéttarfélögin 

staðfestingu á mörgum af baráttumálum sínum og var m.a. lögfestur réttur launþega til að stofna 

stéttarfélög og stéttarfélagssambönd í þeim tilgangi að vinna að sameiginlegum 

hagsmunamálum verkalýðsstéttarinnar og launþega. Lögin kváðu þannig skýrt á um að 

stéttarfélög væru lögformlegur samningsaðili um kaup og kjör félagsmanna sinna (Gylfi 

Dalmann Aðalsteinsson, 2003). Lára V. Júlíusdóttir (1995) skilgreinir stéttarfélag sem félag 

sem stofnað sé í þeim tilgangi að gæta hagsmuna félagsmanna fyrst og fremst gagnvart 

vinnuveitendum, en félagsmenn hafi við inngöngu í félagið lífsviðurværi sitt af störfum í þágu 

annarra og taki laun fyrir vinnu sína eða þeir hafi samkvæmt kunnáttu sinni heimild til að vinna 

í þeirri starfsgrein sem félagið starfar í enda fáist þeir ekki við atvinnurekstur í greininni. 

Richard Hyman (2001) skiptir hlutverki stéttarfélaga í þrennt. Í fyrsta lagi séu þau aðilar að 

kjarasamningum þar sem þau berjist fyrir bættum kjörum og vinnuskilyrðum. Í öðru lagi séu 

þau mikilvægur vettvangur fyrir launþegahreyfinguna til þess að berjast gegn atvinnurekendum 

og halda þar jafnvægi því hagsmunirnir eru andstæðir og í þriðja lagi séu stéttarfélög mikilvægt 

afl í samfélaginu sem láti til sín taka við að bæta samfélagið.  

 Stéttarfélög eru sérstaks eðlis og þau njóta verndar í stjórnarskrá, lögum og 

alþjóðasamþykktum sem Ísland er aðili að. Stéttarfélög gegna lögum samkvæmt mikilvægu 

hlutverki á vinnumarkaði og eru ábyrg fyrir að verja lífsafkomu launafólks og að taka þátt í að 

efla efnahagslíf þjóðarinnar.  Stéttarfélögin hafa bæði heimild og skyldu til þess að taka þátt í 

sameiginlegri kjarasamningsgerð gagnvart atvinnurekendum og samtökum þeirra um starfskjör 

launafólks. Stéttarfélögin hafa jafnframt heimild til þess að beita valdi til þess að þvinga fram 

lögmætar kjarakröfur en það gera þau með því að beita verkföllum. Hefðbundin starfsemi 

stéttarfélaga miðar að því að treysta afkomu og öryggi launafólks en um leið og það er gert hafa 

þau mikil áhrif á afkomu og efnahag fyrirtækja sem og þjóðarbúsins í heild (ASÍ, e.d. a). 

 Í vinnulöggjöfinni er gert ráð fyrir að stéttarfélög ákveði sjálf hvert félagssvæði þeirra 

sé svo lengi sem þau halda sig innan ramma laganna. Lögin tiltaka að  félagssvæði skuli ná yfir 

a.m.k. eitt sveitarfélag. Landsfélög eru aftur á móti félög sem ná til landsins alls. Stéttarfélögum 

er síðan heimilt að framselja lögboðið umboð sitt til kjarasamningsgerðar fyrir félagsmenn sína 

til  landssamtaka eða heildarsamtaka eins og Alþýðusambands Íslands og þá með heimild í 

samþykktum stéttarfélaganna sjálfra (Lög um stéttarfélög og vinnudeilur nr. 80/1938). 

 Opinberu stéttarfélögin eru fjölmörg en flest tilheyra þau einu af þremur bandalögum 

þeirra, þ.e. Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja (BSRB), Bandalagi háskólamanna (BHM) eða 

Kennarasambandi Íslands (KÍ). Allir kjarasamningar ríkisstarfsmanna eru gerðir af hverju 
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stéttarfélagi fyrir sig og samninganefndar ríksins fyrir hönd fjármálaráðherra en sveitarfélögin 

semja sjálf við sum stéttarfélögin en veita auk þess Launanefnd sveitarfélaga umboð til að semja 

fyrir sína hönd (Katrín Ólafsdóttir, 2008).  

 

2.4 Samskipti aðila á vinnumarkaði 

Þegar leitast er við að greina vinnumarkaðinn kemur í ljós að bæði innri og ytri þættir hafa áhrif 

á þau samtök og einstaklinga sem á honum eru. Efnahagsumhverfi í sífelldri mótun, breytt 

viðhorf og alþjóðavæðing hafa haft mikil áhrif á vinnumarkaði um allan heim á undanförnum 

árum. Þetta leiðir til þess að á hverjum vinnumarkaði fyrir sig þarf stöðugt að finna nýjar leiðir 

og bæta gamlar til þess að viðhalda og auka samkeppnishæfni á mörkuðum þar sem samkeppni 

gerist sífellt harðari (Salamon, 2000). 

 Þegar vinnumarkaðir og vinnumarkaðsfræðin eru til skoðunar er gjarnan litið til þriggja 

sjónarhorna eða nálgana til þess að átta sig betur á þessum hugtökum sem og samskiptum þeirra 

aðila sem eru að starfa á vinnumarkaðnum. Þessar þrjár nálganir eru einingarhyggja (e. 

unitarism), margræðishyggja (e. pluralism) og marxismi (e. marxism).  Hugmyndafræði þessara 

þriggja nálgana gerir það mögulegt að skýra umfang og eðli þeirra samskipta sem fram fara á 

milli aðila á vinnumarkaðnum (Bean, 1994). 

 Einingarhyggjan grundvallast á því að skipulagsheild sé samsett af samstilltum hópum 

þar sem ekki ríki ágreiningur um hver stjórnar og að einstalingarnir í hópnum séu með sömu 

sýn á hagsmuni, gildi og markmið skipulagsheildarinnar. Þar þykir sjálfsagt að stjórnandi njóti 

forréttinda og öll andstaða, hvaðan sem hún kemur, þykir óæskileg  og er talin hindrun fyrir því 

að skipulagsheild nái þeim árangri sem stefnt er að. Lykilatriði er að jafnvægi ríki hjá 

skipulagsheildinni og því eru öll átök og deilur taldið ónauðsynlegt og óæskilegt og komi slíkt 

upp eigi að leysa málin innandyra. Komi upp ágreiningur er talið réttast að leysa hann með 

sértækum aðferðum eins og að koma á gæðahring, gæðaráði og liðsvinnu. Heildarþunginn og 

slagkrafturinn felst í algerri liðsheild. Einingarhyggjan lítur gjarnan á stéttarfélög og afskipti 

þeirra sem ógn eða hættu og því er ekki samið við stéttarfélög nema ekki verði hjá því komist 

(Salamon, 2000). 

 Margræðishyggjan, öfugt á við einingarhyggjuna, gerir ráð fyrir því að innan fyrirtækja 

séu hópar sem séu ólíkir bæði hvað varðar hagsmuni og áherslur og hér gengur nálgunin 

hreinlega út á að það sé lögmætt að það komi til átaka og ágreinings. Eðlilegt þykir að upp komi 

ágreiningur og lögð er áhersla á að það þurfi að taka á honum og leysa hann og er það gert með 

því að stofnanabinda átökin. Stofnanabindingu er komið á með því að setja lög og reglur sem 
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aðilar vinnumarkaðarins þurfa síðan að fara eftir. Kjarasamningsferlinu er þannig settur rammi 

og þessi rammi segir síðan til um hverjar leikreglur vinnumarkaðarins við gerð kjarasamninga 

eru (Bean, 1994; Salamon, 2000). 

 Marxíska nálgunin er byggð á hugmyndafræði Karl Marx. Hér er grunnhugsunin sú að 

hagsmunir geti aldrei verið sameiginlegir. Fyrirtæki í framleiðslu séu í einkaeigu og arður og 

yfirráð framleiðslunnar því alltaf á fárra höndum. Hér eru átök tíð á milli stétta. Hér skiptir 

höfuðmáli hver eignastaða, þjóðfélagsleg staða og fjárhagslegt vald einstaklins er því þessi 

staða veitir mismunandi aðgang að gæðum og stofnunum samfélagsins. Hér eru stéttaátök næsta 

vís og helsta vopn verkafólks til að takast á við fjármagnsöflin er að stofna stéttarfélög. 

Stéttarfélögin sjá svo um að gæta hagsmuna verkafólksins, hafa áhrif á gang mála á 

vinnumarkaði og reyna að bæta almenn lífsgæði félagsmanna stéttarfélagsins. Marxíska 

nálgunin gerir ráð fyrir því að öll lagasetning sé sett eftir þörfum fjármagnseigendanna og sé 

því hlutdræg og taki ekki tillit til verkafólks eða stéttarfélaga (Salamon, 2000). 

 Gylfi Dalmann Aðalsteinsson (2008a) greinir frá því að samskipti aðila á íslenska 

vinnumarkaðnum einkennist af margræðishyggju sem felst í því að samningsaðilar séu sammála 

um að þeir takist á og að ágreiningur ríki á milli þeirra. Til þess að koma böndum á þennan 

ágreining eru átökin stofnanabundin og er það gert með því að hafa sérstaka löggjöf sem setur 

ramma utan um kjarasamningsferlið. Þessi sérstaka löggjöf er hin svokallaða vinnulöggjöf eða 

lög nr. 80/1938 um stéttarfélög og vinnudeilur. Lögin ákvarða þær leikreglur um hvernig staðið 

skuli að gerð kjarasamninga og kveða á um þær reglur sem gilda um verkföll á almenna 

markaðnum.  

 Kjarasamningsferlið hér á landi er ýmist dreifstýrt eða miðstýrt. Talað er um dreifstýrða 

kjarasamninga t.d. þegar einstök stéttarfélög gera sína kjarasamninga við viðsemjendur sína án 

þess að vera í samfloti með öðrum stéttarfélögum. Kjarasamningar eru hins vegar miðstýrðir 

þegar heildarsamtök  launþega gera kjarasamninga við heildarsamtök atvinnurekenda eins og 

t.d. Samtök atvinnulífsins (SA) og Félag atvinnurekenda (FA). Það sem ræður mestu um hvort 

stéttarfélögin gera miðstýrða eða dreifstýrða kjarasamninga er hvernig árar í efnahagslífinu. Ef 

illa árar og verkalýðsfélögin þurfa að verja kaupmátt og störf þá fara þau miðstýrðu leiðina en 

dreifstýrða leið ef uppsveifla er í atvinnulífinu (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2008b). 

 

2.5 Kjarasamningar  
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2.5.1 Hvað er kjarasamningur og hverjir eru aðilar að honum? 

Í lögum um stéttarfélög og vinnudeilur nr. 80/1938 er ekki að finna neina skilgreiningu á því 

hvað hugtakið kjarasamningur felur í sér og reyndar kemur hugtakið ekki fyrir í lögunum heldur 

er í þeim talað um vinnusamninga. Þetta orð var óheppilegt þar sem almenn merking þess hér 

á landi var notuð yfir ráðningarsamninga og því ekki nothæft á samninga um kaup og kjör milli 

stéttarfélaga og vinnuveitenda en í áliti vinnulöggjafarnefndar kemur fram að með orðinu 

vinnusamningur sé átt við það sem á ensku nefnist collective agreement eða á sænsku 

kellektivavtal. Hugtakið kjarasamning hefur Lára V. Júlíusdóttir (2005) skilgreint með 

eftirfarandi hætti : 

 

 Kjarasamningur er skriflegur samningur sem gerður er á milli stéttarfélags 

 annars vegar og atvinnurekanda, félags atvinnurekanda eða sambands 

 atvinnurekenda hins vegar um kaup og kjör og nær til allra þeirra launamanna sem 

 vinna á félagssviði stéttarfélagsins. 

 

 Kjarasamningur kveður á um laun, vinnutíma, yfirvinnu, veikindarétt, orlof, 

uppsagnarrétt og fjöldamargt fleira sem snertir kjör fólks. Kjarasamningur er ekki einungis 

bindandi fyrir félagsmenn þess stéttarfélags sem hann gerði. Hann tekur líka til allra þeirra sem 

vinna þau störf sem samningur tekur til á viðkomandi félagssvæði samkvæmt 1. gr. laga um 

starfskjör launafólks og skydutryggingu lífeyrisréttinda nr. 55/1980. Þar er tekið fram að laun 

og önnur starfskjör, sem aðildarsamtök vinnumarkaðarins semja um skuli vera lágmarkskjör 

fyrir alla launamenn í viðkomandi starfsgrein á því svæði sem samningurinn tekur til. Um lakari 

kjör er óheimilt að semja og teljast slíkir samningar ógildir og skiptir þá ekki máli hvort 

viðkomandi launþegi var félagsmaður í stéttarfélagi eða ekki og ekki heldur hvort 

atvinnurekandi sé í samtökum atvinnurekenda eður ei (Lára V. Júlíusdóttir, 1995).  

 Í 5. gr. laga nr. 80/1938 um stéttarfélög og vinnudeilur segir að stéttarfélög séu 

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

sínum ákveðið að láta starfsemi sína taka til slíkra málefna. Í 6. gr. er síðan tiltekið að allir 

samningar milli stéttarfélaga og atvinnurekenda um kaup og kjör verkafólks skuli vera 

skriflegir. Það eru þannig stéttarfélögin sem teljast vera samningsaðilinn fyrir hönd launþega. 

Þetta hefur verið túlkað þannig að það sé alltaf félagið sjálft, sem hafi samningsréttinn. 

Sambönd stéttarfélaga eða deildir innan þeirra fara því ekki með samningsréttinn. Það er hins 

vegar ekkert því til fyrirstöðu að félagið taki ákvörðun um að fela sambandi, landssambandi, 

svæðasambandi eða heildarsamtökum, umboð til samningsgerðar fyrir sína hönd. Slíkt umboð 
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er vanalega gefið þannig að umboðsaðili gerir samning fyrir hönd einstaks félags en með 

fyrirvara um samþykki þess. Samningurinn bindur ekki félagið fyrr en félagið hefur samþykkt 

hann.  Einstakir hópar innan félags geta heldur ekki verið aðilar að kjarasamningi svo gilt sé, 

heldur verður samningur alltaf að vera í nafni félagsins sjálfs. Í deildarskiptum félögum er 

samningur, sem einungis nær til einnar deildar borinn upp á fundi félagsins þar sem einungis 

félagar í viðkomandi deildu eru boðaðir. Slíkt telst eðlilegt þar sem aðrir eiga ekki að vinna 

eftir þeim samningi. Samningurinn skal samt sem áður gerður í nafni félagsins. Í 6. grein er 

einungis talað um atvinnurekendur ótilgreint en í 14. gr., sem fjallar um heimild til 

verkfallsboðunar og verkbannsboðunar segir að félög atvinnurekenda og einstakir 

atvinnurekendur geti boðað til verkbanns. Af þessu má ráða að einstakur atvinnurekandi getur 

verið aðili kjarasamnings en einnig félag atvinnurekenda eða samband atvinnurekenda (ASÍ, 

e.d. b). Yfir 2000 fjölbreytt fyrirtæki eiga aðild að Samtökum atvinnulífsins (SA) og þeim sex 

aðildarsamtökum sem SA samanstendur af. Aðildarsamtök SA eru Samorka – samtök orku- og 

veitufyrirtækja, Samtök ferðaþjónustunnar (SAF), Samtök fjármálafyrirtækja (SFF), Samtök 

fyrirtækja í sjávarútvegi (SFS), Samtök iðnaðarins (SI) og Samtök verslunar og þjónustu (SVÞ). 

Fyrirtækin sem heyra undir SA eru allt frá því að vera sjálfstætt starfandi frumkvöðlar til stærstu 

fyrirtækja landsins og hjá þessum fyrirtækjum starfa um 70% launafólks á almennum 

vinnumarkaði (Samtök atvinnulífsins, e.d. a). Í samþykktum SA er tekið fram að með aðild að 

SA feli aðildarfélög þeirra sem og einstakir meðlimir SA umboð til þess að gera alla 

kjarasamninga fyrir sína hönd, með þeim takmörkunum einum sem felast í samþykktunum. 

Tekið er fram að SA sé félag atvinnurekenda í skilningi vinnulöggjafar og fari með allar 

heimildir sem þau lög áskilja félögum atvinnurekenda. Framkvæmdastjórn SA hefur umsjón 

með gerð allra kjarasamninga fyrir hönd samtakanna og vilji t.d. félög í SA semja sjálf við 

stéttarfélag eða sambönd stéttarfélaga um launa- eða kjaramál er það þeim óheimilt nema til 

komi formleg heimild frá framkvæmdastjórn SA (Samtök atvinnulífsins, e.d. b). 

 

2.5.2 Aðkoma ríkisins að kjarasamningum  

Ríkisvaldið getur komið að samskiptum og kjarasamningum á vinnumarkaði á margvíslegan 

hátt. Ríkið er til að mynda stór vinnuveitandi og kemur sem slíkt beint að gerð kjarasamninga 

auk þess sem ríkið fer með löggjafarvaldið og mótar efnahagsstefnu landsins. Ríkisvaldið tekur 

einnig ákvarðanir um hvernig ýmsum lífsgæðum er útdeilt og þess eru þó nokkur dæmi að ríkið 

hafi þurft að grípa inn í kjarasamningsgerð með ýmsum hætti (Árelía Eydís Guðmundsdóttir, 

2002).   
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 Hér á landi hefur svokallað samráðskerfi verið við lýði um árabil en samráðskerfi hefur 

verið skilgreint með þeim hætti að það sé samráðsvettvangur þar sem ríkisvaldið býðst til þess 

að koma að málum og liðka fyrir kjarasamningsgerð. Ríkið verður þannig þátttakandi í 

kjarasamningsferlinu. Með því að koma með þessum hætti inn í  kjarasamningsferlið tryggir 

ríkið að inn komi þættir sem að leiða til þess að það næst að ljúka kjarasamningsgerð sem ella 

hefði ekki tekist (Crouch, 1982). 

 Gylfi Dalmann Aðalsteinsson (2006) bendir á að kjarasamningsgerð á Íslandi hafi verið 

mjög óþroskuð fram að gerð þjóðarsáttasamninganna árið 1990 því að fyrir gerð þeirra hafi 

vinnudeilur verið mjög tíðar og mikill óstöðugleiki ríkt í efnahagsmálum, samningar verið 

gerðir til skamms tíma og verðlag og laun hækkað á víxl og verðbólga verið mjög há. 

Þjóðarsáttarsamningarnir grundvölluðust hins vegar á miklum samtakamætti aðila 

vinnumarkaðarins sem og ríkisvaldsins þar sem einhugur var um að tryggja efnahagslegan 

stöðugleika, koma böndum á verðbólguna og tryggja stöðugt verðlag. Eftir gerð 

þjóðarsáttarsamninganna árið 1990 voru kjarasamningar loks gerðir til lengri tíma en áður eða 

til allt að fjögurra ára. Árelía Eydís Guðmundsdóttir (2002) bendir á að það sé aðallega þrennt 

sem varð til þess að hægt var að koma þjóðarsáttarsamningunum á árið 1990. Í fyrsta lagi þurftu 

samningsaðilar að vinna saman á öðrum vettvangi en þeir höfðu áður gert. Samningsaðilar hafi 

t.d. þurft að fara gaumgæfilega yfir væntanlega inngöngu Íslands í Evrópska efnahagssvæðið. 

Með aukinni samvinnu hafi samningsaðilarnir kynnst betur en áður og við það hafi skapast 

meira traust á milli manna. Í öðru lagi hafi erfiðleikarnir og niðursveiflan í efnahagslífinu ýtt 

við hagsmunasamtökum og breytt því hvernig forsvarsmenn þeirra hugsuðu og í þriðja lagi hafi 

nýjir aðilar sest að samningaborðinu. Foringjar fyrri tíma hafi komið frá grasrótinni og unnið 

samhliða félögum sínum. Nýju foringjarnir væru sérfræðingar sem hefðu sameiginlegan 

skilning og svipaðan bakgrunn. Árelía heldur því fram að breyttar aðstæður eftir 

þjóðarsáttarsamninganna hafi skapað aðstæður fyrir stöðugleika sem leiddi til árangurs í 

baráttunni við verðbólguna. Í kjölfar alls þessa var hægt að ráðast í langtímastefnumótun í fyrsta 

skipti hér á landi. 

 Gylfi Dalmann Aðalsteinsson (2000) heldur því fram að ástæða þess að samráð ríkisins 

við aðila vinnumarkaðarins við gerð kjarasamninga hafi aukist sé sú að ríkið vill leggja sitt af 

mörkum til þess að ná fram lykilatriðum þjóðmálastefnunnar, draga úr hagsveiflum og halda 

uppi atvinnustiginu. Gylfi bendir jafnframt á að hluti skýringarinnar felist í styrkleika 

verkalýðshreyfingarinnar, jafnt faglegum og pólitískum, og viðurkenningu á nauðsyn þess að 

hafa svo sterkt afl sem verkalýðshreyfingin er með í ráðum þegar efnahagsstefna landsins er 

mörkuð. 
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2.6 Vinnulag við gerð kjarasamninga 

 

2.6.1 Viðræðuáætlun - krafa um formlegt vinnulag við gerða kjarasamninga 

Vinnuhópur félagsmálaráðherra sem vann að endurskoðun laga 80/1938 árið 1996 taldi rétt að 

gera það að formlegu skilyrði fyrir lögmæti ákvörðunar um boðun verkfalls og verkbanns að 

viðræður hefðu farið fram á milli samningsaðila, kröfur lagðar fram og milligöngu sáttasemjara 

hefði verið leitað, allt áður en ákvörðun er tekin um vinnustöðvun. Þetta formskilyrði þyrfti að 

gera í ljósi þeirra víðtæku afleiðinga sem boðun vinnustöðvunar gæti haft á hagsmuni fjölda 

aðila. Nefndin taldi að ríka kröfu ætti að gera í þessum efnum og að fyrst þegar ljóst væri að 

viðræður með friðsamlegum hætti leiddu ekki til þess að samningar næðust mætti boða til 

vinnustöðvunar. Líta yrði í þessum efnum til þess að afleiðingar vinnustöðvana hafi oft mikil 

áhrif á fjölda einstaklinga og fyrirtækja sem ýmist ættu beina aðild að deilunni eða yrðu fyrir 

áföllum vegna deilna sem þeir hafa engin áhrif á. Þannig gætu þolendur vinnustöðvana oft orðið 

fyrir meira tjóni en þeir sem að henni stæðu beint (Þskj. 739, 120 . löggjafarþing 1995 - 1996).  

 Þessi breyting, að taka upp formlega viðræðuáætlun, sem lögfest var árið 1996, miðaði 

að því að bæta samningatækni. Hugmyndin með því að taka upp viðræðuáætlun var að koma 

viðræðum á milli samningsaðila af stað fyrr þannig að mögulegur samningsflötur gæti náðst í 

tíma án þess að samningaviðræður færu í hnút. Aðilar áttu að gera áætlun um skipulag og 

fyrirkomulag viðræðna um endurnýjun kjarasamnings (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2008a).  

Reglur um viðræðuáætlun koma fram í 23. gr. laga nr. 80/1938 og þar segir að atvinnurekendur 

eða samtök þeirra og stéttarfélög skuli gera áætlun um skipulag viðræðna um endurnýjun 

kjarasamnings og að um leið og viðræðuáætlun hafi verið undirrituð af báðum samningsaðilum 

skuli hún send til ríkissáttasemjara. Viðræðuáætlunina skal gera í síðasta lagi tíu vikum áður en 

gildandi kjarasamningur rennur út. Hafi samningsaðilar ekki gert viðræðuáætlun innan settra 

tímamarka ber ríkissáttasemjara að gefa út viðræðuáætlun fyrir þá í síðasta lagi 8 vikum áður 

en gildandi kjarasamningur er laus og þegar svo háttar til tekur sáttasemjari mið af öðrum 

viðræðuáætlunum sem þegar hafa verið gerðar (Lög um stéttarfélög og vinnudeilur nr. 

80/1938). Í athugasemdum við lagafrumvarpið árið 1996 (Þskj. 739, 120 . löggjafarþing 1995 

- 1996) kemur fram að hugmyndin að upptöku viðræðuáætlunar komi frá Danmörku en þar í 

landi er slíkt fyrirkomulag viðhaft skv. samningum á milli aðila vinnumarkaðarins. Í slíkri 

viðræðuáætlun er tilkynnt hver fari með samningsumboð fyrir hönd viðkomandi aðila í 
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kjarasamningsviðræðunum. Í athugasemdunum er tiltekið að þó að gerð viðræðuátælunar sé 

formleg skylda aðila þá raski það á engan hátt frelsi aðila á vinnumarkaði til þess að ráða sínum 

málum sjálfir í lengstu lög án afskipta ríkisvaldsins. Hér eftir sem hingað til standi aðilum til 

boða að leita milligöngu ríkissáttasemjara þegar ekki um semst en ríkissáttasemjari tekur þó 

aðeins við stjórn samningaviðræðna að ósk aðila eða ef í óefni er komið. Með reglum um 

viðræðuáætlun er ekki hróflað við  frelsi aðila til þess að beita vinnustöðvun. Vinnustöðvun er 

úrræði sem hægt er að beita að uppfylltum formreglum að loknum viðræðum um þær kröfur 

sem lagðar hafa verið fram og að því tilskyldu að friðarskyldu sé lokið en það er sérstaklega 

tekið á því í reglum um miðlunartillögu sáttasemjara að slíka tillögu megi einungis gera hafi 

samningar verið lausir um tíma þannig að samningsaðilum hafi gefist kostur á að þrýsta á um 

sínar kröfur. Í athugasemdunum er jafnframt tekið fram að viðræðuáætlun sé til þess fallin að 

flýta fyrir að samningsstaðan skýrist þannig að aðilar geti metið hvort rétt sé að ganga að kröfum 

gagnaðila og stuðla þannig að friðsamlegri lausn vinnudeilu eða hvort betra sé að láta reyna á 

hagsmunaágreining með vinnustöðvun. Jafnframt er byggt á því sjónarmiði að farsælast sé að 

stuðla að því að  formlegar viðræður hefjist fyrr og ljúki einnig fyrr en tíðkast hafi hingað til.  

 

2.6.2 Miðlunartillaga ríkissáttasemjara 

Beri samningsumleitanir ríkissáttasemjara ekki árangur er honum heimilt að leggja fram 

miðlunartillögu til þess að leysa vinnudeilu að undangengnum viðræðum deiluaðila. 

Miðlunartillöguna skal leggja fyrir félög eða félagasambönd launafólks og atvinnurekenda en 

ekki samninganefndir, til samþykkis eða synjunar allra atkvæðisbærra félagsmanna. Slíka 

miðlunartillögu má sáttasemjari bera fram svo oft sem honum þykir þurfa (Ríkissáttasemjari, 

e.d.).  

 Miðlunartillaga ríkissáttasemjara er mikilvægt tæki til þess að ná sáttum á milli deilenda 

í kjaradeilu. Vinnulöggjöfin  setur nokkur skilyrði fyrir því að ríkissáttasemjara sé heimilt að 

leggja fram miðlunartillögu. Í fyrsta lagi er nauðsynlegt að viðræður hafi þegar átt sér stað á 

milli aðila um framlagðar kröfur. Í öðru lagi að sá tími sem aðilar settu sér til viðræðna í 

viðræðuáætlun án sáttasemjara sé liðinn og samningar ekki tekist. Í þriðja lagi þá hafi 

sáttasemjari reynt að ná sáttum með aðilum en það hafi ekki borið árangur og að hann telji að 

ekki séu horfur á samkomulagi. Í fjórða lagi þurfa samningar aðila að hafa verið lausir um 

nokkurn tíma og aðilum þannig gefist kostur á að þrýsta á um kröfur sínar. Í fimmta lagi er 

nauðsynlegt að sáttasemjari hafi kynnt deiluaðilum beint eða opinberlega hugmynd sína að 

miðlunartillögu til lausnar deilunni. Miðlunartillaga telst felld í atkvæðagreiðslu ef meira en 
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helmingur greiddra atkvæða er á móti henni og ef mótatkvæðin eru fleiri en fjórðungur atkvæða. 

Dæmi eru um að sáttasemjari hafi notast við miðlunartillögu til lausnar vinnudeilu. Það gerði 

hann t.d. í kjaradeilu Ljósmæðrafélags Íslands og fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs þann 16. 

september árið 2008 en þá höfðu ljósmæður átt í kjaradeilu um tíma og efnt til verkfalla (Gylfi 

Dalmann Aðalsteinsson, 2008a). 

 

2.6.3 Hlutverk ríkissáttasemjara 

Lög um sáttastörf á vinnumarkaði á Norðurlöndum eiga sér sögu allt til byrjunar 20. aldarinnar 

og markmiðið hefur alla tíð verið það sama og ekkert breyst, þ.e. að stuðla að vinnufriði, koma 

í veg fyrir vinnudeilur eða stuðla að lausn þeirra. Embætti ríkissáttasemjara á Norðulöndunum 

eru sjálfstæð og lúta ekki boðvaldi stjórnvalda og alger grunnforsenda er að ríkissáttasemjari 

njóti fulls trausts stjórnvalda og aðila vinnumarkaðarins. Með því að vísa deilu til 

ríkissáttasemjara eru aðilar að búa til farveg sem leiðir til átaka. Á öllum Norðurlöndunum er 

það grunnforsenda fyrir lögmæti vinnudeilu að árangurslaus sáttaumleitun hafi fyrst átt sér stað 

hjá ríkissáttasemjara (Vinnuhópur aðila vinnumarkaðarins, 2013). 

 Steinar Holden (2016) bendir á að á öllum hinum Norðurlöndunum hafi ríkissáttasemjari 

vald til þess að fresta upphafi aðgerða á vinnumarkaði. Þannig gildi sú regla í Noregi að þar 

getur ríkissáttasemjari frestað verkfalli á almennum vinnumarkaði í 14 daga og 21 dag á 

opinberum vinnumarkaði. Í Svíþjóð er hægt að fresta verkfalli í 14 daga og í Finnlandi er hægt 

að fresta verkfalli um 7 daga á almenna markaðnum og 7 daga til viðbótar hjá opinberum 

starfsmönnum. Í Danmörku má fresta verkföllum í tvígang um 14 daga í hvort skipti en skilyrði 

er þó að fyrir seinni 14 dagana er frestun einungis heimil að því skilyrði uppfylltu að deilan hafi 

víðtækar samfélagslegar afleiðingar. Í Svíþjóð og Finnlandi getur sáttasemjari breytt lengd 

frestunarinnar til að koma í veg fyrir að aðilar vinnudeilu reyni að fresta samningaviðræðum á 

meðan á frestuninni stendur. Á Íslandi hefur ríkissaksóknari engar heimildir til þess að fresta 

vinnustöðvun. 

 

2.7 Verkföll 

 

2.7.1 Verkfallsrétturinn 

Hinn helgasti réttur launþega og þeirra beittasta vopn er réttur þeirra til þess að fara í verkfall. 

Með því að hóta viðsemjanda verkfalli er settur þrýstingur á hann að verða við kröfu launþega 
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eða eiga á hættu að störf verði lögð niður (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2005). Á Íslandi var 

verkfallsrétturinn lögfestur á almennum vinnumarkaði árið 1938 með setningu laga nr. 80/1938 

um stéttarfélög og vinnudeilur. Árið 1976 fengu ríkisstarfsmenn verkfallsrétt sem náði til 

aðalkjarasamninga og árið 1986 var síðan opinberum stéttarfélögum veittur verkfallsréttur með 

setningu laga nr. 94/1986 um kjarasamninga opinberra starfsmanna. 

 

2.7.2 Verkfallsréttur á almennum vinnumarkaði 

Í öðrum kafla laga nr. 80/1938 er að finna reglur um verkföll og verkbönn. Samkvæmt 14. gr.  

laganna er félögum atvinnurekenda og einstökum atvinnurekendum heimilt að fara í verkföll 

og verkbönn í þeim tilgangi að fá kröfum sínum framgengt í vinnudeilum og til verndar 

réttindum sínum samkvæmt lögunum en þó með þeim skilyrðum og takmörkunum sem sett eru 

í lögum. Í greininni er tæmandi talning á þeim aðilum sem njóta þessa réttar en þeir eru 

stéttarfélög, félög atvinnurekenda og að síðustu einstakir atvinnurekendur (Lára V. Júlíusdóttir, 

1995). Í upphafi stéttabaráttunnar gekk hugmyndafræðin út á að knýja atvinnurekendur, þ.e. 

eigendur atvinnutækjanna til þess að ganga til samninga með hótun um að ella yrði öll 

atvinnustarfsemi stöðvuð og þar með yrðu eigendur atvinnutækjanna fyrir beinu tjóni. 

Verkfallið bitnaði þannig fyrst og fremst á þeim aðilum sem áttu atvinnutækin og síðan óbeint 

á þriðja aðila. Með þessu varð til hvati fyrir atvinnurekendur að ganga til samninga. Sem 

mótspil gegn þessu gátu atvinnurekendur notast við verkbann sem þeir beittu á ákveðna hópa 

sem ekki voru í verkfalli. Þannig gátu þeir takmarkað tjón sitt (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 

2005). 

 

2.7.3 Verkfallsréttur á opinberum vinnumarkaði 

Mismunandi reglur gilda um almennan vinnumarkað og þann opinbera þegar kemur að 

skipulagi og verkfallsrétti stéttarfélaga (Lára V. Júlíusdóttir, 1995). Um skipulag og heimildir 

opinberra starfsmanna gilda lög nr. 94/1986 um kjarasamninga opinberra starfsmanna. Verkföll 

opinberra starfsmanna voru lengi vel fram eftir 20. öldinni bönnuð (Þskj. 739, 120 . 

löggjafarþing 1995 - 1996). Árið 1976 fékk BSRB verkfallsheimild skv. ákvæði 18. gr. laga nr. 

29/1976 en verkfallsheimildin var bundin við gerð aðalkjarasamnings og var tekið fram að 

verkfallsrétturinn væri einungis fyrir heildarsamtökin en tæki ekki til einstakra félaga. Síðar var 

rétturinn færður til einstakra stéttarfélaga opinberra starfsmanna. Ólíkt því sem gildir á almenna 

vinnumarkaðnum þá hefur verkbannsrétturinn ekki verið tekinn inn í löggjöf um opinbera 

starfsmenn. Í greinargerð með lögum nr. 29/1976 var sérstaklega tekið fram að ekki væri gert 
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ráð fyrir verkbannsrétti fjármálaráðherra vegna þess að verkfallsrétturinn væri einungis í 

höndum heildarsamtaka BSRB en ekki stakra félaga og auk þess væru önnur heildarsamtök 

opinberra starfsmanna ekki með verkfallsrétt. Við setningu laga nr. 94/1986 var 

verkbannsrétturinn ekki tekinn inn í lögin og einungis vísað til fyrra ákvæðis um sama efni í 

lögum 29/1976. Það er því ekki hægt að halda öðru fram en að það hafi verið metið svo að ekki 

væri þörf á verkbannsrétti þó svo að einstök stéttarfélög hafi með nýju lögunum fengið 

verkfallsrétt (Friðrik Friðriksson og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2010). Í 14. gr. laga nr. 

94/1986 er opinberum stéttarfélögum veitt heimild til að beita verkfalli en til mótvægis við 

þessa heimild eru í gildi lög nr. 33/1915 um verkfall opinberra starfsmanna og skv. 1. gr. þeirra 

laga skal opinber starfsmaður sæta sektum eða fangelsi allt að tveimur árum ef hann tekur þátt 

í verkfalli. Síðan er í 2. ml. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 94/1986 kveðið á um að ákvæði laga nr. 

33/1915 nái ekki til þeirra sem heimilt er að efna til verkfalla samkvæmt lögum nr. 94/1986 og 

því er með þessum hætti verið að undanskilja viss störf og starfsmenn frá heimild til verkfalls 

skv. 19. gr.  laga nr. 94/1986 og því gilda lög nr. 33/1915 um þau (Friðrik Friðriksson og Gylfi 

Dalmann Aðalsteinsson, 2010). 

 

2.7.4 Hvað er vinnustöðvun? 

Rétturinn til verkfalls og verkbanns nýtur verndar skv. 1. mgr. 74. gr. stjórnarskrárinnar en sú 

vernd er háð skilyrðum. Einungis má takmarka réttindin með lögum eða samskonar skilyrðum 

og fram koma í 2. mgr. 11. gr. mannréttindasáttmála Evrópu (Friðrik Friðriksson og Gylfi 

Dalmann Aðalsteinsson, 2010). Gylfi Dalmann Aðalsteinsson (2006) bendir á að réttindin séu 

háð ákveðnum takmörkunum til þess að eitt meginmarkmið laga um stéttarfélög og 

vinnudeildur nr. 80/1938 náist en það er að tryggja að sem minnst tjón hljótist af vinnudeilum 

fyrir atvinnulífið í landinu og þjóðarbúið í heild sinni. Gylfi bendir á að lögunum um stéttarfélög 

og vinnudeilur hafi verið breytt nokkrum sinnum en að grundvallarbreytingar hafi átt sér stað á 

þeim í tvígang. Fyrst árið 1978 þegar lögum um sáttastörf í vinnudeildum var breytt og þau 

felld inn í lögin um stéttarfélög og vinnudeilur. Síðari breytingin átti sér stað árið 1996 með 

lögum nr. 75/1996 þar sem reglum sem sneru að samþykkt kjarasamninga og boðun verkfalla 

var breytt og jafnframt samþykkt ákvæði um frestun vinnustöðvana og tekin upp í lögin ítarleg 

skilgreining á því hvað hugtakið vinnustöðvun fæli í sér. Sú grein er 19. gr. laganna og hljóðar 

svo : 
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 Vinnustöðvanir í skilningi laga þessara eru 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. 

 

 Til þess að um verkfall sé að ræða samkvæmt 19. gr. laganna þurfa tvö skilyrði að vera 

uppfyllt. Um þessi skilyrði og lagabreytinguna er fjallað í greinargerð með lögunum sem sett 

voru 1996 (Þskj. 739, 120 . löggjafarþing 1995 - 1996). Þar segir að fyrra skilyrðið snúi að því 

að starfsmenn þurfi að hafa lagt niður venjubundna vinnu sína, hvort heldur er alveg eða að 

hluta. Fjöldauppsagnir og aðrar sambærilegar aðgerðir, hvort heldur sem er af hendi 

vinnuveitanda eða launamanna, eru nefndar sem dæmi um vinnustöðvun eða verkbann 

vinnuveitanda. Aðgerðir eins og verkföll, verkbönn, yfirvinnubönn, hægagangur, 

ráðningarbönn og fjöldauppsagnir teljast þannig til vinnustöðvunar í skilningi laganna séu þær 

gerðar í sameiginlegum tilgangi. Ekki er lengur skilyrði að starfsmaður eigi aðild að 

stéttarfélagi. Lögin kveða með öðrum orðum á um það að þátttaka stéttarfélags verði ekki lengur 

hugtaksskilyrði. Eðlilegt sé að líta svo á að ef vinnustöðvanir séu gerðar í sameiginlegum 

tilgangi í viðleitni til þess að knýja á um kaup og kjör þá beri að líta á það sem vinnustöðvun í 

skilningi laganna hvort sem stéttarfélag á aðild að þeim eða ekki. Nefnt er sem dæmi að í 

dönskum rétti teljist það verkfall þegar hópur launamanna leggur sameiginlega niður störf til 

að ná sameiginlegu markmiði. Lögin taka þannig til aðgerða sem jafna má til vinnustöðvunar 

burtséð frá því hver á aðild að þeim. Friðrik Friðriksson og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson (2010) 

benda á að þó að algengast sé að í verkfalli felist að allir sem vinna þau störf sem 

kjarasamningur tekur til leggi niður störf þá séu fjölmörg dæmi um tilvik sem flokkist undir 

verkföll eins og t.d. að verkföll taki einungis til  ákveðinna þátta starfsins eða einungis til 

ákveðins vinnustaðar. Verkfall geti einnig lýst sér í því að launþegar hverfi úr vinnu í áföngum, 

dragi úr afköstum eða neiti að vinna ákveðin störf. Friðrik og Gylfi nefna einnig að færst hafi í 

vöxt að  boðað sé til verkfalla í áföngum til að áhrifin af verkfallinu stigmagnist. Sem dæmi um 

framangreind verkföll nefna þeir verkfallsaðgerðir flugumferðarstjóra, ljósmæðra og 

slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna. 

 Í ársskýrslu ríkissáttasemjara fyrir árið 2014 bendir ríkissáttasemjari á nauðsyn þess að 

taka góða umræðu um og jafnvel að breyta þurfi ýmsum reglum sem lögfestar eru í lögum 

80/1938. Meðal þess séu reglur um heimildir launþega og vinnuveitenda til að ákveða verkföll 

eða verkbönn til að knýja á um kröfur sínar. Sáttasemjari bendir á að eftir því sem tíminn líður 

þá breytist hvernig þessum grundvallarrétti sé beitt. Nú sé ekki lengur um víðtæk verkföll að 
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ræða heldur sé iðulega efnt til tíma- og staðbundinna aðgerða með víðtækum áhrifum þar sem 

fámennir hópar hafa veruleg áhrif á þriðja aðila án umtalsverðs tilkostnaðar fyrir hlutaðeigandi 

stéttarfélag og einstakling. Orðrétt segir ríkissáttasemjari: „Hér hallast ekki á meðal almenna 

og opinbera vinnumarkaðarins. Varla var það ætlan löggjafans eða aðila vinnumarkaðarins að 

hægt yrði að stöðva mikilvæga starfsemi í landinu með þessum hætti“. (Ríkissáttasemjari, 

2014). 

 

2.7.5 Verkfallsheimild, boðun verkfalls og frestun verkfalls   

Allt fram að gerð þjóðarsáttarsamninganna árið 1990 má segja að samskipti á milli aðila á 

vinnumarkaði hafi verið nokkuð óþroskuð. Þá var mikið um verkföll og kjarasamningar gerðir 

til stutts tíma í senn (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2006). Fyrir lagabreytingarnar á lögum 

80/1938 árið 1996 tíðkaðist að stéttarfélög urðu sér úti um verkfallsheimild á fámennum 

félagsfundum, verkfallsboðunin vofði yfir, samningsaðilar voru lítið í samskiptum og töluðu 

lítið saman, aðalsamninganefndir voru mjög stórar og samningsáætlanir og öll tækni til 

samningsgerðar ófullkomnar. Síðan þegar verkfall skall að lokum á var erfitt að snúa við 

blaðinu. Við gerð þjóðarsáttarsamninganna breyttist þetta og voru þeir byggðir á gagnkvæmu 

trausti á milli forystumanna aðila vinnumarkaðarins. Samningar voru nú gerðir til lengri tíma 

eða allt að 48 mánaða. Nú hófst nýtt skeið í samskiptum aðila á vinnumarkaðnum sem 

einkenndist af trausti og samráði samningsaðila þar sem hin sameiginlegu markmið voru skýr, 

að setja hagsmuni launþega, vinnuveitenda og alls þjóðfélagsins í forgang (Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson, 2008a). 

 Með lögum 75/1996 voru gerðar breytingar á ákvæðum 15. gr. laga nr. 80/1938 og tóku 

þær m.a. til þess hvenær verkföll eru leyfileg og einnig með hvaða hætti skuli taka ákvörðun 

um að fara í verkfall. Nú þurfti ákvörðun um vinnustöðvun að hafa verið tekin við almenna 

atkvæðagreiðslu með þátttöku a.m.k. 20% atkvæðisbærra félagsmanna og að tillagan hafi notið 

stuðnings meirihluta greiddra atkvæða eða að halda almenna póstkosningu og gilti þá 

niðurstaða hennar án tillits til þátttöku (Lára V. Júlíusdóttir, 1995). Í aðdraganda þessara 

lagabreytinga vildu vinnuveitendur ganga mun lengra en frumvarpshöfundar og lögðu til að 

stuðningur við verkfallsboðun væri fullkominn og til að fá slíku framgengt ætti að gera kröfu 

til þess að fullur helmingur þeirra sem taka ættu þátt í verkfalli styddi það í leynilegri 

atkvæðagreiðslu (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2008a).  Í tillögu um vinnustöðvun þarf að 

koma skýrt fram til hverra henni er einkum ætlað að taka og hvenær henni er ætlað að koma til 

framkvæmda. Þá er það einnig skilyrði þess að um lögmæta ákvörðun um boðun 
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vinnustöðvunar sé að ræða að samningaviðræður eða viðræðutilraunir um þær kröfur sem 

lagðar hafa verið fram hafi reynst vera árangurslausar þrátt fyrir að sáttasemjari hafi haft 

milligöngu. Öll þau skilyrði fyrir vinnustöðvun sem fram koma í 15. gr. laga nr. 80/1938 eru 

tæmandi talin og hefur Félagsdómur oft dæmt vinnustöðvanir ólögmætar þegar svo háttar til að 

skilyrði greinarinnar hafa ekki verið uppfyllt (Lára V. Júlíusdóttir, 1995). 

 Boðun verkfalla á opinbera vinnumarkaðnum fer eftir ákvæðum laga nr. 94/1986 og er 

hún einungis lögmæt ef ákvörðun um það hefur verið tekin í almennri leynilegri 

allsherjaratkvæðagreiðslu í hverju einstöku stéttarfélagi sem er samningsaðili. Til þess að 

boðunin teljist löglega samþykkt þarf a.m.k. helmingur þeirra félagsmanna, sem hjá þeim starfa 

sem verkfallið beinist gegn að hafa greitt atkvæði í atkvæðagreiðslunni og meirihlutinn að hafa 

samþykkt boðunina. Lögin gera einnig þá kröfu að ákvörðun um vinnustöðvun verði að tilkynna 

til ríkissáttasemjara og þeim sem hún beinist gegn með skemmst 15 sólarhringa fyrirvara áður 

en vinnustöðvun á að hefjast en þessi frestur er einungis 7 sólarhringar á almenna 

vinnumarkaðnum (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2015). 

 Helsta markmið vinnulöggjafarinnar er að tryggja vinnufrið og leggja til reglur sem taka 

á þeim árekstrum sem aðilar vinnumarkaðarins kunna að lenda í og leiða til þess að hægt sé að 

sætta mál á viðunandi hátt fyrir alla aðila og takmarka það tjón sem atvinnulífið yrði ella fyrir 

(Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2008a). Þegar verkföll eru komin í gang er óhjákvæmilegt að 

einhverjir verði fyrir tjóni og því getur það verið lykilatriði til þess að takmarka tjón að aðili 

sem boðað hefur til verkfalls geti tekið ákvörðun um að fresta því. Á almenna vinnumarkaðnum 

má skv. ákvæðum laga nr. 80/1938 fresta boðaðri vinnustöðvun, einu sinni eða oftar, um allt að 

28 sólarhringa samtals án samþykkis gagnaðila enda sé slík frestun tilkynnt honum með minnst 

þriggja sólarhringa fyrirvara. Þó er jafnan heimilt að fresta boðaðri vinnustöðvun og yfirvofandi 

með samþykki beggja aðila. Margsinnis hefur reynt á þessa heimild á almenna 

vinnumarkaðnum og þannig boðuðum verkföllum ýmist verið frestað eða þeim aflýst (Lára V. 

Júlíusdóttir, 1995). Slíka frestunarheimild er ekki að finna í lögun nr. 94/1986 um 

kjarasamninga opinberra starfsmanna. Þannig býður löggjöfin um opinbera starfsmenn ekki upp 

á að opinberir starfsmenn geti frestað verkfalli sem hefur verið boðað eða stendur yfir. Þegar 

fresturnarheimildin í 15. gr. laga nr. 80/1938 var lögfest árið 1996 var tekið fram í greinargerð 

með ákvæðinu að slík frestunarheimild væri ekki fyrir að fara hjá opinberum starfsmönnum og 

væri það bagalegt. Þegar verkfall hefur verið boðað eða hafið á opinbera vinnumarkaðnum má 

segja að það eina í stöðunni sé að klára deiluna. Lára V. Júlíusdóttir, Ragnar Árnason og Ómar 

H. Kristmundsson (2005) hafa bent á að eðlilegt sé að skoða þann möguleika að taka inn í lög 

94/1986 ámóta ákvæði og er í lögum 80/1938 um heimild til að fresta boðaðri vinnustöðvun, 
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einu sinni eða oftar, um allt að 28 sólarhringa  samtals án samþykkis gagnaðila. Þau benda máli 

sínu til stuðnings á að reynslan á almenna markaðnum af ákvæðinu sé afar góð og oft hafi reynt 

á það. Þau halda því fram að ákvæðið sé þýðingarmikið, sérstaklega þegar deiluaðilar telja sig 

geta náð samningum innan fárra daga. Ríkissáttasemjari hefur heldur engar heimildir í þessa átt 

og er ekki heimilt að fresta boðuðum eða byrjuðum verkföllum. Í Danmörku er ríkissáttasemjari 

hins vegar með fresturheimild á vinnustöðvunum og getur frestað verkfalli í allt að fimm vikur 

(Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2015). 

 

 

2.7.6 Verkfallskenningar 

Á síðastliðnum áratugum hafa verið settar fram ýmsar kenningar um verkföll og er tilgangurinn 

með þeim m.a. sá að koma fram með skýringar á mismunandi ástæðum þess að farið er í verkföll 

(Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2006).  Hicks (1966)  kom fram með þá kenningu að verkföll 

séu bein afleiðing af misheppnuðu samningsferli þar sem samningsmarkmið hafi ekki verið 

nógu skýr og misræmis gæti í væntingum milli verkalýðsleiðtoga og almennra launþega. Hicks 

heldur því fram að hygginn samningamaður kappkosti að gera allt sem hann getur til þess að 

forðast verkföll þar sem hann geri sér grein fyrir þeim kostnaði sem hlýst af verkföllum. 

Skynsamlegasta útkoman sé þannig að kjarasamningsviðræður leiði til samkomulags sem báðir 

samningsaðilar geti vel við unað og að ekki komi til verkfalls. Þessi kenning sem Hicks setti 

fram hefur verið kölluð „slysalíkanið“.   

 Kenning um stofnanabindingu átaka (Bean, 1994; Clegg, 1976) felur í sér að með því 

að setja aðilum sérstakan lagaramma sem tekur til kjarasamningsferlisins þá leiði slíkt til minni 

líkna á verkfalli. Þessi kenning rímar mjög vel við það sem raunverulega hefur átt sér stað í 

nokkrum ríkjum sem hafa vel þróaða vinnumarkaði eins og t.d. í Danmörku og Svíþjóð (Gylfi 

Dalmann Aðalsteinsson, 2006). Lönd eins og Danmörk, Svíþjóð og Noregur hafa verið tekin 

sem dæmi um vinnumarkaði þar sem þróuð hafa verið kerfi þar sem áhersla er lögð á góð og 

vönduð samskipti aðila vinnumarkaðarins og friður ríkir á vinnumarkaði. Þessir vinnumarkaðir 

einkennast af miðstýrðri verkalýðshreyfingu, yfirgripsmiklu og formlegu ferli við 

kjarasamningsgerð, skýran lagaramma um heimildir til verkfalls og árangursríkrar 

sáttaumleitunar (Ferner & Hyman, 1998). Clegg (1976) bendir á að fyrirkomulag 

kjarasamningsviðræðna skipti miklu máli og að verkfallstíðni tengist því mjög mikið auk þess 

sem ríkjandi stofnanagerð skipti einnig miklu máli varðandi tíðni verkfalla.  
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 Bean (1994) bendir á að samkvæmt rannsókn sem Ross og Hartmann gerðu í 15 löndum 

og notuðust við kenningna um stofnanabindingu átaka og könnuðu hvað það væri sem stuðlaði 

að verkfalli þá hafi niðurstaðan verið sú að í löndum þar sem verkalýðshreyfingin var staðföst 

og sameinuð og viðurkennd af viðsemjanda sínum og til staðar hafi verið þróað og miðstýrt 

kjarasamningsferli er lítið um verkföll. Það virðist því skipta höfuðmáli til þess að minnka líkur 

á verkföllum að kjarasamningar séu miðstýrðir og að verkamenn annars vegar og 

atvinnurekendur hins vegar bindist samtökum þannig að aðilar hafi raunverulegt taumhald á 

sínum félagsmönnum. 

 Enda þótt kenningin um stofnanabindingu átaka sé mikils verð þá er hún ekki talin 

allsráðandi um mismunandi verkfallstíðni milli landa. Korpi (1980) bendir á að lág 

verkfallstíðni sé ekki eingöngu stofnanabindingu að þakka. Korpi heldur því fram að ástæður 

verkfalla þurfi að leita utan hinna hefðbundnu stofnana vinnumarkaðarins og sé t.d. að finna í 

stjórnmálaumhverfinu og breytingum á stjórnmálum. Korpi vill meina að ef ríkjandi 

stjórmálaflokkar séu nátengdir verkalýðshreyfingunni þá skipti slíkt miklu máli og leiði til 

friðar á vinnumarkaði. Einar og sér geta verkfallskenningar ekki skýrt mismunandi 

verkfallstíðni á milli landa því sérhvert land hefur sín sérkenni á vinnumarkaðnum (Gylfi 

Dalmann Aðalsteinsson, 2006).  

 

2.7.7 Tíð verkföll opinberra starfsmanna 

Gylfi Dalmann Aðalsteinsson (2015) rekur verkföll opinberra starfsmanna (ríkis og 

sveitarfélaga) og rannsakar þau frá árinu 1977 til ársins 2014 í grein sem hann birtir árið 2015 

og ber heitið „Verkföll opinberra starfsmanna á Íslandi“ og kemst að þeirri niðurstöðu að 

opinberir starfsmenn á þessu tímabili hafi staðið á bak við 47,7% af öllum töpuðum 

vinnudögum sökum verkfalla á þessu tímabili þrátt fyrir að vera aðeins rétt rúmlega fimmtungur 

heildarfjölda á vinnumarkaði. Gylfir bendir á að opinberir starfsmenn hafi fengið 

verkfallsréttinn í hendurnar með lögum árið 1976. Á 33 ára tímabili frá 1977 til 2009 voru 

einungis átta ár án verkfalla.   

 Þó svo að opinberir starfsmenn hafi ekki fengið verkfallsrétt fyrr en árið 1976 þá hafa 

þeir notað aðrar aðferðir til þess að reyna að fá sínu framgengt í kjarabaráttu sinni. Fram til 

ársins 2000 höfðu opinberir starfsmenn verið duglegir að beita hópuppsögnum í baráttu sinni 

til betri kjara og benti Ari Skúlason, þáverandi framkvæmdastjóri ASÍ, árið 1999 á að með því 

að beita hópuppsögnum sem þrýstitæki í kjarabaráttu væri ekki einungis verið að brjóta 

friðarskyldu heldur væri einnig verið að leika sér að einu af fjöreggjum launafólks eða 
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ráðningarverndinni (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2006). Með setningu laga nr. 67/2000 var 

tekið á slíkum aðgerðum og þau felld undir skilgreiningu á aðgerðum sem féllu undir 

vinnustöðvun skv. lögum nr. 94/1986. Þrátt fyrir lagabreytinguna hafa opinberir starfsmenn 

haldið uppteknum hætti og aukið þrýsting á viðsemjanda sinn með uppsögnum. Haustið 2016 

stóðu grunnskólakennarar í kjaradeilu og sögðu þá yfir 60 kennarar í Reykjavík og 

Reykjanesbæ upp störfum (Morgunblaðið, 2016). Grunnskólakennarar skrifuðu undir nýjan 

kjarasamning 29. nóvember 2016 og í kjölfarið drógu nær allir þeir kennarar sem sagt höfðu 

upp störfum uppsagnir sínar til baka. Þar af voru um 40 kennarar í 6 skólum í Reykjanesbæ og 

allir þeir 12 kennarar sem höfðu skilað inn uppsagnarbréfi í Norðlingaskóla í Reykjavík drógu 

uppsagnir sínar til baka (Morgunblaðið, 2017). 

 Þeir hópar opinberra starfsmanna sem einkum hafa látið að sér kveða með verkföllum 

starfa í menntunar- og umönnunargeiranum. Um er að ræða kennara, hjúkrunarfræðinga, 

sjúkraþjálfara, leikskólakennara, sjúkraliða og ófaglærða starfsmenn en st ærstur hluti þessara 

starfsmanna eru konur. Árið 2005 voru 76% félagsmanna Kennarasambands Íslands konur, 

70% félagsmanna BSRB og 75% félagsmanna BHM. Baráttumál opinberra starfsmanna höfðu 

þá verið að ná fram launaleiðréttingu og viðmiðunin var að horfa til sambærilegra starfa í 

einkageiranum. Kynbundinn launamunur skv. launakönnunum var á þessum tíma allt upp í 12% 

þegar búið var að leiðrétta fyrir eðlilegum þáttum eins og  vinnutíma, starfsreynslu og menntun 

(Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2005).  Gylfi Dalmann Aðalsteinsson (2015) bendir á að þegar 

litið til sé þeirrar kjarabaráttu sem opinberir starfsmenn hafi háð frá því að þeir fengu 

verkfallsréttinn árið 1976 þá einkennist hún af löngum og á stundum harðvítugum vinnudeilum. 

Opinberir starfsmenn hafi  lagt mikið upp úr samanburði við sambærilega hópa á almenna 

vinnumarkaðnum sem og aðra eða sambærilega hópa innan opinbera vinnumarkaðarins s.s. 

innan og á milli heilbrigðis- og menntunargeirans. Langur tími hafi oft liðið á milli 

kjarasamninga og þar af leiðandi myndast mikill munur á launum miðað við aðra. Sérstaklega 

hafi þetta verið sýnilegt í kjaradeilu ljósmæðra árið 2008 og lækna árið 2014 en báðir þessir 

hópar bentu á það hvað þeir hefðu dregist verulega aftur úr í launahækkunum með tilliti til 

annarra háskólamenntaðra ríkisstarfsmanna. Vantað hafi upp á að meta menntun og reynslu til 

launa og baráttumálin hafi einnig verið að breyta vinnutilhögun, vinnutíma og launamyndun. 

 Gylfi Dalmann Aðalsteinsson (2015) tínir til 10 mögulegar ástæður fyrir verkfallshneigð 

opinberra starfsmanna; 

1. Opinberir starfsmenn halda því fram að þeir hafi dregist aftur úr í launum. Annars vegar 

innbyrðis í samanburði við aðra háskólamenntaða ríkisstarfsmenn og hins vegar í samanburði 

við sambærilega hópa á hinum almenna vinnumarkaði.  
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2. Opinberir starfsmenn fengu verkfallsvopnið seint í hendurnar og því eru þeir að „nýta“ sér 

það og prófa sig áfram. Jafnframt eru opinberir starfsmenn reynslulitlir í að leysa ágreining og 

að semja. Almenni markaðurinn býr yfir áratuga reynslu við að leysa ágreining, fara í verkföll 

og semja sig að viðunandi lausnum. Kröfugerðir opinberra starfsmanna séu oft flóknari og 

margþættari. Þetta reynsluleysi opinberra starfsmanna lýsi sér í óskýrum kröfum og þeir eigi 

það t.d. til að fara fram á „verulega launahækkun“ og fara fram á að „meta menntun til launa“ 

án þess að útskýra kröfurnar nánar. 

3. Nýskipan í ríkisrekstri sem hófst um miðjan 10. áratug síðustu aldar leiddi til þess að opinber 

fyrirtæki og stofnanir þurftu að skera niður og hagræða í rekstri og var ekki veitt svigrúm til 

þess að umbuna starfsmönnum sem stóðu sig vel. 

4. Barátta kvenna til að minnka kynbundinn launamun. Þær stéttir sem eru fyrirferðamestar í 

verkföllum opinberra starfsmanna eru kvennastéttir eins og t.d. kennarar, hjúkrunarfræðingar, 

sjúkraþjálfarar, leikskólakennarar, sjúkraliðar o.fl. Árið 2015 bentu hjúkrunarfræðingar á það 

að þeir væru enn að berjast fyrir jafnrétti kynjanna þegar kæmi að launum og sögðu að hinar 

svokölluðu kvennastéttir væru með 14-25% lægri laun en aðrar sambærilegar stéttir innan 

ríkisins þegar litið væri til menntunar og ábyrgðar. 

5. Mikil miðstýring í launasetningu. Á almenna markaðnum er þessu öfugt farið og algengara 

að greidd séu markaðslaun eða persónubundin laun. Útfærsla stofnanasamninga á opinberum 

markaði mistókst og jók því ekki dreifstýringu og svigrúm til þess að hækka laun eins og ætlast 

hafði verið til. Opinbera kerfið er því ósveigjanlegt og umbunar heildinni og erfitt er fyrir 

opinbera starfsmenn að njóta almenns launaskriðs og næla sér í hlunnindi sem tíðkast að veita 

starfsmönnum í einkageiranum. 

6. Samráðskerfið nær ekki til þess að taka þátt í að leysa kjaradeilur á opinbera 

vinnumarkaðnum. Ríkisvaldið hefur hins vegar verið duglegt við að koma að 

kjarasamningsferlinu á almenna vinnumarkaðnum og komið með ýmsar lausnir til að liðka fyrir 

samningsgerð. Ríkið hefur þannig í gegnum tíðina lagt línurnar við gerða kjarasamninga á 

almenna vinnumarkaðnum en haldið sig til hlés þegar opinberi markaðurinn kemur síðan í 

kjölfarið. 

7. Skipulag verkalýðshreyfingarinnar á opinbera markaðnum er að verða dreifstýrðara. Áður 

fyrr voru BHM og BSRB þau regnhlífarsamtök sem flestir tilheyrðu en stór félög hafa dregið 

sig út og semja nú sjálf eins og t.d. Stéttarfélag hjúkrunarfræðinga, kennarar og læknar. Bein 

afleiðing af þessu er sú að ekki er hægt að móta heildstæða og samræmda launastefnu og líkur 

á höfrungahlaupi aukast þar sem háskólamenntaðir ríkisstarfsmenn eru í eilífum innbyrðis 

samanburði sem og samanburði við almenna vinnumarkaðinn. 
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8. Stéttarfélög opinberra starfsmanna eru einsleit og með mikinn verkfallsvilja. Þetta kemur 

berlega í ljós þegar skoðað er hvernig þáttaka og atkvæðagreiðsla félagsmanna er þegar 

stéttarfélög opinberra starfsmanna boða til verkfalls. Á árunum 2014 til 2015 boðuðu 11 opinber 

stéttarfélög til kosninga um verkfallsboðun. Kosningaþáttakan var allt frá 64% og upp í tæp 

87%. Það var síðan mjög hátt hlutfall félagsmanna sem samþykkir verkfallsboðun, allt frá 

tæpum 83% og upp í 99%. 

9. Óánægja með laun er almennt mikil á meðal opinberra starfsmanna. Í launakönnun hjá VR, 

SFR og Starfsmannafélagi Reykjavíkurborgar kemur fram að 50% félagsmanna í VR eru 

ánægðir með laun sín en einungis 18% félagsmanna SFR og 13% félagsmanna í 

Starfsmannafélagi Reykjavíkurborgar. 

10. Fyrirkomulag kjarasamningsgerðar hjá hinu opinbera hefur verið gagnrýnt af stéttarfélögum 

og bent á að samninganefndir ríkisins og samninganefnd sveitarfélaga hafi ekki nægilega skýrt 

samningsumboð. 

 

2.7.8 Lagasetning á verkföll 

Það er vandasamt verk að beita verkfallsréttinum því vinnustöðvanir geta falið í sér að heilli 

atvinnugrein sé kippt úr sambandi eða hreinlega að samfélagið verði lamað. Stéttarfélög eru í 

mjög misjafnri stöðu til þess að hafa áhrif á þá sem þau eru að semja við. Til eru fámennar 

stéttir sem geta haft gríðarlega mikil áhrif. Slík félög geta ákveðið að fara í verkfall án mikils 

undirbúnings eða kostnaðar og haft mikil áhrif á samfélagið. Dæmi um félög sem geta valdið 

miklum usla með verkfallsaðgerðum eru stéttarfélög eins og Mjólkurfræðingafélag Íslands, 

Flugvirkjafélag Íslands og Félag flugumferðarstjóra (Friðrik Friðriksson og Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson, 2010).  

 Friðrik Friðriksson og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson (2010) gerðu rannsókn á 

verkföllum á tímabilinu frá 1985 til 2010 og greina frá því að á þessu tímabili voru 166 verkföll 

á Íslandi og að í 12 skipti hafi ástandið orðið svo alvarlegt að Alþingi ákvað að stöðva verkföll 

með lagasetningu. Af þessum 12 skiptum sem löggjafinn leyfði sér að grípa inn í vinnudeilur 

voru þrjár vegna flugstarfsemi, fimm vegna farmanna og fiskimanna og tvenn vegna opinberra 

starfsmanna. Misjafnt er á hvað tímapunkti löggjafinn grípur inn í kjaradeilu eða allt frá því 

áður en verkfall hefst og þangað til langt er liðið á deiluna og staðan orðin það slæm að ekki er 

útlit fyrir að deilendur muni geta náð saman. Löggjafinn leggur gjarnan til í þeim lögum sem 

sett eru til höfuðs verkföllum að gerðardómur, oft skipaður 3 aðilum skipuðum af Hæstarétti, 

taki ákvörðun um kaup og kjör viðkomandi félagsmanna og sú leiðsögn sem gerðardómurinn 
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fær er að hafa hliðsjón af og taka tillit til kjaraþróunar sambærilegra stétta eða hópa og 

kjaraþróunar í landinu. Friðrik og Gylfi Dalmann benda einnig á að þrátt fyrir að félagafrelsi 

og samningsréttur stéttarfélaga njóti verndar skv. 74. og 75. gr. stjórnarskrárinnar þá megi setja 

félagafrelsinu takmarkanir sem þó verði að uppfylla þau skilyrði sem sett eru fram í 2. mgr. 11. 

gr. mannréttindasáttmála Evrópu, þ.e. að vera lögmæltar, stefna að einhverju þeirra markmiða 

sem þar koma fram og vera nauðsynlegar lýðræðinu í landinu. Þeir benda einnig á að það verði 

að ætlast til þess af stéttarfélögum að þau beiti verkfallsrétti sínum af fullri ábyrgð og að það sé 

viðurkennt að þar sem þannig háttar til að vinnustöðvun geti haft víðtæk þjóðfélagsleg áhrif þá 

sé full nauðsyn á því að taka upp í lög eða festa í kjarasamninga fastmótað samningsferli til að 

tryggja friðsamlegar viðræður. Kerfið sé fyrir hendi og felist t.d. í því að friðarskylda sé virt á 

gildistíma kjarasamnings, viðræðuáætlanir séu gerðar og skýrar kröfur settar fram og að menn 

fullreyni að ná að gera kjarasamning á friðsamlegan hátt. Þegar allt er fullreynt en aðilar ná ekki 

saman megi fyrst hefja undinbúning verkfallsaðgerða. 

 Ástæður lagasetningar vegna vinnudeilna má flokka í þrennt. Fyrir það fyrsta hafa lög 

verið sett á vinnudeilu ef efnahagslegt vægi þjóðarbúsins og stöðugleiki á vinnumarkaði er í 

húfi. Í öðru lagi ef hagsmunir heillar atvinnugreinar er í húfi og í þriðja lagi ef lögmælt verkefni 

og framkvæmd þeirra hjá hinu opinbera eru í húfi. Til þess að skapa þann aga og ábyrgð sem 

til þarf til þess að geta náð samkomulagi um kaup og kjör er sú staðreynd að ef til verkfalls 

kemur þá munu samningsaðilarnir sjálfir þurfa að horfast í augu við fjárhagstjónið sem hlýst af 

verkfallinu. Þessi agi er oft ekki fyrir hendi á opinbera markaðnum og þrátt fyrir að íslensk 

vinnulöggjöf sé sambærileg norrænni vinnulöggjöf þá eru verkföll samt mun algengari hér á 

landi (Friðrik Friðriksson og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2010).  

 Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og Friðrik Friðriksson (2015) benda á að ýmislegt sé hægt 

að gera til þess að minnka átök á opinberum vinnumarkaði og nefna í því sambandi fjögur atriði 

sérstaklega: 

 

1. Þeir benda á að hægt er að breyta vinnulöggjöfinni á opinbera markaðnum með því að 

lögleiða frestunarheimild og taka þannig upp sambærilegar reglur og gilda á almenna 

vinnumarkaðnum og hefur verið mikið notað og gefist vel þar. 

2. Gylfi og Friðrik leggja til að endurskoða fyrirkomulag kjarasamninga og þá einkum og sér í 

lagi fyrirkomulag stofnanasamninga. Þeim hugnast að draga úr miðstýringu kjarasamninga og 

gera þá dreifstýrðari þannig að launaákvörðun verði færð í meira mæli til sérhverrar stofnunar 

fyrir sig. Þeir benda á að markmið með stofnanasamningum sé m.a. að gefa starfsmönnum 
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meira tækifæri til að þróast og bæta sig í starfi og samhliða því nýtist fjármunir betur og 

hagkvæmni aukist og möguleikar til að bæta kjör starfsmanna. 

3. Þriðja atriðið sem þeir Gylfi og Friðrik nefna er að  tryggja verði að launamunur á milli 

sambærilegra hópa opinberra starfsmanna eigi sér ekki stað. Þeir benda á að slíkur launamunur 

hafi sýnt sig í kjaradeilum ljósmæðra, hjúkrunarfræðinga og lækna. Leggja verði áherslu á að 

tryggja að á milli sambærilegra hópa á opinberum og almennum vinnumarkaði séu launin 

sambærileg. 

4. Loks benda þeir á að þegar stéttarfélög á opinbera markaðnum hafi staðið í samningsgerð 

hafi ríkið ekki verið jafn reiðubúið til þess að koma að málum og leggja fram pakkalausnir til 

þess að leysa málin. Slíkt samráð hafi ríkið nær eingöngu verið tilbúið til að eiga við 

stéttarfélögin á almenna markaðnum. Gylfi og Friðrik benda á að ef gera eigi þjóðarsátt á 

vinnumarkaði sem tryggja eigi frið á vinnumarkaðnum þá verði allir aðilar vinnumarkaðarins 

að koma að gerð slíkrar þjóðarsáttar en ekki bara hluti hans. 

 Í ársskýrslu ríkissáttasemjara (2014) er bent á að það sé umhugsunarefni að á árinu 2014 

hafi þrívegis þurft að grípa til lagasetningar til þess að banna verkfallsaðgerðir hópa launþega. 

Fyrst voru sett lög á verkfall undirmanna á Herjólfi og síðan á vinnustöðvun flugmanna hjá 

Icelandair og loks á vinnudeilu flugvirkja hjá Icelandair. Bent er á að vandi Alþingis sé mikill 

að þurfa að ákveða hvort lagasetning á vinnumarkaði sé réttlætanleg. Þarna takast á annars 

vegar réttur fólks og fyrirtækja til þess að ákveða vinnustöðvun að tilteknum reglum uppfylltum 

og hins vegar er það síðan mat löggjafans á heildarhagsmunum þjóðarinnar eða afmarkaðs hóps 

hennar. Rökin fyrir afskiptunum voru ólík. Í Herjólfsdeilunni var inngrip rökstutt með 

viðskiptalegum forsendum, þ.e. að tjón yrði á útflutningi á fiski en í flugdeilunum var bæði um 

að ræða viðskiptaleg sjónarmið og hagsmuni þriðja aðila sem voru flugfarþegar. 

Ríkissáttasemjari bendir á að erfitt sé að halda því fram að þjóðarhagsmunir eða þjóðaröryggi 

hafi verið í húfi í Herjólfsdeilunni og það sama megi segja um verkfallsaðgerðir flugmanna og 

flugvirkja þó þar hafi verið um mun meiri og víðtækari viðskiptahagsmuni að ræða. 

Ríkissáttasemjari bendir á að það væri gagnlegt í ljósi afskipta Alþingis af kjaradeilum á árinu 

2014 að fara vel yfir það við hvaða aðstæður inngrip Alþingis sé réttlætanlegt og nauðsynlegt 

(Ríkissáttasemjari, 2014). 

 

2.8 Nýtt samningalíkan – horft til Norðurlandanna 
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2.8.1 Kveikjan að Salek samkomulaginu 

Árið 2013 hófust heildarsamtök á vinnumarkaði handa við að vinna að bættum vinnubrögðum 

við gerð kjarasamninga. Að þessum heildarsamtökum stóðu annars vegar ASÍ, KÍ, BHM, 

BSRB og hins vegar SA, Samband íslenskra sveitarfélaga og fjármála- og efnahagsráðuneytið. 

Þegar fram liðu stundur festist heitið Salek eða Salek hópurinn við þetta samstarf (Samstarf 

aðila vinnumarkaðarins um launaupplýsingar og efnahagslegar forsendur kjarasamninga). Um 

stjórn þessa samstarfs sér ríkissáttasemjari og er það hann sem boðar alla aðila til fundar.  Salek 

hópurinn hefur tekið saman tölfræðilegar upplýsingar um þróun launa og efnahagsumhverfi 

kjarasamninga frá því árið 2014 auk þess að leggja í vinnu sem stefnir að því að móta og 

innleiða nýtt samningalíkan á vinnumarkaði sem væri í anda þess sem þekkist á Norðurlöndum 

(ASÍ, 2016).  

 

2.8.2 Markmiðið með vinnu Salek hópsins 

Salek hópurinn vill með samvinnu þeirra heildarsamtaka sem að honum standa stuðla að því að 

bæta þekkingu og vinnubrögð við undirbúning að gerð kjarasamninga hér á landi og líta til 

hinna Norðurlandanna sem fyrirmynda í því sambandi. Markmiðið er að auka kaupmátt á 

grundvelli lágrar verðbólgu, lágra vaxta og stöðugs gengis. Litið er til þess að á hinum 

Norðurlöndunum hefur tekist að auka kaupmátt tvisvar sinnum meira á ári á síðustu fimmtán 

árum en hér á landi. Einnig er með þessari vinnu verið að reyna að stuðla að friði á vinnumarkaði 

og auka stöðugleika (ASÍ, 2015). 

 

2.8.3 Salek samkomulagið 

Skrifað var undir rammasamkomulag 27. október 2015 og síðan hefur þetta samkomulag verið 

nefnt Salek samkomulagið. Undir samkomulagið skrifuðu ASÍ, BSRB, SA, 

Fjármálaráðuneytið, Reykjavíkurborg og Samband íslenskra sveitarfélaga. Með 

rammasamkomulaginu var lagður grunnur að breyttum og bættum vinnubrögðum við gerð 

kjarasamninga og einnig unnið að ríkari sátt á vinnumarkaði. Markmiðið með þessu 

samkomulagi var að ná fram auknum kaupmætti með efnahags- og félagslegum stöðugleika, 

stöðugu gengi, lægra vaxtastigi og lágri verðbólgu (Rammasamkomulag milli aðila 

vinnumarkaðar, 2015). Rammasamkomulagið skiptist niður í fjórar greinar. 

 Í fyrstu grein rammasamkomulagsins er tekið fram að Þjóðhagsráð verði stofnað og að 

hlutverk þess verði að greina stöðuna í efnahagsmálum og ræða samhengi ríkisfjármála, 
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peningastefnu og vinnumarkaðar í tengslum við helstu viðfangsefni hagstjórnar hverju sinni. 

Fyrsti fundur Þjóðhagsráðs var haldinn 8. júní 2016 og sátu þá í því forsætisráðherra, fjármála- 

og efnahagsráðherra, forsvarsmenn SA, Samband íslenskra sveitarfélaga og Seðlabanka 

Íslands. Heildarsamtök launafólks sem eiga aðild að rammasamkomulaginu geta gerst aðilar að 

Þjóðhagsráði (Forsætisráðuneytið, 2016). 

 Í annarri grein rammasamkomulagsins er kveðið á um sameiginlega launastefnu til 

ársloka 2018. Launastefnan á þessum þremur árum þarf að vera í samræmi við útgefna 

kostnaðarvísitölu, kostnaðarramma og kostnaðaráhrif kjarasamninga. Grunnvísitalan er 100 og 

er hún miðuð við nóvember 2013. Samkvæmt annarri grein er komið á launaskriðstryggingu og 

mun því opinberi markaðurinn fá tryggðan launaskriðsmun á milli sín og launa á almenna 

markaðnum. Launaskriðstrygging verður skoðuð og metin í lok árs hvers tímabils og uppfylla 

þarf viss skilyrði til þess að af þessu geti orðið, m.a. þarf að ná samkomulagi um jöfnun 

lífeyrisréttinda á milli almenna og opinbera markaðarins auk þess sem samkomulag þarf að nást 

um forsenduákvæði einstakra hópa (Rammasamkomulag milli aðila vinnumarkaðar, 2015). Í 

desember 2016 voru samþykkt á Alþingi lög nr. 127/2016 um breytingu á lögum um 

Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins, nr. 1/1997, með síðari breytingum (breytinga á A-deild 

sjóðsins). Með lögunum, sem taka gildi 1. júní 2017, er stigið stórt skref í átt að jöfnun 

lífeyrisréttinda á almennum og opinberum vinnumarkaði með því að frá og með gildistöku 

þeirra falli A-deildin undir lög nr. 129/1997 um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi 

lífeyrissjóða (Lög nr. 127/2016 um breytingu á lögum um Lífeyrissjóð startfsmanna ríkisins, 

nr. 1/1997). 

 Í þriðju grein rammasamkomulagsins er fjallað um að samkomulag sé um það á milli 

aðila að þróa nýtt samningalíkan sem gilda muni við gerða kjarasamninga hér á landi. Leitað 

skuli ráðgjafar hjá vinnumarkaðssérfræðingum á Norðurlöndunum í undirbúningnum. Tekið er 

fram að gengið verði út frá því að skilgreina svigrúm til launabreytinga út frá samkeppnisstöðu 

samkeppnis- og útflutningsgreina gagnvart helstu viðskiptalöndum og einnig tekið tillit til 

framleiðniþróunar og viðskiptakjara. Unnið skuli að kaupmáttaraukningu á grundvelli stöðugs 

raungengis sem samrýmist viðskiptajöfnuði til lengri tíma. Þannig skuli samningsaðilar í 

þessum greinum semja fyrst og leggja línuna varðandi það svigrúm sem talið er að sé til staðar. 

Finna skuli út með hvaða hætti hægt sé að skapa sveigjanleika til að útfæra launastefnu innan 

heildarsvigrúmsins. Lögð er áhersla á að skilgreina svigrúm til að útfæra dreifða samninga 

(stofnanasamninga, fyrirtækjasamninga) þar sem fjallað verði um framleiðni og ávinning vegna 

skipulagsbreytinga og áhrifa af slíku á launavísitölu. Samkomulagið ítrekar mikilvægi þess að 
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bæta skipulag við gerða kjarasamninga með það að leiðarljósi að nýr kjarasamningur sé tilbúinn 

þegar sá fyrri rennur út. Í loka þriðju greinar rammasamkomulagsins er kveðið á um það að 

þegar aðilar samkomulagsins hafa komið sér saman um nýtt samningalíkan verði athugað hvort 

og þá hvaða breytingar þurfi mögulega að gera á núgildandi vinnulöggjöf til að festa í sessi nýtt 

samningalíkan (Rammasamkomulag milli aðila vinnumarkaðar, 2015). 

 Í fjórðu grein rammasamkomulagsins er tekið fram að til að þróun nýs samningalíkans 

geti átt sér stað sé nauðsynlegt að aðilar vinnumarkaðarins og stjórnvöld nái sameiginlegum 

skilningi um eftirfarandi atriði : 

a) Stöðu, stjórnun og fjármögnun á lykilstofnunum eins og t.d. Atvinnuleysistryggingasjóðs, 

Ábyrgðasjóðs launa og Fæðingarorlofssjóðs. 

b) Auka þarf vægi samstarfs á milli aðila vinnumarkaðar og stjórnvalda á hverjum tíma því það 

sé forsenda ábyrgra vinnubragða á vinnumarkaði. Þannig þurfi að auka á virkt samráð á milli 

aðila vinnumarkaðar og stjórnvalda og einnig að samvinna eigi sér stað sem tryggi félagslegan 

stöðugleika og víðtæka sátt um forgangsröðun í velferðarmálum. 

c) Endurskoða þarf og samhæfa peningastefnu við nýtt samningalíkan á vinnumarkaði. 

d) Lokið verði innleiðingu laga um opinber fjármál sem stuðli að efnahagslegum stöðugleika. 

Með setningu laga nr. 123/2015 um opinber fjármál var tekið ákvæði sem uppfyllti d) lið því í 

5. gr. laganna er ákvæði sem fjallar um fjármálaáætlun ríkisins og þar er tekið fram í 1. mgr. 

laganna að eigi síðar en 1. apríl ár hvert skuli fjármálaráðherra leggja fyrir Alþingi tillögu til 

þinglályktunar um fjármálaáætlun til næstu fimm ára hið skemmsta (Lög nr. 123/2015 um 

opinber fjármál). Þann 29. apríl 2016 var í fyrsta sinn lögð fram fjármálastefna og 

fjármálaáætlun fyrir hið opinbera til fimm ára samkvæmt lögum nr. 123/2015. Í frétt á vef 

fjármálaráðuneytisins þann sama dag segir m.a. orðrétt: „Fjármálastefna er lögð fram á 

grundvelli nýrra laga um opinber fjármál.  Hún felur í sér almenn markmið um þróun opinberra 

fjármála, þ.e. ríkisins og sveitarfélaga,  en ýtarlegri útfærsla á markmiðum stefnunnar birtist í 

fjármálaáætluninni. Með þessu er mikilvægt skref stigið til að treysta umgjörð opinberra 

fjármála og innleiða meiri samhæfingu og aga í áætlunargerð opinberra aðila með áherslu á 

langtímastöðugleika í efnahagslífinu“ (Fjármálaráðuneytið, 2016). 
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2.8.4 Bráðabirgðaskýrsla Steinars Holden 

Heildarsamtök á vinnumarkaði fengu Steinar Holden, prófessor við Oslóarháskóla, til þess að 

setja saman tillögur að nýju ferli við gerð kjarasamninga sem hentað gæti hér á landi (Holden, 

2016). Hann skilaði bráðabirgðaskýrslu þar sem hann fjallar um ferlið eins og það hefur verið 

og hvaða úrbætur gætu komið að gagni. Steinar Holden heldur því fram að Íslendingar hafi enn 

ekki dregið lærdóm af síendurteknu mynstri sem felst í miklum hagsveiflum þar sem þensla og 

kreppa skiptast á að vera allsráðandi. Hann bendir á að laun hafi ítrekað verið hækkuð meira en 

verðbólgumarkmið Seðlabanka Íslands hafi leyft með þeim afleiðingum að harkarleg 

niðursveifla var óumflýjanleg. Eina ráðið til að koma á jafnvægi sé að koma í veg fyrir of miklar 

launahækkanir. Steinar Holden bendir á að rannsóknir bendi eindregið til þess að hóflegar 

launahækkanir bæti samkeppnisstöðu atvinnulífsins og leiði til lægri vaxta og veikara gengis 

og tryggi auk þess meiri atvinnuþáttöku og minna atvinnuleysi. 

 Steinar Holden bendir á að það geti myndast þrýstingur á hærri laun hér á landi vegna 

þeirra einkenna á íslenskum markaði sem felst í því að hátt hlutfall launamanna er í 

stéttarfélögum sem eru bæði mörg og smá. Samkvæmt gildandi löggjöf er síðan samið um 

lágmarkskjör í viðkomandi starfsgrein á því svæði sem kjarasamningurinn tekur til og hafa 

félagsmenn forgangsrétt til vinnu á sínu svæði. Holden heldur því fram að allt þetta til samans 

setji gífurlegan þrýsting á hærri laun og sé til þess fallið að torvelda mótun samhæfðrar 

launastefnu að norrænni fyrirmynd. Þetta leiði til þess að traust á milli helstu aðila á 

vinnumarkaði myndast ekki og endar með höfrungahlaupi þar sem sá aðili sem semji síðast beri 

yfirleitt meira úr býtum en þeir sem á undan sömdu (Holden, 2016). 

 Steinar Holden telur að þrennt þurfi til að koma til þess að nýtt samningalíkan að 

norrænni fyrirmynd geti leyst núverandi kerfi af hólmi þannig að þekkt vandamál vegna þenslu 

og kreppu heyri sögunni til og að afleiðingarnar valdi ekki verðbólgu og háum vöxtum. Í fyrsta 

lagi þarf að tryggja að aðilar vinnumarkaðarins hafi sameiginlegan skilning á því að öll 

launaþróun verði sjálfbær. Til þess að þetta náist þarf sátt að nást þar sem niðurstaðan er 

sanngjörn fyrr alla aðila og að enginn einn hópur taki óeðlilega mikið til sín. Holden talar um 

hóflegar launahækkanir sem „almannagæði“. Í öðru lagi þarf að velja undanfara sem hafi það 

hlutverk að semja fyrst og setja þannig viðmið fyrir launaþróunina sem kemur í kjölfarið. Betra 

sé að gera kjarasamninga á grundvelli heilla atvinnugreina en einstakra starfsgreina. Ekki sé 

augljóst hver eigi að vera undanfari hér á landi en mögulega gæti það verið á sviði fiskvinnslu, 

orkufreks iðnaðar eða annarrar framleiðslu. Holden bendir á að mögulegt sé að gera miðlægan 

kjarasamning en skilja þó eftir svigrúm til fyrirtækjasamninga. Á Norðurlöndunum er það 
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framleiðsluiðnaðurinn sem er í þessu hlutverki og þá sem fulltrúi útflutningsgreinanna. Í þriðja 

lagi þurfi að tryggja að merkinu sem gefið var í fyrsta samningnum verði fylgt á öllum 

vinnumarkaðnum. Koma þurfi í veg fyrir að hópar með sterka samningsstöðu fái meira í sinn 

hlut en samkvæmt viðmiðinu sem verði til þess að aðrir komi á eftir og ætli sér slíkt hið sama. 

Best sé að tryggja stöðuga og hlutfallslega launaþróun sem taki jafnt til allra atvinnugreina en 

þó með smá sveigjanleika fyrir einstaka aðila. 

 Steinar Holden bendir á að á Norðurlöndum hafi ríkissáttasemjarar víðtækari heimildir 

en hér á landi til að grípa í taumana og hafa áhrif. Þannig snúist sáttatillögur þeirra um að jafna 

ágreining með það að leiðarljósi að deiluaðilar haldi sig innan þess ramma sem settur var í fyrsta 

samningnum. Í Danmörku hefur ríkissáttasemjari t.d. vald til að sameina atkvæðagreiðslur um 

nánast alla kjarasamninga á almenna vinnumarkaðnum. Í Danmörku geta einnig heildarsamtök 

atvinnurekenda fellt kjarasamninga sem aðildarfélög þeirra hafa gert ef þeir hljóða á um meira 

en ákveðið var í fyrsta samningnum. Einnig er gert ráð fyrir gerðardómi um einstök mál þar 

sem gerðardómi ber að virða það svigrúm sem sett var í fyrsta samningnum. 

 Steinar Holden bendir á að til þess að af nýju samningalíkani eigi að geta orðið á Íslandi 

þurfi ákvörðunartökuaðilar á íslenskum vinnumarkaði að gera nokkuð sem þeim hafi ekki tekist 

að gera hingað til en það er að treysta hverjir öðrum. Hann nefnir að hingað til hafi 

höfrungahlaupið viðgengist hér á landi þar sem laun hafi haft tilhneigingu til að hækka frá 

einum samningi til annars með þeim afleiðingum að auka á óstöðugleika og verðbólgu og dregið 

þannig úr kaupmætti. Holden telur að þessir aðilar verði að líta til sögunnar þegar þeir taka 

ákvörðun um það hvort þeir séu tilbúnir að treysta hver öðrum (Holden, 2016). 

 

2.8.5 Forvinna og undirbúningur kjarasamninga á Norðurlöndunum 

Helsti styrkur Norðurlanda við gerð kjarasamninga eru þau ákvæði sem eru í kjarasamningum 

og kveða á um að samningsaðilar skuli halda áfram viðræðum þrátt fyrir það að kjarasamningar 

séu enn í gildi. Viðræður fara því fram á þeim tíma sem friðarskyldan er í gildi og þetta getur 

verið ástæða þess að verkfallstíðni er almennt lág á Norðurlöndunum. Stéttarfélög á 

Norðurlöndunum semja til nokkurra ára í hvert sinn og það eru stóru stéttarfélögin sem leggja 

línurnar og semja fyrst og síðan fylgja minni stéttarfélögin á eftir. Litlu stéttarfélögin bíða og 

þegar þau sjá um hvað þau stóru sömdu, fylgja þau í kjölfarið og gera keimlíkar kröfur fyrir 

sína félagsmenn. Út frá þessu er hægt að draga þá ályktun að minni stéttarfélög hagnýti sér þann 
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slagkraft sem stærri stéttarfélögin búi yfir í sínum kjaraviðræðum við atvinnurekendur 

(Ebbinghaus, 2004). 

 Á hinum Norðurlöndunum hafa aðilar vinnumarkaðarins  með sér náið samstarf um 

tölfræðiupplýsingar með það að markmiði að allir samningsaðilar byggi sína umfjöllun á sömu 

gögnum. Í Danmörku hefur Tölfræðinefnd (d. Statistikudvalget) séð um þessi mál síðan árið 

1987 og þar koma að málum stærstu heildarsamtök á vinnumarkaðnum auk þriggja ráðuneyta 

og leggur þessi nefnd mat á þróun launakostnaðar, verðlags og kaupmáttar og aðra þætti sem 

áhrif hafa á samkeppnishæfni í Danmörku og öðrum löndum. Finnar eru með samstarfsnefnd 

aðila vinnumarkaðarins og ríkisstjórnarinnar. Norðmenn hafa í hálfa öld verið með Tækninefnd 

um útreikninga (n. TBU) undir forsæti hagstofustjóra og í Svíþjóð eru gefnar út skýrslur með 

launatölfræði af nokkrum aðilum sem unnið er með og það er síðan ríkisstofnunin 

Konjunkturinstitutet sem leggur mat á launaþróunina og áhrif hennar (Vinnuhópur aðila 

vinnumarkaðarins, 2013). 

 Mikið er lagt upp úr vönduðum undirbúningi fyrir kjarasamninga á Norðurlöndunum. 

Þar fer fram samstarf á milli aðila, bæði formlegt og óformlegt, ýmist með eða án aðkomu 

opinberra aðila. Greiningar á efnahagslegum forsendum eru framkvæmdar sem og samanburður 

við önnur lönd. Rýnt er í fyrri samninga og metið hvernig þeir hafa gengið og stöðugt fer fram 

úrvinnsla á upplýsingum. Á samningstímanum (þegar friðarskylda ríkir) er staðan metin og 

vinnuhópar fara yfir einstök mál og meta launatölfræði og rýna í svigrúmið sem fyrir hendi er 

til launahækkana. Þegar síðan kemur að samningsferlinu sjálfu er unnið eftir fyrirfram 

umsömdum tímaáætlunum og t.a.m. þurfa kröfur um breytingar á kjarasamningi að koma fram 

á fyrirfram ákveðnum tíma og eftir það komast nýjar kröfur ekki að (Vinnuhópur aðila 

vinnumarkaðarins, 2013). 
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3 Aðferðafræði 
Í þessum kafla er fjallað um þær rannsóknaraðferðir sem notast var við í þeim rannsóknum sem 

framkvæmdar voru. Gerð verður grein fyrir því hvernig rannsóknarefni og þátttakendur voru 

valdir, hvernig gagna var aflað og hvernig þau voru greind. Rannsóknarspurningin sem lagt var 

upp með að finna svör við í ritgerð þessari hljóðar svo:  

 Er hægt að draga úr verkfallstíðni og minnka tjón vegna verkfalla með því að bæta 

 vinnulag í upphafi kjarasamningsferlis og breyta og samræma þær reglur sem gilda um 

 verkföll á almennum og opinberum markaði? 

 Í viðleitni til þess að fá svör við rannsóknarspurningunni ákvað rannsakandi að  

framkvæma tvær rannsóknir. Annars vegar að rýna í þrjár langvinnar vinnudeilur sem áttu sér 

stað á árunum frá 2004 til 2016. Deilurnar sem verða skoðaðar eru verkfall kennara árið 2004, 

verkfall Félags íslenskra flugumferðarstjóra árið 2016 og verkfall lækna árið 2014. Þessar 

vinnudeilur urðu fyrir valinu þar sem þær voru allar langar og vildi rannsakandi komast að því 

hvers vegna þær urðu svo langvinnar. Hins vegar að gera skriflega spurningakönnun hjá sex 

völdum einstaklingum sem allir eiga það sameiginlegt að hafa áralanga reynslu af því að taka 

þátt í kjarasamningsgerð en markmið rannsóknarinnar er að komast að því hvað þeim 

einstaklingum sem hafa það að fullu starfi að fást við gerð kjarasamninga finnst um það 

vinnulag og þær reglur sem þeir starfa eftir og hvort og þá hvernig eigi að breyta þeim til þess 

að bæta megi árangurinn af þeirra starfi.  

  

3.1 Rannsóknarefni og þátttakendur 

Þær þrjár vinnudeilur sem ákveðið var að rannsaka voru valdar með markmiðsúrtaki (e. 

Purposive sampling). Rannsakandi valdi vinnudeilurnar þrjár þar sem þær stóðu lengi yfir og 

þær höfðu mikil áhrif á samfélagið. Á þessu tímabili sem þessar þrjár vinnudeilur áttu sér stað 

hefði rannsakandi getað valið úr fjöldanum öllum af öðrum vinnudeilum til að rannsaka en kaus 

að láta lengd þessara þriggja ráða valinu. Lengd vinnudeilnanna er það eina sem þau stéttarfélög 

sem stóðu að þeim eiga sameiginlegt. Um er að ræða tvö stéttarfélög á opinbera markaðnum en 

eitt á almenna markaðnum. Eitt stéttarfélaganna er fjölmennt en hin tvö eru fámenn. 

Samningsaðilar stéttarfélaganna eru einnig ólíkir en um er að ræða ríkið (fjármálaráðherra), 

sveitarfélögin og opinbert hlutafélag þar sem viðsemjandinn er Samtök atvinnulífsins. 

 Þátttakendur í spurningakönnuninni voru valdir með markmiðsúrtaki. Lögð var áhersla 

á að þátttakendur þekktu rannsóknarefnið vel. Þýðið er ekki stórt en vel þekkt. Rannsakandi 
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vissi að þátttakendur ættu það sameiginlegt að búa yfir margra ára reynslu af 

kjarasamningsgerð. En það var ekki það eina sem rannsakandi hafði í huga við valið því 

rannsakandi lagði einnig áherslu á að þátttakendur hefðu ólíka aðkomu að 

kjarasamningsgerðinni. Til að tryggja þetta valdi rannsakandi tvo þátttakendur sem störfuðu hjá 

opinberum stéttarfélögum, annar þeirra hjá SFR en hinn hjá BHM. Tveir störfuðu hjá almennum 

stéttarfélögum, annar hjá VR en hinn hjá Félagi íslenskra flugumferðarstjóra. Að lokum var 

spurningakönnunin send á einn starfsmann hjá SA og einn starfsmann sem bjó yfir reynslu af 

kjarasamningsgerð fyrir fjármálaráðuneytið.  

 

3.2 Rannsóknirnar og rannsóknarnálgunin 

Rannsakandi hefur um langa hríð haft mikinn áhuga á kjarasamningmálum almennt og fylgst 

grannt með þegar kjaraviðræður eru í gangi og þegar blásið hefur verið til verkfalla í gegnum 

tíðina. Rannsakandi hefur upplifað að eiga börn í skóla í verkfalli kennara og hefur þannig lent 

í því að vera svokallaður „þriðji aðili“ sem lendir í tjóni vegna vinnudeilu sem hann á ekki 

aðkomu að. Áhugi rannsakanda er mikill þegar kemur að því að kanna hvort hægt sé að bæta 

verklag og/eða reglur sem taka til kjarasamningsgerðar. 

 Rannsóknirnar eru báðar eigindlegar (e. qualitative) en rannsóknin á vinnudeilunum 

þremur er einnig megindleg (e. quantitative). Hentugt er að nota eigindlegar aðferðir þegar verið 

er að skoða þætti þar sem ekki er vitað fyrirfram hver hugsanleg útkoma verður. Varðandi 

rannsóknina á vinnudeilunum þremur er samt sem áður notast við megindlegar aðferðir því þar 

er um raundæmisrannsókn (e. case study) að ræða og í slíkum rannsóknum geta gögn verið 

bæði eigindleg og megindleg. Eigindleg gögn í rannsókninni á vinnudeilunum eru t.d. ummæli 

og munnlegar upplýsingar en síðan er þar einnig að finna upplýsingar sem eru tölulegar og telst 

rannsóknin því einnig vera megindleg. Eigindlegar aðferðir við rannsóknir fela það einnig í sér 

að þær leitast við að skýra og skilja fyrirbæri sem eru mannleg. Í báðum rannsóknunum er verið 

að leita eftir niðurstöðu sem lýsir ákveðnu ferli í mannlegum samskiptum og er notast við 

markmiðsúrtak í báðum rannsóknunum. Markmiðsúrtak er aðferð sem byggir ekki á tilviljun 

og er val á þátttakendum því alfarið í höndum rannsakanda. Með slíkri aðferð er auðvelt að 

velja þátttakendur en skekkjur geta verið miklar. Aðferðin er auðveld í framkvæmd og hentar 

mjög vel þar sem rannsakandi veit hvar þátttakendur er að finna og jafnframt að þeir tengjast 

rannsóknarefninu mikið. 
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3.2 Rannsóknaraðferð 

Í rannsókninni á vinnudeilunum er rýnt í hverja deilu fyrir sig og leitast við að finna öll þau 

atriði sem geta gefið vísbendingu um það hvers vegna deilurnar urðu jafn langvinnar og raunin 

varð á. Rannsakandi notast við raundæmisrannsókn og kryfur deilurnar í leit að baæði 

tölulegum sem og orðmáls gögnum sem tengjast rannsóknarspurningunni. Í 

spurningakönnunninni er notast við greiningu á skriflegum svörum frá fyrirfram völdum 

einstaklingum á fimm spurningum sem allar eiga það sameiginlegt að gefa færi á opnum 

svörum. Þátttakendur voru valdir með það í huga að fá svör frá sem fjölbreytilegustu 

sjónarhornum með tilliti til þeirra aðila sem koma að gerð kjarasamninga á almennum og 

opinberum vinnumarkaði. Þeir einstaklingar sem valdir voru til að svara spurningakönnuninni 

voru handvaldir með aðstoð dómgreindar rannsakanda með það að leiðarljósi að vitað var að 

þeir byggju yfir margra ára reynslu af kjarasamningsgerð og voru þeir einnig valdir þannig að 

þeir hefðu aðkomu að kjarasamningsgerðinni úr ólíkum áttum. 

  

3.4 Framkvæmd rannsóknar á vinnudeilunum 

Rannsókn á vinnudeilunum var framkvæmd á þann hátt að rannsakandi leitaði aðgengilegra 

gagna um deilurnar og meðal þeirra voru blaðagreinar, tímaritsgreinar, skýrslur, fréttir á 

heimasíðum stéttarfélaga eða stofnana. Gögn voru bæði tölulegar staðreyndir sem og orðfestar 

upplýsingar. Rannsakandi rekur með þessum gögnum deiluna með það í huga allan tímann að 

finna út úr því hvað það er sem valdi því að samningsaðilar ná ekki að koma á kjarasamningi 

með friðsamlegum hætti. Þar sem vinnulagið við rannsóknina var framkvæmt með þessum hætti 

mun rannsakandi í kafla 4 hér á eftir byrja á því að setja fram umfjöllun um hverja deilu fyrir 

sig og í framhaldi af því þrengja sjónarhornið og greina niðurstöður og setja þær fram 

sérstaklega. 

 

3.5 Framkvæmd spurningakönnunarinnar 

Sendar voru fimm opnar spurningar til þátttakenda (sjá viðauka 1) með tölvupósti (e. web-based 

survey) á tímabilinu frá 4. – 7. apríl 2017 og þeir beðnir um að svara þeim með því að senda til 

baka skrifleg svör. Um var að ræða tölvupóstkönnun sem rannsakandi fylgdi eftir (e. 

administered) en slíkt eykur líkur á hærra svarhlutfalli en á móti getur slíkt sett meiri pressu á 

þátttakendur vegna minni umhugsunartíma. Eftir að tölvupósturinn hafði verið sendur var haft 

samband við alla þátttakendur símleiðis og rætt við þá til þess að ganga úr skugga um að þeir 
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hefðu fengið spurningarnar í hendurnar og væru til í að svara þeim. Spurningar voru eins og 

fyrr segir opnar og tengdust allar rannsóknarspurningunni sem leitað er svara við. Þær 

spurningar sem lagðar voru fyrir framangreinda aðila voru samdar þegar ritun fræðilega kaflans 

var lokið og lokið hafði verið við að greina vinnudeilurnar. Á þessum tímapunkti var 

rannsakandi kominn með ákveðna mynd af viðfangsefninu og því auðveldara að ákveða efni 

spurninganna. Af þeim sex þáttakendum sem boðið var að taka þátt í spurningakönnuninni 

fengust svör frá fimm þeirra en einn svaraði ekki þrátt fyrir að ítrekuð beiðni um þátttöku hafi 

verið send í tölvupósti. Í úrvinnslu á svörum þátttakenda í kafla 4 hér á eftir eru svör þeirra 

kóðuð með eftirfarandi hætti: 

A-1 = Stéttarfélag á almenna markaðnum 

A-2 = Stéttarfélag á almenna markaðnum 

O-1 = Stéttarfélag á opinbera markaðnum 

O-2 = Stéttarfélag á opinbera markaðnum 

SA = Samtök atvinnulífsins 

Þátttakandi sem valinn var úr röðum starfsmanna fjármálaráðuneytisins svaraði ekki 

spurningakönnuninni. 

 

3.6 Rannsakandinn 

Rannsakandi lauk embættisprófi í lögfræði frá Háskóla Íslands í febrúar árið 1992 og hóf 

meistaranám í mannauðsstjórnun við Háskóla Íslands í janúar árið 2015. 

 

 

 

3.7 Greining gagna 

Þar sem gagnaöflun um vinnudeilurnar þrjár fór ekki fram með þeim hætti að spurningakönnun 

eða viðtöl færu fram verður greining þeirra framkvæmd með þeim hætti að rannsakandi mun 

að lokinni umfjöllun um vinnudeilurnar greina frá öllum þeim atriðum sem fram koma í þeim 

og tengjast á nokkurn hátt rannsóknarspurningunni. Við greiningu svara þátttakenda við 

spurningakönnuninni mun rannsakandi taka fyrir hverja spurningu fyrir sig og greina svör 
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einstakra svarenda með því að grandskoða svör þeirra. Visst þema er þegar fyrir hendi þar sem 

rannsakandi var með ákveðnar spurningar til þátttakenda, jafnvel þó að þær hafi verið opnar og 

því rökrétt að miða úrvinnslu á spurningum við hverja spurningu fyrir sig. 

  

3.8 Takmarkanir á rannsóknunum 

Rannsakandi valdi vinnudeilurnar þrjár þar sem þær stóðu lengi yfir, áttu sér stað nýlega og þær 

höfðu mikil áhrif á samfélagið. Á þessu tímabili sem þessar þrjár vinnudeilur áttu sér stað hefði 

rannsakandi getað valið úr fjöldanum öllum af öðrum vinnudeilum til að rannsaka en kaus að 

láta lengd þessara þriggja ráða valinu. Rannsakandi ákvað að notast við markmiðsúrtak. Þar 

sem einungis voru þannig valdar þrjár vinnudeilur úr miklum fjölda vinnudeilna á þessu tímabili 

auk þess sem þessi þrjú stéttarfélög sem koma að þeim eru mjög ólík verður að gæta þess að 

draga ekki of víðtækar ályktanir af niðurstöðum rannsóknarinnar. Rannsakandi gerði sér einnig 

vel grein fyrir því að þátttakendur í spurningakönnuninni væru að verja mjög ólíka hagsmuni 

og oft á tíðum gagnstæða og því þyrfti að fara mjög varlega í að draga ályktanir af svörum 

þeirra. Jafnframt var rannsakandi meðvitaður um að úrtakið væri mjög lítið og þess vegna engan 

veginn hægt að alhæfa um viðfangsefni spurninganna út frá svörum þátttakenda. Rannsakandi 

hringdi í þátttakendur og minnti þá á könnunina en slíkt getur aukið pressu og leitt til þess að 

þátttakendur hugsi sig minna um og vandi því svörin ekki. Túlkun svaranna er alfarið á ábyrgð 

höfundar og svörin eru miklu frekar til þess að styðja við það sem höfundur hafði á 

tilfinningunni að væri raunin en vildi fá staðfestingu á frá þeim sem vinna beint að 

kjarasamningsgerð.  
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4 Niðurstöður rannsókna og samantekt vinnudeilna 
Í þessum kafla verður gerð grein fyrir helstu niðurstöðum rannsóknanna og í því ljósi er horft 

sérstaklega til þeirra niðurstaðna úr þeim sem hjálpað geta til við að svara rannsóknarspurningu 

ritgerðarinnar sem hljóðar svo: 

 

 Er hægt að draga úr verkfallstíðni og minnka tjón vegna verkfalla með því að bæta 

 vinnulag í upphafi kjarasamningsferlis og breyta og samræma þær reglur sem gilda um 

 verkföll á almennum og opinberum markaði? 

 

 Niðurstöður rannsakanda á þremur vinnudeilum verða gerð skil með þeim hætti að fyrst 

er gerð grein fyrir hverri vinnudeilu fyrir sig og að því loknu er greint frá niðurstöðu um þá 

vinnudeilu. Greining á niðurstöðum spurningakönnunarinnar fer fram með þeim hætti að 

greiningin tekur til svara þátttakenda um hverja spurningu fyrir sig. 

 

 

4.1 Niðurstöður úr rannsóknum á þremur langvinnum vinnudeilum 

 

a) Verkfall grunnskólakennara 2004 

Þann 9. janúar 2001 var undirritaður kjarasamningur milli Kennarasambands Íslands (KÍ) og 

Launanefndar sveitarfélaga (LN) vegna grunnskólanna í landinu. Samningurinn gilti frá 1. ágúst 

2001 til 31. mars 2004. Þessi kjarasamningur fól í sér kerfisbreytingu þar sem skólastjórum var 

fengið aukið vald til þess að skipuleggja skólastarfið (Lára V. Júlíusdóttir, Ragnar Árnason og 

Ómar H. Kristmundsson, 2005). Í samningnum var vinnutímaskilgreiningu breytt í þeim 

tilgangi að skapa skólanum aukið svigrúm til að taka upp nýja starfshætti og nýtt skipulag. 

Skólastjórar fengu meira verkstjórnarvald til þess að ráðstafa vinnutíma kennara til kennslu og 

annarra faglegra þátta. Samkvæmt samningnum gat skólastjóri ráðstafað 9,14 klst. á viku hjá 

öllum kennurum sem voru í fullu starfi og með 28 tíma kennsluskyldu. Þessi verkstjórnartími 

var aukinn á kostnað kennsluskyldu. Í samningnum 2001 fengu skjólastjórar fjármuni til þess 

að umbuna kennurum vegna sérstakra starfstengdra þátta, svokallaðan launapott. Í kjölfar 

samningsins frá 2001 var skipuð samstarfsnefnd sem skipuð var tveimur fulltrúum frá hvorum 

aðila til þess að fjalla um ágreining um túlkun á efni kjarasamningsins. 

 Þann 15. janúar 2004 var samþykkt viðræðuáætlun milli KÍ og LN hjá ríkissáttasemjara 

þar sem ákveðið var að samningaviðræður myndu hefjast 2. febrúar 2004 og stefnt yrði að því 
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að ljúka þeim fyrir 31. mars 2004. Grunnskólakennarar lögðu fram kröfugerð sína 6. febrúar og 

samninganefnd LN lagði fram samningsmarkmið sem samþykkt hafði verið 4. febrúar. 

Megináherslur Félags grunnskólakennara (FG) voru veruleg hækkun grunnlauna þar sem 

launaþrep verði tengd aldri en launaflokkar tengdir starfsheiti, menntun og kennsluferli. 

Kennarar fóru fram á endurskoðun á skilgreiningu vinnutíma, lækkun kennsluskyldu, aukinn 

undirbúningstíma, minna vinnuálag og takmarkaða bindingu undir verkstjórn skólastjóra. Farið 

var fram á að kennsluskylda yrði lækkuð til jafns við kennsluskyldu framhaldsskólakennara eða 

úr 28 kennslustundum á viku í 24 kennslustundir. og mæta sérstöku álagi á umsjónarkennara 

með enn frekari lækkun kennsluskyldu. Markmið LN var hins vegar að festa enn betur í sessi 

meginákvæði samningsins frá 2001 og að styrkja enn frekar ráðstöfunarrétt skólastjóra yfir 

vinnu kennara. Hafa ákvæði um vinnuramma sem einfaldast og draga úr sveigjanleika til þess 

að koma í veg fyrir óþarfa ágreining um vinnulag og starfsskyldur kennara (Lára V. Júlíusdóttir, 

Ragnar Árnason og Ómar H. Kristmundsson, 2005). 

 Samningaviðræður á milli aðila gengu illa í febrúar og mars þar sem aðilar skiptust á 

skoðunum um hvernig framkvæmd samningsins frá 2001 hefði gengið og voru aðilar mjög 

ósammála. FG hélt því fram að ráðstöfun skjólastjóra á vinnutíma kennara hefði leitt til þess að 

þeim gæfist ekki nægur tími til undirbúnings og væru látnir vinna yfirvinnu án þess að fá hana 

greidda. Í maí 2004 gerðu aðilar hvorir öðrum tilboð. LN gerði tilboð sem fól í sér 

kostnaðarauka uppá 18,5% en KÍ hafnaði því og var tilbúið til þess að undirrita nýjan 

kjarasamning sem fæli í sér um 35% kostnaðarauka. LN benti þá á að slíkar kröfur væru langt 

umfram getu sveitarfélaganna og það sem samið hefði verið um á almenna vinnumarkaðnum 

fyrr á árinu (Lára V. Júlíusdóttir, Ragnar Árnason og Ómar H. Kristmundsson, 2005). 

 Í byrjun júní ákveður FG að fara í atkvæðagreiðslu um boðun verkfalls sem hefjast skuli 

20. september 2004. Þann 14. júní óskaði samninganefnd KÍ eftir að kjaraviðræðum yrði frestað 

til 11. ágúst og féllst samninganefnd LN á það. Ríkissáttasemjari samþykkti þessa frestun einnig 

fyrir sitt leyti.  

  Á fundi hjá ríkissáttasemjara 16. september setur FG fram endurskoðaðar kröfur þar 

sem þeir m.a. krefjast endurskilgreiningar á vinnuskyldu þar sem öll fagleg vinna sem ekki 

teljist til skilgreindrar vinnuskyldu teljist yfirvinna, kennsluskylda fari úr 28 kennslustundum í 

26 kennslustundir, skólaárið stytt úr 180 skóladögum í 175, endurmenntun verði ekki alfarið á 

hendi skólastjóra og að lágmarksundirbúningstími fyrir kennslustund verði aukinn úr 20 í 30 

mínútur eða um 50%. KÍ mat kostnað af nýjum kröfum 34,4% en að mati LN vantaði í 

kostnaðarmat KÍ veigamikla þætti og LN mat kröfurnar 53,7% miðað við samning til ársloka 
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2007 en ef miðað væri við gildistíma til ársloka 2008 væri kostnaðurinn 63,2%. LN hafnaði því 

kröfum KÍ (Lára V. Júlíusdóttir, Ragnar Árnason og Ómar H. Kristmundsson, 2005). 

 Verkfall kennara hófst síðan 20. september og stóð til 29. október og aftur frá 9. 

nóvember til 17. nóvember. Verkfallið stóð í tæpa tvo mánuði eða 39 skóladaga. Verkfalli var 

frestað með samþykki beggja aðila á meðan greidd voru atkvæði um miðlunartillögu frá 

ríkissáttasemjara dags. 29. október. Miðlunartillagan var samþykkt af LN með semingi en felld 

með miklum meirihluta af kennurum og skólastjórnendum og verkfall hófst því aftur 9. 

nóvember. Sett voru lög á kjaradeiluna 13. nóvember. Lögin veittu aðilum frest til þess að semja 

til 20. nóvember en tækist það ekki myndi sérstakur gerðardómur ákveða launakjör. Nýr 

samningur var undirritaður 17. nóvember og var hann samþykktur með rúmlega 58% atkvæða. 

Nýi samningurinn gilti til 31. desember 2007 og var talið að hann fæli í sér aukin útgjöld fyrir 

sveitarfélögin sem næmu 31 – 33%. Með samningnum náðu kennarar fram nokkrum af sínum 

helstu kröfum eins og að launapottar voru aflagðir og runnu inn í launatöflu. Skólastjóri og 

kennari skulu leitast við að ná samkomulagi um það hvernig 9,14 klst. á viku skuli nýttur. 

Kennsluskylda lækkuð í áföngum úr 28 stundum í 26 og 2% mótframlag greitt í 

viðbótarlífeyrissjóð (Lára V. Júlíusdóttir, Ragnar Árnason og Ómar H. Kristmundsson, 2005). 

 Eftir af verkfalli lauk fól Fræðsluráð Reykjavíkur Láru V. Júlíusdóttur, Ragnari 

Árnasyni og Ómari H. Kristmundssyni að gera úttekt á ferli kjaraviðræðna grunnskólakennara 

og sveitarfélaga á árinu 2004. Skýrslan (Lára V. Júlíusdóttir, Ragnar Árnason og Ómar H. 

Kristmundsson, 2005) var gerð til þess að geta dregið lærdóm af henni inn í framtíðina. 

Höfundar skýrslunnar töldu að hið langa verkfall mætti fyrst og fremst rekja til efnisþátta en 

ekki forms. Samninganefndir voru með skýr umboð en vegna ósamræmanlegra áherslna 

varðandi samninginn frá 2001 hafi verkfall verið óumflýjanlegt. Vandinn hafi einnig magnast 

við það hve kröfugerð kennara var illa unnin og þess hve dýr kröfugerðin var fyrir 

sveitarfélögin. Aðilar komu inn í samningsgerðina 2004 með fullt af óútkljáðum deilumálum 

varðandi samninginn frá 2001 og samstarfsnefnd aðila sem hafði verið starfsrækt í byrjun eftir 

samningana 2001 hætti hefðbundnum störfum og fékkst einungis við að leysa úr innsendum 

ágreiningsmálum. Öll samvinna var lögð af á þessum vettvangi. 

 Úttektarhópurinn benti á ýmis atriði sem betur hefðu mátt fara og væru þess verð að 

passa upp á til framtíðar. Auka samstarf á milli kjarasamningsviðræðna með þeim hætti að skipa 

ótímabundna samstarfsnefnd eða verkefnisstjórn sem hittist reglulega og ræði um 

kerfisbreytingar og þróun. Bent var á mikilvægi þess að hafa virkni í samstarfsnefnd þar sem 

lögð væri áhersla á að leysa málin í stað þess að fara með þau fyrir dómstóla. Þörf væri á að 

draga úr miðstýringu bæði hjá kennurum og launanefnd sveitarfélaga og heimila einstökum 
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sveitarfélögum að semja við kennara og jafnframt að færa aukinn hluta af launaákvörðun til 

sveitarfélaga og einstakra skóla. Skólastjórar þurfi jafnframt að fá aukið svigrúm til þess að 

ákveða laun einstakra kennara. Úttektarhópurinn lagði áhersu á að gera þyrfti meiri kröfur til 

forvinnu aðila á kröfugerð og nefndu að tvímælalaust væri til bóta ef á vettvangi KÍ yrðu fengnir 

sérfræðingar í launa- og kjaramálum til að aðstoða við kröfugerðina og reikna út hvað kröfur 

kosti. Eðlilegt væri að á skrifstofu KÍ væri starfandi sérstök kjaradeild sem aðstoði einstök félög 

KÍ rétt eins og kjarasvið Sambands íslenskra sveitarfélaga aðstoði samninganefndir og jafnvel 

einstök sveitarfélög. Velja þarf í samninganefndir menn sem njóta óskoraðs trausts og var í því 

sambandi vísað til þess að árið 2003 hafi kennarar beðið um að skipt yrði um formann 

samninganefndar sveitarfélaganna. Þá hafnaði LN beiðninni og í framhaldi af því var þeirri 

deilu vísað til ríkissáttasemjara þar sem kennarar treystu sér ekki í samningaviðræður beint án 

milligöngu sáttasemjara vegna hinnar miklu tortryggni sem ríkti á milli einstaklinga í 

samninganefndum aðila. Úttektarnefndin benti á að kjaradeilunni hafi í raun verið vísað til 

ríkissáttasemjara áður en reynt hafi á samningsvilja viðsemjenda því vantraust KÍ gagnvart 

einum einstaklingi í launanefnd sveitarfélaga hafi verið svo mikið. Einnig var bent á að ótækt 

sé að í slíkum kjaraviðræðum sé gert tveggja mánaða hlé því slíkt hafi mikil áhrif. Beiðni 

samninganefndar KÍ um frestun viðræðna yfir hásumarið með vísan til þess að bakland væri 

ekki tiltækt lýsti á margan hátt forystuleysi og skorti á samningsumboði. Úttektarnefndin benti 

á að samninganefndin hefði þann ótvíræða rétt og bæri jafnframt þá skyldu að taka þátt í 

samningaviðræðum, breyta og falla frá kröfum og undirrita kjarasamning. Samninganefndin 

gæti ekki afsalað sér þeirri ábyrgð og það væri niðurstaða hópsins, með vísan til þess hversu 

langt var á milli deiluaðila að yfirgnæfandi líkur hafi verið á því að verkfall yrði boðað frá og 

með 20. september og þess vegna ekki rétt að fresta viðræðum. Úttektarnefndin endar skýrsluna 

á því að benda á að kjaradeila LN og KÍ vegna grunnskólans hafi lotið að verulegum 

almannahagsmunum og komið illa við þriðja aðila sem átti enga aðild að deilunni. Skýrsluna 

endar hópurinn á þessum orðum: „Erfitt er að sjá að lögbundin réttindi barna til skólagöngu eigi 

sjálfkrafa að víkja fyrir réttindum kennara til að ná fram kröfum sínum með verkföllum“. 

Niðurstöður: 

Lengd verkfalls: Verkfall grunnskólakennara árið 2004 stóð í tæpa tvo mánuði. Það hófst 20. 

september og lauk þann 17. nóvember en 10 daga hlé var gert á því frá 29. október til 9. 

nóvember. Í verkfallinu töpuðust 39 skóladagar. 
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Ósk um breytingu á samninganefnd LN: Áður en að því kom að samningsaðilar færu á skrið í 

viðræðum sínum óskuðu kennarar eftir því að LN skipti um formann samninganefndar LN á 

þeirri forsendu að þeir ættu erfitt með að treysta honum og eiga samskipti við hann. 

Ólík kröfugerð: Megináherslur í kröfugerð kennara voru veruleg hækkun grunnlauna, launaþrep 

yrðu tengd aldri en launaflokkar tengdir starfsheiti, menntun og kennsluferli. Endurskoðun á 

skilgreiningu vinnutíma, lækkun kennsluskyldu, aukinn undirbúningstíma, minna vinnuálag og 

takmarkaða bindingu undir verkstjórn skólastjóra. Markmið LN var hins vegar að festa enn 

frekar ráðstöfunarrétt skólastjóra yfir vinnu kennara og hafa vinnuramma kennara einfaldan og 

draga úr sveigjanleika til þess að koma í veg fyrir óþarfa ágreining um vinnulag og starfsskyldur 

kennara. 

Tilboð í maí 2004: Í maí 2004 gerðu aðilar hvorir öðrum tilboð. LN lagði fram tilboð sem fól í 

sér kostnaðarauka fyrir sveitarfélögin uppá 18,5%. KÍ hafnaði tilboðinu en kvaðst reiðubúið til 

þess að undirrita nýjan kjarasamning sem fæli í sér um 35% kostnaðarauka. LN hafnaði því 

tilboði. 

Verkfall ákveðið í byrjun júní: Í byrjun júní ákvað FG að boða til verkfalls sem myndi hefjast 

20. september ef samningar næðust ekki fyrir þann tíma. 

Frestun samningaviðræðna um tvo mánuði: Þann 14. júní óskaði samninganefnd KÍ eftir að 

kjaraviðræðum yrði frestað til 11. ágúst og féllst samninganefnd LN á það og ríkissáttasemjari 

samþykkti frestunina einnig fyrir sitt leyti. Beiðnin var studd þeim rökum að bakland væri ekki 

tiltækt á þessum tíma yfir hásumarið. 

Nýjar kröfur kennara: 16. september leggja kennarar fram endurskoðaðar kröfur sem m.a. fela 

í sér endurskilgreiningu á vinnuskyldu varðandi yfirvinnu, kennsluskylda fari úr 28 í 26 

kennslustundir og skólaárið stytt úr 180 í 175 daga, endurmenntun verði ekki alfarið á hendi 

skólastjóra og að lágmarksundirbúningur fyrir kennslustund fari úr 20 mínútum í 30. KÍ mat 

þessar hækkanir 34,4% en að mati LN vantaði veigamikla þætti í kostnaðarmat kennara og mat 

LN kostnaðinn 53,7%. 

Lög sett á deiluna: Sett voru lög á kjaradeiluna 13. nóvember. Lögin veittu aðilum frest til þess 

að ná samningum til 20. nóvember og var nýr samningur undirritaður þann 17. nóvember og 

samþykktur með 58% atkvæða kennara. Kostnaðarauki fyrir sveitarfélögin var metinn 31-33%. 
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b) Læknaverkfallið 2014  

Læknafélag Íslands (LÍ) og Skurðlæknafélag Íslands (SKÍ) fóru í verkfallsaðgerðir sem hófust 

27. október 2014. Verkfallið hófst eftir að samningaviðræður við ríkið í níu mánuði höfðu verið 

árangurslausar. Verkfallinu lauk síðan um 11 vikum síðar. Skrifað var undir nýjan kjarasamning 

LÍ og ríkisins 7. janúar 2015 og var frekari verkfallsaðgerðum aflýst sama dag. SKÍ og ríkið 

gerðu nýjan kjarasamning 8. janúar 2015 og lauk verkfallsaðgerðum samdægurs. Alls voru 

haldnir meira en 80 formlegir fundir á vegum ríkissáttasemjara í þessum tveimur deilum. Fjöldi 

vinnudaga sem töpuðust liggur ekki fyrir en það er ljóst að áhrif verkfallsins voru mikil fyrir 

sjúklinga og þá sem þurftu á læknishjálp að halda. Að mati heilbrigðisstofnana höfðu 

verkfallsaðgerðirnar margvísleg áhrif og þurfti til dæmis að fresta upp undir 1.000 

skurðaðgerðum, 1.600 myndgreiningum og rúmlega 4.400 komum á dag- og göngudeildir 

(Ríkissáttasemjari, 2016). 

 Verkföll LÍ og SKÍ voru ekki allsherjarverkföll heldur voru þau skipulögð í lotum þar 

sem læknar á hverjum stað sem verkfall náði til lögðu niður störf í tvo daga eftir fyrirfram 

skipulögðu ferli sem dreifðist yfir starfsstöðvar. Verkföllin tóku til allra lækna á ríkisspítölum 

og heilsugæslustöðvum (Dögg Pálsdóttir, 2014). Slíkt fyrirkomulag verkfallsaðgerða hefur 

verið að ryðja sér til rúms hér á landi og er skipulagt með það að leiðarljósi að þungi verkfallsins 

stigmagnist þegar fram líður. Vinnustöðvanir eru boðaðar á ákveðnum dögum á ákveðnum 

vinnustöðum (Friðrik Friðriksson og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2010). 

 Kröfur lækna í verkfallinu sem hófst þann 27. október 2014 hljóðuðu upp á 30-36% 

hækkunar á grunnlaunum. Fulltrúar lækna í verkfallinu vildu ekki veita fjölmiðlum upplýsingar 

um hver heildarlaun lækna væru og þannig neitaði Þorbjörn Jónsson að veita þessar upplýsingar 

þegar hann var inntur eftir því í Kastljósi þann 27. október 2014 (Viðskiptablaðið, 2014). 

Samkvæmt upplýsingum frá Landsspítalanum höfðu laun lækna hækkað hlutfallslega minna en 

laun annarra opinberra stétta frá árinu 2006 eða um 30-42% miðað við 53% hjá öðrum 

opinberum starfsmönnum. Dögg Pálsdóttir, lögfræðingur LÍ, útskýrði í desember 2014 hvað 

fælist í kröfum lækna. Hún sagði lækna ekki einvörðungu vera að kalla eftir tímabærum 

launaleiðréttingum og hækkunum heldur væru læknar einnig að berjast fyrir framtíð 

heilbrigðisþjónustunnar á Íslandi. Hún benti á að læknar færu fyrr til sérnáms í útlöndum þannig 

að vinnuafl þeirra nýttist skemur hér á landi en það gerði áður og að sérfræðilæknar snéru seinna 

til baka til landsins að sérfræðinámi loknu auk þess sem sífellt fleiri læknar skiluðu sér bara alls 

ekki heim aftur. Meðalaldur lækna væri orðinn allt of hár og því væri nauðsynlegt að bæta 

heilbrigðiskerfið í landinu til þess að freista þess að fá sérfræðilæknana heim (Dögg Pálsdóttir, 
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2015).  Áður en verkfall lækna skall á samþykkti Félag íslenskra heimilislækna ályktun þar sem 

það taldi óábyrgt af stjórnvöldum að rýra kjör lækna og valda þannig frekari fækkun þeirra og 

brjóta niður íslenskt heilbrigðiskerfi. Jafnframt upplýsti LÍ að samkvæmt gögnum þeirra hefði 

starfandi læknum á landinu fækkað um 110 frá árinu 2009 til byrjunar árs 2014. Á sama tíma 

hefði fólki búsettu á landinu fjölgað um 6.300, þ.e. úr rúmlega 319 þúsund í rúmlega 325 þúsund 

(Morgunblaðið, 2014). 

 Nýir kjarasamningar lækna og skurðlækna voru samþykktir af félagsmönnum á þann 

hátt að 91% lækna sögðu já og 85% skurðlækna. Samningurinn var til þriggja ára og náði aftur 

til 1. júní 2014 og fram til 30. apríl 2017. Launahækkun var mjög misjöfn með tilliti til   

menntunar, ábyrgðar og fjölda vakta hvers læknis en lá á bilinu frá 16-21% (Morgunblaðið, 

2015). 

 

Niðurstöður: 

Lengd verkfalls: Vekfall Læknafélags Íslands (LÍ) og Skurðlæknafélags Íslands (SKÍ) stóð yfir 

í 11 vikur. Það hófst 27. október 2014 og stóð til 7. janúar 2015. Verkfallið hófst eftir að 

samningaviðræður höfðu staðið yfir í um níu mánuði. 

Kröfugerð: Kröfur lækna hljóðuðu uppá 30-36% hækkunar á grunnlaunum. 

Kröfugerðin snerist um meira en laun: Dögg Pálsdóttir, lögfræðingur LÍ, útskýrði í desember 

2014 hvað fælist í kröfum lækna. Hún sagði deiluna ekki einvörðungu snúast um tímabærar 

launaleiðréttingar og launahækkanir heldur snérist hún ekki síður um framtíð 

heilbrigðisþjónustu á Íslandi. Dögg sagði lækna nú fara fyrr til sérnáms erlendis og skila sér 

seinna heim og að meðalaldur lækna væri orðinn of hár. Félag íslenskra heimilislækna 

samþykkti ályktun áður en verkfall hófst þar sem það var talið óábyrgt af stjórnvöldum að rýra 

kjör lækna og valda þannig fækkun þeirra og brjóta þar með niður íslenskt heilbrigðiskerfi. 

Lotuverkfall: Verkföll LÍ og SKÍ voru ekki hefðbundin allsherjarverkföll heldur voru þau 

skipulögð í lotum þar sem læknar á hverjum stað sem verkfall náði til lögðu niður störf í tvo 

daga eftir fyrirfram skipulögðu ferli sem dreifðist yfir starfsstöðvar. Verkföllin tóku til allra 

lækna á ríkisspítölum og heilsugæslustöðvum. 

Fundir í deilunni: Haldnir voru yfir 80 formlegir fundir á vegum ríkissáttasemjara í deilunni. 



55 
 

Nýir kjarasamningar: Nýir kjarasamningar voru undirritaðir 8. janúar 2015 og var launahækkun 

samkvæmt þeim metin mjög misjöfn með tilliti til menntunar, ábyrgðar og fjölda vakta hvers 

læknis en talin liggja á bilinu 16-21%. 

 

c) Kjarabarátta flugumferðarstjóra 2016 – yfirvinnubann og þjálfunarbann 

Kjarasamningur Félags íslenskra flugumferðarstjóra (FÍF) varð laus þann 1. febrúar 2016 og 

hafði þágildandi kjarasamningur verið í gildi í rúm fimm ár. Þrátt fyrir að félagsmenn í FÍF hafi 

starfað frá árinu 2010 hjá Isavia ohf. sem er opinbert hlutafélag þá eru þeir aðilar að BSRB sem 

fer með samningsumboðið fyrir FÍF. Samtök atvinnulífsins (SA) höfðu samningsumboð fyrir 

Isavia og voru samningaðilar á móti BSRB. Til þess að þrýsta á um gerð nýs kjarasamnings 

ákvað FÍF að setja á ótímabundið yfirvinnubann frá 6. apríl 2016. Kröfur FÍF voru langt umfram 

það sem SA gátu sætt sig við og því leið tíminn án þess að nýr kjarasamningur næðist. Seinni 

partinn í apríl samþykktu félagsmenn í FÍF með 95% atkvæða að setja á þjálfunarbann frá og 

með 6. maí 2016 sem hafði það í för með sér að nemar í flugumferðarstjórn fengu ekki þjálfun 

á vettvangi hjá flugumferðarstjórum á vakt (RÚV, 2016). Þessi aðgerð flugumferðarstjóra að 

setja á þjálfunarbann fór fyrir Félagsdóm þar sem SA talda hana ólögmæta. Félagsdómur komst 

hins vegar að þeirri niðurstöðu þann 18. maí 2016 að þjálfunarbannið væri lögmæt 

verkfallsaðferð sem stæðist öll skilyrði laga nr. 80/1938 (Félagsdómur, 2016). Sigurjón 

Jónasson, formaður FÍF, greindi frá því í blaðaviðtölum þann 8. júní 2016 að flugumferðastjórar 

vildu miða sig við atvinnuflugmenn varðandi laun (Pressan, 2016). Sigurjón vísaði í þessu 

sambandi í viðmið sem réttarstöðunefnd ríksins hafði gefið út og tiltók að FÍF hefði viljað hanga 

í atvinnuflugmönnum eins og þeir hefðu mögulega getað og sagði að í gegnum tíðina hefði FÍF 

verið um 10-15% á eftir atvinnuflugmönnum en að munurinn nú væri 43%. Sigurjón benti á að 

þegar meðalmánaðarlaun flugumferðarstjóra væru skoðuð kæmi í ljós að fimmta hver 

klukkustund væri unnin í yfirvinnu og að taka bæri tillit til þess þegar launatölur væru skoðaðar. 

 Þann 8. júní er greint frá því  í leiðara Fréttablaðsins (Fréttablaðið, 2016) að kjaradeila 

flugumferðarstjóra við SA séu í hnút eftir tveggja mánaða aðgerðir flugumferðarstjóra í formi 

yfirvinnubanns og þjálfunarbanns þó svo að þeim hafi verið boðnar sambærilegar 

launahækkanir og þorri vinnumarkaðarins hafi samið um á grundvelli Salek samkomulagsins. 

Því er haldið fram í leiðaranum að fámennar stéttir sem vilja fara fram úr öðrum, einfaldlega í 

krafti þess að geta það með aðgerðum sem hafa áhrif langt umfram stærð þeirra, geti ógnað því 

samkomulagi (Salek) sem náðist milli launþega og atvinnurekenda verulega.  
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 Þorsteinn Víglundsson, framkvæmdastjóri SA, tjáði sig um kjaradeiluna í fréttabréfi SA 

í lok maí 2016 (Þorsteinn Víglundsson, 2016). Þar tók hann fram að þetta væri þriðja sumarið 

í röð sem landsmenn þyrftu að búa við aðstæður þar sem fámennur hópur starfsmanna lokar á 

samgöngur til landsins með verkfallsaðgerðum. Yfirvinnubannið hefði raskað bæði 

millilandaflugi og innanlandsflugi. Aðilar í ferðaþjónustu urðu fyrir tjóni og það sama gilti um 

farþega. Þorsteinn sagði að launakröfur flugumferðarstjóra væru mun hærri en aðrir hefðu 

samið um. Yrði gengið að kröfum þeirra raskaðist það dýrkeypta jafnvægi sem komist hefði á 

kjaramálin og hefðbundið íslenskt höfrungahlaup hæfist á ný, þar sem hver hópur knýr fram 

meiri launahækkanir en sá sem síðast samdi. Afleiðingarnar væru vel þekktar; verðbólga ykist, 

vextir hækkuðu og að lokum félli gengið til að lagfæra samkeppnisstöðu þeirra fyrirtækja sem 

störfuðu í alþjóðlegri samkeppni. Niðurstaðan yrði sú að kjör allra versnuðu til lengri tíma. 

Þorsteinn vitnaði til þess að þegar ljóst var að allt hefði stefnt í óefni hefði tekist í október árið 

2015 að koma á Salek samkomulaginu og stöðva þannig höfrungahlaupið sem vofði yfir. 

Samkomulagið byggir á þeirri sýn að Íslendingar geti búið við sambærileg lífskjör og aðrir 

Norðurlandabúar. Þar væri svigrúm til launahækkana til ársloka 2018 skilgreint en 

flugumferðarstjórar vilji nú fá mun meiri launahækkanir en aðrir vegna þess að þeir eru 

einfaldlega í þeirri stöðu að geta knúið þær fram. Um það yrði aldrei sátt hjá öðrum hópum á 

vinnumarkaði nú fremur en áður þegar einstakir starfshópar hafa knúið fram mun meiri 

launahækkanir en aðrir hafa fengið. Kröfur flugumferðarstjóra væru því atlaga að samstöðu 

sem sköpuð hefði verið á vinnumarkaði haustið 2015 og fest var í sessi með endurskoðun 

kjarasamninga í upphafi ársins. 

 Þann 8. júní 2016 setti Alþingi lög sem stöðvuðu verkfallið, lög nr. 45/2016 um kjaramál 

Félags íslenskra flugumferðarstjóra. Í 1. gr. laganna er tekið fram að verkfallsaðgerðir FÍF 

gagnvart Isavia ohf., svo og frekari vinnustöðvanir eða aðrar aðgerðir félagsins væru óheimilar 

frá gildistöku laganna sem var 9. júní 2016. Lögin kváðu fyrir um að aðilar gætu undirritað 

kjarasamning fram til 24. júní 2016 ella skyldi gerðardómur fyrir 18. júlí 2016 ákveða kaup og 

kjör félagsmanna FÍF. Gerðardómur skyldi við ákvarðanir um laun og önnur starfskjör fyrst og 

fremst taka mið af launaþróun samkvæmt þeim kjarasamningum sem gerðir hefðu verið á 

almennum vinnumarkaði síðustu misseri (Lög nr. 45/2016 um kjaramál Félags íslenskra 

flugumferðarstjóra). Rétt áður en fresturinn rann út skrifuðu samningsaðilar undir nýjan 

kjarasamning sem gildir til ársins 2018. 

 

Niðurstöður: 
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Lengd verkfalls: Félag íslenskra flugumferðarstjóra (FÍF) hóf verkfallsaðgerðir þann 6. apríl 

2016 og stóðu þær yfir í rúma tvo mánuði eða allt til 8. júní 2016 er lög voru sett á verkfallið. 

 

Kröfugerð: Kröfugerð FÍF var það langt fyrir ofan það sem Samtök atvinnulífsins (SA) gat sætt 

sig við að tíminn leið og ekkert gerðist í deilunni. 

FÍF miðar kröfur sínar við flugmenn: Í blaðaviðtölum greindi Sigurjón Jónassson, formaður 

FÍF, frá því að flugumferðarstjórar vildu miða sig við atvinnuflugmenn. Hann benti einnig á að 

ekki væri rétt að skoða heildarlaun flugumferðarstjóra þar sem fimmta hver klukkustund væri 

unnin í yfirvinnu. 

Ekki allsherjarverfall: Verkfallsaðgerðir FÍF fólu í sér tvenns konar aðgerðir. Annars vegar settu 

þeir á ótímabundið yfirvinnubann sem hófst 6. apríl 2016 og mánuði seinna eða þann 6. maí 

2016 hófst þjálfunarbann sem hafði í för með sér að nemar í flugumferðarstjórn fengu ekki 

þjálfun á vettvangi hjá flugumferðarstjórum á vakt. 

Tjón hjá þriðja aðila: Þorsteinn Víglundsson, framkvæmdastjóri SA, tjáði sig um kjaradeiluna 

í fréttabréfi SA í lok maí 2016 og tók þar fram að þetta væri þriðja sumarið í röð sem landsmenn 

þyrftu að búa við aðstæður þar sem fámennur starfshópur lokaði fyrir samgöngur til og frá 

landinu með verkfallsaðgerðum. Þorsteinn vísaði í fréttabréfinu til þess að flugumferðarstjórum 

hefðu verið boðnar sambærilegar hækkanir og öðrum á vinnumarkaði og að ekki væri hægt að 

taka þá eina út úr og bjóða þeim hærri laun því slíkt væri ógn við stöðugleika og bryti gegn 

Salek samkomulaginu sem komist var að samkomulagi um í október árið 2015 og hefði m.a. 

verið sett til þess að stöðva höfrungahlaup á vinnumarkaði. 

Lög á verkfallið: Lög voru sett á verkfallið þann 8. júní 2016 og samningsaðilum veittur frestur 

til þess að semja áður en Gerðardómur myndi ákvarða laun flugumferðarstjóra. Aðilar náðu að 

gera kjarasamning rétt áður en frestur til þess rann út þann 24. júní 2016. Flugumferðarstjórar 

felldu þann samning en náðu síðan sátt um kjarasamning rétt áður en til þess kæmi að 

Gerðardómur ákvarðaði þeim laun. 

 

4.2 Niðurstöður úr rannsókn með spurningakönnun 

Hér á eftir verða svör þátttakenda í spurningakönnun við hverri spurningu fyrir sig greind: 

a) Spurning 1 hljóðar svo: 
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 Ef þú fengir heimild til þess að breyta skipulagi, vinnulagi eða reglum sem taka til 
 kjarasamningsgerðar með það fyrir augum að auka líkur á að kjarasamningi yrði  
 náð með friðsamlegum hætti áður en gildandi kjarasamningur gengi úr gildi. Í hverju 
 fælist breytingin (eða eru núgildandi vinnulag og reglur fullnægjandi)? 
 

Svör þátttakenda við spurningu 1 tóku til margra atriða enda spurningin opin. Samt sem áður 

mátti greina samhljóm í þeim varðandi ýmis atriði. Þrír svarenda, A-1, O-1 og SA,  töldu að 

stefna ætti að því að taka upp nýtt samningsmódel að norrænni fyrirmynd. Þeir töldu mikilvægt 

að aðilar næðu í byrjun samningaviðræðna að koma sér saman um sameiginlegan launaramma. 

A-1 tjáði sig um nýtt samningsmódel með eftirfarandi orðum: 

 

Til þess að ná árangri í því að koma á kjarasamningum með friðsamlegri hætti en nú er, 

þá þarf einhverskonar íslenskt vinnumarkaðsmódel, sem fær aðilana við borðið til að 

koma saman og meta hvert heildarsvigrúmið er til launahækkana. Þetta eru flestir 

tilbúnir að samþykkja en með sama hætti vilja menn ekki fara inn, nema að fá 

leiðréttingu fyrir sína hópa áður. Vandamálið í þessu er upphafspunkturinn. Þegar þetta 

svigrúm hefur verið fundið (verður erfitt að koma þessu á), þá verður að tryggja það að 

einstakir hópar geti ekki hlaupið „út undan sér“ og þar þarf að búa til ramma og hlutverk 

fyrir sáttasemjara að geta haldið utan um það. 

 

 A-1 og SA fjalla um að stöðva þurfi svokallað höfrungahlaup og að samstaða þurfi að 

nást á meðal allra aðila á vinnumarkaði og segja í svörum sínum að það sé hægt með því að 

taka upp nýtt samningsmódel. Um þetta segir SA: 

 

Það er engin töfralausn á meðan einstök félög/samtök geta alltaf hlaupið frá 

ákvörðunum heildarsamtaka sinna og sáttasemjari hefur ekki heimildir sem taka mið af 

efnahagslegum markmiðum.  Ákvæðin um viðræðuáætlun í 23. gr. laga 80/1938 komu 

inn en hafa ekki breytt neinu enda taka þau ekki á vandamálinu sem er að smæsta 

einingin, þ.e. hvert og eitt stéttarfélag hefur valdið, sbr. 5. gr. fyrrgreindra laga, og koma 

sér ekki saman. Á meðan svo er breytist lítið. Salek samkomulagið var/er tilraun til 

samræmingar og breytinga að norrænni fyrirmynd báðum aðilum til hagsbóta. 

 

 A-1 og O-2 koma í svörum sínum inn á að verklag strax frá byrjun samningaviðræðna 

þurfi að vanda. A-1 nefnir í svari við spurningu 1 að það fyrsta sem komi í hugann sé að það 

þurfi að fara fyrr af stað með undirbúningsferlið og að það sé hægt að gera með því að láta aðila 
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hittast fyrr með formlegum hætti og að rétt sé að sáttasemjari hafi eftirlit með þessum þætti. O-

2 tekur undir það sem A-1 segir um þetta og skilaði af sér eftirfarandi svari í 5 liðum: 

 

Svar (ekki í röð eftir mikilvægi) : a) Launagögn þurfa að liggja fyrir frá opinberum 

aðilum mun fyrr. b) Aðilar verða að vera sammála um þau gögn sem notuð eru í 

kjarasamningaviðræðum. c) Bætt upplýsingagjöf. d) Undirbúningur viðsemjenda sé 

góður. Allt of algengt að það sé enginn undurbúningur. Viðsemjendur lofa á 

samningafundum að leggja fram gögn en á næsta fundi gerist ekki neitt og ekkert er 

tilbúið. Þetta dregur viðræður mjög á langinn. Ef þetta væri allt tilbúið vel fyrir lok 

kjarasamnings þá væri hægt að ganga mun fyrr frá samningum. e) Auka vægi 

ríkissáttasemjara í þessu ferli. 

 

 Svar A-2 við spurningu 1 var það eina sem sneri eingöngu að einu atriði en hann taldi 

að gildistökudagur kjarasamninga væri lykilatriði en svar A-2 hljóðari svo: 

 

Það þyrfti að vera á hreinu að nýr kjarasamningur gilti ALLTAF frá því að síðasti rann 

út, þannig að allar hækkanir myndu gilda frá lokum síðasta kjarasamnings. Þannig væri 

komið í veg fyrir þann leik sem vinnuveitendur leika að tefja og „vinna sér inn“ fyrir 

komandi hækkunum með töfum. 

 

b) Spurning 2 hljóðar svo: 

 

Samkvæmt 23. gr. laga nr. 80/1938 skulu aðilar útbúa viðræðuáætlun 10 vikum áður en 
gildandi kjarasamningur verður laus. Telur þú að ákvæðið sé í raun að virka eins og að 
var stefnt þegar það var tekið upp í lögin árið 1996? 

  

Svör fjögurra þátttakenda við spurningu 2 voru öll á þann veg að ákvæðið um viðræðuáætlun 

væri ekki að virka eitt og sér. A-2 sagðist ekki vita til þess að kjarasamningur hjá hans 

stéttarfélagi hefði klárast innan tímaramma viðræðuáætlunar og endaði með þessum orðum: 

 

Aftur, það er vinnuveitendum í hag að tefja og þeir gera það. 

 

 A-1 benti á að umgengnin í kringum ákvæðið um viðræðuáætlun væri með þeim hætti 

að það væri ekki að virka þó ákvæðið sem slíkt væri gott og gilt. Um það sem til þyrfti til að 

ákvæðið virkaði sagði A-1: 
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Það virðist þurfa að hafa meiri aga í kringum þetta ákvæði og eftirfylgni. 

 

 O-1 taldi að ríkissáttasemjari þyrfti að hafa meira vald til þess að ákvæðið virkaði. O-2 

taldi að ákvæðið væri gott og gilt og sagði: 

 

Já það er ekkert að ákvæðinu að mínu mati. Það eina sem þarf að tryggja er það sem 

kemur fram hér að ofan hjá mér um að viðsemjendur þurfa að vera tilbúnir með gögn 

og virða viðræðuáætlun. Það hefur ekki alltaf gengið eftir. Það myndi engu máli skipta 

þótt það væri annar vikufjöldi þarna. Aðalmálið eru gögn og upplýsingagjöf. 

 

c) Spurning 3 hljóðar svo: 

 

Hvað finnst þér um hlutverk og þær heimildir sem ríkissáttasemjari hefur í dag til þess 
að vinna að lausn vinnudeilna? Eru reglur um sáttasemjara viðunandi eins og þær eru, 
ætti að draga úr heimildum hans eða bæta við þær? 

 

A-1 og SA telja í svörum sínum að bæta þurfi við valdheimildir ríkissáttasemjara samhliða 

upptöku nýs samningsmódels. A-1 segir m.a. um þetta: 

 

Hins vegar verður að aðlaga hans hlutverk að því hlutverki, sem ég hef nefnt í fyrri 

spurningum, þ.e. í kringum íslenskt vinnumarkaðsmódel sem þarf að komast á sem fyrst. 

Það þarf því að auka vægi sáttasemjara í kringum það módel sem næst vonandi á næstu 

árum. Hlutverk sáttasemjara þarf því að breytast í samræmi við þá „sátt“ sem þarf að 

nást á vinnumarkaði um vinnulag. 

 

 A-2 telur heimildir ríkissáttasemjara vera of litlar og tekur fram að það þurfi að bæta við 

þær. O-1 tiltekur í svari sínu að heimildir ríkissáttasemjara ættu að vera víðtækari og segir m.a.: 

 

Hann ætti að hafa meira vald til að setja fram sáttatillögu í samningum, vald til að fresta 

boðuðum verkföllum og meira vald til að kalla aðila að borðinu og að það fylgdi agi 

hvað það varðaði. 

 

 O-2 segir í svari sínu að ríkissáttasemjari þurfi aukin völd og sagði m.a.: 
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Aðkoma ríkissáttasemjara að erfiðum kjaradeilum árið 2015 voru að mínu mati ekki 

nógu góð og tel ég að  það þurfi að bæta við heimildir hans til að skikka viðsemjendur 

til að leggja fram tilboð og funda þegar það lítur út fyrir að allt stefni í verkföll.  

 

d) Spurning 4 hljóðar svo: 

 

Að því gefnu að stéttarfélag hafi boðað til verkfalls eða verfallið sé hafið. Eru núgildandi 
reglur um viðbrögð við verkfalli til þess að takmarka tjón vegna verkfallsins 
fullnægjandi að þínu mati? 

 

 A-2 svaraði spurningunni með orðunum „N/A“. A-1 nefndi í svari sínu að sáttasemjari 

hefði ýmis úrræði eftir að verkfall hefði verið boðað og í aðdraganda þess og eftir að verkfall 

væri hafið og sagði í framhaldi af því: 

 

Hægt er að beita frestunum og fleiru, ef aðilar eru að sjá ljós fyrir enda ganganna. Þennan 

þátt þarf að umgangast mjög varlega, auk þess sem treysta þarf aðilum við borðið að 

ekki sé verið að fara í aðgerðir, nema búið sé að beita öllum hugsanlegum meðulum til 

lausnar. 

 

 O-1 vísaði í svari sínu við þessari spurningu til svars síns við spurningu 3 þar sem hann 

vildi auka valdheimildir ríkissáttasemjara og segir í svari sínu: 

 

Vísa hér til svars varðandi ríkissáttasemjara. Með breyttu valdi hans, ætti ekki að þurfa 

að koma til lagasetning á verkföll nema í algjörum undantekningartilvikum. 

 

 SA vísa í svari sínu til fyrirkomulags sem viðhaft er í Noregi: 

 

Ef spurningin lýtur að inngripum í verkföll þá væri til bóta að koma á gerðardómi, sbr. 

t.d. norska fyrirkomulagið og óheimilt væri að fara umfram það „merki“ sem 

heildarsamtökin hafi komið sér saman um. 

 

 O-2 segir það vera sitt mat að núgildandi reglur og viðbrögð við verkfalli til þess að 

takmarka tjón vegna verkfalla séu fullnægjandi eins og þær eru og tiltekur eftirfarandi máli sínu 

til stuðnings: 
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Samkvæmt 19. gr. laga um kjarasamninga opinberra starfsmanna (kjarasamningalögin) 

hafa tilteknir félagsmenn ekki heimild til þess að fara í verkfall. Skrár yfir þau störf hjá 

stofnunum ríkisins sem eru undanþegin verkfallsheimild eru reglulega birtar í B-deild 

Stjórnartíðinda. Þá er samkvæmt 20. gr. kjarasamningalaganna heimilt að kalla 

starfsmenn sem eru í verkfalli tímabundið til vinnu í þeim tilgangi að afstýra 

neyðarástandi. 

 

e) Spurning 5 hljóðar svo: 

 

Á ríkisvaldið (ríkisstjórn) að koma að gerð kjarasamninga á almennum og opinberum 
vinnumarkaði? 
 

  
O-1 svaraði þessari spurningu með því að segja að ríkið eigi ekki að koma beint að gerð 

kjarasamninga en þyrfti þó oft að leggja sitt á borðið sem sneri að félagslegum stöðugleika og 

efnahagslegum stöðugleika. Svar A-1 var á sömu nótum og svar O-1 en A-1 sagði að hefð væri 

fyrir því að ríkið léki stórt hlutverk í því að ljúka kjaradeilum þótt það væri í raun ekki 

samningsaðili og nefndi eftirfarandi sem dæmi: 

 

Mín skoðun er því sú að ríki þarf ekki endilega að koma að kjaradeilum, en sú staða 

getur vel verið uppi í þjóðfélaginu á hverjum tíma, að nauðsynlegt sé að hafa þá til 

lausnar. Má þar nefna sem nærtækt dæmi, að kjarasamningar árið 2015 á almennum 

vinnumarkaði hefðu ekki fengið lausn nema með aðkomu ríkisins varðandi 

húsnæðismál og skattabreytingar. 

 

 A-2, O-2 og SA nefna öll í svörum sínum að ekki sé æskilegt að ríkið beiti sér í 

kjaradeilum með því að setja lög á verkföll. A-2 segir um þetta atriði: 

 

Ríkið á hins vegar ekki að koma inn með valdi og hóta lagasetningum á verkföll. 

Vinnuveitendur sem vita að ríkið muni bakka þá upp með lögum hafa enn meiri ástæðu 

til að tefja viðræður. 

 

 SA segir í svari sínu um aðkomu ríkisins að við gerð kjarasamninga sé algengt að 

samningsaðilar ýti á að ríkið liðki fyrir samningsgerð með ívilnunum en að um slíkt megi deila 

og það sé ekki endilega æskilegt þó svo að slíkt hafi tíðkast mjög lengi og þekkist einnig annars 
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staðar. O-2 kemur einnig inn á þetta í svari sínu og nefnir það sem dæmi að ríkið geti boðið 

félagslegar umbætur, réttindi starfsmanna, efnahagslegar breytingar og fjármálastefnu og segir 

svo í framhaldi af því: 

 

Í krafti þess að geta sett lög, eru stjórnvöld þau einu sem geta breytt leikreglum. Það er 

hins vegar erfitt þegar ríkisstjórn er um leið fulltrúi vinnuveitenda, þar sem ríkið er sjálft 

vinnuveitandi. Það getur svo notað sitt vald þegar samningar nást ekki með því að setja 

lög á verkföll eins og gert var árið 2015. Sem sagt viðsemjandinn í tilviki ríkisins er í 

mun sterkari stöðu en aðrir viðsemjendur (sveitarfélög, almenni vinnumarkaðurinn) til 

þess að draga fundi á langinn, sýna ekki samningsvilja og setja svo lög á verkföllin. 
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5 Umræður  
Markmið þessarar ritgerðar var að kanna hvort koma mætti í veg fyrir verkföll með breyttu 

verklagi við gerð kjarasamninga og einnig hvernig mætti takmarka það tjón sem af þeim hlýst 

en verkföll hér á landi hafa verið afar tíð og þá sérstaklega á opinbera markaðnum (Gylfi 

Dalmann Aðalsteinsson, 2015). Til þess að ramma inn viðfangsefni ritgerðarinnar var ákveðið 

að leita svara við eftirfarandi rannsóknarspurningu: 

 

 Er hægt að draga úr verkfallstíðni og minnka tjón vegna verkfalla með því að bæta 

 vinnulag í upphafi kjarasamningsferlis og breyta og samræma þær reglur sem gilda um 

 verkföll á almennum og opinberum markaði? 

 

 Árið 1996 var vinnulöggjöfinni breytt og m.a. tekið inn í vinnulöggjöfina ákvæði sem 

fól í sér formlega viðræðuáætlun. Miklar vonir voru bundnar við að þetta ákvæði myndi auka 

fagmennsku við samningsgerð og leiða til þess að verkföll yrðu fátíðari. Hugmyndin með 

viðræðuáætluninni var að koma viðræðum milli samningsaðila af stað fyrr en verið hefði og 

markmiðið að koma á nýjum kjarasamningi áður en gildandi samningur rynni sitt skeið (Gylfi 

Dalmann Aðalsteinsson, 2008a). Um viðræðuáætlunina gilda reglur sem fram koma í 23. gr. 

laga nr. 80/1938 en áætlunina skal gera í síðasta lagi tíu vikum áður en gildandi kjarasamningur 

rennur út. Í athugasemdum við lagaframvarpið 1996 (Þskj. 739, 120 . löggjafarþing 1995 - 

1996) var tekið fram að ákvæðið um viðræðuáætlun væri til þess fallið að flýta fyrir því að 

samningsstaðan skýrðist þannig að samningsaðilar gætu metið hvort rétt væri að ganga að 

kröfum gagnaðila og stuðla þannig að friðsamlegri lausn vinnudeilu eða hvort betra væri að láta 

reyna á hagsmunaágreining með því að boða til vinnustöðvunar. Markmið þessa ákvæðis er 

mjög í samræmi við verkfallskenningu Hicks (1996) sem heldur því fram að verkföll séu bein 

afleiðing af misheppnuðu samningsferli þar sem samningsmarkmið hafi ekki verið nógu skýr 

og misræmis hafi gætt í væntingum á milli verkalýðsleiðtoga og almennra launþega. 

Samsvörunin við kenningu Hicks felst í því að takist samningsaðilum að vinna skv. ákæðinu 

um viðræðuáætlun og leggja strax fram hnitmiðuð gögn og gera skýrar kröfur þá aukist líkur á 

því að það takist að koma á nýjum kjarasamningi án þess að það þurfi að grípa til 

verkfallsvopnsins. Svör við spurningu nr. 2 í spurningakönnuninni þar sem spurt var hvort 

þátttakendur teldu að ákvæðið um viðræðuáætlun væri að virka voru með þeim hætti að fjórir 

svarendur af fimm töldu að ákvæðið um viðræðuáætlunina væri alls ekki að virka og fimmta 

svarið var á þá leið að ákvæðið sem slíkt væri í góðu lagi en það væri gagnslaust ef ekki væri 
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tryggt að gögn og upplýsingar sem báðir aðilar samþykktu lægju fyrir strax og viðræðurnar 

hæfust. Svarendur nefndu m.a. að allan aga vantaði varðandi ákvæðið og að nauðsynlegt væri 

að breyta reglum á þann hátt að ríkissáttasemjara væri falið að fylgja því eftir að samningsaðilar 

ynnu að heilindum og krafti að því að fara eftir ákvæðinu, boða til funda og reka á eftir því að 

aðilar mættu undirbúnir til þeirra. Hægt er að taka undir allar þessar ábendingar um að breyta 

eigi lögum þannig að ríkissáttasemjari eigi að koma að málum áður en gildandi kjarasamningur 

rennur út og auka með því móti agann við samningaborðið. SA benti í svari sínu við spurningu 

2 á að ákvæðið gæti virkað hér á landi ef tekið yrði upp nýtt samningsmódel líkt því sem er á 

Norðurlöndunum en þar er í upphafi markaður launarammi, þ.e. ákveðið hvert svigrúmið til 

launahækkana er, og síðan er í viðræðuáætluninni unnið út frá honum. Þarna setur 

launaramminn inn agann og ríkissáttasemjarar á Norðurlöndunum passa síðan upp á að 

viðsemjendur haldi sig innan hans. Á Norðurlöndunum er einnig fastmótuð samvinna hjá 

aðilum vinnumarkaðarins og ríkisins varðandi vinnslu og framsetningu á launaupplýsingum, 

hagtölum, kaupmætti, samkeppnishæfni hagkerfisins o.s.frv. og er markmiðið með þessum 

upplýsingum að þær gagnist öllum og að aðilar séu sammála um þær (Vinnuhópur aðila 

vinnumarkaðarins, 2013). Fyrst þegar þessar upplýsingar liggja fyrir fara aðilar á 

Norðurlöndunum í samningaviðræður. Það verður að teljast afar brýnt að aðilar 

vinnumarkaðarins ásamt ríkisvaldinu komi sér saman um með hvaða hætti slíkri alhliða 

upplýsingavinnslu verði komið á fót þar sem aðilar geta gengið að upplýsingum sem taka til 

launaþróunar, verðbólgu, verðlags, gengis gjaldmiðla o.s.frv. sem og stöðu efnahagsmála og 

peningamála. Með slíkar upplýsingar í farteskinu við upphaf viðræðuáætlunar er meiri von til 

þess að samningaviðræður fari fram þar sem sameiginlegs skilnings aðila gæti og að 

samningsaðilar nái saman. Gott dæmi um vinnudeilu þar sem samningsaðilar voru hvor með 

„sínar“ upplýsingar er verkfall grunnskólakennara árið 2004. Í þeirri deilu voru t.d. lagðar til 

breytingar á nokkrum þáttum í kennarastarfinu. KÍ mat kostnaðarhækkun vegna breytinganna 

34,4% en LN mat þær hins vegar 53,7% (Lára V. Júlíusdóttir, Ragnar Árnason og Ómar H. 

Kristmundsson, 2005). 

 Fyrir utan mikilvægi þess að fá ákvæðið um viðræðuáætlun til að virka sem skyldi, sbr. 

umfjöllun hér að framan verður hér á eftir bent á sjö atriði sem höfundur telur að gætu verið 

góðar hugmyndir að breyttu vinnulagi og eða reglum vinnuréttar til að bæta árangur við 

kjarasamningsgerð og minnka tjón sem hlotist getur af verkföllum. Fyrstu þrjú atriðin snúa að 

breytingum á reglum sem vænta má að yrðu til bóta og hefði, að manni finnst út frá almennri 

skynsemi, átt að hafa verið breytt nú þegar: 
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1. Verkbann á opinberum vinnumarkaði.  

Þegar opinber stéttarfélög fengu fullan verkfallsrétt árið 1986 með lögum nr. 94/1986 um 

kjarasamninga opinberra starfsmanna var ekki samhliða því lögfestur verkbannsréttur til handa 

fjármálaráðherra eða sveitarfélögum. Þarna er vinnuveitendum á opinberum markaði ekki veitt 

tæki til þess að takmarka tjón sitt til jafns á við vinnuveitendur á almenna markaðnum. Í 

greinargerð með  lögum nr. 29/1976 var sérstaklega tekið fram að ekki væri gert ráð fyrir 

verkbannsrétti fjármálaráðherra vegna þess að verkfallsrétturinn væri einungis í höndum 

heildarsamtaka BSRB en ekki stakra félaga og auk þess væru önnur heildarsamtök opinberra 

starfsmanna ekki með verkfallsrétt. Við setningu laga nr. 94/1986 var verkbannsrétturinn hins 

vegar ekki tekinn inn í lögin heldur einungis vísað til fyrra ákvæðis um sama efni í lögum nr. 

29/1976. Samkvæmt þessu verður ekki annað séð en að það hafi verið metið svo að ekki væri 

þörf á verkbannsrétti þó svo að einstök stéttarfélög hafi með nýju lögunum fengið verkfallsrétt 

(Friðrik Friðriksson og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2010). Hér vantar að fram komi 

rökstuðningur fyrir þessum mismun á milli almenna og opinbera markaðarins og komi hann 

ekki fram hlýtur að koma til skoðunar að taka upp ákvæði um verkbannsrétt í lög nr. 94/1986 

um kjarasamninga opinberra starfsmanna.  

 

2. Heimild til frestunar verkfalls á opinberum vinnumarkaði verði lögfest.  

Meginmarkmið vinnulöggjafarinnar er að tryggja vinnufrið og leggja til reglur sem taka á 

árekstrum sem aðilar á vinnumarkaði kunna að lenda í og leiða til þess að hægt sé að sætta mál 

á viðunandi hátt fyrir alla aðila og takmarka það tjón sem atvinnulífið yrði ella fyrir (Gylfi 

Dalmann Aðalsteinsson, 2008a). Á almenna vinnumarkaðnum má skv. ákvæðum 4. mgr. 15. 

gr. laga nr. 80/1938 fresta boðaðri vinnustöðvun, einu sinni eða oftar, um allt að 28 sólarhringa 

samtals án samþykkis gagnaðila enda sé slík frestun tilkynnt honum með minnst þriggja 

sólarhringa fyrirvara. Á þetta ákvæði hefur margsinnis reynt á almenna vinnumarkaðnum og 

þannig boðuðum verkföllum ýmist verið frestað eða þeim aflýst (Lára V. Júlíusdóttir, 1995). 

Slíka frestunarheimild er ekki að finna í lögun nr. 94/1986 um kjarasamninga opinberra 

starfsmanna. Þannig býður löggjöfin um opinbera starfsmenn ekki upp á að opinberir 

starfsmenn geti frestað verkfalli sem hefur verið boðað eða stendur yfir. Þegar 

fresturnarheimildin í 15. gr. laga nr. 80/1938 var lögfest árið 1996 var tekið fram í greinargerð 

með ákvæðinu að slíkri frestunarheimild væri ekki fyrir að fara hjá opinberum starfsmönnum 

og væri það bagalegt. Þegar verkfall hefur verið boðað eða hafið á opinbera vinnumarkaðnum 

má segja að það eina í stöðunni sé að klára deiluna. Lára V. Júlíusdóttir, Ragnar Árnason og 

Ómar H. Kristmundsson (2005) hafa bent á að eðlilegt sé að skoða þann möguleika að taka inn 
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í lög 94/1986 ámóta ákvæði og er í lögum 80/1938 um heimild til að fresta boðaðri 

vinnustöðvun um allt að 28 daga. Þau benda máli sínu til stuðnings á að reynslan á almenna 

markaðnum af ákvæðinu sé afar góð og oft hafi reynt á það. Þau halda því fram að ákvæðið sé 

þýðingarmikið, sérstaklega þegar deiluaðilar telja sig geta náð samningum innan fárra daga.  

 Telja verður að lögfesting slíkrar frestunarheimildar á opinbera vinnumarkaðnum sé 

rökrétt og í fullkomnu samræmi við grunnmarkmið þess að hafa vinnulöggjöf, þ.e. að tryggja 

vinnufrið og takmarka það tjón sem hlotist getur vegna samningsumleitana aðila á 

vinnumarkaði. Það blasir í raun við að þörfin fyrir slíkt ákvæði virðist vera mun meiri á opinbera 

vinnumarkaðnum þar sem verkföll þar eru mun tíðari en á almenna markaðnum en Gylfi 

Dalmann Aðalsteinsson (2015) bendir á að opinberir starfsmenn, sem voru rétt rúmlega 

fimmtungur heildarfjölda á vinnumarkaði, hafi á tímabilinu frá 1977 til 2014, staðið fyrir 47,7% 

af öllum töpuðum vinnudögum sökum verkfalla á þessu tímabili. 

 

3. Ríkissáttasemjari fái heimild til að fresta verkföllum. 

Markmið laga á Norðurlöndum sem taka til sáttastarfa hafa allt frá upphafi þeirra, eða frá byrjun 

20. aldarinnar, verið þau sömu og ekkert breyst, þ.e. að stuðla að vinnufriði, koma í veg fyrir 

vinnudeilur eða stuðla að lausn þeirra.  Embætti ríkissáttasemjara á Norðurlöndunum eru 

sjálfstæð, lúta ekki boðvaldi stjórnvalda og njóta fulls trausts stjórnvalda og aðila 

vinnumarkaðarins. Þegar deilu er vísað til ríkissáttasemjara er sá aðili sem það gerir að búa til 

farveg sem leiðir til átaka. Á öllum Norðurlöndum er það grunnforsenda fyrir lögmæti 

vinnudeilu að árangurslaus sáttaumleitun hafi fyrst átt sér stað hjá ríkissáttasemjara 

(Vinnuhópur aðila vinnumarkaðarins, 2013).  

 Á Íslandi einu Norðurlandanna hefur ríkissaksóknari engar heimildir til þess að fresta 

vinnustöðvun. Steinar Holden (2016) bendir á að á öllum hinum Norðurlöndunum hafi 

ríkissáttasemjari vald til þess að fresta upphafi aðgerða á vinnumarkaði. Þannig gildi sú regla í 

Noregi að þar getur ríkissáttasemjari frestað verkfalli á almennum vinnumarkaði í 14 daga og 

21 dag á opinberum vinnumarkaði. Í Svíþjóð er hægt að fresta verkfalli í 14 daga og í Finnlandi 

er hægt að fresta verkfalli um 7 daga á almenna markaðnum og 7 daga til viðbótar hjá 

opinberum starfsmönnum. Í Danmörku má fresta verkföllum í tvígang um 14 daga í hvort skipti 

en skilyrði er þó að fyrir seinni 14 dagana er frestun einungis heimil að því skilyrði uppfylltu 

að deilan hafi víðtækar samfélagslegar afleiðingar. Í Svíþjóð og Finnlandi getur sáttasemjari 

breytt lengd frestunarinnar til að koma í veg fyrir að aðilar vinnudeilu reyni að fresta 

samningaviðræðum á meðan á frestuninni stendur. Í svörum þátttakenda við spurningu 3 í 

spurningakönnuninni  þar sem spurt er út í valdheimildir ríkissáttasemjara eru allir á þeirri 
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skoðun að bæta þurfi við heimildir hans. Einn svarenda taldi að ríkissáttasemjari ætti að hafa 

vald til þess að fresta boðuðum verkföllum.  

 Telja verður að með tilliti til þess markmiðs með reglum vinnulöggjafarinnar að reyna 

eigi að ná friðsamlegum samningum og takmarka allt mögulegt tjón þá hljóti það að teljast 

rökrétt að taka upp í vinnulöggjöfina reglur sem veita ríkissáttasemjara vald til þess að fresta 

því tímabundið að verkfall skelli á og veita honum þar með tíma til þess að freista þess að finna 

lausn sem hentað gæti aðilum deilu. 

  

4. Samræmingar og samvinnu er þörf á opinbera markaðnum. 

Skipulag verkalýðshreyfingarinnar á opinbera markaðnum  hefur verið að þróast í átt til meiri 

dreifstýringar með þeirri afleiðingu að einstök stéttarfélög keppast um að ná sem mestri hækkun 

til handa sínum félagsmönnum og ýta þannig undir hið svokallaða „höfrungahlaup“. Áður fyrr 

voru BHM og BSRB regnhlífarsamtök sem flest opinberu stéttarfélögin tilheyrðu. Nú semja til 

að mynda stéttarfélög hjúkrunarfræðinga, kennara og lækna sjálf (Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson, 2015). Afleiðingin af þessari þróun er að stéttarfélög á opinbera markaðnum ná 

ekki að samræma kröfur sínar og gildistímar samninga skarast með þeim afleiðingum að 

einstaka félög sitja eftir í launum og þurfa síðan að berjast af miklu afli í næstu samningum á 

eftir til þess að vinna upp og stökkva aðeins upp fyrir hina (höfrungahlaupið). Góð dæmi um 

þessa þróun er verkfall ljósmæðra árið 2008 og verkfall lækna árið 2014 en í því verkfalli 

hljóðuðu kröfur lækna uppá 30-36% hækkun á grunnlaun og skv. upplýsingum frá 

Landsspítalanum höfðu heildarlaun lækna hækkað hlutfallslega minna en laun annarra 

opinberra stétta frá árinu 2006 eða um 30-42% miðað við 53% hjá öðrum opinberum stéttum 

(Viðskiptablaðið, 2014).  

 Steinar Holden (2016) bendir á að til þess að launaþróun nái því að verða sjálfbær þurfi 

sameiginlegan skilning aðila vinnumarkaðarins og að betra sé að gera miðlægan kjarasamning 

en skilja síðan eftir svigrúm til að geta gert fyrirtækjasamninga eða stofnanasamninga. Holden 

bendir einnig á að á Norðurlöndunum passi sáttasemjarar einnig upp á að höfrungahlaup eigi 

sér ekki stað og málum er t.d. þannig háttað í Danmörku að sáttasemjari getur sameinað 

atkvæðagreiðslur nánast allra kjarasamninga. Kerfið á Norðurlöndunum býður sem sagt ekki 

upp á að tímarammar sambærilegra stétta geti skarast með þeim afleiðingum að höfrungahlaup 

geti átt sér stað. 

  

  

5. Þörf er á umræðu og endurskoðun á því hvernig verkfallsheimildinni er beitt. 
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Þó að algengast sé að í verkfalli felist að allir sem vinna þau störf sem kjarasamningur tekur til 

leggi niður störf þá eru fjölmörg dæmi um tilvik sem flokkast undir verkföll eins og t.d. að 

verkföll taki einungis til  ákveðinna þátta starfsins eða einungis til ákveðins vinnustaðar. 

Verkfall getur einnig lýst sér í því að launþegar hverfi úr vinnu í áföngum, dragi úr afköstum 

eða neiti að vinna viss störf (Friðrik Friðriksson og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2010). Í 

verkfalli flugumferðarstjóra árið 2016 var miklu tjóni valdið hjá þriðja aðila. Ekki var um 

allsherjarverkfall að ræða heldur var einungis beitt takmörkuðum úrræðum sem höfðu lítinn 

tilkostnað í för með sér fyrir flugumferðarstjóra eða yfirvinnubanni og þjálfunarbanni. Það sama 

átti sér stað í læknaverkfallinu árið 2014 þar sem læknar beittu lotuverkföllum sem bitnuðu á 

þriðja aðila en læknarnir sjálfir héldu mestu af launum sínum. Ríkissáttasemjari er meðvitaður 

um framangreinda þróun og bendir í ársskýrslu sinni fyrir árið 2014 á nauðsyn þess að taka til 

endurskoðunar reglur um heimildir launþega og vinnuveitenda til að ákveða verkföll eða 

verkbönn til að knýja á um kröfur sínar. Ríkissáttasemjari bendir á að í tímans rás hafi gjörbreyst 

hvernig þessum grundvallarrétti sé beitt og nú sé iðulega efnt til tíma- og staðbundinna aðgerða 

og þá með þeim hætti að reynt sé að hafa áhrifin sem víðtækust og iðulega þá standi að slíkum 

aðgerðum fámennir hópar sem hafi veruleg áhrif á þriðja aðila án umtalsverðs tilkostnaðar fyrir 

stéttarfélagið sjálft eða félagsmenn þess. Ríkissáttasemjari bendir á að þetta eigi við bæði á 

almennum og opinberum vinnumarkaði og endar umfjöllun sína á eftirfarandi orðum: „Varla 

var það ætlan löggjafans eða aðila vinnumarkaðarins að hægt yrði að stöðva mikilvæga 

starfsemi í landinu með þessum hætti“ (Ríkissáttasemjari, 2014). 

 Í tveimur af þeim þremur langvinnu vinnudeilum sem fjallað er um í kafla 4, verkfalli 

flugumferðarstjóra og læknaverkfallinu, er farið í verkföll með þeim hætti að ekki er um 

allsherjarverkföll að ræða og virðist vera sem svo að þau séu þaulhugsuð með það í huga að 

þau snerti vart við þeim sem að verkfalli stendur en á hinn bóginn valda þau ómældu og oft 

óbætanlegu tjóni hjá þriðja aðila. Verkföll eru þannig hætt að ganga út á að setja pressu á 

samningasðilann en farin að snúast um klæki þar sem fundið er út hvernig aðgerðir geti búið til 

ofurþrýsting og um leið virðist ekki skipta neinu máli á hverjum aðgerðir bitna. Rétt er að taka 

undir með ríkissáttasemjara að huga þurfi vel að því hvernig hægt sé að bregðast við þessari 

þróun. Í þessu sambandi væri t.d. hægt að leggja ríkari skyldur á þau stéttarfélög eða 

vinnuveitendur sem uppvís verða að því að beita slíkum meðulum með því að gera auknar 

kröfur til þeirra varðandi kjarasamningsgerð. Láta þau t.d. byrja viðræður fyrr og fela 

ríkissáttasemjara að skipuleggja og stýra samningafundum alveg frá upphafi. 

 

6. Koma þarf á viðræðum milli samningsaðila á friðarskyldutíma. 
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Helsti styrkur Norðurlanda við gerð kjarasamninga eru þau ákvæði sem eru í kjarasamningum 

og kveða á um að samningsaðilar skuli halda áfram viðræðum þrátt fyrir það að kjarasamningar 

séu enn í gildi. Samningsaðilar hittast og fara yfir málin á þeim tíma sem friðarskyldan er í gildi 

og mögulega er þetta ástæða þess að verkfallstíðni er almennt lág á Norðurlöndunum 

(Ebbinghaus, 2004). Mikið er lagt upp úr vönduðum undirbúningi fyrir kjarasamninga á 

Norðurlöndunum. Þar fer fram samstarf á milli aðila, bæði formlegt og óformlegt, ýmist með 

eða án aðkomu opinberra aðila. Rýnt er í fyrri samninga og metið hvernig þeir hafa gengið og 

stöðugt fer fram úrvinnsla á upplýsingum. Á samningstímanum (þegar friðarskylda ríkir) er 

staðan metin og vinnuhópar fara yfir einstök mál og meta launatölfræði og rýna í svigrúmið 

sem fyrir hendi er til launahækkana. Þegar síðan kemur að samningsgerðinni sjálfri er unnið 

eftir fastsettum tímaramma og ef gerðar eru kröfur um að breyta kjarasamningi þarf beiðni um 

það að koma fram snemma í ferlinu (Vinnuhópur aðila vinnumarkaðarins, 2013). 

 Í þessu sambandi er forvitnilegt að líta til verkfalls kennara árið 2004 og þeirra 

ábendinga sem komu frá úttektarhópi sem gerði skýrslu um það verkfall. Í verkfallinu bað KÍ 

um frestun viðræðna yfir hásumarið þrátt fyrir að til stæði að fara í verkfall 20. september. Farið 

var fram á beiðnina með vísan til þess að bakland væri ekki tiltækt á þessum tíma. Þessa beiðni 

KÍ samþykkti LN. Úttektarhópurinn taldi þessi vinnubrögð ótæk, að stöðva kjaraviðræður í tvo 

mánuði og benti á að samninganefndin hefði þann ótvíræða rétt og bæri jafnframt þá skyldu að 

taka þátt í samningaviðræðum, breyta og falla frá kröfum og undirrita kjarasamning. Rík skylda 

hefði verið til að halda áfram viðræðum með vísan til þess djúpstæða ágreinings sem var á milli 

aðila (Lára V. Júlíusdóttir, Ragnar Árnason og Ómar H. Kristmundsson, 2005). 

 Mikilvægt verður að teljast að samningsaðilar þrói með sér samstarf og samvinnu sem 

sé heilsteypt og óslitin líkt og raunin er á hinum Norðurlöndunum. Jafn einfalt úrræði og að 

fulltrúar samningsaðila hittist á tveggja mánaða fresti á friðarskyldutíma myndi án vafa bæta 

tengsl og traust á milli aðila og væntanlega leiða til þess að samningsaðilar væru á sömu 

blaðsíðunni þegar að því kemur að leggja skuli fram viðræðuáætlun 10 vikum áður en gildandi 

kjarasamningur rennur út. Í kennaradeilunni árið 2004 tókst aðilum ekki einu sinni að halda 

uppi viðræðum í miðju kjarasamningsferli með yfirvofandi verkfall og verður sú uppákoma að 

teljast víti til varnaðar. Brýnt er að samningsaðilar hér á landi taki upp það vinnulag sem er á 

Norðurlöndunum og þá sér í lagi þau stéttarfélög sem hafa hingað til talist vera viljug til 

verkfalla en einnig stéttarfélög sem með verkfallsaðgerðum eru fyrirsjáanlega líkleg til að valda 

miklu tjóni hjá þriðja aðila fari svo að til verkfalls hjá þeim komi. Verkföll kennara og 

afleiðingar þeirra eru t.d. þess eðlis að flestir ættu að geta sammælst um að það væri nánast 
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ábyrgðarlaust að samtök þeirra væru ekki í sífelldum og nánum samskiptum við vinnuveitendur 

sína á þeim tíma er friðarskylda ríkir. 

 

7. Góðar ábendingar úttektarhóps eftir kennaraverkfallið árið 2004. 

Úttektarhópur (Lára V. Júlíusdóttir, Ragnar Árnason og Ómar H. Kristmundsson, 2005) sem 

gerði úttekt á ferli kjaraviðræðna grunnskólakennara og sveitarfélaga á árinu 2004 kom með 

margar vel ígrundaðar ábendingar eftir verkfallið um hvaða lærdóm mætti draga af því. Þessar 

ábendingar voru flestar hverjar í beinu sambandi við atriði sem tengdust kennaraverkfallinu en 

samt sem áður eru þær þess eðlis að þær eru afar holl lesning fyrir alla þá sem koma að gerð 

kjarasamninga og vilja standa sig vel í að koma þeim á með friðsamlegum hætti. Meðal þess 

sem úttektarhópurinn benti á var: 

 

a) Til bóta er að koma á ótímabundinni sístarfandi samstarfsnefnd eða verkefnisstjórn sem 

skipaðar eru fulltrúum samningsaðila sem hittist reglulega og skiptist á skoðunum. Slíkar 

nefndir geta rætt, unnið með og þróað hugmyndir sem bætt geta kjarasamninga á milli aðila. 

b) Draga úr miðstýringu við kjarasamningsgerð og leyfa jafnvel einstökum sveitarfélögum að 

semja sér við sína kennara.  

c) Gefa stofnanasamningum meira vægi og dreifstýra launaáakvörðunarvaldi með því að fela 

skólastjórum meiri völd til launaákvörðunar. Þetta þýðir að hafa miðlæga kjarasamninga þar 

sem hluti ákvörðunar um laun fari þó fram í einstökum skólum og þannig sé hægt að umbuna 

fyrir góð störf og hæfa starfsmenn. Þessi hugmynd byggir á sömu hugsun og fram kemur í 

umfjöllun hér að framan um að samræmingar og samvinnu sé þörf á opinbera vinnumarkaðnum 

og að í því sambandi væri til mikilla bóta að sambærilegar stéttir gerðu miðlægan kjarasamning 

sem skilji síðan eftir svigrúm fyrir fyrirtæki og stofnanir til þess að geta samið við einstaka 

starfsmenn á vinnustaðnum og umbunað þeim eftir því hve vel þeir stæðu sig. 

d) Auka kröfur til aðila um skýrleika krafna og fagleg vinnubrögð. Úttektarhópurinn lagði til 

að auka kröfur til aðila um vandaða forvinnu og benti á að kennarar þyrftu nauðsynlega að ráða 

til sín sérfræðinga í launa- og kjaramálum til að aðstoða við kröfugerðina. Það þyrfti t.d. að vita 

fyrirfram hvað einstakar kröfur sem hafðar eru í frammi kosta. Ekki væri boðlegt að aðilar geti 

hent fram kröfum sem ekki sé fyrirfram vitað hvað kosti. 

e) Vanda val á fulltrúum í samninganefndir. Í kennaradeilunni árið 2004 kom upp togstreita á 

milli kennara og formanns samninganefndar sveitarfélaganna. Kennarar báðu um að þessum 

einstaklingi yrði skipt út en því var hafnað. Þetta leiddi til þess að deilunni var strax í 
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framhaldinu vísað til ríkissáttasemjara, þar sem kennarar treystu sér ekki í samningaviðræður 

beint án milligögnu sáttasemjara vegna hinnar miklu tortryggni sem ríkti á milli aðila. 

f) Úttektarhópurinn endar á því að benda á að það sé ekki sjálfsagt að lögvarinn verkfallsréttur 

eigi að taka fram fyrir lögvarinn rétt á skólagöngu. Um sé að ræða tvenns konar réttindi sem 

séu í raun jafnrétthá. Þessi ábending úttektarnefndarinnar rýmar mjög vel við það sem 

ríkissáttasemjari hefur bent á að það er brýnt að fram fari umræða og endurskoðun á því hvernig 

verkfallsheimildinni sé beitt. 
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6 Lokaorð 
Allt frá því að höfundur hófst handa við skrif ritgerðarinnar var hann meðvitaður um, að þrátt 

fyrir að Salek hópurinn og fleiri aðilar séu að vinna að því að taka saman gögn og upplýsingar 

og vinna því brautargengi að hér á landi verði tekið upp nýtt kjarasamningsmódel að norrænni 

fyrirmynd, þá ríki um það alger óvissa hvort samstaða og önnur skilyrði leyfi það að slíkt módel 

verði innleitt á næstu misserum.  

 Í umræðukaflanum hér að framan var bent á atriði sem mögulega væru til bóta og leitt 

gætu til þess að auðveldara yrði að ná friðsamlegum kjarasamningum og gætu einnig takmarkað 

það tjón sem ella hlytist af verkföllum. Höfundur reyndi meðvitað að haga allri umfjöllun og 

rannsóknum á þá leið að unnið yrði út frá því að núgildandi reglur og vinnulag yrðu 

útgangspunkturinn og að það væri í raun sjálfstætt rannsóknarefni að fjalla um nýtt 

samningsmódel að norrænum hætti. Það er hins vegar svo að það er mikil vinna í gangi varðandi 

nýtt samningsmódel og umræða um það er mjög sterk. Það var einnig mat höfundar að 

nauðsynlegt væri að fjalla að einhverju leyti um nýtt samningsmódel því staðreyndin er sú að 

Norðurlöndin eru og hafa verið fyrirmynd fyrir okkur Íslendinga þegar kemur að vinnulöggjöf 

(Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2008a). 

 Þegar þau atriði sem ég nefni í umræðukaflanum að gætu haft jákvæð áhrif á vinnulag 

og eða reglur vinnuréttarins til að bæta árangur við kjarasamningsgerð og minnka tjón vegna 

verkfalla eru skoðuð má segja að flest þeirra eigi rætur að rekja til reglna og verklags sem 

viðhaft er á hinum Norðurlöndunum. Það mátti líka merkja á svörum þeirra þátttakenda sem 

tóku þátt í spurningakönnuninni að þeir horfa mjög til Norðurlandanna og eru mikið með 

hugann við þá vinnu sem er í gangi við könnun á því hvort heppilegt sé að innleiða hér á landi 

nýtt samningsmódel að norrænni fyrirmynd. 

 Mikil tregða er hjá verkalýðshreyfingunni á Íslandi við að breyta reglum 

vinnulöggjafarinnar og þá sérstaklega ef þær snúa að verkfallsheimildinni og í hvert sinn sem 

slíkt stendur til hefur hún snúist til varna og viljað passa upp á að sem minnstu verði breytt 

(Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2008a). Þau svör sem ég hef komið fram með við 

rannsóknarspurningu þessarar ritgerðar hafa sum hver verið nefnd áður en önnur eru kannski 

að einhverju leyti frumlegri og er það von mín að helstu niðurstöður rannsóknar minnar geti 

varpað ljósi á hvernig megi bæta kjarasamningsgerð með einföldum hætti án þess að taka upp 

nýtt samningsmódel að norrænni fyrirmynd. Það þarf nefnilega í raun ótrúlega margt að ganga 

upp svo nýtt samningsmódel geti orðið að veruleika og ómögulegt að segja til um á þessari 

stundu hvort eða hvenær af því verður. Eftir því sem félagslegur og efnahagslegur stöðugleiki 
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verður verður meiri og þá samhliða styrkri stjórn peningamála aukast líkur á að gerlegt verði 

að taka upp nýtt samningsmódel að norrænni mynd. 
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Viðauki 1 
Ágæti viðtakandi, 
 
Ég undirritaður, meistaranemi í mannauðsstjórnun við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands, er 
að skrifa meistararitgerð og er viðfangsefni mitt í ritgerðinni að fjalla um hvort hægt sé að draga 
úr verkfallstíðni og minnka tjón vegna verkfalla með því að bæta eða breyta vinnulagi við gerð 
kjarasamninga og hvort skynsamlegt gæti verið að breyta og samræma þær reglur sem gilda um 
verkföll á almennum og opinberum vinnumarkaði. 
 
 Ritgerðina byggi ég upp í þrennu lagi. Í fyrsta lagi fjalla ég fræðilega um íslenskan 
vinnumarkað, vinnulöggjöfina sem er í gildi á almenna og opinbera vinnumarkaðnum og geri 
grein fyrir þeim reglum sem gilda um verkföll. Í öðru lagi tek ég fyrir þrjár langvinnar 
vinnudeilur sem áttu sér stað á tímabilinu frá 2004 til ársins 2016 og kanna hvers vegna þær 
urðu svo langvinnar og erfiðar úrlausnar. Þriðji hlutinn felst svo í því að leggja nokkrar 
spurningar tengdar rannsóknarefni ritgerðarinnar fyrir nokkra valda aðila sem allir eiga það 
sameiginlegt að hafa reynslu af þátttöku í gerð kjarasamninga. Þessir aðilar voru valdir með 
þeim hætti að tveir eru valdir úr röðum opinberra stéttarfélaga, tveir úr röðum stéttarfélaga á 
almenna markaðnum og síðan einn með reynslu af því að taka þátt í samningum fyrir hönd 
Samtaka atvinnulífsins og einn fyrir hönd fjármálaráðuneytisins. 
 
 Hér á eftir fylgja fimm spurningar sem ég myndi vinsamlegast biðja þig um að 
svara. Skýrt skal tekið fram að ég mun gæta nafnleyndar og vinna úr svörum með þeim hætti 
að þau verði ekki rekjanleg til ákveðinna einstaklinga. Ég legg áherslu á að svör geta bæði verið 
stutt og löng, ítarleg og rökstudd eða sett fram sem gróf hugmynd o.s.frv. Þar sem um er að 
ræða ólíka vinnumarkaði í opinbera og almenna markaðnum þá er rétt að svör við 
spurningunum taki mið af því og ekkert skilyrði er að svörin taki til beggja markaða. Aðalatriðið 
er að fá að vita hvað þér er efst í huga varðandi þau atriði sem spurt er um. 
 
 
1. Ef þú fengir heimild til þess að breyta skipulagi, vinnulagi eða reglum sem taka til 
kjarasamningsgerðar með það fyrir augum að auka líkur á að kjarasamningi yrði náð 
með friðsamlegum hætti áður en gildandi kjarasamningur gengi úr gildi. Í hverju fælist 
breytingin (eða eru núgildandi vinnulag og reglur fullnægjandi)? 
 
 
2. Samkvæmt 23. gr. laga nr. 80/1938 skulu aðilar útbúa viðræðuáætlun 10 vikum áður 
en gildandi kjarasamningur verður laus. Telur þú að ákvæðið sé í raun að virka eins og 
að var stefnt þegar það var tekið upp í lögin árið 1996? 
 
 
3. Hvað finnst þér um hlutverk og þær heimildir sem ríkissáttasemjari hefur í dag til þess 
að vinna að lausn vinnudeilna? Eru reglur um sáttasemjara viðunandi eins og þær eru, 
ætti að draga úr heimildum hans eða bæta við þær? 
 
 
4. Að því gefnu að stéttarfélag hafi boðað til verkfalls eða verfallið sé hafið. Eru núgildandi 
reglur um viðbrögð við verkfalli til þess að takmarka tjón vegna verkfallsins fullnægjandi 
að þínu mati? 
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5. Á ríkisvaldið (ríkisstjórn) að koma að gerð kjarasamninga á almennum og opinberum 
vinnumarkaði? 
 
 
Ef eitthvað er óljóst eða þig vantar einhverjar frekari upplýsingar þá endilega vertu í sambandi 
við mig. 
 
Svör við spurningum má senda á tölvupóstfang mitt jtj1@hi.is eða 
jon.tryggvi.johannsson@gmail.com. 
 
 
Með fyrirfram þökk, 
 
Jón Tryggvi Jóhannsson 
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