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Ályktun miðstjórnar ASÍ um úrskurði kjararáðs

Miðstjórn Alþýðusambands (slands mótmælir harðlega nýlegum úrskurðum kjararáðs 
þar sem embættismönnum og forstöðumönnum ríkisstofnana eru úrskurðaðir 
tugprósenta launahækkanir í einu vetfangi. Niðurstaða kjararáðs gengur þvert á 
sameiginlega launastefnu sem samið var um á vinnumarkaði og lá til grundvallar vinnu 
aðila vinnumarkaðar um mótun nýs samningalíkans. Með þegjandi samþykki sínu gefa 
stjórnvöld launafólki langt nef og grafa undan viðræðum aðila vinnumarkaðarins um 
nýtt samningamódel sem byggir á stöðuleika og öruggri kaupmáttaraukningu.

Miðstjórn ASÍ áréttar að það kemur ekki til greina að tekjuhæstu hópar samfélagins fái 
sérstaka meðferð og deili ekki kjörum með almenningi í landinu -  um slíkt verður engin 
sátt. Okkar félagsmenn munu ekki sætta sig við að skapa jarðveg fyrir stöðugleika og 
aukna verðmætasköpun með ábyrgum launahækkunum til þess að hátekjuhópar geti 
á einu bretti fengið hækkanir sem nema mánaðarlaunum margra félaga okkar.

Hér er á ferðinni versta birtingarmynd þess ranglætis sem við höfum alltof lengi búið 
við. Það er löngu tímabært að þeir sem telja sig vera yfirstétt þessa lands geri sér grein 
fyrir því að nú þurfa þeir eins og aðrir að taka afstöðu til þess hvort þeir vilja byggja hér 
upp samfélag þar sem jafnræði ríkir í launamálum. Til þess þurfum við 
hugarfarsbreytingu sem felst í norrænu fyrirmyndinni og tímabært að stjórnvöld horfist 
í augu við alvarlegar afleiðingar þessara úrskurða.
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ASI krefst þess aö ákvöröun kjararáös veröi dregin 
tiL baka

Undanfariö ár hefur veriö unnið að því aö skapa sátt á vinnumarkaði og leggja þannig grunn að 
efnahagslegum og félagslegum stööugLeika. FLestir stjórnmáLaLeiðtogar á ALþingi ísLendinga hafa tekið 
undir þá ábyrgu sýn sem feLst í breyttum vinnubrögöum viö gerð kjarasamninga og ítrekuðu hana m.a. í 
stjórnmáLaumræðum á nýafstöönu þingi ASÍ.

LJrskuröur kjararáös sem kynntur var í gær gengur þvert á þessa orðræöu og brýtur aLvarLega gegn öLLum 
skynsemisrökum. Paö er ekkert réttLæti í því aö Laun þingmanna, ráöherra og æðstu embættismanna 
hækki um aLLt aö 75% á þremur árum á sama tíma og aLmenn Laun í Landinu hafa hækkaö um 29%. Ef 
horft er tiL úrskuröa kjararáðs á þessu ári er einsýnt aö ráöiö ætLar sér að koma af stað höfrungahLaupi af 
áöur óþekktri stærðargráðu.

Samninganefnd ASÍ áréttar aö kjararáð starfar á ábyrgö ALþingis og ríkisstjórnar. Ef nýkjöriö ALþingi viLL 
haLda áfram samtaLi um stööugLeika og sátt á vinnumarkaði verður þingiö að koma saman nú þegar og 
draga þessar hækkanir tiL baka. Aö öörum kosti verður óstööugLeiki og uppLausn á vinnumarkaöi í boöi 
ALþingis.

Sjá nánar meöfyLgjandi minnisbLað. (/media/512922/minnisbLad-um-Launathroun-kjorinna-fuLLtrua- 
1112016-tiL-birtingar.pdf)
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Alþingi veröur aö breyta ákvörðun kjararáös

HeiLdarlaun alþingismanna m.v. bæöi þingfararkaup og ýmsar kostnaðargreiðslur sem þeir fá fyrir 
nefndarstörf, búsetu og ferðir á grundvelli Laganna um þingfararkaup sem kemur tiL viöbótar viö þau Laun 
sem kjararáð ákveður. Ef kjör þeirra eru skoðuð fyrir ákvörðun kjararáðs kemur í Ljós að þingmenn eru með 
á biLinu 980-1500 þús.kr. á mánuði, en miðgiLdi regLubundinna heiLdartekna æðstu stjórnenda í ísLensku 
atvinnuLífi voru ríflega 1100 þús.kr. á síðasta ári og næsta Lag stjórnenda voru með að meðaLtaLi tæpLega 
800 þús.kr.

Hvaðan kjararáð fékk hugmyndina um að hækka Laun þingmanna um 45% er vandséð, nema ef vera kynni 
úr fjármáLageiranum, en eftir þessa hækkun eru þingmenn orðnir LaunaLeiðandi með umtaLsvert hærri 
Laun en aLgengast er meðaL stjórnenda í atvinnuLífinu. Á fundi miðstjórnar í dag var þessi staöa rædd í 
þaula og það er skýr afstaða miðstjórnar ASÍ að ábyrgð á framvindu þessa máLs er í höndum nýkjörins 
þings. Ef þingið og sú ríkisstjórn sem það ákveður að styðja viLL skapa einhvern grundvöLL að samstarfi og 
trausti þarf afturköLlun þessara ákvarðana um Launakjör æðstu embættismanna að vera þeirra fyrsta 
verkefni. í raun er það ábyrgðarhLuti að Láta þetta vonda máL Liggja óhreyft þrátt fyrir annir við 
stjórnarmyndun, í rauninni ætti starfsstjórnin að kaLLa saman þing nú þegar og Leggja fram frumvarp um 
afturköLLun þessara ákvarðana, þó það geti beðið um nokkrar vikur að ákveða nýtt form fyrir umfjölLun og 
ákvörðun kjararáðs.

LJrskurður kjararáðs hefur þegar sett viðræður kennara í hnút og Ljóst að mikiL spenna er í þjóðféLaginu 
vegna máLsins og því forgangsmáL að þingið grípi hér inn í.
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Um launaþróun kjörinna fulltrúa

Kjararáð úrskurðaði síðastliðinn laugardag um hækkun á launum forseta íslands, þingfarakaupi 
alþingismanna og launum ráðherra. Þingfararkaup alþingismanna hækkaði samkvæmt úrskurðinum 
um 44% og nemur nú 1.101.194 krónum á mánuði. Laun ráðherra hækka um 36% og nema laun 
forsætisráðherra nú 2.021.825 kr. og annarra ráðherra 1.826.273 kr. og laun forseta íslands hækka 
samkvæmt úrskurðinum um 20% og nema nú 2.985.000 kr. Þessar hækkanir koma til viðbótar 7,2% 
launahækkun sem kjararáð úrskurðaði þann l.jún í sl. sem þýðir að þingfararkaup hefur síðastliðið ár 
hækkað um 55%, ráðherra um 46% og forseta íslands um 29%.

Ef skoðuð er launaþróun þessa hóps frá því í mars 2013, til samræmis við SALEK samkomulagið sem 
byggði á sameiginlegri launastefnu um 32% hækkun launa á tímabilinu frá nóvember 2013 til ársloka 
2018, má sjá að þingfararkaup hefur frá árinu 2013 hækkað um 471.000 krónur eða um 75%, laun 
forsætisráðherra hafa hækkað um 790.733 krónur, eða 64% og laun annarra ráðherra um 713.667 
krónur sem einnig er 64% hækkun. Mánaðarlaun forseta íslands hafa á sama tímabili hækkað um 
936.771 krónu eða 46%. Til samanburðar hefur launavísitalan, sem gefur mynd af almennri 
launaþróun, hækkað um 29% frá því í mars 2013 og lægstu laun um 27%.

Laun í krónum Hækkun kr. Hækkun %
mars 2013 nóv 2016 2013-2016 2013-2016

Forseti íslands 2.048.229 2.985.000 936.771 45,7%

Þingfararkaup 630.024 1.101.194 471.170 74,8%

Forsætisráðherra 1.231.092 2.021.825 790.733 64,2%

Aðrir ráðherrar 1.112.606 1.826.273 713.667 64,1%
Dagvinnutekjutrygging 207.000 260.000 56.000 27,5%
Lægsti taxti 191.752 244.517 52.765 27,5%
Launavísitala 28,9%

Laun kjörinna fulltrúa í hlutfalli við lægstu laun (dagvinnutekjutryggingu)*

mars 2013 febrúar 2014 mars 2015 júní 2016 nóv 2016
Forseti íslands 9,9 9,9 9,4 9,5 11,5
Þingfararkaup 3,0 3,0 2,9 2,9 4,2
Forsætisráðherra 5,9 5,9 5,7 5,7 7,8
Aðrir ráðherrar 5,4 5,4 5,1 5,2 7,0

*Taflan sýnir laun ráðamanna sem fjölda launamanna á dagvinnutekjutryggingu
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