
Tek það fram að við höfum ekki náð að skoða forsendur allra breytinga frumvarpsins til hlítar en það 
er óheppilegt að mati samtakanna að verið sé að leggja til breytingar á takmörkuðum þáttum laganna 
nú þegar lengi hefur verið rætt um að framkvæma þyrfti heildarendurskoðun á lögunum.

Það efnisatriði sem við teljum að verði ekki hjá komist að gera alvarlegar athugasemdir við lúta að á 
15. gr. laganna, þannig að fjárhæðir þær sem nefndar eru í 3. og 4. mgr. 7. gr. skuli nú breytast með 
launavísitölu en ekki lánskjaravísitölu eins og áður.

Þann 2. mars 2018 s.l. skipaði forsætisráðherra nefnd um umbætur á úrvinnslu og nýtingu 
launatölfræðiupplýsinga. Í skipunarbréfi nefndarinnar kemur m.a. eftirfarandi fram.

„Verkefni nefndarinnar eru að skoða aðferðafræði um launatölfræði á Íslandi, alþjóðlega 
launatölfræði og alþjóðlegar skuldbindingar Íslands, þarfir vinnumarkaðarins á þessu sviði og 
hugmyndir um stofnun launatölfræðinefndar að erlendri fyrirm ynd og gera tillögur um umbætur og 
úrvinnslu á nýtingu launatölfræðiupplýsinga."

Ein aðalástæðan fyrir skipun nefndarinnar er gagnrýni Samtaka atvinnulífsins á launavísitölu Hagstofu 
Íslands. Gagnrýnin felur m.a. í sér að launavísitalan eins og hún er reiknuð ofmetur launabreytingar þar 
sem notast er við paraðan samanburð við útreikning vísitölunnar. Þýðir þetta að laun sama einstaklings 
eru skoðuð frá ári til árs og mælast þar inn aðrar hækkanir en almennar launahækkanir, s.s. 
starfsaldurshækkanir og framgangur í starfi. Þegar starfsmaður lætur af störfum þá dettur hann útúr 
mælingunni og nýr aðila er tekinn inn hefur það hinsvegar enginn áhrif á mælingarnar og 
hækkunarferill hins nýja hefst að nýju. Er því ekki um að ræða meðaltalshækkun á einingaverði launa 
enda er hækkun launavísitölu langt umfram meðaltal reglulegra launa. Ef hún verður nýtt til að 
uppreikna tveggja áratuga gamlar fjárhæðir mun það leiða til hækkunar sem ekki byggir á 
raunhækkunum almennra launa á tímabilinu. Samtök atvinnulífsins leggjast því gegn því að 
launavísitalan verði nýtt með þeim hætti sem hér er lýst, a.m.k. þangað til að vinnu við umbætur 
launatölfræðiupplýsinga hér á landi hefur verið lokið.

Skýringarmynd úr umfjöllun SA um þetta atriði fylgir hér með til glöggvunar:


