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Efni: Umsögn VR um frumvarp félags- og jafnréttismálaráðherra til 
laga um jafna meðferð á vinnumakaði (Þingskjal 568 — 435. mál. 
146. löggjafarþing 2016-2017. Stjórnarfrumvarp. )

Inngangur

VR fagnar þessu frumvarpi félags- og jafnréttisráðherra sem við hjá VR bindum vonir við að 
muni afnema alla mismunun á meðferð einstaklinga á vinnumarkaði og viðhalda jafori 
meðferð þeirra óháð kyni, aldri, uppruna o.s.frv.

VR hefur aðeins eina athugasemd fram að færa og snýr hún að mismunun vegna aldurs sem 
finna má í kjarasamningum okkar við Samtök atvinnulífsins (SA) og er í raun samskonar 
ákvæði að finna í kjarasamningum annnarra félaga innan Alþýðusambands Íslands.

Um er að ræða aldursmismunun sem verður til vegna greiðslu örorkubóta þeirra launamanna 
sem verða fyrir slysi við vinnu og sem vinnuveitandi er skyldugur að kaupa tryggingu fyrir.

Þessi mismunun hefur verið okkur þyrnir í augum og bindum við vonir til þess að með 
samþykkt frumvarps félags- og jaforéttisráðherra þá verði þetta ákvæði kjarasamnings 
sjálfkrafa ógilt.

Ákvæði um aldursviðmið örorkubótagreiðslna í gr. 8.6.5 í kjarasamningi VR og SA

Það ákvæði í kjarasamningi VR og SA sem vísað er til í inngangi er svo hljóðandi: 

gr.8.6.5

Örorkubœtur skulu jafnframt taka mið a f aldri tjónþola á slysdegi þannig að bætur lœkki um 
2% fyrir hvert aldursár eftir 50 ára aldur. Eftir 70 ára aldur lækki bætur um 5% a f  
grunnfjárhæð fyrir hvert aldursár. Aldurstenging örorkubóta skalþó aldrei leiða til meiri 
skerðingar en 90%.
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Virðing 
Réttlæti

Við hjá VR teljum það augljóst að þetta ákvæði, sem kom fyrst inn í kjarasamning okkar í 
febrúar 2008, sé dæmi um mismunun vegna aldurs á vinnumarkaði og við bindum vonir til 
þess að það verði þegar gert ógilt ef frumvarp ráðherra verður samþykkt sem lög. Ekki verður 
séð af umsögn um 12. gr. frumvarpins (Frávik vegna aldurs) að frávik eigi við um þetta tilvik.

VR

Athugasemd VR

Í trausti þess að lögin muni taka á þessari mismunun snýr athugasemd VR eingöngu 
að áætlaðri gildistöku laganna samkv. 19. gr. frumvarpsins sem er svo hljóðandi:

19. gr.
Gildistaka.

Lögþessi öðlast gildi 1. janúar 2018. Þó skulu ákvæði laga þessara ekki gilda um 
mismunandi meðferð á grundvelli aldurs, sbr. 1. mgr. 1. gr., fyrr en 1. júlí 2019.

Þar sem núverandi kjarasamningur VR gildir til 31.12 2018 þykir okkur miður að þótt 
lögin eigi að taka gildi þann 1. janúar 2018 eigi ákvæði um mismunandi meðferð á 
grundvelli aldurs ekki eiga að taka gildi fyrr en 1. júlí 2019. Þarna finnst okkur að 
allof rúmur tími sé tekin í að skoða hvaða áhrif lögin hafa á aldurstengda þætti í 
öðrum lögum og kjarasamningum. Þetta þýðir að við endurnýjun kjarasamnings í 
byrjun árs 2019 verður ekki strax hægt að láta aldursleiðréttingu taka gildi.

Okkar ábending er því sú að við vildum stytta þennan biðtíma þannig að lögin væru 
komin í gildi í ársbyrjun 2019 svo það sé hægt að gera viðeigandi breytingar á næsta 
kjarasamningi félagsins.
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