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Mál: Umsögn um frumvarp til Iaga um breytingu á skaðabótalögum (þingskjal 
626 —  441. mál.)

Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi (SFS) hafa borist til umsagnar frumvarp til breytinga á 
lögum nr. 50/1993, með síðari breytingum (margfeldisstuðlar, vísitölutenging o.fl.). Samtökin 
gera eftirfarandi athugasemdir við frumvarpið:

Almennt

Sjómenn eru eina starfsstéttin hér á landi þar sem bætur vegna slyss greiðast skv. 
skaðabótalögum. Bætur samkvæmt lögunum taka mið af launum hins slasaða. Aðrar 
starfsstéttir eru með svokallaðar „summutryggingar“, en þær byggja á einni hámarksfjárhæð til 
þess sem verður fyrir tjóni. Þetta gerir það að verkum að bótaréttur sjómanna er betri en annarra 
launþega.

Mismunandi réttarvemd sjómanna og annarra starfsstétta má rekja til vinnudeilu sjómanna árið 
2001, sem lauk með kjarasamningi á milli Landsambands Islenskra Útvegsmanna (LIÚ) og 

Vélstjórafélags íslands. Um var samið að slysabætur skyldu ákvarðaðar á grundvelli reglna 
skaðabótalaga. Hins vegar tókst ekki að leysa vinnudeilu sjómanna, sem endaði með því að 
gerðadómur úrskurðaði í henni hinn 30. júní 2001. Niðurstaða gerðadóms varð sú að slysabætur 
sjómanna skyldu ákvarðaðar á grundvelli reglna skaðabótalaga.

Þrátt fyrir að boðaðar breytingar samkvæmt því frumvarpi sem nú liggur fýrir Alþingi næðu 
ekki fram að ganga, yrðu sjómenn eftir sem áður sú starfsstétt hér á landi sem einna best er 
tryggð. Ef frumvarpið nær hins vegar fram að ganga mun enn frekar skilja á milli sjómanna og 
annarra starfsstétta. Sú þróun er síst heppileg.

SFS telja að það sé ekki rétt að ráðast í lagabreytingar nema almenn sátt sé um forsendur þeirra. 
Þá er rétt að benda sérstaklega á að kjarasamningar sjómanna, sem undirritaðir voru í fyrra eftir 
tæplega 10 vikna verkfall, grundvallast meðal annars á gildandi skaðabótalögum. Því má halda 

fram að boðaðar lagabreytingar leiði til þess að forsendur nefndra kjarasamninga bresti.
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Iógjöld hcekka um 36-40%

Sjávarútvegsfyrirtæki greiða nú þegar umtalsvert hærri iðgjöld vegna slysatrygginga 

starfsmanna en önnur fyrirtæki. Árið 2015 voru bókfærð iðgjöld vegna allra slysatrygginga 
sjómanna 1.451.448.000 kr. Á sama tímabili voru slysatryggingar launþega í landi 
1.133.453.000 kr.1 Boðaðar breytingar á skaðabótalögum valda því að bilið verður enn meira á 

milli slysatrygginga almennra launþega annars vegar og sjómanna hins vegar.

Háar örorkuprósentur er algengari vegna slysa á sjómönnum en í öðrum slysatjónum. Þess 

vegna munu tjónagreiðslur skv. nýjum skaðabótalögum hækka meira en í öðrum slysatjónum. 
Dómsmálaráðaneytið fól Vigfúsi Ásgeirssyni, tryggingastærðfræðingi, að reikna 
kostnaðarauka vegna breytingu á gildandi lögum. í útreikningum Vigfúsar eru vísbendingar um 
að hækkunin geti almennt numið allt að 36-40%. Þar er slysatrygging sjómanna ekki 
sérstaklega tekin fyrir, en að mati SFS hefði það verið nauðsynlegt.

Breyting sem getur valdið 36-40% hækkun á iðgjöldum sjávarútvegsfyrirtækja er óforsvaranleg 

með öllu. Ætla má að ársiðgjald fyrir að tryggja sjómann sé á bilinu 500.000 kr. til 1.500.000 
kr. Hafa samtök fjármálafyrirtækja talið að kostnaður sjávarútvegsfyrirtækja við að slysatryggja 
sjómenn muni hækka um nokkur hundruð þúsund krónur fyrir hvern einstakling í áhöfn. í þessu 
samhengi benda samtökin á að í upphafi (árið 2001) var gert ráð fyrir að ársiðgjald fyrir hvem 
sjómann yrði 150.000 kr. á verðlagi dagsins í dag. Kostnaður við tryggingarnar heflir því verið 
töluvert hærri en upphaflega var gert ráð fyrir.

Auk þess má ætla að hækkanirnar lendi með miklum þunga á útgerðum 
sjávarútvegsfyrirtækjum sem gera út frystitogara. Ástæðan er meðal annars sú að í dag eru 
slysatryggingar sjómanna á frystitogurum talsvert hærri en t.d. á línuskipum og ísfisktogurum.

Tryggingargjald sjómanna 0,65% hœrra

1 dag eru mörg sjávarútvegsfyrirtæki með svokallaða slysatryggingu sjómanna 
(launatryggingu) hjá Tryggingastofnun ríkisins, sbr. lög um slysatryggingar almannatrygginga 
nr. 45/2015. Um er að ræða tryggingu sem greiðir fullt kaup eða aflahlut í jafnlangan tíma og 
sjómannalög kveða á um hverju sinni. Kemur þessi trygging til viðbótar slysatryggingu 
sjómanna á grundvelli reglna skaðabótalaga. í lögunum kemur fram að launatrygging taki til 
allra slysa á sjómanni sem verða um borð í skipi hans eða þegar hann ásamt skipi er staddur 

utan heimahafnar skips eða útgerðarstaðar. Iðgjöld sjávarútvegsfyrirtækja vegna þessa skulu 
vera 0,65% af samanlögðum launum og aflahlut sjómanna sem starfa hjá þeim hverju sinni, 

sbr. 3. mgr. 16. gr. laganna. Sambærilegar sérreglur hvíla ekki á öðrum launagreiðendum. 
Tryggingagjald vegna sjómanna er því 0,65 prósentustigum hærra en tryggingagjald vegna 
annarra launþega.

1 Fjármálaeftirlitið, vátryggingagreinar 2015.
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Víðtœkari endurskoðun

Að mati SFS er nauðsynlegt að farið verði í víðtækari endurskoðun á skaðabótalögunum. Ekki 
er forsvaranlegt að breyta einungis atriðum er varða fjárhæð bóta. Huga verður samtímis að 

fleiri atriðum, sérstaklega framkvæmd matsgerða. Það er í samræmi við skoðun fulltrúa 
ráðgjafahóps, sem var skipaður til að vera ráðuneytinu til ráðgjafar, en í frumvarpinu kemur 
fram að sérlega brýnt sé að ráðast í endurskoðun á framkvæmd matsgerða. Aftur á móti kemur 

ráðgjafahópurinn ekki með neinar tillögur til breytinga livað það varðar. Öflun 

örorkumatsgerða er óskilvirk eins og staðan er í dag og ferlið kostnaðarsamt. Við framkvæmd 
matsgerða þarf að tryggja samræmi, gagnsæi og jafnræði.

Mikilvægt er að skaðabótakerfið stuðli að sanngjarnri afgreiðslu á tjóni til hagsbóta fyrir þann 
sem misst hefur aflahæFi. í þessu samhengi er æskilegt að það verði skoðað hvernig bótum skuli 
vera háttað þegar einstaklingur heldur aflahæfi. Núverandi kerfi þarf að verða skilvirkara og til 
hagsbóta fyrir alla hlutaðeigandi, tjónþola, tryggingarfélög og þá sem greiða iðgjöld. 
Fyrirliggjandi drög að frumvarpi bæta ekki úr þessum annmarka.

Jafnframt telja SFS mikilvægt að löggjafinn skoði samtímis hvort æskilegt sé að bætur séu 
greiddar til þeirra sem eru með varanlega örorku undir ákveðnu prósentustigi. Til að mynda eru 
ekki greiddar bætur í Danmörku ef varanleg örorka er undir 15%.

Sérstaða sjómanna

Þegar tillögur frumvarpsins eru skoðaðar verður að hafa til hliðsjónar að sérstaða sjómanna á 
vinnumarkaði er umtalsverð. Til að mynda breytast tekjur sjómanna ekki í samræmi við 
starfsaldur. Þá starfa sjómenn í svokölluðu hlutaskiptakerfi. Það þýðir að sjómaður á fiskiskipi 
fær ákveðna hlutdeild í aflaverðmæti sem skipið, sem hann vinnur á, kemur með að landi. 
Sjómenn eru því ekki á fostum mánaðarlaunum. Því er óhjákvæmilegt að skoða sjómenn 
sérstaklega þegar verið er að breyta skaðabótalögum. Að mati SFS er mjög óheppilegt að 
enginn sem hagsmuni hefur i sjávarútvegi hafi verið í ráðgjafahópnum, þar sem sjómenn eru 
enda eina atvinnustéttin þar sem bætur miðast við reglur skaðabótalaga.

Hámarkslaun og margfeldisstuðlar

Helstu breytingar sem felast í frumvarpinu eru að margfeldisstuðlar 6. gr. laganna eru uppfærðir 

til samræmis við breytingar á forsendum sem orðið hafa frá því að núgildandi stuðlar voru 
teknir í notkun. Þá er lagt til að vísitölutengingum í 15. gr. laganna verði breytt, sem leiðir til 

hækkunar á Iágmarks- og hámarkslaunum.

SFS gerir eftirfarandi athugasemdir við þessar tillögur frumvarpsins:

Hámarkslaun: í 4. mgr. 7. gr. skaðabótalaga kemur fram að ekki skuli miða við hærri árslaun 
en 4.500.000 kr. Þessi Qárhæð tekur breytingum samkvæmt lánskjara vísitölu, sbr. 15. gr. sömu
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laga. Á undanfomum árum hefur helmingur þeirra sjómanna sem lent hafa í slysi, fallið undir 

hámarkslaun skaðabótalaga.2

í frumvarpinu er lagt til að breyta vísitölutengingu fjárhæða. I stað þess að þær breytist 

samkvæmt lánskjaravísitölu skulu fjárhæðirnar breytast mánaðarlega í hlutfalli við breytingar 
sem verða á launavísitölu frá gildistöku laganna. Ljóst er að þessi breyting mun hafa verulega 
neikvæðar afleiðingar. Samtök atvinnulífsins hafa nýlega gagnrýnt Hagstofu Islands fyrir 

útreikning á launavísitölu og telja hana ekki vera sannan og réttan mælikvarða á launabreytingar 
í landinu. Aðferðarfræði við útreikning á vísitölunni leiðir til bjögunar, sem einkum felst í 
ofmati á launabreytingu í landi. Hefur það leitttil þess að vísitalan hefur hækkað að jafnaði um 
rúmlega 1% árlega umfram hækkun meðallauna á tímabilinu 2005-2016. ísland er eina landið 

í heiminum sem notar viðlíka aðferðarfræði til þess að reikna út launavísitölu sem viðmið fyrir 
launaþróun í landinu. Launavísitalan er því ótæk sem viðmið. 1 ljósi þessa skýtur það skökku 

við að hámarks fjárhæðir skaðabótalaga, samkvæmt frumvarpinu, verði miðaðar við 
launavísitölu (sbr. fylgiskjal 1).

Að mati SFS er ekki þörf á að fara í umrædda breytingu á vísitölutenginu fjárhæða. Tillagan 

felur í sér að fella eigi niður tenginu við lánskjaravísitöku og miða frekar við launavísitölu. Árið 
1995 var lánskjaravísitölunni breytt þannig að hún fýlgir eingöngu vísitölu neysluverðs. 

Vátryggingafjárhæðir í kjarasamningum hafa einmitt verið tengdar vísitölu neysluverðs. Þannig 
þekkist það vel að fjárhæðum sé breytt á grundvelli vísitölu neysluverðs. Sem dæmi um 
kjarasamninga þar sem tryggingarfjárhæðir (summutryggingar) miðast við vísitölu neysluverðs 
má nefna:

Samb.
Samb.
Samb.
Samb.
Samb.
Samb.
Samb.
Samb.
Samb.
Samb.
Samb.
Samb.
Samb.
Samb.
Samb.
Samb.

sl. sveitarfélaga 
sl. sveitarfélaga 
sl. sveitarfélaga 
sl. sveitarfélaga 
sl. sveitarfélaga 
sl. sveitarfélaga 
sl. sveitarfélaga 
sl. sveitarfélaga 
sl. sveitarfélaga 
sl. sveitarfélaga 
sl. sveitarfélaga 
sl. sveitarfélaga 
sl. sveitarfélaga 
sl. sveitarfélaga 
sl. sveitarfélaga 
sl. sveitarfélaga

Verkstjórasamband íslands (Utan bandalaga) 
Verkfræðingafélag íslands (Utan bandalaga)
Félag skipstjómarmanna (Utan bandalaga)
Félag ísl. hjúkrunarfræðinga (Utan bandalaga) 
Skólastjórafélag Islands (Kennarasamband)
Félag grunnskólakennara (Kennarasamband)
Landsamband slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna (BSRB) 
SFR stéttarfélags í almannaþjónustu (BSRB) 
Starfsmannafélag Hafnarfjarðar (BSRB)
Félag íslenskra náttúrufræðinga (BHM)
Kjarafélag viðskipta- og hagfræðinga (BHM)
AFL starfsgreinafélag (ASÍ)
Verkalýðs- og sjómannafélag Bolungarvíkur (ASÍ) 
Verkalýðs- og sjómannafélag Sandgerðis (ASÍ)
Framsýn stéttafélag (ASÍ)
Efling stéttarfélag (ASÍ)

2 Gögn frá tryggingafélögum.
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Samb. ísl. sveitarfélaga 
Samb. ísl. sveitarfélaga 
Samb. ísl. sveitarfélaga 
Samb. ísl. sveitarfélaga 
Samb. ísl. sveitarfélaga 
Samb. ísl. sveitarfélaga 
SA
Reykjavíkurborg
SA
SA
SA
Fjármálaráðherra
Bílgreinasambandið
SA
Fjármálaráðherra
Fjármálaráðherra
Fjármálaráðherra
Fjármálaráðherra

Verkalýðs- og sjómannafélag Keflavíkur og nágrennis (ASÍ) 
Félag vélstjóra og málmtæknimanna (ASl)
Flóabandalag (ASÍ)
Matvís (ASÍ)
Samiðn (ASÍ 
SGS (ASÍ)
Flóabandalag (ASÍ)
Efling stéttarfélag (ASÍ)
SGS (ASÍ)
VR (ASÍ)
Verk- og tæknifræðingar 
Stéttarfélag lögfræðinga 
Samiðn (ASÍ
Samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja 
SGS (ASÍ)
Rafíðnaðarsambandið (ASÍ)
Félag háskólakennara (BSRB)
Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar (BSRB)

Það liggur ljóst fyrir að miklar efasemdir eru um það hvort launavísitala sé tæk sem viðmið 
íyrir launaþróun í landinu. Enn fremur liggja ekki fyrir rök sem styðja að hverfa skuli frá 
vísitölu neysluverðs, eins og lagt er til í frumvarpinu.

Eins og fram hefur komið skal ekki miða við hærri árslaun en 4.500.000 kr., en sú upphæð 
fylgir lánskjaravísitöiu skv. núgildandi lögum. í febrúar 2018 eru hámarkslaunin 12.106.947,- 
kr. uppfært skv. lánskjaravísitölu. Ef hinsvegar fjárhæðin er uppfærð skv. launavísitölu er 
fjárhæðin 21.869.383,- kr. í upphaflegu frumvarpi til skaðabótalaga nr. 50/1993 kemur fram að 

tekjuháir einstaklingar beri sjálfir það tjón sem stafar af missi þess hluta tekna sem fara að 
miklum mun fram úr því sem venjuiegt er meðal tekjuhárra manna. Síðan segir: „ Tekjumiklir 

menn geta auðveldlega keypt vátryggingar sem tryggja þeim bætur Jyrir tjón er þeir kunna að 
verðafyrir vegnaþessarar takmörkunar. “ Að mati SFS eiga þessi rök enn við. Einnig má nefna 
að í dómi Hæstaréttar í máli nr. 317/1997 kemur fram að ekki sé ómálefnalegt að gera ráð fyrir 
því að þeir, sem í einhverjum mæli falla utan almennra mælikvarða vegna hárra tekna, tryggi 
sig sérstaklega.

Margfeldisstuðlar: í frumvarpinu eru lagðar til breytingar á margfeldisstuðlum 6. gr. 
skaðabótalaga. SFS benda á sérstöðu sjómannastéttarinnar að því leyti til að tekjur sjómanna 

eru reiknaðar eftir aflaverðmæti. Því skiptir aldur eða starfstími skipverja engu máli, ólíkt því 
sem gengur og gerist á hinum almenna vinnumarkaði.

Margfeldisstuðull skaðabótalaga tekur mið af því að tekjur manna séu hæstar um miðbik 
starfsævinnar en efitir það lækki þær fram að starfslokum. Stuðullinn miðar einnig að því að 

tekjur ungra einstaklinga séu sjaldnast eðlilegt viðmið fyrir ævitekjur þeirra. Þegar bætur eru
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reiknaðar fyrir framtíðartekjumissi er ekki hægt að byggja á tekjum síðustu ára án þess að hafa

má ætla að sjómenn passi ekki að öllu leyti í margfeldisstuðul skaðabótalaga. Telja SFS því að 
skoða þurfi hvort það sé æskilegt að útbúa nýja margfeldisstuðla og sérstaka stuðla fyrir 

sjómenn.

Eins og tæpt hefur verið á hér að framan, er að fjölmörgu að hyggja vegna boðaðra breytinga á 
skaðabótalögum nr. 50/1993. Komi eigi að síður til samþykktar þeirra, er ótækt að mati SFS að 
þær taki gildi fyrir 1. janúar 2020. Ætla má að fjöldi iýrirtækja sé með gildar tiyggingar út árið 
2019, auk þess sem kjarasamningar sjómanna byggjast á forsendum gildandi laga. 
Vátryggingartakar þurfa sanngjarnt svigrúm til þess að laga sig að nýrri löggjöf enda 
breytingarnar veigamiklar og kostnaðarsamar.

SFS telja æskilegt að ráðaneytið skipi nýjan vinnuhóp þar sem heildarendurskoðun fer fram, 
þar með talin skoðun á atriðum eins og framkvæmd matsgerða og afleiðingum minniháttar 
örorku. Að mati samtakanna er óheppilegt að taka einungis atriði til skoðunar sem leiða til 
hækkunar á iðgjöldum.

Vegna alls ofangreinds eru SFS mótfallin nefndu frumvarpi til laga.

Samtökin óska cftir því að fá að mæta á fund nefndarinnar og ræða athugasemdirnar 
nánar.

fyrrgreind atriði í huga. í stuðlinum er því gert ráð fyrir 30% álagi á tekjur hjá einstaklingi sem 
slasast 18 ára eða yngri. Þetta álag fer síðan stiglækkandi til loka 29. aldursárs. Á seinni hluta 

starfsævinnar gerir stuðullinn á sama hátt ráð fyrir lækkandi tekjum hjá tjónþola. Vegna þessa

Gildistaka:

Virðingarfýllst,
f.h. SFS

Heiðmar Guðmundsson lögfræðingur
Hjálagt:

1) Bjögun Iaunavísitölunnar.
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Launavísitala ótæ kt viðmið
Flestir standa í þeirri trú að launavísitalan sem Hagstofa Islands reiknar sé sannur og réttur mælikvarði á 
launabreytingar í landinu. Því miður er svo ekki. Bjögun vísitölunnar, sem einkum felst í ofmati á 
launabreytingum, veldur því að vísitalan hækkaði að jafnaði um rúmlega 1% árlega umfram hækkun meðallauna 
á tímabilinu 2005-2016. Samtökum atvinnulífsins er ekki kunnugt um að önnur lönd noti sömu aðferð og 
Hagstofan við mat á launabreytingum.

Hækkun launavísitölu almenns vinnum arkaðar umfram meðaltal reglulegra 
launa fullvinnandi á almennum vinnumarkaði (2005 2016)
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Hi'imildir Hagstofa islands

Akvarðanir kjararáðs undanfarin misseri um margra tuga prósenta hækkanir, þvert á ríkjandi launastefnu, hafa 
valdið miklum óróa í samfélaginu og stuðlað að upplausn á vinnumarkaði. Samtök atvinnulífsins hafa lagt mikla 
áherslu á að kjararáð endurskoði úrskurði sína eða að löggjafmn grípi í taumana með lagasetningu. Sama gildir 
um aðra sem nota launavísitölu til að ákveða launahækkanir, t.d. sveitastjórnarmanna. Samtímis þarf að breyta 
lögum um launavístölu og færa framkvæmdina til samræmis við það sem gerist í öðrum löndum.

Kjararáð hefur fram til þessa ekki rökstutt ákvarðanir sínar gagnvart almenningi með öðru en úrskurðum sínum. 
Nýleg birting línurits á vefsíðu ráðsins er undantekning þar á en það sýnir að kjararáðshópar hafi dregist aftur úr 
launavísitölu Hagstofúnnar. Vegna ofmats vísitölunnar fellur sá rökstuðningur um sig sjálfan.

Séríslensk vísitala
Samkvæmt lögum um launavísitölu skal Hagstofa íslands reikna og birta launavísitölu mánaðarlega. Skal 
launavísitala sýna svo sem unnt er breytingar heildarlauna allra launþega íyrir fastan vinnutíma. Ákvörðun 
löggjafans um útreikning þessarar vísitölu var umdeild á sínum tíma og birtist m.a. í áhyggjum minnihluta 
fjárhags- og viðskiptanefndar um frumvarpið sem varð að lögum um launavísitölu þar sem segir m.a.: „...gæti 
birting opinberrar, lögformlegrar launavísitölu haft ýmis hliðaráhrif, t.d. svokölluð spíraláhrif, sem og að 
vísitalan gæti kynt undir óraunhæfúm væntingum og kröfugerð utan kjarasamninga.“ Reynsla undanfarinna 
þriggja áratuga hefur sýnt aó þessi vamaðarorð áttu fullan rétt á sér.

Kjararannsóknamefnd forvera Samtaka atvinnulífsins og Alþýðusambands íslands hafði frá upphafi starfsemi 
sinnar árið 1963, og fram á síðari hluta tíunda áratugar síðustu aldar, birt niðurstöður sínar um launabreytingar á



grundvelli breytinga á meöallaunum og reiknað út vísitölur út frá þeim. Síðar var gerð sú breyting að reikna 
breytingarnar út frápörunum, þ.e. meðaltalsbreytingum sömu einstaklinga í sama starfi í sama fyrirtæki. Þegar í 
upphafí þessarar breytingar á aðferðafræði gerðu starfsmenn og stjórnendur kjararannsóknamefndar sér grein 
fyrir því að í pörunaraðferðinni fælist bjögun niðurstaðna upp á við. Aðferðin gæfi ávallt hærri niðurstöðu um 
hlutfallsbreytingar en breyting meðallauna gerði. Laun einstaklinga á aldrinum 25-40 ára hækka hratt. Það skilar 
sér inn í vísitöluna e f  pörun er beitt þótt ekki sé um eiginlega hækkun meðallauna að ræða.
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Heimildir: Hagstofa Islands

Öll ríki birta upplýsingar um launabreytingar enda eru þær meðal mikilvægustu hagtalna um ástand og horfur í 
þjóðarbúskapnum og ein af lykilstærðunum fyrir þróun verðbólgu. Evrópusambandið hefur sett reglugerð um að 
aðildarríkin, og ríki Evrópska efhahagssvæðisins, skuli reikna ársfjórðungslega launakostnaðarvísitölu (e. 
Labour Cosí Index) og í henni er útlistað hvemig hana skuli reikna. Hún byggir á breytingum meðallauna að 
viðbættum launatengdum gjöldum. í Svíþjóð er reiknuð Iaunavísitala (s. arbetskostnadindex og löneindex), auk 
þess sem ESB-launakostnaðarvísitalan er reiknuð. Á vef sænsku hagstofunnar er útlistað hvernig vísitalan er 
reiknuð og byggir hún á breytingum meðallauna.

Órökstudd aðferðafraeði
Samkvæmt Svenskt Náringsliv, systursamtökum SA í Svíþjóð, eru launabreytingar sem byggðar eru á pörunum 
hvergi birtar opinberlega nema á Islandi. Slíkar upplýsingar séu eingöngu notaðar innanhúss hjá 
samningsaðilum. Launavísitalan í Svíþjóð eigi að mæla hvernig launakostnaður fyrirtækja þróist. Það sé gert 
með því að reikna hlutfallið milli meðallaunanna í síðasta mánuði og meðallaununum fyrir 12 mánuðum. 
Samanburðurinn byggi því ekki á samanburði milli sömu fyrirtækja og sömu einstaklinga. Sú aðferð sé 
eingöngu notuð til að meta áhrif kjarasamninga. Það sé ofl mikill munur á þessum tveimur aðferðum. 
Launabreytingar hjá sömu fyrirtækjum og sömu einstaklingum séu yfirleitt 1-1,5% hærri en kostnaðarþróunin 
sem fyrirtækin standa frammi fyrir.

Aldur framteljenda
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Hagstofan hefur ekki birt rannsóknir á aðferðafræði sinni eða áhrifum hennar. Þá hefur hún ekki sett fram rök 
fyrir því hvers vegna hún beitir öðrum aðferðum en systurstofnanir í öðrum löndum. Kjararáð réttlætir úrskurði 
sína með hækkun launavísitölu eins og að framan er getið. Þá eru launakröfur gjaman rökstuddar með tilvísun til 
vísitölunnar, enda upplifa flestir að þeir hafí dregist aftur úr henni. Af ofangreindu er Ijóst að slíkur 
rökstuðningur byggir ekki á traustum grundvelli.


