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Efni: Tillaga til þingályktunar um atvinnulýðræði, 40. mál, 151. löggj.þ
Alþýðusamband Íslands hefur fengið til umsagnar tillögu til þingsályktunar um atvinnulýðræði. Á þingi
Alþýðusambands Íslands árið 2018 var samþykkt ályktun um tækniþróun og skipulag vinnunnar.1 Þar
segir m.a. að; „ atvinnulýðræði með aðild starfsmanna að stjórnum fyrirtækja hefur aldrei verið
mikilvægara." Í víðara samhengi fjallar ályktunin um þær áskoranir og tækifæri í því sem nefnt hefur
verið fjórða iðnbyltingin. Nánar tiltekið er átt við þá breytingu á framleiðsluháttum
og
vinnufyrirkomulagi sem kann að hafa áhrif á hugmyndir um ráðningarsambönd í náinni framtíð. Ljóst
er að vinnandi fólk mun þurfa að hafa sitt að segja um þá aðlögun og viðbrögð við þeim breytingum til
að tryggja að sem mesta atvinnuþátttöku og velferð sem flestra. Sameiginleg ákvarðanataka
atvinnurekanda og launafólks kann að reynast jákvæð í þessu sambandi, í það minnsta verða ekki
gerðar breytingar á sambandi þar í milli nema launafólk sé með í ráðum. Rannsóknir hafa sýnt að fast
ráðningarsamband getur kynnt undir nýsköpun og framþróun í starfsemi fyrirtækja og atvinnugreina,
þótt sumir atvinnurekendur hafi haft horn í síðu þess.2
Atvinnulýðræði felst þó ekki eingöngu í því að starfsfólki og/eða fulltrúum þeirra sé falið hlutverk við
formlega ákvörðunartöku fyrirtækja. Lýðræði er ekki það einfalt fyrirbæri að nægilegt sé að huga að
því með formlegheitum. Raunverulegt lýðræði byggir á upplýstri umræðu, virðingu og að tillit sé tekið
til allra sem eiga hagsmuna að gæta. Í raun má segja að kjarninn og einn helsti tilgangur í starfsemi
stéttarfélaga sé lýðræðislegur, þ.e. að tryggja að raddir fjöldans sem vinnur störfin og skapar
verðmætin heyrist. Má því segja að grundvöllur fyrir atvinnulýðræði sé sterk og öflug samtök vinnandi
fólks sem í krafti stærðar sinnar og samstöðu getur veitt valdi atvinnurekenda mótvægi og eftir atvikum
aðhald. Í samhengi við framangreint er ekki hægt að segja að samanburður á regluverki þeirra ríkja sem
Ísland ber sig gjarnan saman við leiði í ljós að þar sé endilega að finna meira atvinnulýðræði þó svo að
þar séu ýmiss konar víðtækari reglur um formlegt lýðræði en finnast hér á landi. Það atvinnulýðræði
sem þó fyrirfinnst hér á landi er að mati ASÍ fyrst og fremst til komið vegna víðtækrar
stéttarfélagsaðildar og öflugs trúnaðarmannakerfis sem geri það að verkum að fólk getur haft
raunveruleg áhrif á örlög sín og afkomu. Því er það jákvætt að þingsályktunartillagan fjalli um
atvinnulýðræði almennt en ekki eingöngu afmarkaða hluta þess.
Fyrir utan hefðbundna stéttarfélagastarfsemi hefur mesta þróunin er varðar atvinnulýðræði
undanfarna áratugi verið innan ESB og m.a. birst í fjölmörgum réttargerðum þar sem a.m.k. er kveðið
á um skyldu fyrirtækja til þess að veita starfsfólki upplýsingar og eiga við það samráð. Nánar tiltekið

1 Sjá: https://www.asi.is/media/314928/stefna-um-taeknithroun-og-skipulagvinnu-vinnunnar_loka.pdf
2 Sjá um þetta: Aloisi og Stefano. Reguiation and the future o f work: The empioyment reiationship as an
Innovation faciiitator. International Labour Review, vol 159.
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eru gildandi 37 réttargerðir sem kveða á um þetta með einum eða öðrum hætti og hafa margar þeirra
verið innleiddar í íslenskan rétt. Má t.d. nefna með lögum nr. 63/2000 um hópuppsagnir og lögum nr.
72/2002 um réttarstöðu starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum. ASÍ hefur talið mikilvægt að þeim
skyldum sem atvinnurekendur takast á herðar í þessum efnum sé fylgt eftir í framkvæmd. Þegar á
reynir er það mat ASÍ að í flestum tilvikum hafi samráð reynst báðum aðilum vel hafi þeir raunverulega
verið tilbúnir í heiðarlega og uppbyggilega vinnu. Öll frekari þróun í þessum efnum er að mati ASÍ vel
þess virði að ræða frekar og styður því samþykkt þeirrar þingsályktunartillögu sem hér um ræðir. Hins
vegar hafnar ASÍ einfölduðum hugmyndum sem felast öðru fremur í því að gera einstaka starfsfólk
ábyrgt fyrir ákvörðunum stjórnar fyrirtækja með stjórnarsetu fulltrúa launafólks án raunverulegra
áhrifa.
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