
>•< samtök
atvinnuh'fsins

Nefndasvið Alþingis Reykjavík, 1. júní 2022

b.t. velferðarnefndar

nefndasvid@althingi.is

Efni: Umsögn um frumvarp til laga um starfskjaralög, 589. mál

Samtök atvinnulífsins (SA) vísa til tölvupósts frá velferðarnefnd Alþingis, dags. 19. maí sl., þar 
sem óskað er umsagnar samtakanna um frumvarp til laga um starfskjaralög, 589. mál.

Með frumvarpinu er lagt til að sett verði ný heildarlög um starfskjör launafólks í stað laga um 
starfskjör launafólks og skyldutryggingu lífeyrisréttinda, nr. 55/1980 í þeim megintilgangi að 
koma til framkvæmda aðgerðum stjórnvalda í tengslum við lífskjarasamninga á almennum 
vinnumarkaði vorið 2019. Einnig er megintilgangur frumvarpsins að skýra leikreglur á 
vinnumarkaði, meðal annars í því skyni að sporna gegn félagslegum undirboðum og 
brotastarfsemi á innlendum vinnumarkaði.

SA áttu fulltrúa í nefnd ráðherra sem samdi drög að frumvarpinu. Í því má finna mörg ákvæði 
sem fella mætti brott eða breyta að mati SA. Frumvarpið er hins vegar málamiðlun þar sem 
ólík sjónarmið voru sætt og því styðja SA frumvarpið.

Mikill þrýstingur var af hálfu ráðuneytisins að ljúka vinnu við frumvarpið vorið 2021 enda vilji 
ráðherra að leggja frumvarpið fram og fá það samþykkt fyrir þinglok. Á þeim lokaspretti 
samþykktu SA m.a. að inn kæmi ákvæði um févíti, einkaréttarleg viðurlög, þar sem gengið var 
mun lengra en lofað hafði verið af hálfu stjórnvalda í tengslum við gerð Lífskjarasamningsins. 
SA töldu eðlilegra að kveða á um opinber viðurlög en að kröfu ASÍ var samið um aðra útfærslu 
sem gerir kröfu um gott samstarf og traust í samstarfi ASÍ og SA. Það er því forsenda 
févítisákvæðis í frumvarpinu að samkomulag um þá útfærslu standi og ekki verði hróflað við 
forsendum og skilyrðum sem frumvarpið tilgreinir.

Í umsögn þessari verður því fyrst og fremst fjallað um ákvæði frumvarpsins um viðurlög:

Févíti

Í yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar frá 4. apríl 2019, sem gefin var út í tengslum við undirritun 
svokallaðra lífskjarasamninga, var því heitið að brot gegn lágmarkskjörum kjarasamninga 
yrðu gerð refsiverð. Var þar átt við opinber viðurlög, sekt til ríkissjóðs, eins og almennt gerist 
þegar lög eru brotin.

Eins og fram kemur í athugasemdum með frumvarpinu lagði Alþýðusamband Íslands (ASÍ) 
áherslu á í vinnu við gerð frumvarpsins að í stað opinberra viðurlaga yrðu viðurlög 
einkaréttarlegs eðlis í formi févítis sem rynni til þess launamanns sem brotið hafði verið gegn, 
meðal annars til að bæta honum ætlað tjón.
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SA voru andvíg þessum tillögum ASÍ og vísuðu til að tjón vegna vanefnda væri ríflega bætt með 
dráttarvöxtum skv. vaxtalögum. Ef almenn opinber viðurlög teldust ófullnægjandi úrræði þá 
mætti skoða beitingu stjórnvaldssekta að fenginni umsögn samráðsnefndar eða aðila 
viðkomandi kjarasamnings.

Þar sem ASÍ gerði kröfu um að „sektir“ vegna brota á kjarasamningum rynnu til viðkomandi 
launamanns en ekki ríkissjóðs þá hófust viðræður milli SA og ASÍ fyrir milligöngu 
félagsmálaráðuneytis.

Í þeim viðræðum voru aðilar sammála um að ýmiskonar vanefndir gætu komið til án þess að 
forsenda væri fyrir beitingu viðurlaga:

Almennir starfsmenn atvinnurekenda, t.d. launafulltrúar, geta gert mistök í störfum 
sínum, t.d. raðað starfsmönnum í ranga launaflokka eða ekki metið starfsaldur með 
réttum hætti. Kjarasamningar eru auk þess flóknir og hjá nýliðum í rekstri er veruleg 
hætta á mistökum. Eðlilegt er að mistök eða röng framkvæmd sé leiðrétt án viðurlaga.

Einnig getur verið ágreiningur milli aðila kjarasamnings um túlkun hans. Það er eðlilegt 
að atvinnurekandi geti fylgt ráðgjöf Samtaka atvinnulífsins eða annarra samningsaðila án 
þess að vera beittur viðurlögum þótt dómur falli að lokum stéttarfélagi í vil.

Það hefur heldur ekki verið ágreiningur um að viðurlögum er ætlað að vinna gegn brotum 
á kjarasamningum, þar sem ráðningarsamningar, heildstætt metið, kveða á um lakari kjör 
en kjarasamningar áskilja. Ýmis ágreiningur getu komið upp um túlkun 
ráðningarsamninga, t.d. hvort tilteknar áskildar greiðslur skv. kjarasamningum séu 
innifaldar í umsömdum launum starfsmanns. Hér er um sönnunarmál að ræða þar sem 
ekki reynir á lágmarkskjör kjarasamninga og því ekki forsenda fyrir beitingu viðurlaga.

Framangreint sýnir að engin leið er að samþykkja sjálfvirk viðurlög vegna brota á 
lágmarksákvæðum kjarasamninga. Ávallt þarf að meta eðli vanefnda. Þar sem um mjög 
sérhæft svið er að ræða þá var það álit SA að óhjákvæmilegt væri að aðilar kjarasamnings 
kæmu að því mati. Var það niðurstaða viðræðna að virkja samráðsnefndir sem kveðið er á um 
í kjarasamningum og hafa lögbundna stöðu skv. 2. gr. laga nr. 55/1980 sbr. einnig 6. gr. 
frumvarps þessa.

Samráðsnefndir

Flestir kjarasamningar á vinnumarkaði kveða á um samráðs- og samstarfsnefndir. Á 
opinberum vinnumarkaði eru þessar nefndir mjög virkar en minna á hinum almenna. Þegar 
erlendum starfsmönnum fjölgaði og erlendar starfsmannaleigur hófu hér starfsemi upp úr 
síðustu aldamótum var gert samkomulag milli ASÍ og SA um málefni útlendinga. Sérstök 
samráðsnefnd ASÍ og SA var stofnuð sem hafði m.a. það hlutverk að taka til skoðunar kjör 
erlendra starfsmanna og hafði heimild til að krefja atvinnurekendur um gögn um laun og 
önnur starfskjör. Með breytingu á lögum nr. 55/1980, sbr. l. nr. 145/2004, var þessum 
samningum um málsmeðferð í ágreiningsmálum veitt sama gildi og öðrum ákvæðum 
kjarasamninga.

Hús atvinnulífsins | Borgartún 35, 105 Reykjavík 2



Gott samstarf var innan samráðsnefndarinnar og er það mat SA að ef samþykkja á frumvarpið 
með févítisákvæði þá sé það jafnframt forsenda að samráðsnefnd hafi það lykilhlutverk að 
meta hvort forsendur séu fyrir beitingu févítis. Vegna eðli þessara deilumála sé óhjákvæmilegt 
að aðilar viðkomandi kjarasamnings taki afstöðu til kröfu launamanns um févíti.

Samtök atvinnulífsins gera sér grein fyrir þeirri ábyrgð sem felst í samstarfi innan 
samráðsnefnda og eru tilbúin að vinna að heilindum innan þeirra. Ef févítisákvæði á að verða 
að lögum og virkt úrræði til að sporna gegn kjarasamningsbrotum þá verða hlutaðeigandi 
stéttarfélög einnig að taka virkan þátt innan samstarfsnefnda. Að tveimur árum liðnum skal 
ráðherra meta í samráði við aðila vinnumarkaðarins hvernig til hefur tekist og ljóst að ef þetta 
fyrirkomulag hefur ekki gengið sem skyldi þá verður það tekið til endurskoðunar.

Virðingarfyllst, 

f.h. Samtaka atvinnulífsins

Árni Grétar Finnsson Ragnar Árnason
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