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SAMTÖK ATVINNULIFSINS

Kjarasamningar á almennum vinnumarkaði 2019-2022 voru undirritaðir hjá ríkissáttasemjara að kvöldi 
3. apríl eftir langa og stranga samningatörn. Í kjölfarið voru aðgerðir ríkisstjórnarinnar og sveitar-
félaganna til stuðnings samningunum kynntar en þeir ná til tæplega eitt hundrað þúsund manns. Víðtæk 
sátt liggur nú á borðinu eftir mikla vinnu undanfarinna vikna og mánaða og getur reynst landsmönnum 
farsæl ef samið verður við aðra á sambærilegum nótum. 

Lífskjarasamningurinn 2019-2022 er yfirskrift þeirra fjölmörgu samninga og yfirgripsmiklu aðgerða 
sem aðilar hafa sammælst um næstu árin. Lífskjarasamningurinn snýst um fjórþætta lausn. Hærri laun, 
einkum þeirra tekjulægri, aukinn sveigjanleika til að stytta vinnuvikuna, lægri skatta og leiðir til að skapa 
jarðveg fyrir lægri vexti á Íslandi til framtíðar. Það er til hagsbóta fyrir bæði heimilin og fyrirtækin í 
landinu. Lífskjör allra munu batna.

Við jafndægur á vori var ekki margt sem benti til þess að samningar væru í nánd og það gekk á með 
útsynningséljum. Það virtist eins og jafnan að endi vetrarins væri að verða óþægilega langur. En svo 
birti til.

Hér hefur undanfarin ár verið góður hagvöxtur sem hefur komið fram í því að allir hafa haft nóg 
að gera, hagur almennings hefur batnað og afkoma hins opinbera hefur verið góð. Fólk og fyrirtæki 
hafa greitt skuldir. Atvinnulífið hefur ráðist í fjárfestingar, fjárfest í nýsköpun og markaðssókn og búið 
þannig í haginn fyrir vöxt til frambúðar. Lífskjör hafa batnað. Þetta er ekki síst að þakka skynsamlegum 
kjarasamningum á almennum vinnumarkaði sem runnu út um áramótin.

Samningaviðræður við verkalýðsfélögin tóku mjög á að þessu sinni. Við ákveðinn hluta þeirra voru 
viðræðurnar hefðbundnar, þ.e. fjallað var um flest ákvæði kjarasamnings og reynt að ná niðurstöðu 
sem gagnaðist bæði þeim sem greiða launin og þeim sem eftir samningunum starfa. Aðrar voru erfiðari 
og til verkfalla kom sem beindust gegn ferðaþjónustunni, hótelum og hópbifreiðafyrirtækjum, á sama 
tíma og þrengdi verulega að greininni. Brotthvarf WOW af flugmarkaði gjörbreytti stöðunni í hagkerfinu 
á einni nóttu og ljóst að tími átaka var liðinn.

ÁVARP FORMANNS
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Mikið hefur verið fjallað um vinnutíma á vettvangi aðila vinnumarkaðarins og lögðu Samtök atvinnulífsins 
fram í kjaraviðræðunum ítarlegar tillögur um hvernig megi fækka vikulegum vinnustundum, auka 
sveigjanleika fólks og fyrirtækja um hvernig vinnan er skipulögð. Þetta kemur til móts við breytingar í 
þjóðfélagsgerðinni þar sem fólk vill geta sinnt fjölskyldu sinni og einkalífi betur en áður og ósk fyrirtækja um 
breytingar á úreltum vinnutímaákvæðum sem samið var um í kjarasamningum fyrir mörgum áratugum.

Nauðsynlegt er að halda launabreytingum í samræmi við framleiðniaukningu í atvinnulífinu. Það eru engin 
ný sannindi sem felast í því að hækki laun umfram það eiga fyrirtækin ekki annan kost en að hækka verð, 
draga úr vöruþróun, nýsköpun og markaðssókn – eða fækka fólki sem alltaf er neyðarbrauð.

Þegar hægist um í hagkerfinu, eins og nú um stundir, verður staða fyrirtækja og heimila viðkvæm. 
Eftirspurn minnkar, fólk sparar við sig útgjöld, ferðast minna og heldur að sér höndum. Sama mynstur 
birtist hjá fyrirtækjum, nýráðningum fækkar, fjárfestingar minnka og ekki er mikill vilji til að taka áhættu 
með nýjum vörum eða þjónustu. Þetta hefur ennfremur í för með sér að tekjur ríkis og sveitarfélaga 
dragast saman.

Eins og venjulega þá lýkur biðinni eftir vorinu fyrr en varir, sumarið brestur á og veturinn verður horfinn 
veg allrar veraldar. Nú liggur fyrir áætlun til næstu ára, Lífskjarasamningurinn um hvernig hægt er að 
bæta lífskjör landsmanna enn frekar en gert hefur verið á undanförnum árum. Leggjum af stað til móts 
við bjartari tíma.

Eyjólfur Árni Rafnsson
Formaður Samtaka atvinnulífsins
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Í bréfinu lýstu Samtök atvinnulífsins áskorunum sem mikilvægt 
væri að fjalla um í kjaraviðræðunum. SA óskuðu eftir viðræðum 
sem hefðu að leiðarljósi samkeppnishæfni íslenskra fyrirtækja, 
lága verðbólgu og lægri vexti. Bent var á að lífskjör og starfsánægju 
megi bæta með öðru en beinum launahækkunum. Formaður og 
framkvæmdastjóri SA óskuðu eftir viðræðum um neðangreind 
atriði:

Aðgerðir á fasteignamarkaði
Að mati Samtaka atvinnulífsins geta aðgerðir til að auka framboð á 
hagkvæmu húsnæði bætt stöðu tekjulágra á vinnumarkaði og greitt 
fyrir farsælli niðurstöðu kjarasamninga á almennum vinnumarkaði. 
Miklar launahækkanir myndu valda enn meiri hækkunum á 
húsnæðisverði og auka núverandi vanda. Húsnæðisvandinn 
er ekki almennur heldur bundinn við höfuðborgarsvæðið og 
afmarkaða hópa, einkum tekjulága og erlent starfsfólk. Aðgerðir 
miði að því að tryggja þessum hópum aðgang að húsnæði – bæði 
til leigu og eignar – og að aðilar vinnumarkaðar vinni saman að því 
markmiði á kjarasamningstímabilinu.

Aukinn sveigjanleiki og fjölskylduvænn 
vinnumarkaður
SA leggja áherslu á aukinn sveigjanleika vinnutíma, m.a. til að 
foreldrar eigi auðveldara með að samræma atvinnu og fjölskyldulíf. 
Með breytingum á kjarasamningum má færa launakostnað vegna 

yfirvinnu inn í dagvinnugrunn því yfirvinnugreiðslur eru margfalt 
meiri á Íslandi en nokkurs staðar þekkist. Slíkar breytingar 
myndu stuðla að minni launamun kynjanna því karlar hafa hærri 
heildarlaun en konur sem að stórum hluta stafar af yfirvinnu-
greiðslum.

Aukin framleiðni með nýrri nálgun
Samningsaðilum ber að stuðla að aukinni framleiðni sé þess 
kostur með breytingum á kjarasamningum. Með betra skipulagi og 
sveigjanlegri vinnutíma munu bæði fyrirtæki og starfsmenn þeirra 
hagnast. Unnt er að stytta heildarvinnutíma, gera vinnumarkaðinn 
fjölskylduvænni og auka hagkvæmni í rekstri fyrirtækja og heimila.

Samábyrgð vegna einstaklinga með skerta starfsgetu 
Samtök atvinnulífsins hafa um árabil haft verulegar áhyggjur af 
fjölgun fólks sem snýr ekki aftur á vinnumarkað eftir langvinn 
veikindi eða önnur áföll. Það hefur mikil áhrif á afkomu fjölskyldna 
þeirra auk þess sem kostnaður samfélagsins er mikill. Að mati SA 
getur samvinna atvinnurekenda, sjúkrasjóða stéttarfélaga, Virk og 
Sjúkratrygginga Íslands greitt götu fólks með skerta starfsgetu inn 
á vinnumarkaðinn á nýjan leik. Takist það vinna allir.

Í niðurlagi bréfs Samtaka atvinnulífsins sem formaður SA, Eyjólfur 
Árni Rafnsson, og framkvæmdastjóri SA, Halldór Benjamín 
Þorbergsson, skrifuðu undir segir að lokum.

VINNUMARKAÐURINN

Samtök atvinnulífsins sendu í október formönnum verkalýðsfélaga á almennum vinnu-
markaði bréf þar sem áherslur SA í komandi kjaraviðræðum voru settar fram. Áhersla 
var lögð á að vel tækist til við endurnýjun samninga um áramótin sem næðu til á þriðja 
þúsund aðildarfyrirtækja SA og 110 þúsund starfsmanna þeirra.
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„Kjaraviðræður snúast um uppbyggingu lífskjara fólks og jákvæða 
þróun samfélagsins. Forsenda bættra kjara er samkeppnishæft 
atvinnulíf og jákvætt samstarf allra aðila á vinnumarkaði.“

Áherslur Samtaka atvinnulífsins voru afrakstur ítarlegrar vinnu 
og umræðna á vettvangi stjórnar og framkvæmdastjórnar SA 
sem hófst strax í kjölfar þess að ljóst varð í lok febrúar 2018 
að kjarasamningar á almennum vinnumarkaði myndu halda 
gildi sínu út árið. Af hálfu SA var lögð á það rík áhersla að nýr 
kjarasamningur tæki gildi í upphafi nýs árs 2019.

Himinháar kröfur
Kröfugerðir verkalýðsfélaganna voru kynntar fáeinum dögum 
eftir að bréf SA var sent. Við fyrstu skoðun voru kröfurnar bæði 
ítarlegar og mjög dýrar fyrirtækjum landsins og óskuðu SA eftir 
því að óháður aðili yrði fenginn til að leggja mat á heildarkostnað 
efnahagslífsins, einstakar atvinnugreinar og ávinning einstakra 
hópa ef gengið yrði að kröfunum. Metin yrðu áhrif á verðbólgu, 
vexti, kaupmátt launa og húsnæðiskostnað. Við því var ekki orðið 
en eftir ítarlega greiningu Samtaka atvinnulífsins kom í ljós að 
kröfugerðin fól í sér allt að 100% hækkun launa fyrir þriggja ára 
samning sem þekkist hvergi í nokkru siðuðu landi. 

Ljóst var að ekki nokkurt fyrirtæki gæti staðið undir kröfunum. Yrði 
samið á þessum nótum myndi það hafa stórkostlegt tjón í för með 
sér fyrir bæði fyrirtækin og heimilin í landinu. Þess var krafist að 
lægstu byrjunarlaun yrðu 425 þúsund fyrir lok samningstímans. 
Þrátt fyrir að kröfugerðin væri kynnt af hálfu verkalýðsfélaganna 
sem aðgerð til að rétta hlut lægri launaðra og kvenna þá fól 
kröfugerðin í sér að lægstu launin hækkuðu minnst bæði í krónum 
og prósentum en hæstu umsömdu launin um hæstu prósentuna 
og hæstu krónutöluna. Þá hefðu karlar fengið meiri hækkanir en 
konur – eins öfugsnúið og það kann að hljóma – ef gengið hefði 
verið að kröfunum.

Takmarkað svigrúm
Mikið hefur verið rætt um svigrúm atvinnulífsins til launahækkana 
á undanförnum mánuðum en þegar aðildarfyrirtæki SA voru 

spurð um svigrúm til launahækkana á árinu 2019 var svar þeirra 
skýrt. Það var mjög takmarkað, lítið sem ekkert. Að jafnaði töldu 
ferða þjónustufyrirtæki svigrúmið vera 1,2%, fyrirtæki í útflutningi 
vöru og þjónustu 1,7% en önnur fyrirtæki 2,1%. Meðalniðurstaðan 
var 1,9%. Ljóst var að harðnað hefði verulega á dalnum í 
ferðaþjónustu en að jafnaði töldu 65% ferðaþjónustufyrirtækja 
ekkert svigrúm fyrir hendi til launahækkana 2019. Staðan reyndist 
svipuð í öðrum greinum en rúmlega helmingur útflutnings-
fyrirtækja taldi ekkert svigrúm til launahækkana og 36% annarra 
fyrirtækja. Að meðaltali töldu 43% forsvarsmanna ekkert svigrúm 
til launahækkana 2019.

Niðurstöðurnar koma ekki á óvart í ljósi launaþróunar en frá því 
samningar tóku gildi í upphafi árs 2015 og þar til könnunin var gerð 
hækkuðu regluleg laun um 33% skv. Hagstofunni, lágmarkslaun 
kjarasamninga voru hækkuð um 40% og kaupmáttur launa jókst 
um 24%. Þessar tölur eru mjög háar samanborið við nágrannalönd 
okkar en vegna hagstæðra ytri skilyrða, margföldunar erlendra 
ferðamanna, styrkingar gengis krónunnar, niðurfellingar tolla og 
vörugjalda og hagræðingar fyrirtækja, hélst verðbólga í skefjum. 
Bent var á að frekari launahækkanir yrðu ekki án neikvæðra 
afleiðinga en laun á Íslandi eru orðin mjög há miðað við þau 
lönd sem hæst laun greiða í heiminum, s.s. Noreg, Danmörku og 
Svíþjóð.

Kólnandi hagkerfi
Þegar horft var til ýmissa hagvísa var mörgum ljóst að það væri að 
hægja á vexti efnahagslífsins og að langvinn uppsveifla liðinna ára 
væri líkast til á enda. Óveðursskýin héldu áfram að hrannast upp 
og könnun SA í nóvember gaf til kynna að uppsögnum fyrirtækja 
færi fjölgandi. Útlit var fyrir að uppsagnir aðildarfyrirtækja gætu 
orðið allt að 2.800 á næstu þremur mánuðum. Ekki var spurt 
um áformaðar ráðningar starfsmanna og því ekki unnt að draga 
ályktun um nettófækkun starfsmanna. Könnun Gallup meðal 
400 stærstu fyrirtækja landsins sem birt var í desember leiddi 
hins vegar í ljós að störfum gæti fækkað í fyrsta sinn frá árinu 
2009. Skortur á starfsfólki reyndist lítill, svipaður og 2012-2014. 
Hætta var á að störfum myndi í heild fækka um 1.400 á almenna 
markaðnum á næstu sex mánuðum.
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Naprir vindar
Til að knýja á um kröfur sínar hófust verkfallsaðgerðir Eflingar  
8. mars á hótelum og síðar hjá hópbifreiðafyrirtækjum. VR 
boðaði verkföll síðar samhliða Eflingu en hlé var gert á þeim í 
aðdraganda gjaldþrots WOW sem hætti starfsemi 28. mars. Um 
1.100 manns misstu vinnuna á einni nóttu en óttast er að allt 
að þrjú þúsund störf geti tapast vegna falls flugfélagsins. Þetta 
breytti gangi kjaraviðræðna þegar ískaldur veruleikinn vegna falls 
WOW blasti við. Ljóst var að áhrifin myndu hríslast út um land 
allt og hafa veruleg áhrif á gang efnahagslífsins. Ákveðið var að 
reyna að snúa vörn í sókn og náðu aðilar loks samkomulagi um 
meginlínur nýs kjarasamnings með ákveðnum fyrirvörum um 
aðkomu stjórnvalda.

Að kvöldi 1. apríl var skrifað undir samkomulag um aflýsingu 
allra verkfallsaðgerða Eflingar og VR og stíf fundarhöld hófust 
sem lauk með gerð kjarasamnings til nærri fjögurra ára með 
víðtækri aðkomu ríkis og sveitarfélaga. Lífskjarasamningurinn er 
yfirskrift þeirra fjölmörgu samninga og yfirgripsmiklu aðgerða 
sem aðilar vinnumarkaðarins og stjórnvöld hafa sammælst um 
næstu árin og má finna hann ásamt ítarlegu kynningarefni á vef 
SA. Samningurinn nær til aðildarfélaga Starfsgreinasambandsins, 
LÍV og VR og Samtaka atvinnulífsins.

Kjarasamningur um lífeyrismál
Í apríl 2018 var gert samkomulag um breytingar á kjarasamningi 
Alþýðusambands Íslands og Samtaka atvinnulífsins um lífeyrismál 
frá 12. desember 1995, en hann á uppruna sinn í samkomulagi frá 
árinu 1969. Í samkomulaginu felst breyting á kafla kjarasamningsins 
sem fjallar um ársfundi, fulltrúaráð og stjórnir lífeyrissjóðanna 
á samningssviði aðila, auk skipan formlegs samráðsvettvangs 
um lífeyrismál. Helstu nýmæli samkomulagsins varða skipan og 
samsetningu stjórnarmanna, uppstillingarnefndir tilnefningaraðila, 
hámarkssetu í stjórn, hæfisreglur og hagsmunaárekstur.

Þá var einnig undirritaður kjarasamningur um lífeyrismál milli VR 
annars vegar og Samtaka atvinnulífsins og Félags atvinnurekenda 
hins vegar sem lýtur einvörðungu að Lífeyrissjóði verzlunarmanna 
(LÍVE) og kemur í stað kjarasamnings aðila frá 30. desember 1996.

Samkomulag um starfsmannaleigur
Alþýðusamband Íslands (ASÍ) og Samtök atvinnulífsins (SA) 
undir  rituðu í apríl samkomulag um eftirlit með launum og starfs-
kjörum starfsmanna starfsmannaleiga, ábyrgð notenda fyrirtækja 
og sérstaka viðurkenningu starfsmannaleiga. Jafnt starfsmanna-
leigur og notendafyrirtæki þurfa að vera meðvituð um skyldur 
sínar gagnvart starfsmönnum, þannig að tryggt sé að starfsmenn 
starfsmannaleiga njóti þeirra kjara og réttinda sem þeim ber.

Samráðshópur um lífeyrismál
Í desember fór fram fyrsti fundur samráðshóps ASÍ og SA um 
lífeyrismál. Fundurinn var haldinn í Húsi atvinnulífsins. Gert er ráð 
fyrir að samráðshópurinn hittist að jafnaði tvisvar á ár. Samráðs-
hópinn mynda stjórnarmenn og framkvæmdastjórar þeirra sjö 
lífeyrissjóða sem falla undir samningssvið ASÍ-SA auk fulltrúa frá 
ASÍ og SA.

Lífeyrissjóðir á samningssviði aðila eru Birta lífeyrissjóður, Festa 
lífeyrissjóður, Gildi - lífeyrissjóður, Lífeyrissjóður Rangæinga, 
Lífeyris sjóður verzlunarmanna, Lífeyrissjóður Vestmannaeyja og 
Stapi lífeyrissjóður.

Laun hækkuðu 1. maí
Þann 1. maí hækkuðu laun almennt um 3% samkvæmt kjara-
samningum SA og aðildarsamtaka ASÍ. Lágmarkslaun hækkuðu 
meira eða sem nemur 7% og nam lágmarkstekjutrygging fyrir fullt 
starf því 300 þúsund krónum.
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Mótframlag hækkaði
Mótframlag launagreiðenda í lífeyrissjóði á almennum vinnu markaði 
hækkaði um 1,5% af tekjum þann 1. júlí 2018. Samið var um hækkunina 
í kjarasamningum Samtaka atvinnulífsins við Alþýðusamband Íslands 
og fleiri félög sem ekki eiga aðild að ASÍ. Framlag launagreiðenda 
sem kjarasamningarnir ná til er því 11,5% í stað 10% áður og 
heildariðgjaldið er 15,5% eins og hjá ríkisstarfsmönnum.

Samkvæmt kjarasamningnum eiga sjóðsfélagar að geta ráðstafað 
heildariðgjaldi umfram 12% í séreignarsparnað í stað sam-
tryggingar, svokallaða tilgreinda séreign.

Það er sjóðsfélaga að ákveða hvort viðbótariðgjaldið vegna hans 
renni í tilgreinda séreign eða ekki og gerist það í beinum sam-
skiptum sjóðsfélaga og lífeyrissjóðs án milligöngu launagreiðanda. 
Geri sjóðsfélagi engar ráðstafanir vegna iðgjalds umfram 12% 
rennur allt viðbótariðgjaldið í samtryggingardeild sjóðanna.

Færniþörf á vinnumarkaði verði metin
Sérfræðingahópur um færni- og menntunarþörf á vinnumarkaði 
afhenti í júní Ásmundi Einari Daðasyni, félags- og jafnréttis-
málaráðherra, skýrslu um færnispár og mikilvægi þeirra. 
Ráðherra var jafnframt afhent skýrsla sem Hagfræðistofnun 
vann fyrir hópinn þar sem eru upplýsingar um menntun, störf, 
atvinnugreinar og samspil þessara þátta á vinnumarkaði.

Hópurinn lagði til að formfastur rammi verði myndaður um gerð 
færnispár hér á landi. Í sérfræðingahópnum sátu fulltrúar frá 
Vinnumálastofnun, Alþýðusambandi Íslands, Hagstofu Íslands og 
Samtökum atvinnulífsins sem áttu frumkvæði að gerð skýrslunnar.

Nýr kjarasamningur SA og VFÍ, SFB, ST
Nýr kjarasamningur SA og VFÍ, SFB og ST (stéttarfélaga verk-, 
tækni-, tölvunar- og byggingafræðinga) var undirritaður 11. júní og 
gildir hann frá 1. júlí 2018. Kjarasamningurinn er ótímabundinn og 
tekur við af öðrum ótímabundnum samningi sem gerður var árið 
2011. Kjarasamningurinn hefur ekki að geyma ákvæði um tiltekin 

laun eða launabreytingar en kveðið er á um önnur réttindi áþekk 
því sem gerist í öðrum kjarasamningum SA.

Sumarvinnan gefur vel
Námsmenn streymdu aftur í skólana í ágúst eftir annasamt og 
arðbært sumar á vinnumarkaði. Ætla má að þeir hafi unnið sér 
inn um 30 milljarða króna frá því skólum lauk síðastiðið vor. 
Tekjurnar koma sér vel til að fjármagna frekara nám og mögulega 
leggja einhverjir til hliðar fyrir kaupum á fyrstu íbúð.

Staða námsmanna á íslenskum vinnumarkaði er góð en stór hluti 
þeirra er í vinnu samhliða námi. Vinnutími þeirra sveiflast þó mikið 
yfir árið og nær hámarki yfir sumarið þegar þeir leysa af fólk í fullu 
starfi sem fær kærkomið sumarfrí. 

Samkvæmt tölum sem Hagstofa Íslands tók saman fyrir Samtök 
atvinnulífsins var meðalvinnutími þeirra sem líta aðallega á sig 
sem námsmenn og voru vinnandi árið 2017 stystur í kringum 
15 stundir á viku í janúar og mars en tæpir 40 tímar í júlí. Auk 
mikilvægra tekna afla nemendur sér dýrmætrar starfsreynslu og 
fyrirtækin koma mögulega auga á framtíðar starfskrafta.

Lækkun tryggingagjalds
Samtök atvinnulífsins fögnuðu í september boðaðri lækkun 
tryggingagjalds í fjárlagafrumvarpi 2019. Áformuð var lögfesting 
lækkunar um 0,5% í tveimur áföngum í ársbyrjun 2019 og 2020. 
„Lækkun gjaldsins er mikilvægt framlag til atvinnusköpunar, gefur 
fyrirtækjunum viðspyrnu í krefjandi árferði og treystir þannig hag 
allra landsmanna.“

Ráðstöfunartekjur aukist meira en skattbyrði
Á síðustu tíu árum hafa ráðstöfunartekjur allra aukist á föstu 
verðlagi eftir skatt- og bótagreiðslur og hlutfallslega meira hjá 
tekjulægstu hópunum. Þetta kom m.a. fram í erindi Ásdísar 
Kristjánsdóttur, forstöðumanns efnahagssviðs SA, á árlegum 
Skattadegi Deloitte, Viðskiptaráðs og Samtaka atvinnulífsins í 
byrjun árs 2019. 

„Réttilega hefur verið bent á að skattbyrði lægstu launa hefur 
aukist á undanförnum árum en þá má ekki undanskilja miklar 
launahækkanir á sama tíma sem hafa aukið ráðstöfunartekjurnar. 
Útborguð lágmarkslaun eftir skatt og bótagreiðslur hafa t.d. aukist 
17% umfram aukna skattbyrði frá árinu 2008. Það getur gefið 
villandi mynd að horfa aðeins til þróunar á skattbyrði. Til að svara 
þeirri spurningu hvort heimili eru betur sett í dag en áður þarf að 
taka tillit til tekjuþróunar á sama tíma.“

Einnig var fjallað um hvernig skattbyrði dreifist milli mismunandi 
tekjutíunda. „Tuttugu prósent þeirra sem hafa hæstu tekjurnar á 
Íslandi greiða í dag til ríkisins 72% af hreinum heildargreiðslum 
tekjuskatts einstaklinga að teknu tilliti til vaxta og barnabóta. 
Lægstu fimm tekjutíundir eða helmingur framteljenda stendur 
undir tæplega 1% af greiddum tekjuskatti til ríkisins og 30% þeirra 
sem lægstar hafa tekjurnar fá meira greitt úr ríkissjóði í formi bóta 
en sem nemur staðgreiðslu tekna.“
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„Starfssaga Samtaka atvinnulífsins spannar mjög áhugavert 
og viðburðaríkt tímabil í íslensku þjóðlífi,“ segir Guðmundur 
Magnússon. „Mikil bjartsýni ríkti í þjóðfélaginu um það leyti sem 
samtökin tóku til starfa. Skemmtilegt dæmi um þann anda sem 
sveif yfir vötnum um aldamótin er fyrirsögn á leiðara einum í 
Morgunblaðinu vorið 2000, „Þjóðfélag án vandamála”. Þar var 
m.a.fullyrt að verkföll og vinnudeilur, sem hefðu kostað þjóðarbúið 
mikla fjármuni, heyrðu nú sögunni til. Því miður hefur það ekki 
alveg gengið eftir.

Atvinnulífið hafði byr í seglin á fyrstu árum SA. Viðhorf stjórnvalda 
voru jákvæð. Álögum var til dæmis létt af atvinnulífinu með 
stórlækkun tekjuskatts fyrirtækja. Og ekki er síður um vert að 
viðhorf almennings til atvinnurekstrar voru mun jákvæðari en þau 
höfðu áður verið. Vildu sumir rekja það til þess að fjöldi fólks átti 
hluti í fyrirtækjum á markaði og hafði þess vegna hag af því að 
atvinnureksturinn gengi vel. 

Fyrstu heildarsamningarnir sem SA gerðu við verkalýðsfélögin 
mörkuðu að ýmsu leyti tímamót. Þeir voru til lengri tíma en 
áður hafði samist um, þrjú og hálft ár. Þeir náðust án átaka og 
voru innan viðráðanlegra marka fyrir atvinnulífið. Þetta var í 
mars og apríl árið 2000. En það kostaði mikla vinnu að tryggja 
verðlagsmarkmið þessara samninga. Með samstilltu átaki SA, 
verkalýðshreyfingarinnar og ríkisstjórnarinnar tókst að koma í veg 
fyrir uppsögn samninga þegar verðbólgan virtist ætla að fara úr 
böndum. Samkomulaginu sem gert var um þau mál í desember 
2001 hefur verið líkt við þjóðarsáttina 1990.

Eftir nokkurn samdrátt í þjóðarbúskapnum 2001 til 2002 hófst mikil 
þensla í kjölfarið á stórframkvæmdum eins og Kárahnjúkavirkjun 
og breytingum í fjármálalífinu með einkavæðingu ríkisbankanna. 
Á þessum árum var hagstjórnin í landinu eitt helsta áhyggju- og 
umræðuefni á vettvangi SA. Seðlabankinn hækkaði stöðugt vexti 
og við það styrktist gengi krónunnar. Viðskiptahallinn var orðinn 

SAMTÖK ATVINNULÍFSINS 20 ÁRA
1999-2019

Í haust eiga Samtök atvinnulífsins 20 ára afmæli. Stofnfundurinn var haldinn 15. september 
1999. Af þessu tilefni var ákveðið í fyrravor að skrá sögu samtakanna og var Guðmundur 
Magnússon sagnfræðingur fenginn til verksins. Hann ritaði sögu Vinnuveitenda-
sambandsins, forvera SA, og er einnig höfundur nýlegrar ævisögu Eggerts Claessen, 
fyrsta framkvæmdastjóra sambandsins. Stefnt er að því að saga SA verði tilbúin til útgáfu 
í haust.
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geigvænlegur. Kaupmáttur óx hratt, en samkeppnisgreinarnar urðu 
fyrir miklum skakkaföllum. Í atvinnulífinu efuðust menn um að krónan 
gæti gengið sem framtíðargjaldmiðill. Mikill tími fór í umræður um 
hugsanlega upptöku evru og aðild að Evrópusambandinu. Deilur um 
þessi mál innan SA voru mjög erfiðar.

Fjármálahrunið haustið 2008 breytti síðan öllu. Viðhorf 
almennings til atvinnulífsins urðu neikvæðari en áður og ekki hefur 
enn tekist að yfirvinna það vantraust sem þá skapaðist á mörgum 
mikil vægustu stofnunum samfélagsins. Verkalýðssamtökin urðu 
ekki síður fyrir barðinu á þessu en samtök atvinnurekenda. 
Ríkisstjórn vinstri flokkanna sem tók við 2009 hafði ekki þann 
skilning á hagsmunum atvinnuveganna sem samtökin töldu þörf á. 
Samskipti SA við stjórnina voru erfið og má m.a. kenna því um að 
innan hennar var mikill ágreiningur um hvert stefna skyldi. Þó er 
athyglisvert að sjá að traust fólks til eigin vinnuveitenda árið 2010 
mældist mjög hátt og var á pari við þær stofnanir sem fólk treysti 

helst í samfélaginu s.s. lögregluna. Mögulega vegna þess að mikil 
áhersla var lögð á það eftir hrun, m.a. á vettvangi SA, að verja 
störf og afkomu fólks og finna leiðir til að skapa ný og betri störf 
til að vinna gegn neikvæðum áhrifum hrunsins.

Eftir að kreppunni lauk og uppgangur hófst að nýju í þjóðfélaginu 
upp úr 2012 vonuðust SA til þess að geta náð samkomulagi 
við verkalýðshreyfinguna um að breyta vinnubrögðum við 
gerð kjarasamninga og horfa á málefni vinnumarkaðarins með 
langtímahagsmuni í huga. Miklar vonir voru bundnar við Salek-
samkomulagið frá 2013. Þær hafa ekki gengið eftir og þau öfl hafa 
orðið mjög sterk innan verkalýðshreyfingarinnar sem hafna því 
norræna vinnumarkaðslíkani sem SA og Alþýðusambandið höfðu 
sameinast um að stefna að. Á þessu afmælisári ríkir því mikil 
óvissa um framtíðarþróun á vinnumarkaði,“ segir Guðmundur 
Magnússon sagnfræðingur að lokum. 
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Plast
Á síðustu árum hafa áhyggjur af plastmengun í hafinu aukist og er 
talið að nokkrar milljónir tonna af plasti endi í hafinu á ári hverju. 
Langmest er talið koma frá ríkjum í Asíu þar sem úrgangssöfnun 
og meðhöndlun er langt á eftir því sem tíðkast t.d. í Evrópu. 
Sérstaklega hefur verið bent á s.k. örplast sem annars vegar 
getur stafað af hefðbundnu plasti sem brotnar niður vegna áhrifa 
sólarljóss og annarra þátta og hins vegar plastagnir sem berast úr 
snyrtivörum, fatnaði og öðrum vörum.

En ekki má gleyma að tegundir plasts eru ótalmargar og það er 
notað í alls kyns vörur sem hafa mikið notagildi. Plast er notað 
við heilbrigðisþjónustu t.d. í gervilimi, heyrnartæki, slöngur, 
snúrur og til að húða lyf. Í byggingum er plast notað í glugga, 
til einangrunar og sem rör svo dæmi séu tekin. Veiðarfæri eru 
gerð úr plastefnum. Plast er mikilvægt í bílum og flugvélum og 
gerir þessa hluti léttari en ella og dregur því úr eldsneytisnotkun. 
Sjónvörp, símar og alls kyns raftæki eru að stórum hluta úr plasti. 
Umbúðir úr plasti draga úr matarsóun og eiga stóran þátt í að 
sú sóun er mun minni í Evrópu en þar sem geymslutæknin er 
ekki eins þróuð. Líftími matvæla verður lengri, hreinlæti eykst 
og flutningskostnaður lækkar vegna þess að plast er léttara en 
aðrar umbúðir t.d. úr tré eða málmi. Plast á þannig ríkan þátt í 
verðmætasköpun á mörgum sviðum og notkun þess hefur orðið 
til þess að auka lífsgæði fólks.

Atvinnulífið hefur haft forystu um að draga úr plastnotkun hér 
á landi. Unnið hefur verið með stjórnvöldum að áætlun um að 
draga úr notkun plastpoka í verslunum og þjónustufyrirtækjum. 
Samtök í atvinnulífinu höfðu eftir aldamótin 2000 frumkvæði 
að stofnun Úrvinnslusjóðs og álagningar úrvinnslugjalds í tolli 
sem endurgreiðist þegar tilteknum úrgangsflokkum er skilað til 
endurvinnslu, endurnýtingar eða endanlegrar förgunar. Þetta tekur 
einnig til plastumbúða en hlutfall þess sem kemur til endurvinnslu 
hefur aukist jafnt og þétt. Heyrúlluplast ber einnig úrvinnslugjald. 

UMHVERFISMÁL

Alls staðar í atvinnulífinu eru umhverfismál í öndvegi. Fyrirtækin gæta þess að nýta aðföng 
sem best, draga úr sóun og minnka úrgang. Endurheimt, endurnýting og endurvinnsla eru 
hluti af því sem nú er kallað hringrásarhagkerfið. Við hönnun vöru og þjónustu er þess 
gætt að umhverfisáhrif allan líftíma vörunnar séu í lágmarki og strax hugað að því hvernig 
best verði háttað söfnun þegar notkun lýkur.



13

ÁRSSKÝRSLA 2018-2019

Sjávarútvegsfyrirtækin hafa frá árinu 2005 annast söfnun og 
meðhöndlun á veiðarfæraúrgangi úr gerviefnum frá öllu landinu og 
árið 2016 fóru til endurvinnslu um 1100 tonn af slíkum úrgangi.

Stefnt er að því að allir burðarpokar úr plasti verði seldir eins og 
hver önnur vara en ekki afhentir án endurgjalds. Þetta er hluti 
af alþjóðlegri þróun þar sem Íslendingar standa framarlega og 
munu auðveldlega ná markmiðum sem evrópsk ríki stefna að. 
Verslanir og þjónustufyrirtæki hafa þegar verið að taka úr notkun 
burðarpoka úr plasti og telja það styrkja sína samkeppnisstöðu 
á markaði. Líklegt er að þessi þróun haldi áfram á næstu árum. 

Búast má við að áfram verði haldið til að draga úr umhverfisáhrifum 
tiltekins varnings úr plasti og lögð áhersla á aukna fræðslu t.d. 
með því að merkja ákveðnar vörur og gæta þess að þær fari ekki 
í frárennsliskerfi, að hönnun og frágangur batni og stefnt að því að 
draga úr notkun einnota plastvarnings.

Loftslagsmál
Undanfarna mánuði hafa samtök í atvinnulífinu unnið ásamt 
stjórnvöldum að undirbúningi vettvangs til að bæta árangur 
Íslands í loftslagsmálum og miðla þekkingu og árangri sem náðst 
hefur hér á landi til annarra. Íslenskum lausnum um nýtingu 
endurnýjan legrar orkulinda miðlað og unnið að auknum útflutningi 
vöru, hugvits og lausna sem byggja á íslenskri orkuþekkingu og 
grænum lausnum. Einnig munu stjórnvöld og atvinnulíf vinna að 
því að bæta enn frekar árangur hér innanlands með það fyrir 
augum að markmið stjórnvalda náist t.d. um kolefnishlutleysi árið 
2040. Hér byggir nær öll orkuframleiðsla á endurnýjanlegum 
orkugjöfum, hvort sem er til raforkuframleiðslu eða húshitunar. 
Fram undan er þriðja orkubyltingin sem felur í sér orkuskipti í 
samgöngum. Með þessum aðgerðum, aukinni kolefnisbindingu 
og að lokum kolefnishlutleysi getur Ísland orðið fyrirmynd á 
alþjóðavísu í loftslagsmálum.

Umhverfisdagur atvinnulífsins
Umhverfisdagurinn var haldinn í þriðja sinn 2018 en að honum 
standa Samtök atvinnulífsins, Samorka, Samtök ferða þjónustunnar, 

Samtök fjármálafyrirtækja, Samtök fyrirtækja í sjávar útvegi, Samtök 
iðnaðarins og SVÞ - Samtök verslunar og þjónustu. 

Halldór Benjamín Þorbergsson, framkvæmdastjóri SA, hóf 
mál sitt við setningu umhverfisdagsins með því að lýsa því að 
dagurinn sýndi glöggt hversu mikilvægur málaflokkurinn væri 
fyrir fyrirtækin í landinu og samtök þeirra. Sjálfbær nýting, 
hreinleiki og uppruni muni skila atvinnulífinu aukinni arðsemi til 
framtíðar. Með því að fullnýta alla framleiðsluþætti styrkjum 
við það sem kallað er hringrásarhagkerfið. Stærsta áskorunin 
felst þó í loftslagsbreytingunum. Hann sagði að auk nýtingar 
endurnýjanlegra orkulinda myndi helsta framlag Íslendinga felast í 
sívaxandi þekkingu á nýtingu jarðvarmans. Ekki er unnt að mæta 
þessari áskorun nema með samstarfi stjórnvalda og atvinnulífs. 
Í þessu felast tækifæri því að sökudólgurinn er einangraður þ.e. 
brennsla jarðefnaeldsneytis. Þetta þýðir að lausnamengið felst 
í verkfærum sem atvinnulífinu eru tömust þ.e. nýsköpun, bætt 
hönnun, betri orkunýting og minni orkusóun.

Sigsteinn Grétarsson, forstjóri Arctic Green Energy, sagði frá upp -
byggingu hitaveitna á vegum fyrirtækis síns í Kína síðustu tólf ár en 
í staðinn hafi verið slökkt á kolaorkuverum. Hann sagði 70% allrar 
orkunotkunar ætti sér stað í borgum og 50% væri til hitunar og 
kælingar. Hann sagði allt of mörg lönd enn brenna jarðefnaeldsneyti 
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til hitunar og kælingar þrátt fyrir að lághita jarðvarmi væri víða til 
staðar. Auk loftslagsáhrifa fylgdi jarðefnaeldsneytinu mikil loft-
mengun með gríðarlegum heilsufarsáhrifum. Hann sagði fyrirtækið 
í Kína framleiða samkeppnishæfa orku og væri nú stærsta hitaveita 
í heimi með 40 milljón fermetra í hitun og hefði sparað mjög mikið 
útstreymi gróðurhúsalofttegunda. Lághitasvæðin í Kína væru með 
þeim bestu í heimi en enn allt of lítið nýtt. Öllu jarðhitavatninu væri 
skilað aftur á sama stað og vatnsyfirborðið benti til þess að hér 
væri alveg sjálfbær nýting. Þó væri það fyrst nýlega sem jarðhitinn 
öðlaðist formlegan sess í orkustefnu Kínverja og því yrði verulega 
aukin áhersla á nýtingu hans næstu árin. Sigsteinn sagði að reglulega 
komi til landsins sendinefndir til að kynna sér jarðhitanýtingu og 
mikilvægt að þeim hefði ætíð verið vel tekið.

Halldór Þorgeirsson fyrrum framkvæmdastjóri hjá Loftslags-
samningi Sameinuðu þjóðanna og nú formaður Loftslagsráðs 
fjallaði um Parísarsamninginn um loftslagsmál. Á heimsvísu mun 
næsti áratugur skipta öllu máli um framhaldið og hvort takist að 

ná að halda hlýnun innan neðri marka Parísarsamkomulagsins. 
En djúpstæðar breytingar í fjárfestingum og aðlögun að breyttu 
veðurfari eru forgangsmál. Málið snýst um hvernig unnt er að 
mæta þörfum mannkyns án þess að eyðileggja jörðina sem 
við búum á. Í París var markið sett hærra en áður. Verkefnið 
er nokkurs konar hnattræn áhættustýring sem krefst breyttrar 
hegðunar ef ekki á illa að fara. Annað verkefnið er að draga úr 
losun en hitt að draga úr áhrifum breytinganna. Í samkomulaginu 
felst að hvert ríki verður að setja sér langtímamarkmið og leggja 
reglulegt mat á hvernig til tekst. Frumkvæðið er heima fyrir og 
lögð er áhersla á samstarf allra stjórnsýlsustiga, atvinnulífs og 
almennings. Hins vegar eru núverandi markmið ófullnægjandi. 
Breytingar eru nauðsynlegar til að árangur náist. Fjárfestingum 
verður að hliðra með því að leggja áherslu á endurnýjanlega 
orkugjafa. Það gengur ekki að losun kolefnis út í andrúmsloftið sé 
án kostnaðar. Raunhæf verðlagning er grunvallaratriði. Fjárfestar 
eiga kröfu um að þekkja kolefnisspor fjárfestingarinnar. Nýsköpun 
og samkeppnishæfni eru lykilþættir. Þetta er líka tækifæri fyrir 
frumkvöðla og fyrirtæki sem koma með lausnirnar. Aðgerðaleysi 
er dýrara en aðgerðir. Tíminn til breytinga er skammur.

Brynhildur Davíðsdóttir, prófessor, fjallaði um kostnað og 
ábata við aðgerðir. Hún fór yfir stöðuna hér á landi, fjallaði um 
skuldbindingar Íslands, hvernig ætla megi að mál þróist og að 
lokum fjallaði hún um möguleika til að draga úr losun. Kostir til 
að draga úr losun eru misdýrir en sumir skila hreinum ábata. Það 
eru miklir möguleikar til að draga úr losun og unnt að ná 40% 
minnkun losunar sem ekki fellur undir viðskiptakerfi ESB með 
losunarheimildir fyrir árið 2030. 

Tvær málstofur á umhverfisdeginum 
Í annarri var fjallað um loftslagsmál og alþjóðaviðskipti og þar 
töluðu Guðrún Þóra Magnúsdóttir forstöðumaður umhverfismála 
hjá Rio Tinto á Íslandi um loftslagsvænt sérmerkt ál, Hildur 
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Hauksdóttir verkefnastjóri hjá HB Granda um loftslagsmál og 
sjávarútveg, Sigurður M. Harðarson, umhverfisstjóri Icelandair 
Group um sjálfbæra ferðaþjónustu, Brynjólfur Stefánsson 
sérfræðingur hjá Íslandssjóðum um ábyrgar fjárfestingar og Marta 
Rós Karlsdóttir forstöðumaður auðlinda hjá Orku náttúrunnar um 
kolefnishlutlausan orku- og veitugeira 2030. 

Í málstofu um grænar lausnir töluðu Stefán Gíslason, umhverfis-
stjórnunarfræðingur og stofnandi Environice um framtíð 
sorpförgunar, Þórhildur Fjóla Kristjánsdóttir framkvæmdastjóri 
hjá Grænni byggð um vistvæn mannvirki, Kristján Geir 
Gunnarsson forstjóri Odda um kolefnisfótspor fyrirtækja, Ingvar 
Freyr Ingvarsson hagfræðingur SVÞ um plastpoka í verslunum og 
Margrét Ormslev fjármálastjóri CRI um endurnýjanlegt eldsneyti 
og sjálfbærar samgöngur.

Umhverfisverðlaun atvinnulífsins
Umhverfisverðlaun atvinnulífsins voru veitt í tveimur flokkum, 
annars vegar fyrir framtak ársins og hins vegar er valið umhverfis-
fyrirtæki ársins. Forseti Íslands, Guðni Th. Jóhannesson, afhenti 
verðlaunin. Í dómnefnd sátu Ragna Sara Jónsdóttir formaður 
dómnefndar, Bryndís Skúladóttir efnaverkfræðingur og Þorsteinn 
Ingi Sigfússon forstjóri Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands.

Framtak ársins á sviði umhverfismála á Skinney-Þinganes en í 
rökstuðningi dómnefndar kemur fram að fyrirtækið hafi haft 
jákvæð áhrif á umhverfi sitt og sýnt frumkvæði með nýjum 
verkefnum til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda t.d. með 
rafvæðingu fiskimjölsverksmiðju Skinneyjar-Þinganess og með 
tilraun til að framleiða nýja orkugjafa á skip félagsins. Skinney-
Þinganes á og rekur eitt stærsta kúabú landsins, Flatey á Mýrum, 
en á ökrum Flateyjar er ræktuð repja sem er góð fyrir kýrnar, 
búið sjálft og útgerðina. Repjan nýtist á búinu en Skinney mun 
einnig nýta hana við framleiðslu á umhverfisvænni skipaolíu. 

Gunnar Ásgeirsson stjórnarformaður Skinneyjar-Þinganess veitti 
verðlaununum viðtöku og þakkaði fyrir af heilum hug. 

Umhverfisfyrirtæki ársins er Toyota og tók Úlfar Steindórsson, 
forstjóri, við verðlaununum. Hann sagði: „Þessi verðlaun eru 
okkur mikils virði og starfsfólki okkar góð hvatning. Stofnendur 
fyrirtækisins sýndu mikla framsýni í umhverfismálum og hófu 
stuðning við skógrækt fyrir tæpum þremur áratugum. Með því 
var lagður grunnurinn að þeirri umhverfisstefnu sem við fylgjum 
í dag. Toyota styður enn við skógrækt og við höfum fylgt því eftir 
með stuðningi við endurheimt votlendis. Öll erum við á sama báti 
og berum saman ábyrgð á umhverfi okkar. Þetta á jafnt við um 
daglegt líf einstaklinga, starfsemi fyrirtækja og stefnumörkun 
opinberra aðila. Við hjá Toyota höfum verið með alþjóðlega 
umhverfisvottun í 10 ár og högum starfsemi okkar samkvæmt 
þeim ströngu viðmiðunum sem þar eru sett. Sá rammi utan um 
starfsemina sem vottunin setur er öflugt tæki til að takast á við 
þær áskoranir í umhverfismálum sem blasa við á hverjum degi.“
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Þegar vísitala efnahagslífsins er skoðuð má glöggt sjá hversu 
sveiflurnar í efnahagslífinu hafa verið miklar. Niðurstöður nýjustu 
könnunar Gallup voru birtar 19. mars og gefa til kynna minnkandi 
umsvif í atvinnulífinu. 

Vísitala efnahagslífsins, sem endurspeglar mun á fjölda stjórnenda 
sem meta aðstæður góðar og slæmar, hefur ekki verið lægri síðan 
árið 2013. 26% stjórnenda telja aðstæður í atvinnulífinu góðar, 
samanborið við 45% fyrir þremur mánuðum og 60% fyrir sex 
mánuðum síðan. 32% telja þær slæmar samanborið við 12% fyrir 
þremur mánuðum. Væntingar eru langminnstar í sjávarútvegi og 

ferðaþjónustu. Skortur á starfsfólki er nánast enginn og útlit fyrir 
fækkun starfa á næstu sex mánuðum. Væntingar til aðstæðna eftir 
6 mánuði mælast áfram í sögulegu lágmarki. 

Könnunin gefur til kynna að fjárfestingar í atvinnulífinu minnki mikið 
2018. Fjárfestingarvísitalan, sem lýsir mun á fjölda þeirra sem búast 
við meiri og minni fjárfestingum, hefur ekki verið lægri í níu ár, eða 
síðan í ársbyrjun 2010. 44% stjórnenda búast við að fjárfestingar 
fyrirtækja þeirra dragist saman milli ára en 18% búast við aukningu. 
Horfur eru á minnkandi fjárfestingum í öllum atvinnugreinum sem 
könnunin nær til og langmest í flutningum og ferðaþjónustu.

400 STÆRSTU – SNARPUR VIÐSNÚNINGUR

Gallup hefur frá árinu 2002 kannað ársfjórðungslega stöðu og horfur meðal stjórnenda 
400 stærstu fyrirtækja landsins fyrir Seðlabanka Íslands og Samtök atvinnulífsins. 
Eftir stöðugt fjögurra ára tímabil uppgangs og bjartsýni mældist skyndilega snarpur 
viðsnúningur sumarið 2018 og leiðin hefur legið niður á við síðan.
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Hægir á vexti hagkerfisins
Árið 2018 jókst landsframleiðsla að raungildi um 4,6% sem er 
heldur meiri hagvöxtur en mældist í helstu viðskiptalöndum 
Íslands. Leiðrétt fyrir fólksfjölda mældist hagvöxtur 1,7% á 
árinu. Hagvöxtur síðasta árs var fyrst og fremst knúinn áfram af 
einkaneyslu sem jókst að raunvirði um 4,8% milli ára og skilaði 
hlutfallslega mestu framlagi til hagvaxtar. Á sama tíma hægði 
hratt á vexti fjárfestingar en vöxturinn mældist 2% á árinu 
2018 samanborið við 12% árið á undan, munar þar mestu að 
atvinnuvegafjárfesting dróst saman um 5,4% samanborið við 
7,7% vöxt árið 2017. Útflutningur jókst um 1,6% og var að öllu 
leyti tilkominn vegna vaxtar í vöruútflutningi en á sama tíma stóð 
þjónustuútflutningur í stað. 

Hagvísar eru á niðurleið, samdráttur framundan í ferðaþjónustunni 
og aðlögun framundan í íslensku efnahagslífi. Þó að hagvöxtur á 
síðasta ári hafi verið kröftugur þá stefnir í að hann verði heldur 
minni í ár, en bæði Seðlabankinn og Hagstofan spá því að hagvöxtur 
í ár verði sá minnsti frá árinu 2012 og leiðrétt fyrir fólksfjölda muni 
hagkerfið dragast saman, það gerðist síðast á árinu 2010. Óvissa 
í íslensku efnahagslífi, harðar deilur á vinnumarkaði og erfið 
staða innan ferðaþjónustunnar, ýtti meðal annars undir veikingu 
krónunnar er leið á árið 2018. Merki um kólnun í hagkerfinu má 
nú finna víða, samdráttur er í komu ferðamanna til landsins, 

gistinætur á hótelum eru að dragast saman og væntingar heimila 
og fyrirtækja eru í sögulegu lágmarki. Á fyrstu þremur mánuðum 
ársins 2019 hefur 570 einstaklingum verið sagt upp störfum í 
hópuppsögnum og einskorðast þær ekki við eina atvinnugrein 
heldur breiða flóru fyrirtækja. Við bætist að þúsund manns misstu 

EFNAHAGSMÁL

Á árinu 2018 mældist hagvöxtur 4,6% sem er álíka vöxtur og mældist árið 2017. 
Viðskiptaafgangur nam 2,7% af landsframleiðslu og hrein eign Íslendinga erlendis mældist 
hátt í 280 milljarðar króna í lok árs. Lífskjör heimila héldu áfram að batna samfara 
launahækkunum og lágri verðbólgu. Þrátt fyrir góðan gang undanfarinna ára virðist 
hagkerfið nú vera að skipta um gír. Hagvísar eru á hraðri niðurleið og ljóst að eftir átta 
ára samfelldan hagvöxt er aðlögun framundan í íslensku efnahagslífi.
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vinnuna hjá WOW air í lok mars. Þá eru fréttir þess efnis að loðnan 
sé horfin og útlit fyrir að gjaldeyristekjutap þjóðarbúsins muni 
hlaupa á tugum milljarða króna vegna þess. 

Mikilvægi þess að staða þjóðarbúsins sé sterk 
Frá árinu 2011 hefur landsframleiðsla vaxið um 32% að raunvirði. 
Íslensk heimili, fyrirtæki og hið opinbera hafa nýtt uppsveiflu síðustu 
ára í að greiða niður skuldir og hefur þjóðhagslegur sparnaður 
fjórfaldast frá árinu 2010. Þetta er einstök staða og verulega ólík 
þeirri sem uppi var í íslensku efnahagslífi árið 2007 þegar hápunkti 
síðustu uppsveiflu var náð. Uppsafnaður viðskiptajöfnuður á 
þensluárunum 2003-2007 var neikvæður um 775 milljarða króna 
og í lok árs 2007 var skuldastaða þjóðarbúsins orðin ósjálfbær. 
Nú þegar íslenskt efnahagslíf stendur frammi fyrir kólnun blasir 
við hversu mikilvægt er að undirliggjandi staða hagkerfisins sé 
sterk. Viðskiptaafgangur hefur verið viðvarandi síðustu átta árin 
og þjóðarbúið farið úr því að vera hreinn lántakandi við útlönd í 

að vera hreinn lánveitandi, en hrein erlend eignastaða nam 10% 
af vergri landsframleiðslu við lok árs 2018 eða 276 milljörðum 
króna. Þá býr Seðlabankinn yfir rúmum gjaldeyrisforða og hefur 
því verulegt svigrúm til að bregðast við gengissveiflum. Sterk staða 
þjóðarbúsins skapar traust á íslensku efnahagslífi og er staðan í dag 
því gjörólík þeirri sem var uppi á árinu 2007. Ísland er nú betur í 
stakk búið til að takast á við efnahagssamdrátt en oft áður. 

Verðbólga yfir markmið á ný 
Frá ársbyrjun 2014 fram til mars 2018 mældist verðbólga undir 
verðbólgumarkmiði Seðlabanka Íslands. Verðbólga mældist 
að meðaltali 2,7% á árinu 2018 en horft fram hjá áhrifum 
húsnæðisliðar mældist hún 0,9% á síðasta ári. Á undan förnum 
árum hefur hækkun húsnæðisverðs verið megin drifþáttur 
verðbólgunnar en þá hækkun má einkum rekja til framboðs-
skorts á húsnæðismarkaði. Heldur hefur hægt á hækkun 
húsnæðisverðs á síðustu mánuðum og útlit fyrir að svo verði 
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skammtímafjárfesting illa skilgreinanleg og því erfitt að takmarka 
höftin við slíkar fjárfestingar, en einnig koma í veg fyrir að komist 
sé framhjá höftunum með fjárfestingum sem þau ná ekki til. 
Það voru því mikil gleðitíðindi sem bárust þann 5. mars 2019 en 
þá tóku gildi lög þar sem sérstaka bindiskyldan var felld niður. 
Bindiskyldan sem stjórntæki verður þó áfram til staðar í vopnabúri 
Seðlabankans og því hægt að hækka hana á ný ef aðstæður 
breytast. Markar þessi breyting kaflaskil í íslenskri haftasögu en í 
fyrsta skipti frá árinu 2008 er Ísland án allra fjármagnshafta. 

Höftin hafa verið hindrun í vegi þeirra sem vilja og hafa áhuga 
á að fjárfesta í íslensku efnahagslífi og ánægjulegt að nú þegar 
höftin hafa verið afnumin eru merki þess efnis að áhugi erlendra 
fjárfesta sé að aukast á ný. Er það einkum mikilvægt nú þegar 

áfram á árinu 2019 samfara því sem framboð húsnæðis 
eykst og meira jafnvægi næst á húsnæðismarkaði. Gangi 
verðbólguspá Seðlabankans eftir er útlit fyrir að verðbólga 
aukist á þessu ári og á því næsta en að hún verði komin við 
markmið á ný árið 2021. 

Tími hafta hefur runnið sitt skeið 

Í nóvember 2018 var hin sérstaka bindiskylda á innflæði nýs 
erlends gjaldeyris færð niður úr 40% í 20%. Frá setningu 
haftanna í júní 2016 var tilgangur þeirra fyrst og fremst að hindra 
innflæði erlends fjármagns til landsins sem ætlað var að vera 
hér í skemmri tíma og njóta á meðan mikillar ávöxtunar vegna 
hárra vaxta. Höft sem þessi hafa þó mun víðtækari áhrif enda er 

 Lágmarkslaun á mánuði árið 2018
 Þús. evrur, m.v. gengi gjaldmiðla 4. mars 2019 

Heimild: OECD, X-rates, Svensk Handel, hk.dk, Arbeidstilsynet og útreikningar efnahagssviðs
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efnahagshorfur eru að breytast og útlit fyrir að hagvöxtur næstu 
ára verði heldur minni en hefur verið undanfarin ár. 

Háskattaríkið Ísland 
Umsvif hins opinbera eru nánast hvergi meiri innan OECD 
ríkja en á Íslandi og nema heildarútgjöld þess meira en 40% af 
landsframleiðslu. Þrátt fyrir að vaxtakostnaður hafi minnkað á 
undanförnum árum samhliða lækkun skulda hins opinbera þá hafa 
heildarútgjöld ekki dregist saman. Þvert á móti hafa önnur opinber 
útgjöld aukist meira en sem nemur lækkun vaxtakostnaðar og 
regluleg útgjöld hins opinbera á hvern Íslending eru nú hærri en þau 
hafa nokkru sinni verið. Á sama tíma eru skatttekjur hins opinbera 
einnig í sögulegum hæðum. Í kjölfar síðustu niðursveiflu voru það 
skattahækkanir sem vörðuðu leiðina að hallalausum rekstri en lítil 
skref hafa verið stigin til að vinda ofan af þeim hækkunum. Nú þegar 
hægja tekur á hagkerfinu er mikilvægt að stjórnvöld skapi svigrúm 
til að lækka skatta á ný og styðja þar með við íslensk fyrirtæki.

Í aðdraganda kjarasamningsviðræðna árið 2015 var gert 
samkomulag milli aðila vinnumarkaðarins og stjórnvalda um að 
tryggingagjaldið yrði lækkað í áföngum niður í 5,85%, það hefur 
ekki gengið eftir. Um síðustu áramót lækkaði tryggingagjaldið 
niður í 6,6% og í nýrri fjármálaáætlun stjórnvalda er gert ráð fyrir 
að það lækki niður í 6,35% á árinu 2020. Tryggingagjaldið leggst 
á launagreiðslur og dregur því úr svigrúmi til launahækkana og 
hamlar fjölgun starfa. Boðuð lækkun tryggingagjaldsins er jákvæð 
aðgerð í ljósi mikilla hækkana launakostnaðar undangenginna ára 
en um leið er mikilvægt að stjórnvöld standi við gefið loforð og 
lækki gjaldið enn frekar á komandi árum. 

Í nýrri fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar eru einnig boðaðar 
lækkanir á tekjuskatti einstaklinga með upptöku á nýju neðsta 
þrepi tekjuskatts. Samfara því eru breytingar boðaðar á viðmiði 

þrepamarka og persónuafsláttar. Er það jákvæð aðgerð og til þess 
fallin að auka ráðstöfunartekjur einstaklinga, einkum þeirra sem 
eru með lægstar tekjur. Þá er gert ráð fyrir að bankaskatturinn 
verði lækkaður í fjórum áföngum yfir tímabilið 2020–2023, úr 
0,376% í 0,145%. Þrátt fyrir fyrirhugaða lækkun bankaskatts 
verður sérstök skattlagning á fjármálafyrirtæki enn rúmlega 
fimmföld á við sambærilega skattlagningu í nágrannaríkjum. 
Mikilvægt er að stjórnvöld hugi að frekari lækkun bankaskatts 
enda eru það viðskiptavinirnir sem greiða bankaskattinn í formi 
hærri vaxta. Fjármagnstekjuskatturinn var hækkaður á árinu 
2018 undir því yfirskyni að skattstofninn yrði endurskoðaður. 
Sú endurskoðun hefur þó ekki átt sér stað en hún er þó nefnd í 
fjármálaáætlun stjórnvalda og stendur til að skoða m.a. möguleika 
á að skattleggja raunávöxtun. 

Efnahagslegt samhengi kjarasamninga 
Undanfarinn áratug hefur þjóðinni tekist að endurheimta sterka 
stöðu heimila, fyrirtækja og þjóðarbúsins alls. Allir hafa lagst á 
árarnar og árangurinn er eftirtektarverður. Endurspeglast það 
ekki síst í þeirri staðreynd að meðallaun og lágmarkslaun eftir 
greiðslu skatta og bóta eru þau þriðju hæstu innan OECD þegar 
búið er að leiðrétta fyrir háu verðlagi á Íslandi. Það er mikið í 
húfi á næstu misserum – ekki má glutra niður þeim mikla árangri 
sem náðst hefur. Mikill hagvöxtur síðustu ára hefur skapað 
grundvöll fyrir launahækkunum sem skilað hefur kjarabótum til 
heimila. Verðlag hefur verið stöðugt og vaxtastig lágt í sögulegu 
samhengi. Atvinnuleysi er lítið, opinberar og almennar skuldir 
hafa verið greiddar niður og ríkisfjármálin hafa náð jafnvægi 
á ný. Þá eru Íslendingar hreinir lánveitendur til útlanda sem er 
öfundsverð staða. Skynsamir kjarasamningar og ábyrg stjórn 
ríkisfjármála ættu að öðru óbreyttu að skapa skilyrði til frekari 
lækkunar vaxta á næstu árum. Vaxtalækkun væri mikil viðspyrna í 
því erfiða árferði sem nú er framundan en lægri vextir styðja við 
fjárfestingu í landinu, auka svigrúm fyrirtækja til að standa undir 
háum launakostnaði, auka samkeppnishæfni íslenskra fyrirtækja 
og styðja við áframhaldandi hagvöxt og fjölgun starfa. 

Síðustu ár hefur erlend þróun verið einkar hagfelld íslensku 
hagkerfi. Tímabundnir þættir eins og hagstæð viðskiptakjör og 
mikill vöxtur útflutnings í gegnum uppgang ferðaþjónustunnar, sem 
svo styrkti gengi krónunnar, eru megin ástæður þess að framan af 
leiddi ekki til aukinnar verðbólgu þrátt fyrir miklar launahækkanir. 
Í dag hafa viðskiptakjör rýrnað, krónan veikst og samdráttur er í 
fjölgun ferðamanna til landsins. Þessi viðsnúningur í hagkerfinu 
setur kjarasamninga næstu ára í nýtt samhengi. Framundan er 
aðlögun í hagkerfinu; uppsveiflunni er lokið í bili, efnahagsslaki 
framundan og svigrúm til launahækkana er minna við slík skilyrði. 
Nú sem endranær er nauðsynlegt að launahækkanir næstu ára 
verði í samræmi við verðmætasköpun atvinnulífsins. Að öðrum 
kosti mun verðbólga aukast, vextir hækka og atvinnuleysi aukast. 
Margt hefur áunnist á síðustu árum og mikilvægt að standa vörð 
um þann árangur. Ekkert er því til fyrirstöðu að halda áfram á 
sömu braut en framhaldið er í okkar höndum. Ábyrg hagstjórn er 
forsenda stöðugleika.
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Umræðan um menntamál er víðfeðm og flókin. Horfa þarf til gæða 
og kostnaðar um leið og stöðugt mat þarf að eiga sér stað á því 
hversu vel menntakerfið mætir þörfum atvinnulífsins á hverjum 
tíma.

Þróunin er stöðug og færir samfélaginu á hverjum degi 
nýjar áskoranir að takast á við. Á síðustu áratugum hefur 
sjálfvirknivæðing í ýmsum störfum leitt til mikilla framfara í 
mörgum atvinnugreinum. Störf sem áður voru unnin með 
vöðvaafli mannsins hafa verið leyst af hólmi af vélum og nútíma 
tækni. Með fjórðu iðnbyltingunni, sem nú ríður yfir, á sér stað 
sjálfvirknivæðing verkefna sem hafa hingað til verið leyst með 
hugarafli mannsins. Með þetta í huga og þá staðreynd að þjóðin 
er að eldast hratt og starfsaldur lengist samhliða er ljóst að 
grípa þarf til nokkuð róttækra ráðstafana í íslensku menntakerfi 
ef íslenskt samfélag og atvinnulíf ætlar að verða raunverulegur 
þátttakandi og gerandi í þróun komandi áratuga. 

Samtök atvinnulífsins beita sér fyrir markvissri þróun á menntakerfi 
landsins og gildir þá einu hvort um er að ræða fomlegan hluta 
þess eða hið óformlega enda leikur vinnustaðurinn sífellt stærra 
hlutverk þegar kemur að menntun. Faglegt inntak náms þarf 
stöðugt að þróa og allt stuðningskerfi og umgjörð menntunar á 
öllum stigum verður að endurspegla þarfir markaðarins og skapa 
svigrúm fyrir metnaðarfulla þróun.

Helstu áherslur SA 
Mikið er rætt um þá breytingu sem fyrirsjáanleg er á vinnumarkaði 
varðandi þróun starfa. Mörg störf munu hverfa, ný verða til 
og önnur breytast. Ef horft er til þess hvað helst einkennir eðli 
þeirra starfa sem mun fjölga á komandi áratugum þá koma fram 
sameiginlegir eiginleikar sem einkenna þessi störf. Það gefur 
skýrar vísbendingar um þá hæfniþætti sem starfsmenn sem þeim 
munu sinna þurfa að hafa til að bera. 

Á Menntadegi atvinnulífsins sem haldinn var í febrúar 2019 
fjallaði framkvæmdastjóri samtakanna um þær áskoranir sem 
þjóðin stendur frammi fyrir. Þar lagði hann sérstaka áherslu á 
mikilvægi þess að í íslensku menntakerfi væri sérstaklega horft 
til þeirra þátta sem einkenna framtíðarstörf og þá eiginleika sem 
mikilvægir eru fyrir framtíðar starfsmenn. Meðfylgjandi mynd  
(bls. 23) sýnir vel að hlutdeild þeirra starfa sem krefjast félags-
legrar færni og færni í stærðfræði eða raungreinum mun aukast 
mest. Þetta fellur vel að öðrum rannsóknum og greiningum sem 
hafa sýnt að þættir á borð við sköpun, gagnrýna og greinandi 
hugsun, samskiptafærni og lausnamiðaða nálgun séu lykil 
færniþættir starfsmanna framtíðarinnar. Menntakerfið þarf í 
auknum mæli að færa sig frá því að kenna svör í að þjálfa færni, 
aðferðafræði og aðra þá hæfni sem styður þessi atriði.

Menntamálin einskorðast ekki aðeins við formlega menntakerfið. 
SA hafa beitt sér fyrir því að í fullorðinsfræðslu og því metnaðarfulla 
menntastarfi sem unnið er í íslenskum fyrirtækjum séu áherslur 
þróaðar með sama hætti. Enn er hlutfall þeirra sem starfandi eru 
á íslenskum vinnumarkaði án formlegrar menntunar mjög hátt ef 
litið er til annarra OECD landa. Atvinnuleysi í þessum hópi hefur 
verið lágt sem kann að skýra að ekki hefur skapast þrýstingur á 
þennan hóp að sækja sér menntun. Úr þessu þarf að bæta enda 
margt sem bendir til að störf þessa hóps verði þau störf sem muni 
að hluta hverfa eða í það minnsta breytast verulega á komandi 
misserum.

Varðandi háskólanám hafa SA lagt áherslu á mikilvægi þess 
að háskólar landsins séu vel fjármagnaðir og vel í stakk búnir 
til að veita Íslendingum góða menntun sem stenst alþjóðlegan 
samanburð. Í því samhengi hafa samtökin bent á að íslenskir 
háskólar fái umtalsvert minna fjármagn á hvern nemanda frá hinu 
opinbera samanborið við háskóla á öðrum Norðurlöndum. Til að 
bregðast við þessu hafa samtökin talað fyrir breyttum aðferðum 
við innritun í háskóla t.d. í formi hlutlægrar aðgangsstýringar. 

Á síðustu misserum hefur nokkur árangur náðst varðandi það að 
fjölga þeim er sækja iðn-, tækni- og verknám en betur má ef duga 
skal. Samtök atvinnulífsins munu áfram leggja áherslu á fjölgun 
þeirra er sækja iðn- og tækninám enda er ljóst að útskrifuðum 
nemendum í raungreinum, tæknigreinum og iðngreinum þarf 

MENNTAMÁL

Samtök atvinnulífsins hafa um árabil litið á menntun og fræðslumál sem einn af hornsteinum 
íslensks samfélags. Öflugt menntakerfi leggur grunninn að kröftugu atvinnulífi og árangur 
okkar í menntamálum er jafnframt undirstöðuatriði þegar kemur að samkeppnishæfni 
þjóðarinnar. 
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að fjölga enn frekar á komandi árum til að svara eftirspurn 
atvinulífsins. Þetta er margþætt verkefni sem kallar á virka 
umræðu í samfélaginu um nám og störf enda er fjölbreytt menntun 
grunnur að bættri samkeppnishæfni fyrirtækja. Þar skortir ekki fé, 
heldur þarf fyrst og fremst að eiga sér stað hugarfarsbreyting 
meðal almennings. 

Menntadagurinn
Menntadagur atvinnulífsins var haldinn í sjötta sinn í febrúar 2019 
í Hörpu. Yfirskrift dagsins var læsi en dagskráin einkenndist af 
umfjöllun um læsi í víðum skilningi. Menntadagur atvinnulífsins 
er samstarfsverkefni Samtaka atvinnulífsins og aðildarsamtaka 
SA og hefur skapað sér sess sem einn stærsti menntaviðburður 
ársins. 

Forseti Íslands, Guðni Th. Jóhannesson ávarpaði ráðstefnuna og 
gerði mikilvægi læsis fyrir íslenska þjóð og menningu að umtalsefni 
sínu. Hermundur Sigmundsson prófessor fjallaði því næst um sína 
sýn á þann vanda sem Íslendingar standa frammi fyrir varðandi 
árangur í lestri og lesskilningi og vísaði meðal annars í niðurstöður 
PISA kannana máli sínu til stuðnings. Hermundur hefur gagnrýnt 
þá aðferðafræði sem notuð hefur verið í lestrarkennslu á Íslandi 
og telur verulega skorta á rannsóknir á nýrri aðferðafræði á 
borð við byrjendalæsi sem innleidd hefur verið í skólum landsins. 
Hermundur lagði líka mikla áherslu á að efla þyrfti bókaútgáfu og 
útgáfu efnis sem höfðar til barna sem eru að þjálfa lestrarfærni. 
Auk umfjöllunar um hið hefðbundna læsi voru á dagskrá erindi um 
fjármálalæsi, upplýsingatæknilæsi og menningarlæsi.

Höldur og Friðheimar hlutu verðlaun sem menntafyrirtæki og 
mennta sproti ársins en Lilja Dögg Alfreðsdóttir mennta- og 
menningar   málaráðherra afhenti verðlaunin. 

Að sameiginlegri dagskrá lokinni var gestum boðið að taka 
þátt í tveimur málstofum þar sem annars vegar var fjallað um 
stöðu stráka í íslensku menntakerfi og hins vegar um skólastofu 
framtíðarinnar þar sem rafræn fræðsla og sveigjanleiki í skóla-
starfi og skipulagi bar hæst í umræðunni. 

Upptökur frá deginum má nálgast á vef SA í Sjónvarpi atvinnulífsins.

Þátttaka í þróunarverkefnum
Á ári hverju taka Samtök atvinnulífsins þátt í fjölda þróunarverkefna 
í tengslum við menntamál. Þróun á rafrænni ferilbók var 
fyrirferðarmikil árið 2018 en fyrstu bækurnar verða, ef allt gengur 
að óskum, teknar í notkun haustið 2019. Með rafrænum ferilbókum 
verður grundvallar breyting á allri umsýslu og utanumhaldi í 
tengslum við starfsmenntun. Rafrænu ferilbækurnar munu leiða 
til aukins gagnsæis og auka öryggi og gæði í þágu nemenda sem 
stunda iðnnám eða aðra starfsmenntun.

Annað umfangsmikið verkefni sem SA tók þátt í á árinu er þróun 
á námi á fagháskólastigi þar sem nokkur árangur hefur nú þegar 
náðst. Með tilkomu nýstofnaðrar deildar innan HR verður aukin 
áhersla lögð á skýran framgang nemenda sem hafa lokið prófi 
af starfsnámsbrautum og námið allt hafa atvinnutengd markmið 
fremur en að vera rannsóknardrifið. Áfram munu SA taka þátt í 

Hlutfall starfa dregist saman Hlutfall starfa aukist Hlutfall starfa staðið í stað

KREFJAST FÆRNI 
Í STÆRÐFRÆÐI

KREFJAST FÉLAGSLEGRAR FÆRNI



24

SAMTÖK ATVINNULIFSINS

þróun á fleiri námsleiðum á fagháskólastigi enda er þar um að ræða 
mikilvæga áskorun sem bíður íslensks menntakerfis að takast á við.

Á árinu var jafnframt undirrituð viljayfirlýsing SA og Háskóla 
Íslands um eflingu starfsnáms og verkefnavinnu í samstarfi við 
fyrirtæki í landinu. Með viljayfirlýsingunni vilja Háskóli Íslands og 
Samtök atvinnulífsins koma á fót formlegu samstarfi, bæði til að 
mæta þörfum nemenda en ekki síður atvinnulífs og samfélags. 

Ungir frumkvöðlar 
SA styðja við alþjóðlega verkefnið Ungir frumkvöðlar. Með 
verkefninu er ungt fólk í framhaldsskólum hvatt til að leggja 
fram hugmyndir um nýjungar sem gætu orðið grunnur að 
fyrirtækjum. Leiðbeinendur á vegum verkefnisins hafa séð til þess 
að nemendur hljóti aðstoð við að þróa hugmyndir sínar og við 
gerð viðskiptaáætlunar. Verkefnin eru kynnt á sýningu sem haldin 
er um vorið og eru þar bestu hugmyndirnar verðlaunaðar. Auk 
þess eru þær hugmyndir sem skara fram úr valdar til að taka þátt 
í samevrópskri keppni. Á þessum vettvangi hefur orðið til fjöldi 
hugmynda og verkefna sem nokkur hafa orðið að lífvænlegum 
fyrirtækjum.

Styrkir til meistaranema í Bretlandi
Á árinu gerðu Breska sendiráðið og Samtök atvinnulífsins með 
sér samkomulag til tveggja ára um að bjóða upp á Chevening-

námsstyrk á Íslandi. Í samkomulaginu felst að styrkur er veittur 
til náms á meistarastigi við háskóla í Bretlandi og nemur 10.000 
sterlingspundum á ári. Það er breska utanríkisráðuneytið sem, 
ásamt samstarfsaðilum, fjármagnar styrkinn en hann er sá virtasti 
sem veittur er erlendum námsmönnum í Bretlandi.

Fólk sem hyggur á nám sem gæti nýst atvinnulífinu er sérstaklega 
hvatt til að sækja um styrkinn. 

Stjórnir og nefndir
Fulltrúar Samtaka atvinnulífsins sitja víða í stjórnum og nefndum 
á sviði menntunar og nýsköpunar. Starfsmenn SA eru virkir 
þátttakendur í starfinu og beita sér fyrir fyrir því að stefnu mótun 
styðji beint og óbeint við samkeppnishæfni fyrirtækja og að 
sjónarmiðum atvinnulífsins sé komið á framfæri. Má hér nefna 
Tækniþróunarsjóð, vísinda- og tækniráð, Háskólann í Reykjavík, 
fulltrúaráð Bifrastar, Samráðshóp um nám fullorðinna, Fræðslu-
miðstöð atvinnulífsins, Fræðslusjóð, Vinnustaðanámssjóð og 
nokkra starfsmenntasjóði á borð við SVS, Starfsafl, Landsmennt 
og menntunarsjóð Stjórnendafélags Íslands.

Á árinu 2019 munu Samtök atvinnulífsins halda áfram að vinna 
að framgangi mikilvægra verkefna er tengjast menntamálum 
auk þess sem gefin verður út skýrsla um stöðu menntunar í 
íslensku samfélagi þar sem áherslur samtakanna verða kynntar 
sérstaklega.
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Atvinnulífið og Sameinuðu þjóðirnar gerðu með sér Sáttmála um 
samfélagsábyrgð til að hvetja fólk og fyrirtæki til góðra verka og til 
að bæta heiminn. Um er að ræða 10 viðmið sem fyrirtæki setja sér 
að fara eftir. Fyrirtæki sem taka þátt í verkefninu geta notað Global 
Compact til að gera viðskiptavinum sínum, birgjum og opinberum 
aðilum grein fyrir samfélagsstefnu sinni. Aukin krafa er um að 
fyrirtæki geri grein fyrir hvernig þessum málum er háttað hjá sér 
og jafnvel forsenda viðskipta.

Árið 2015 settu 193 þjóðir Sameinuðu þjóðanna – þar á meðal 
Ísland – sér sameiginleg markmið – 17 heimsmarkmið um betri 
heim – sem í grunninn fela í sér að fyrir árið 2030 takist heims-
byggðinni í sameiningu að ná tökum á loftslagsbreytingum, að 
auka jöfnuð og útrýma sárafátækt. Þetta eru mjög metnaðarfull 
markmið sem leiðandi Íslensk fyrirtæki eru farin að vinna með. 

Global Compact og Heimsmarkmiðin vinna vel saman. Með því 
að innleiða 10 viðmið Global Compact í rekstur fyrirtækja er 
lagður grunnur að ábyrgum rekstri fyrirtækja frá degi til dags, en 

Heimsmarkmiðin hafa endapunkt árið 2030 og nást vonandi fyrir 
þann tíma. Til þess að svo megi verða þurfa stjórnvöld, atvinnulífið 
og raunar allir þeir sem taka þátt í samfélaginu að vinna vel saman. 
Global Compact er áttavitinn en Heimsmarkmiðin áfangastaðurinn 
í mjög einfaldaðri mynd.

Lisa Kingo, framkvæmdastjóri Global Compact, hvatti stjórnendur 
fyrirtækja til dáða í upphafi ársins. Hraðra breytinga væri 
þörf og fjölga þyrfti í hópi þeirra sem leggi sitt af mörkum til 
að Heimsmarkmiðin náist. Samfélagsábyrgð fyrirtækja eigi 
að vera hluti af daglegum rekstri þeirra, stórra sem smárra. 
Umfangsmiklar fjárfestingar í atvinnulífinu eru nauðsynlegar – í 
nýrri þjónustu og tækni – eigi Heimsmarkmiðin að nást. Um 80% 
fyrirtækja sem taka þátt í Global Compact vinna með markmiðin 
en gera má enn betur.

Á þessu ári verða þrjú málefni í kastljósi Global Compact, ungt fólk 
og nýsköpun, launamunur kynja og loftslagsmálin.

SAMFÉLAGSÁBYRGÐ

Sáttmáli Sameinuðu þjóðanna um samfélagsábyrgð er tuttugu ára á þessu ári en Samtök 
atvinnulífsins eru tengiliður Íslands við sáttmálann. UN Global Compact eins og sáttmálinn 
nefnist á ensku og það sem honum tilheyrir er öflugasta framtak heimsins á sviði 
samfélagsábyrgðar.
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biður foreldra 
um hjálp

Samtök atvinnulífsins styðja verkefnið og hvetja foreldra ungra barna til að taka þátt. VOFFI er metnaðarfullt verkefni 
sem gæti veitt samfélaginu dýrmætar upplýsingar því nú er lítið sem ekkert vitað um umfang fjarvista fólks frá vinnu 
vegna veikinda barna.

Nýbökuðum foreldrum er boðin þátttaka í rannsókninni en einnig er hægt að skrá sig í rannsóknina hvenær sem er eftir 
fæðingu barnsins. Foreldrar allra barna sem fæðst hafa 1. janúar 2018 og síðar geta tekið þátt. Hægt er að óska eftir skráningu 
í VOFFA á Facebook og með tölvupósti á voffi@landspitali.is. Auk þess eru nánari upplýsingar á vef SA, www.sa.is. 

Rannsóknin er unnin með samþykki Vísindasiðanefndar og Persónuverndar. 

VOFFI er viðamikil rannsókn á vegum Barnaspítala Hringsins á veikindum ungra barna 
og fjarvistum foreldra frá vinnu vegna veikindanna. Aðalmarkmið rannsóknarinnar 
er að meta hvaða veikindi herja helst á ung börn, hve oft þau veikjast og hve margir 
vinnudagar eða námsdagar foreldra tapast vegna veikindanna. 
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Þekkt um allan heim
Um tíu þúsund fyrirtæki hafa skrifað undir Global Compact í 
heiminum en alls hafa um 14.000 aðilar skrifað undir sáttmálann í 
162 löndum. Sameinuðu þjóðirnar hafa sett sér það markmið að 20 
þúsund fyrirtæki hafi skrifað undir sáttmálann árið 2020. Alls eru 
25 virkir aðilar að Global Compact á Íslandi en þeim hefur fjölgað 
ört á undanförnum misserum. Nýjasta fyrirtækið í hópnum er VÍS.

Íslenskt net
Norrænt tengslanet Global Compact aðila sem starfrækt hefur 
verið frá aldamótum var lagt niður formlega á síðasta ári en 
norrænt samstarf heldur þó áfram með breyttu sniði. Til stendur 
að halda árlega ráðstefnu um samfélagsábyrgð næstu fimm 
árin en í stað norræna netsins koma ný tengslanet í hverju landi 
fyrir sig. Stofnun íslensks nets er í undirbúningi og mun það líta 
dagsins ljós síðar á árinu.

Brjótum glerþakið!
Alþjóðlegur dagur kvenna, 8. mars, byrjaði með kröftugum hætti í 
Kauphöllinni þar sem Sigyn Jónsdóttir, formaður Ungra athafna-

kvenna, hringdi inn jafnrétti kynjanna eins og gert var í tugum 
kauphalla út um allan heim. Þar flutti hún hvetjandi erindi þar 
sem hún brýndi leiðtoga í viðskipalífinu til dáða um að jafna stöðu 
kynjanna.

„Ég skora á stjórnir fyrirtækja að velta fyrir sér töpuðum 
tækifærum við óbreytta stöðu. Ég skora á æðstu stjórnendur í 
Kauphöll Íslands að sýna hugrekki og skapa pláss fyrir fjölbreytni 
í íslensku viðskiptalífi. Það þarf að færa fórnir og rugga bátnum 
en ávinningurinn er skýr og enginn er ómissandi. Nú er kominn 
tími á að þeir sem standa ofan á glerinu stígi fast niður fæti og 
mölbrjóti þetta mikla samfélagsmein. Glerþakið má brjóta frá 
báðum hliðum,“ sagði Sigyn. 

Páll Harðarson forstjóri Kauphallarinnar hvatti stjórnir fyrirtækja 
í Kauphöllinni til að vera í forystu þegar kemur að því að jafna 
leikinn og ná jafnvægi í atvinnulífinu. Það sé ekki bara réttindamál 
heldur klókt efnahagslega. UN Women - Íslensk Landsnefnd, 
Samtök atvinnulífsins og Kauphöllin Nasdaq Iceland stóðu að 
viðburðinum en UN Global Compact sá um samhæfingu viðburða 
út um allan heim.

ÍSLENSKIR AÐILAR AÐ UN GLOBAL COMPACT

VÍS, HS Orka, Seltjarnarnesbær, Eimskip, Klappir Grænar Lausnir, Arion banki, Mannvit, Isavia, Efla, Sólar, Marel, 
Arctic Green Energy, Réttur, Landsvirkjun, Reykjagarður, Ölgerðin, Síminn, Festa - miðstöð um samfélagsábyrgð, 
Össur, Íslandsbanki, Íslandssstofa, Íslandspóstur, Alta og Landsbankinn.
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STÖNDUM SAMAN GEGN EINELTI, ÁREITNI OG OFBELDI

Við þekkjum stefnu og viðbragðsáætlun fyrirtækisins 
gegn einelti, kynferðis legri og kynbundinni áreitni og 
ofbeldi og erum meðvituð um skyldur okkar.

Við líðum ekki einelti, áreitni eða ofbeldi, beitum því 
ekki og vitum að meðvirkni með geranda getur skaðað 
starfs menn og vinnustað okkar.

Við berum sameiginlega ábyrgð á vinnu umhverfinu og 
leggjum okkar af mörkum til að bæta það enn frekar.

Við erum ólík, með mismunandi bakgrunn og lífs skoðanir, 
en sýnum hvert öðru virðingu í öllum samskiptum.

Við skiljum að upplifun af samskiptum er mis munandi og 
gerum ekki lítið úr við brögðum og tilfinningum annarra. 

Við ræðum um framkomu sem okkur mislíkar og tökum 
upp varnir fyrir þá sem brotið er gegn.

Við tökum tillit til ábendinga um að við getum bætt fram-
komu okkar. 

Við sýnum öðrum kurteisi og virðingu í öllum samskiptum.

Öryggiskennd og góður starfsandi skipta sköpum fyrir vellíðan 
starfsmanna. Á vinnustaðnum eigum við góð samskipti og 
virðum eftirfarandi sáttmála.
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Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, Samtök atvinnulífsins, 
Festa – miðstöð um samfélagsábyrgð og Háskóli Íslands standa 
að verðlaununum og er landsnefnd UN Women á Íslandi sérstakur 
samstarfsaðili.

Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, ferðamála-, iðnaðar- og 
nýsköpunarráðherra veitti Sagafilm Hvatningarverðlaun jafnréttis-
mála árið 2018 á fundi um jafnréttismál sem haldinn var í Hátíðarsal 
Háskóla Íslands í nóvember. Hilmar Sigurðsson, framkvæmda-
stjóri Sagafilm, veitti þeim viðtöku ásamt Hrönn Þorsteinsdóttur, 
fjármála- og starfsmannastjóra Sagafilm. Verðlaunin eru veitt 
fyrirtæki sem hefur stuðlað að jöfnum möguleikum kynjanna til 
starfsframa, jöfnum launum, jafnvægi í kynjahlutföllum og aukinni 
vitund um þann ávinning sem jafnrétti hefur fyrir fyrirtækið og 
samfélagið.

Í rökstuðningi dómnefndar sagði meðal annars:

„Árangur fyrirtækisins í jafnréttismálum ber þess merki að 
stjórnendur hafa sett skýr markmið og óhikað hrundið þeim í 
framkvæmd. Saga Film starfar í geira þar sem karlar hafa verið 
ráðandi og því nauðsynlegt að hafa einbeittan vilja til að breyta 
því. Meðvitaðar ákvarðanir hefur þurft til að tefla fram kvenkyns 
leikstjórum og handritshöfundum. Ákvarðanir hafa síðan áhrif á 
framleiðslu fyrirtækisins þar sem glöggt má sjá að hlutur kynjanna 
hefur jafnast og konur fengið aukið vægi. Sögurnar sem sagðar 
eru spegla þannig betur en áður raunveruleikann.

Saga Film hlaut jafnlaunavottun fyrr á þessu ári og kynjahlutföll 
meðal starfsfólks eru jöfn. Fyrirtækið hefur ekki einungis beint 
jafnréttisgleraugunum að starfsfólki sínu og eigin starfsemi 
heldur einnig að aðkeyptri þjónustu sem er hluti af virðiskeðju 
sjónvarps- og kvikmyndagerðarinnar. Fyrirtækið er með færri 

fasta starfsmenn en fyrri verðlaunahafar og hefur því þurft að 
nálgast jafnrétti kynjanna öðruvísi en mörg önnur.“ 

Sýn, Íslandsbanki, Orkuveita Reykjavíkur og Rio Tinto Alcan hafa 
áður hlotið Hvatningarverðlaun jafnréttismála. 

Kynbundinn launamunur
Samtök atvinnulífsins vöktu athygli á því á Kvennafrídeginum  
24. október að fyrirtæki sem mismuna fólki í launum eftir kynferði 
brjóta lög, sóa verðmætum og standa sig verr í samkeppni á markaði.

„Það er mikilvægt að stjórnendur haldi vöku sinni og mismuni 
ekki starfsfólki af gáleysi heldur nýti krafta allra jafnt,“ sagði í 
hvatningu samtakanna sem birtist í fjölmiðlum. Launamunur kynja 
á sér margar ástæður og viðhorfsbreytingar er þörf á fjölmörgum 
sviðum til að vinna gegn honum. Karlar og konur þurfa að bera 
jafna ábyrgð á heimilinu. Foreldrar, skólakerfið og samfélagið allt 
þarf að stuðla að breytingum á náms- og starfsvali ungmenna til 
að brjóta upp kynjaskiptan íslenskan vinnumarkað. Stjórnendur 
og starfsfólk geta lagt sitt af mörkum til þess að börn sem eru að 
alast upp í dag þekki ekki hugtakið kynbundinn launamun þegar 
þau koma út á vinnumarkaðinn.

Mikill árangur hefur náðst á undanförnum árum þó svo að 
alltaf megi gera betur. Í rannsókn Hagstofu Íslands sem birt var 
2018 kemur t.d. fram að á almennum vinnumarkaði minnkaði 
leiðréttur launamunur kynjanna um þriðjung á átta ára tímabili 
(2008-2016). Hann var 8,1% árið 2008 og 5,4% árið 2016 og 
minnkaði þannig um 2,7 prósentur. Hjá hinu opinbera minnkaði 
leiðrétti launamunurinn úr 5,2% í 3,3%, eða um 1,9 prósentu og 
á vinnumarkaðnum í heild úr 6,6% í 4,5%, eða um 2,1 prósentu. 
Hvort tveggja er um þriðjungs minnkun launamunar.

JAFNRÉTTISMÁL

Jafnréttismál skipta Samtök atvinnulífsins miklu máli. Á hverju ári eru veitt Hvatningar-
verðlaun jafnréttismála sem er ætlað að vekja jákvæða athygli á fyrirtækjum sem sett 
hafa jafnrétti í öndvegi og um leið hvetja önnur fyrirtæki til að gera slíkt hið sama.
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Jafnlaunavottun seinkað
Í nóvember 2018 var frestur fyrirtækja til að öðlast jafnlaunavottun 
framlengdur um eitt ár vegna þess að ekki var til nægur fjöldi 
vottunaraðila. Fyrirtæki þar sem 250 eða fleiri starfsmenn starfa 
að jafnaði á ársgrundvelli skulu því hafa öðlast vottun fyrir árslok 
2019. Fyrirtæki með 150-249 starfsmenn fyrir árslok 2020. 
Fyrirtæki með 90-149 starfsmenn fyrir árslok 2021. Fyrirtæki 
með 25-89 starfsmenn skulu hafa lokið jafnlaunavottun fyrir lok 
desember 2022. 

Í júní 2017 voru fest ný ákvæði í lög um jafna stöðu og jafnan rétt 
karla og kvenna (nr. 10/2008) sem skylda fyrirtæki með 25 starfs-
menn og fleiri til að fá vottun samkvæmt jafnlaunastaðlinum ÍST:85.

Gegn ofbeldi
Samtök atvinnulífsins minna á sáttmála gegn einelti, áreitni 
og ofbeldi sem SA gáfu út í ársbyrjun 2017. Samtökin hvöttu 
fyrirtæki til að gera sáttmálann að virkum þætti í daglegum rekstri 
fyrirtækjanna og brást stór hópur stjórnenda og starfsfólks 

snarlega við. Sáttmálinn dregur fram gildi sem minnka hættu á að 
einelti, áreitni eða ofbeldi á vinnustöðum eigi sér stað. Sáttmálann 
ásamt tengdu fræðsluefni má nálgast á vef SA en hann er nú að 
finna á veggjum fyrirtækja um land allt.

Á starfsárinu tóku Samtök atvinnulífsins þátt í samstarfi sem er 
ætlað að búa til samtal um hvað hægt sé að gera til að fylgja eftir 
þeirri vitundarvakningu sem varð í kjölfar #metoo byltingarinnar. 
Samstarfinu var hleypt af stokkunum með fundi í júní. Á honum 
var farið yfir til hvaða aðgerða þátttakendur hefðu nú þegar gripið. 
Auk þess komu fram margar hugmyndir um hvað hægt væri að 
gera til að sjá raunverulegar breytingar. Allir voru sammála um að 
fræðsla yrði sett í forgang.

Þeir sem taka þátt í samstarfinu ásamt SA eru ASÍ, BHM, 
Bjarkarhlíð – miðstöð þolenda ofbeldis, BSRB, FKA, Jafnréttisstofa, 
KÍ, kjara- og mannauðssýsla ríkisins, Kvenréttindafélag Íslands, 
Mannauður - félag mannauðsfólks, Samband íslenskra sveitar-
félaga, Sálfræðingafélag Íslands, Vinnueftirlit ríkisins, VIRK 
starfsendurhæfingarsjóður og Félag forstöðumanna ríkisstofnana.
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Samkeppnishæfnissvið vinnur markvist að hagsmunagæslu í 
þágu aðildarfyrirtækja þannig að framleiðni og verðmætasköpun 
fyrirtækjanna geti aukist. Með ritun umsagna og vöktun nýrra reglna 
sem varða atvinnulífið gæta samtökin að því að rödd atvinnulífsins 
fái að hljóma. Samtök atvinnulífsins fá á hverju ári hundruð mála 
til umsagnar. Mál berast frá Alþingi, ráðuneytum, stofnunum og 
fyrirtækjum. Það er hlutverk samkeppnishæfnisviðs að standa 
vaktina þegar nýjar reglur eru settar er varða rekstrarskilyrði 
fyrirtækja og atvinnulífið í heild sinni. Auk þess taka SA oft upp mál  
að eigin frumkvæði og vekja athygli stjórnvalda eða almennings á 
þeim. Finna má umsagnir SA á vef samtakanna. 

Samráðsgátt stjórnvalda hefur auðveldað hagsmunaaðilum að 
koma sjónarmiðum sínum á framfæri á fyrri stigum máls. Gáttin 
eykur gagnsæi og eykur möguleika SA á að taka þátt í stefnumótun 
og ákvarðanatöku opinberra aðila. SA skoða öll mál sem koma í 
gáttina og meta hvort þau hafi áhrif á atvinnulífið og gera þá eftir 
atvikum umsögn.

Mikilvægi EES
Í ár er aldarfjórðungur liðinn frá gildistöku samningsins um 
Evrópska efnahagssvæðið. Af því tilefni hafa Samtök atvinnulífsins 
vakið athygli á mikilvægi aðildar Íslands að EES fyrir atvinnulífið í 
efna hagslegu og lagalegu tilliti. Það var m.a. gert með opnum fundi 

um EES og atvinnulífið með utanríkisráðuneyti og ASÍ 13. mars og 
greinar skrifum í tengslum við hann. Það er nánast ómögulegt að 
meta til fjár þann ávinning sem Ísland hefur haft af EES. Aðeins 
ábati tollfríðinda á útflutningsvörur okkar er a.m.k. 30 milljarðar 
króna á ári, svo dæmi sé tekið, enda er EES mikilvægasti markaður 
íslenskra útflutnings fyrirtækja. Þá hafa gæði löggjafar á þeim 
sviðum sem EES tekur til stórbatnað.

Einföldun regluverks
Sérstök áhersla hefur verið lögð á einföldun regluverks sem gildir 
um atvinnulífið. Mikilvægt er að atvinnulífið búi við skýrar og góðar 
leikreglur og að almenningur, hið opinbera og önnur fyrirtæki séu 
vel varin gagnvart ólögmætri háttsemi í atvinnurekstri. Öflugt 
eftirlit með atvinnustarfsemi er einnig mikilvægt til að auka 
trúverðugleika atvinnulífsins, einkum fyrir útflutningsgreinar 
gagnvart erlendum kaupendum vöru og þjónustu. Lagaumhverfi 
og eftirlit má hins vegar ekki vera of íþyngjandi. Slíkt eykur kostnað 
fyrirtækja sem minnkar svigrúm þeirra til launahækkana og veikir 
samkeppnishæfni þeirra gagnvart fyrirtækjum í öðrum löndum. 

Veikari samkeppnishæfni íslensks atvinnulífs leiðir til þess að störf 
verða færri en ella og starfsöryggi minna. Fyrirtæki skila minni 
skatttekjum en ella sem gerir það að verkum að hið opinbera 
verður verr í stakk búið til að standa undir grunnþjónustu sinni 
við almenning. Einföldun laga- og eftirlitsumhverfis atvinnulífsins 
er því hagsmunamál allra landsmanna og nauðsynlegur þáttur til 
að bæta kjör og tryggja næga atvinnu.

Opinbert eftirlit
Á Íslandi er aragrúi stofnana sem annast opinbert eftirlit með 
fólki og fyrirtækjum, allt frá eftirliti með nýtingu náttúruauðlinda 
til tollamála eða matvælaframleiðslu. Eftirlitsstofnanir mega ekki 
ganga út frá því að lögbrot séu eðlilegur þáttur í starfi vinnandi 
fólks og rekstri fyrirtækja. Eftirlitsmenningin hefur litast svolítið 
af tortryggni en ætti miklu frekar að einkennast af trausti og 
gagnkvæmri virðingu fyrirtækja og stofnana. Vandamálin eru 
margvísleg en stöðlun á framkvæmd eftirlits gæti verið ein lausnin. 
Draga þarf úr matskenndum þáttum og gæta þess að niðurstöður 
eftirlitsstofnana séu ekki dregnar af geðþóttaákvörðunum heldur 
fyrirfram skilgreindum matsþáttum. 

Opinbert eftirlit tekur, eða ætti að taka, breytingum eins og annað 
með framþróun á ýmsum sviðum og breyttum viðhorfum. Í því 
samhengi væri skynsamlegt að greina og ná utan um umfang 
opinbers eftirlits með kerfisbundnum hætti og endurmeta reglur 
sem í gildi eru. Meta þarf hvort tilteknar reglur eigi ennþá við og 
þjóni eðlilegum markmiðum og nái þeim markmiðum. Að auki 

SAMKEPPNISHÆFNI

Samkeppnishæfnisvið SA vinnur að því að rekstrarumhverfi íslensks atvinnulífs sé eins og 
best verði á kosið og að það sé samkeppnishæft á alþjóðavísu. Umhverfismál, menntamál, 
samfélagsábyrgð, jafnréttismál, erlend samskipti og önnur samskipti heyra einnig undir sviðið.
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þarf að vera á varðbergi við innleiðingu nýrra reglna, sérstaklega 
alþjóðlegra, að þær flæki reglurammann ekki um of, þannig að 
erfitt sé fyrir fyrirtæki að framfylgja þeim. Heildstætt mat ætti að 
fara fram á fyrirliggjandi umgjörð, þ.e. að gömlum reglum sé skipt 
út fyrir nýjar í stað þess að stöðugt sé bætt við.

Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar segir að átak verði gert í 
einföldun regluverks í þágu atvinnulífs og almennings. SA munu 
fylgja því eftir að við það verði staðið. Sambærilegar yfirlýsingar 
hefur verið að finna í stjórnarsáttmálum fyrri ríkisstjórna án þess 
að mikið hafi gerst. Árangur á þessu sviði mun aðeins nást með 
góðu samstarfi stjórnmálamanna, embættismanna og atvinnulífs.

Hollráð um heilbrigða samkeppni
Samtök atvinnulífsins, Viðskiptaráð Íslands og Lögmannafélag 
Íslands gáfu út 27. apríl 2018 leiðbeiningar til fyrirtækja sem 
nefnast Hollráð um heilbrigða samkeppni. Markmiðið með útgáfu 
þeirra er að auðvelda starfsmönnum og stjórnendum fyrirtækja 
að glöggva sig á helstu meginreglum samkeppnislaga. Það er 
von útgefenda að leiðbeiningarnar hjálpi til við að skýra ýmis 
matskennd atriði í samkeppnislögum. Einnig að fyrirtæki tileinki 
sér samkeppnisréttaráætlanir í einhverri mynd í starfsemi 
sinni. Þannig má draga verulega úr hættu á árekstrum við 
samkeppnisreglur.

Endurskoðun samkeppnislaga
Heilbrigð samkeppni hvetur fyrirtæki til dáða og stuðlar að 
lægra verði og betri þjónustu fyrir neytendur. Of íþyngjandi 
samkeppnisreglur og samkeppniseftirlit vinna hins vegar gegn 
eðlilegri hagræðingu sem leiðir til hærra verðs en ella. Íslensku 
samkeppnislögin byggja á regluverki Evrópusambandsins. Þó 
hefur verið farin sú leið hér á landi að ganga skrefinu lengra í 
setningu íþyngjandi reglna en gert er í Evrópu. Það er sérstakt 
í ljósi smæðar landsins. Íslenskt hagkerfi er lítið í öllum skilningi 
og hefur lengst af verið einangrað. Breytingar eru þó að verða 
á íslenskum markaði og gætir aukinnar alþjóðlegrar samkeppni, 

bæði frá fyrirtækjum sem starfa hér eða bjóða vöru og þjónustu 
í gegnum netið eða í fjarsölu. Nauðsynlegt er að innlendar 
aðstæður endurspegli breyttan raunveruleika og aðilum sé gert 
kleift að hagræða og sameinast til að mæta alþjóðlegri samkeppni.

Samkeppnisréttur er sérstakt réttarsvið að því leyti að með honum 
er reynt að búa til regluverk til að hafa áhrif á hagfræðilegar 
forsendur og frjálsan markað. Beiting reglnanna er því matskennd 
og ræðst að töluverði leyti af ytri aðstæðum. Þær forsendur sem 
lagðar eru til grundvallar í samkeppnismálum liggja oft ekki ljósar 
fyrir og óvissa getur ríkt um réttindi og skyldur einstakra fyrirtækja. 
Litlir markaðir bjóða óhjákvæmilega ekki upp á jafn mikla samkeppni 
og stórir. Þessu verða stjórnvöld í smáríkjum eins og Íslandi að 
sýna meiri skilning. Strangari reglur í samkeppnismálum hér gerir 
að verkum að íslenskt atvinnulíf er ekki eins samkeppnishæft og 
þau sem starfa í samkeppnislöndunum í Evrópu.

Innlend þjónusta leggur til um 65% af landsframleiðslu og skapar 
70% starfa. Framleiðni innan hennar er talsvert undir meðaltali 
samkeppnislandanna. Aukin framleiðni á þessu sviði leiðir til lægra 
verðs og dregur úr kostnaði annarra greina sem kaupa þjónustu 
sína innanlands. Þá er verslunarpláss hérlendis talsvert stærra 
en í nágrannalöndum, eða 4,1 fm á hvern íbúa, sem er nær tvöfalt 
meira en annars staðar. Því eru mikil tækifæri til hagræðingar í 
íslensku atvinnulífi.

Nú stendur yfir vinna við endurskoðun samkeppnislaga á vegum 
ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra. Í þeirri vinnu hafa 
SA lagt áherslu á að samkeppnislögin verði færð nær því sem 
þekkist í nágrannalöndum okkar. Þá var sérstaklega fjallað um 
samkeppnislögin á opnum fundi um samkeppnishæfni sem haldinn 
var með Viðskiptaráði Íslands 12. júní 2018.

Skipulags- og byggingarmál
Sá vandi sem nú blasir við á húsnæðismarkaði er vegna skorts 
á framboði og hás byggingarkostnaðar. Hann verður því aðeins 
leystur með auknu framboði og lækkun byggingarkostnaðar. Þar 
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er því gullið tækifæri til að einfalda lagaumhverfi skipulags- og 
byggingarmála og draga úr kröfum þar sem því verður við komið. 
Átakshópur um aukið framboð á íbúðum og aðrar aðgerðir til 
að bæta stöðu á húsnæðismarkaði skilaði tillögum í janúar 
síðastliðnum. Tillögur 18 til 25 snúa að því að einfalda laga- og 
eftirlitsumhverfi skipulags- og byggingarmála. SA hafa lagt 
áherslu á að þeim verði hrint strax í framkvæmd. 

Tillögurnar eru í fyrsta lagi að ráðist verði í einföldun á regluverki 
skipulags- og byggingarmála og tími til að gera athugsemdir 
við skipulag eða leyfi verði styttur. Í öðru lagi að hið flókna 
og tímafreka ferli við breytingar á deiliskipulagi, sem seinkar 
uppbyggingu íbúðarhúsnæðis og eykur byggingarkostnað, 
verði einfaldað. Í þriðja lagi að sveigjanleiki í deiliskipulagi, og 
skipulagsskilmálum þeirra, verði aukinn. Í fjórða lagi að leitast 
verði við að færa ákvæði byggingarreglugerðar nær því sem 
þekkist á Norðurlöndunum. Í fimmta lagi að hönnunargögnum 
verði skilað rafrænt, t.d. í gegnum byggingargátt, og tryggt 
verði að ferli við yfirferð þeirra verði faglegt og samræmi á milli 
byggingarfulltrúa og í samræmi við skoðunarhandbók. Í sjötta lagi 
að mat á þörf fyrir rýni hönnunar og framkvæmdaeftirlit hverju 
sinni styðjist við fyrirfram ákveðna flokkun mannvirkja, s.s. eftir 
samfélagslegu mikilvægi þeirra. Í sjöunda lagi að komið verði á 

útvistun byggingareftirlits að fyrirmynd Norðmanna, þar sem ríkið 
vottar fyrirtæki sem sinni byggingareftirliti. Í áttunda og síðasta 
lagi að í skipulagslöggjöf verði skilgreint og heimilt að útbúa 
íbúðarhúsnæði til skammtímanota á athafnasvæðum og að enn 
fremur verði heimilt að reisa skammtímahúsnæði til að bregðast 
við tímabundnum vanda.

Samkeppnismat OECD
Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra tilkynnti síðastliðið 
haust að íslensk stjórnvöld muni í samstarfi við Efnahags- og 
framfarastofnunina (OECD) framkvæma samkeppnismat á 
ferðaþjónustu og byggingariðnaði. Tilgangur samkeppnismatsins 
er að greina gildandi regluumhverfi með tilliti til þess hvort 
í þeim reglum sem atvinnulífinu er gert að starfa eftir felist 
samkeppnishindranir eða óþarfa reglubyrði sem ryðja megi úr 
vegi. Leitað hefur verið eftir samstarfi við SA um þessa vinnu.

Til umhugsunar 
Efnahags- og samkeppnishæfnisvið gefa út stutta pistla undir 
yfirskriftinni Til umhugsunar. Á starfsárinu voru m.a. birtir 
pistlar um græna skatta, færslukeðjur, þingveturinn, vegtolla, 
skattgreiðslur af arði og leyfa- og eftirlitsumhverfi veitingastaða.
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Munu þau þekkja 
launamun 
kynja?

Launamunur kynja á sér margar ástæður og viðhorfsbreytingar er þörf á fjölmörgum sviðum til að vinna 
gegn honum. Karlar og konur þurfa að bera jafna ábyrgð á heimilinu. Foreldrar, skólakerfið og samfélagið 
allt þarf að stuðla að breytingum á náms- og starfsvali ungmenna til að brjóta upp kynjaskiptan íslenskan 
vinnumarkað.

Stjórnendur og starfsfólk geta lagt sitt af mörkum til þess að börnin okkar þekki ekki hugtakið kynbundinn 
launamunur þegar þau koma út á vinnumarkaðinn. 

Vinnum saman.

Fyrirtæki sem mismuna fólki í launum eftir kynferði brjóta lög, sóa verðmætum og 
standa sig verr í samkeppni á markaði. Það er mikilvægt að stjórnendur haldi vöku 
sinni og mismuni ekki starfsfólki af gáleysi heldur nýti krafta allra jafnt.

www.sa.is
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Ráðgjafanefnd EFTA
SA eiga aðild að ráðgjafanefnd EFTA sem er samstarfsvettvangur 
aðila vinnumarkaðarins í EFTA-löndunum og fjallar um þróun 
EES-samningsins með hliðsjón af hagsmunum sem aðilar 
vinnumarkaðarins gæta. Nefndin hittist að jafnaði fjórum sinnum á 
ári. Í tengslum við fundi nefndarinnar er árlega haldinn fundur með 
stjórnarnefnd EFTA (e. Standing Committee), ráðherrum EFTA 
ríkjanna, þingmannanefnd EFTA og þeim ráðherra EFTA-EES 
ríkjanna sem hefur forystu fyrir EFTA hverju sinni. Nefndin vinnur 
annars vegar að gerð sameiginlegra álitsgerða nefndarinnar og 
hliðstæðrar ráðgjafarnefndar Evrópusambandsins og hins vegar 
að sjálfstæðum álitsgerðum sem kynntar eru fyrir fastanefnd 
EFTA í Brussel og ráðherrum EFTA-ríkjanna.

Á árinu 2018 var ítrekað fjallað um væntanlega útgöngu Breta úr 
ESB og EES (Brexit), stöðuna og möguleg áhrif og stöðu viðræðna 
EFTA um fríverslunarsamninga. Einnig voru til umfjöllunar staða 
og þróun félags- og vinnumarkaðsmála á Evrópuvísu, samskipti 
og hlutverk aðila vinnumarkaðarins og samskipti EFTA og ESB 
ríkjanna. Þá var umræða um svokallaðan flutningapakka (e. 
Mobility Package) sem ætlað er að ná þremur markmiðum: Draga 
úr umhverfisáhrifum flutninga á vegum í Evrópu, bæta aðstæður 
og réttindi starfsmanna sem vinna við akstur í Evrópu og skapa 
jafnari samkeppnisaðstæður fyrir fyrirtæki í greininni.

Ráðgjafarnefnd EES sem er skipuð fulltrúum úr ráðgjafarnefnd 
EFTA (annarra en Svisslendinga) og fulltrúa Efnahags- og félags-

ERLEND SAMSKIPTI

Stór hluti lagaumhverfis atvinnulífsins kemur frá Evrópusambandinu. Áhersla Samtaka 
atvinnulífsins í erlendum samskiptum snýst því fyrst og fremst um að gæta hagsmuna 
íslenskra fyrirtækja gagnvart þeirri löggjöf. Það er gert með aðild SA að ráðgjafanefnd 
EFTA, BusinessEurope, og norrænu samstarfi.
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mála nefndar ESB, á grundvelli EES samningsins, hittist í Reykjavík 
3. og 4. maí sl. Meginefni fundarins var umfjöllun og afgreiðsla 
á tveimur ályktunum og skýrslum nefndarinnar. Annars vegar 
um félagslega þætti hins svokallaða flutningapakka (e. On social 
aspects of the Mobility Package) og hins vegar um jafnvægi milli 
vinnu og einkalífs (e. On Work-Life Balance).

BusinessEurope 
SA eiga aðild að BusinessEurope sem eru heildarsamtök 
evrópskra atvinnurekenda. Sú aðild er nýtt til að fylgjast með 
þróun mála á vettvangi Evrópusambandsins og koma á framfæri 
sjónar  miðum um málefni sem varða samstarfið um EES. 

Norrænt samstarf 
Samtök atvinnulífsins leggja ríka áherslu á að taka þátt í samstarfi 
norrænna systursamtaka sinna. Þau eru Dansk arbejdsgiver-
forening (DA) og Dansk Industri (DI) í Danmörku, Elinkeinoelämän 
keskusliitto (EK) í Finnlandi, Næringslivets Hovedorganisasjon 
(NHO) í Noregi og Svenskt Näringsliv (SN) í Svíþjóð. Um stór og 
öflug samtök eru að ræða sem búa yfir mikilli sérfræðiþekkingu á 
málum atvinnulífsins og er mikilvægt að geta fylgst með áherslum 
þeirra enda oft hægt að líta til nágrannaríkja okkar í leit að 
fyrirmyndum, til að mynda varðandi undirbúning á regluverki hér 
á landi. 

Samstarfið felst meðal annars í að formenn og framkvæmda stjórar 
samtakanna hittast að jafnaði tvisvar á ári og jafnframt eru haldnir 
árlegir fundir lögfræðinga, hagfræðinga, skattasérfræðinga, sam-
skipta stjóra, umhverfissérfræðinga og vinnumarkaðs sérfræðinga. 
Tilgangur fundanna er meðal annars að fara yfir það sem er efst 
á baugi og fjalla um sameiginleg hagsmuna mál og mis munandi 
nálganir í hverju landi fyrir sig en einnig eiga þessir hópar í sam-
skiptum milli funda vegna einstakra mála. 

Brexit 
Framtíðarfyrirkomulag viðskiptasambands Íslands og Bretlands 
er gríðarlegt hagsmunamál fyrir íslenskt atvinnulíf enda flytja 
Íslendingar út vörur til Bretlands fyrir um 70 milljarða króna á 
ári og til landsins fyrir um 40 milljarða króna. Samsvarar það um 
10% af öllu útflutningsverðmæti landsins og 5% af innflutningi. 
Umfang þjónustuviðskipta milli ríkjanna er einnig umtalsvert. Flutt 
er út þjónusta fyrir um 70 milljarða króna sem er um 10% af 
heild en innflutt þjónusta var um 70 milljarðar króna eða um 20% 
af heild. Samtök atvinnulífsins hafa fylgst vel með og átt samráð 
við fulltrúa stýri- og vinnuhópa utanríkisráðuneytisins. Ljóst er að 
útganga Breta mun hafa í för með sér margvíslegar breytingar á 
samstarfi við önnur ríki Evrópu, þ.á.m. Ísland. 

Business at OECD
SA eiga aðild að Business at OECD (BIAC) sem eru samtök 
atvinnurekenda í OECD ríkjunum. Samtökin beita sér fyrir hags-
munum atvinnurekenda gagnvart OECD og aðildarríkjum þess. 
Skrifstofu BIAC í París var heimsótt á starfsárinu og fletir til 
nánara samstarfs ræddir.
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HAUSTFUNDARÖÐ SA – TÖLUM SAMAN

Samtök atvinnulífsins lögðu upp í ferðalag síðastliðið haust. Efnt var til þrettán opinna funda víðsvegar 
um landið. Sá fyrsti var á Ísafirði 12. september en fundaröðinni lauk á Höfn 24. nóvember. Tölum 
saman var yfirskrift fundanna og yfir 1.000 gestir mættu til að ræða við forystufólk SA um stöðu og 
horfur á vinnumarkaði og svigrúm fyrirtækja til launahækkana. 

Einnig var fjöldi fjölbreyttra fyrirtækja heimsóttur en víða varð vart við áhyggjur fólks af boðuðum átökum á vinnumarkaði. Samtök 
atvinnulífsins þakka þeim fjölmörgu sem tóku þátt en þetta er annað árið í röð sem SA fara hringinn og hitta félagsmenn og áhugafólk 
um öflugt atvinnulíf. Markmið fundanna var ekki síst að hlusta á raddir fólks úr ólíkum áttum fyrir komandi kjarasamningagerð.
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Geta litlu fyrirtækin hækkað kaupið? var yfirskrift fundarins sem 
haldinn var í nóvember í aðdraganda kjarasamninga. Í umræðunni 
er oftar en ekki vísað til reksturs stöndugra fyrirtækja og því 
haldið fram að lítið mál sé að hækka laun allra út frá afmörkuðum 
dæmum. Á fundinum kom fram að ljóst væri að svigrúm til 
launahækkana þorra fyrirtækja væri takmarkað eftir miklar 
launahækkanir undanfarinna ára.

Sjö af hverjum tíu starfsmönnum á vinnumarkaði vinna hjá litlu 
eða meðalstóru fyrirtæki, alls um 100 þúsund starfsmenn. Lítil 
og meðalstór fyrirtæki greiða 68% af greiddum launum í landinu.

Undirstaðan
Á fundi Litla Íslands ræddu stjórnendur minni fyrirtækja um stöðu 
og horfur út frá eigin rekstri. Þátt tóku Brynja Brynjarsdóttir, 
eigandi Hraunsnefs sveitahótels, Eva Hlín Dereksdóttir, fram-
kvæmda stjóri Raftákns verkfræðistofu, Ómar Pálmason, 
framkvæmda stjóri Aðalskoðunar og Hrefna Björk Sverrisdóttir, 
fram kvæmda stjóri Rok restaurant. Voru þau sammála um að 
staðan væri við kvæm en laun á undan förnum árum hafa hækkað 
hlutfalls lega mest hjá minni fyrirtækjum en launa kostnaður vegur 
þungt í rekstri lítilla og meðal stórra fyrirtækja.

Fyrirtæki sem kölluð eru örfyrirtæki í hagtölum, með 1-9 starfs-
menn, eru mikilvæg í atvinnulífinu og greiddu t.a.m. 126 milljarða 

króna í heildarlaun árið 2017. Lítil fyrirtæki, með allt að 49 starfs-
menn greiddu 216 milljarða og meðalstór fyrirtæki með allt að 
249 starfsmenn greiddu 210 milljarða.

Ríkið tekur til sín drjúgan hlut þessara greiðslna og til að mynda 
nam tryggingagjald 60 milljörðum króna 2017 en lítil fyrirtæki hafa 
ítrekað kallað eftir lækkun gjaldsins sem heftir nýsköpun og heldur 
aftur af fjölgun starfa.

Launakostnaður fyrirtækja er hár en á fundi Litla Íslands var 
sýnt hvernig heildargreiðslur atvinnurekenda eru mun hærri en 
umsamin laun. Af hverjum 100 krónum sem renna til launafólks 
þarf atvinnurekandinn hins vegar að greiða 157 krónur og munar 
um minna.

Sigmar Vilhjálmsson stýrði fundinum en sérstakur gestur hans 
var Guðmundur Gunnarsson, bæjarstjóri Ísafjarðabæjar.

Lifandi starf
Litla Ísland er vettvangur þar sem lítil fyrirtæki vinna saman 
óháð atvinnugreinum en landið var stofnað árið 2013. SA og 
aðildarsamtök eru bakhjarlar Litla Íslands. Boðið verður upp á 
ýmsa fræðslu og viðburði á komandi starfsári undir merkjum Litla 
Íslands en vettvangurinn er með lifandi umræðu á Facebook og 
einnig upplýsingavef sem má finna á www.litlaisland.is 

LITLA ÍSLAND – GREIDDU 550 MILLJARÐA Í LAUN 

Launagreiðslur lítilla og meðalstórra fyrirtækja hafa nær tvöfaldast frá árinu 2010 og 
námu á árinu 2017 um 550 milljörðum króna. Þetta kom m.a. fram á opnum fundi Litla 
Íslands en Hagstofa Íslands tók gögnin saman.
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Starfsárið 2018-2019
Segja má að kjaramálin og nýir kjarasamningar á almennum 
vinnumarkaði hafi verið yfir og allt um kring í starfi stjórnar og 
framkvæmdastjórnar. Samningsáherslur SA voru kynntar í október en 
ítarlega er fjallað um þær í kafla ársskýrslunnar um vinnumarkaðinn. 
Óskað var eftir viðræðum sem hefðu að leiðarljósi samkeppnishæfni 
íslenskra fyrirtækja, lága verðbólgu og lægri vexti. Jafnframt var 
bent á að lífskjör og starfsánægju megi bæta með öðru en beinum 
launahækkunum. Þetta er nýmæli við upphaf kjaraviðræðna.

Átak var gert til að upplýsa stjórnarmenn mun betur en áður um 
gang kjaraviðræðna, þau gögn sem þar voru lögð fram, greiningar 
og sviðsmyndir. Einnig voru ritaðar fundargerðir frá samingafundum 
sem sýna mjög umfangsmikla vinnu SA í leit að leiðum til að landa 
hagfelldum kjarasamningum fyrir bæði fólk og fyrirtæki.

Þá var fulltrúaráð SA kallað oftar saman en áður til að upplýsa um 
gang kjaraviðræðna.

Á starfsárinu var fjallað um reglulega fundi með aðilum vinnu-
markaðarins í Ráðherrabústaðnum en samráð aðila hefur verið 
stóraukið. 

Fjallað var um sýn ólíkra aðila á kjaramálin og afturhvarfs til tíma 
sem ríktu fyrir þjóðarsáttarsamningana 1990 með tugprósenta 
árlegum launahækkunum, verðbólgu og verkföllum.

Rætt var um umfang kjaraviðræðna en SA koma að gerð á annað 
hundrað kjarasamninga. Ýmsar sviðsmyndir voru skoðaðar.

Fjallað var um lítið svigrúm til launahækkana enda væri að hægja 
á í öllum greinum atvinnulífsins með tilheyrandi hagræðingu og 
uppsögnum.

Rætt var um vísun kjaradeilna til ríkissáttasemjara, boðaðar verk-
falls   aðgerðir og kröfur verkalýðshreyfingarinnar gagnvart stjórn-
völdum.

SAMTÖK ATVINNULÍFSINS

Stjórn SA kom ellefu sinnum saman á starfsárinu. Á fyrsta fundi nýrrar stjórnar voru 
eftirfarandi kosin í framkvæmdastjórn SA auk Eyjólfs Árna Rafnssonar, formanns SA:  
Árni Sigurjónsson, Birna Einarsdóttir, Bjarnheiður Hallsdóttir, Guðrún Hafsteinsdóttir, Jens 
Garðar Helgason, Jón Ólafur Halldórsson og Margrét Sanders. Jens Garðar Helgason var 
kjörinn varaformaður SA. Framkvæmdastjórn SA kom fjórtán sinnum saman á starfsárinu.
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Áhersla var lögð á mikilvægi breytinga á vinnutímaákvæðum 
kjara samninga með auknum sveigjanleika dagvinnutímabils og 
lækkun yfirvinnuálags.

Ákveðið var að efna til þrettán opinna funda víða um landið í 
september, október, nóvember og desember ásamt fyrirtækja-
heimsóknum í aðdraganda kjarasamninga.

Rýnt var í kannanir meðal aðildarfyrirtækja SA sem sýndu svart 
á hvítu að svigrúm til launahækkana væri mjög takmarkað og 
möguleg fækkun starfa á almennum vinnumarkaði væri í kortunum.

Greiningar voru lagðar fram á launaþróun undanfarinna ára út 
frá gögnum Hagstofunnar. Miklar krónutöluhækkanir lægstu launa 
2015 fóru upp allan launastigann.

Efnt var til stefnumótunar vegna kjaraviðræðna 2018-2019 en 
áhersla var lögð á að koma vel undirbúin til viðræðna.

Fjallað var um kröfugerðir verkalýðsfélaganna um 60-90% hækkun 
taxta og að lægstu lágmarkslaun verði 425 þúsund.

Leitað var leiða til að minnka óleiðréttan launamun kynjanna 
með því að færa skilgreiningar á vinnutíma til nútímahorfs, til 
samræmis við það sem þekkist í nágrannalöndunum.

Samþykkt var að rita sögu Samtaka atvinnulífsins sem fagna  
20 ára afmæli sínu haustið 2019. Guðmundur Magnússon, sagn-
fræðingur, var fenginn til verksins og er áætlað að bók hans 
komi út næsta haust. Afmælinu verður fagnað fimmtudaginn  
17. október á Ársfundi atvinnulífsins í Hörpu sem stjórnin samþykkti 
að flytja til haustsins en halda aðalfund venju samkvæmt að vori.

Fjallað var um viljayfirlýsingu SA og HÍ um hvernig skólakerfið geti 
svarað þörf fyrirtækja um menntun nemenda og hvernig atvinnu-
lífið geti komið væntingum sínum á framfæri.

Framkvæmdastjórn SA tilnefndi í stjórnir lífeyrissjóða samkvæmt 
gildandi reglum SA sem samþykktar voru árið 2017. Fram kom að 

reglurnar yrðu endurskoðaðar, m.a. í ljósi nýgerðs kjarasamnings 
SA og ASÍ um lífeyrismál þar sem hámarkstími stjórnarsetu er 
átta ár en gildandi reglur SA kveða á um sex ár.

Ákveðið var að efla verkefnið Litla Ísland sem er vettvangur innan 
SA og aðildarsamtaka fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki.

Ákveðið var að Samtök atvinnulífsins myndu styðja VOFFA sem 
er viðamikil rannsókn á vegum Barnaspítala Hringsins á veikindum 
ungra barna og fjarvistum foreldra frá vinnu vegna veikindanna. 
Aðalmarkmið rannsóknarinnar er að meta hvaða veikindi herja 
helst á ung börn, hve oft þau veikjast og hve margir vinnudagar 
eða námsdagar foreldra tapast vegna veikindanna. 

Skrifstofa SA
Nokkrar breytingar urðu á skrifstofu SA á árinu. Kristján Jón 
Jónatansson var ráðinn fjármálastjóri rekstrarsviðs SA 2018. 
Hann tók svo við sem forstöðumaður sviðsins á nýju ári. Ingibjörg 
Björnsdóttir sem stýrði rekstrarsviðinu starfar áfram sem 
lögmaður hjá SA og sem verkefnastjóri Litla Íslands. Henni til 
halds og trausts í því verkefni verður Þóranna Björnsdóttir sem 
starfar einnig fyrir SAF og SVÞ.

Unnur Elfa Hallsteinsdóttir lét af störfum sem verkefnastjóri á 
samkeppnishæfnisviði SA á starfsárinu ásamt Bergþóru Halldórs-
dóttur verkefnastjóra og lögmanns. Í þeirra stað voru ráðnar 
Ingibjörg Ösp Stefánsdóttir og Heiðrún Björk Gísladóttir verkefna-
stjórar. Þá hefur Hanna Birna Björnsdóttir verið ráðin sem bókari 
á rekstrarsviði SA.

Guðrún Reynisdóttir var ráðin verkefnastjóri nýrrar þjónustugáttar 
SA og SI. Þá heldur Stefanía Kolbrún Ásbjörnsdóttir hagfræðingur 
áfram starfi sínu á efnahagssviði SA en hún hóf störf sem 
sumarstarfsmaður 2018 ásamt Úlfari Biering Valssyni.

Samtök atvinnulífsins þakka fyrrverandi starfsmönnum fyrir gott 
samstarf og óska þeim velfarnaðar og bjóða jafnframt nýtt fólk 
velkomið til leiks. 
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Ný þjónustugátt
Undanfarna mánuði hefur opnun nýrrar þjónustugáttar SA og 
SI verið undirbúin. Þar munu aðildarfyrirtæki geta sótt sér ýmsa 
rafræna þjónustu og upplýsingar. Einnig geta stjórnendur uppfært 
tengiliði fyrirtækisins svo réttar upplýsingar komist til skila.

Í þjónustugáttinni munu félagsmenn jafnframt geta valið sér það 
frétta- eða fræðsluefni sem þeir kjósa að fá sent frá samtökunum 
og þannig klæðskerasaumað það að sínum hagsmunum og 
áhugamálum. Þjónustugáttin verður opnuð og kynnt á vormánuðum.

Vinnumarkaðsvefur SA
Aðildarfyrirtæki SA hafa aðgang að vinnumarkaðsvef SA þar 
sem er að finna yfirgripsmikið hagnýtt efni um kjarasamninga 
og starfsmannamál fyrirtækja sem stjórnendur geta sótt hvenær 
sem hentar.

Ferskir straumar úr Hylnum
Nýr og fullkominn streymisbúnaður hefur verið settur upp í 
fundarsalnum Hyl í Húsi atvinnulífsins. Sjónvarp atvinnulífsins 
hefur sent beint út frá stærstu viðburðum SA á hverju ári en nú 
verður þjónusta við aðildarfyrirtæki aukin og minni viðburðum 
og fræðslufundum streymt í auknum mæli um land allt. Fyrsta 
útsendingin verður í apríl 2019. 

Yfirlit yfir helstu viðburði SA á starfsárinu fylgir hér á eftir en 
ítarlegri umfjöllun um þá má nálgast á vef SA.

Rýnt í 2019
Samtök atvinnulífsins buðu að venju fjölmiðlum heim á fyrstu 
dögum nýs árs og rýndu í stöðu og horfur. Á fundinum kom 
fram að 2019 gæti orðið fínasta ár ef gerðir yrðu skynsamlegir 
kjarasamningar á almennum og opinberum markaði.

Ársfundur atvinnulífsins 2018
Ársfundur atvinnulífsins fór fram fyrir fullu húsi í Silfurbergi í 
Hörpu mánudaginn 16. apríl. Um 650 gestir mættu til fundarins og 
rúmlega 1.700 horfðu á fundinn í beinni útsendingu. Upptökur eru 
aðgengilegar á vef SA ásamt svipmyndum frá fundinum.

Framfarir í hundrað ár var yfirskrift fundarins en á liðnu ári 
fögnuðu landsmenn því að heil öld var liðin frá því Ísland varð 
frjálst og fullvalda ríki þann 1. desember 1918. Á hundrað árum 
lagði öflugt íslenskt atvinnulíf grunn að góðum lífskjörum og var 
fjallað um það út frá ýmsum sjónarhornum. 

Eyjólfur Árni Rafnsson, formaður Samtaka atvinnulífsins og 
forsætisráðherra Íslands, Katrín Jakobsdóttir ávörpuðu fundinn ásamt 
dr. Eamonn Butler framkvæmdastjóra Adam Smith-stofnunarinnar 
í London. Halldór Benjamín Þorbergsson, framkvæmdastjóri SA, 
stýrði fundinum þar sem m.a. var boðið upp á tímaflakk með Stefáni 
Pálssyni sagnfræðingi. Þátt tóku Helga Árnadóttir, framkvæmdastjóri 
Samtaka ferðaþjónustunnar, Ásthildur Otharsdóttir, stjórnarformaður 
Marel, Vilhjálmur Vilhjálmsson, forstjóri HB Granda, Orri Hauksson, 
forstjóri Símans, Ragna Árnadóttir, aðstoðarforstjóri Landsvirkjunar 
og Anna Svava Knútsdóttir eigandi ísbúðarinnar Valdísar. Halldór 

SAMSKIPTI

Samtök atvinnulífsins láta til sín taka á fjölmörgum sviðum. Á vef SA er að finna 
afstöðu samtakanna til ýmissa hagsmunamála auk fjölbreyttra frétta af atvinnulífinu. Á 
Facebook og Twitter er einnig að finna ýmis sjónarmið samtakanna, greinar og innlegg í 
umræðu dagsins@atvinnulifid. Sífellt fleiri fylgjast með málefnum atvinnulífsins í gegnum 
samfélagsmiðlana og Sjónvarp atvinnulífsins sem færir út kvíarnar á nýju starfsári.
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Baldursson teiknari fylgdist svo glöggt með því sem fram fór og 
teiknaði skopmynd morgundagsins.

Fundurinn var hluti af 100 ára dagskrá afmælisárs fullveldisins 
og voru sýndar svipmyndir frá árinu 1918. Hundrað ára ferðalag 
bjartsýnnar þjóðar hófst á því dramatíska ári. Frostaveturinn 
mikli þjarmaði að landsmönnum, ísbirnir gengu á land, Katla gaus 
og spænska veikin lagði um 500 Íslendinga að velli sem voru 
aðeins rétt rúmlega 90 þúsund. Margt hefur áunnist síðan þá en 
einstaklingar og fyrirtæki tóku í kjölfar fullveldisins frumkvæði og 
nýttu tækifæri sem nýjar forsendur sköpuðu.

Ungir frumkvöðlar ársins
Fyrirtækið BÖKK belti, sem er í eigu nemenda við Verzlunarskóla 
Íslands, var valið fyrirtæki ársins í samkeppni Ungra frumkvöðla, 
Junior Achievement á Íslandi í apríl. Sigurinn tryggði BÖKK 
þátttökurétt í Evrópukeppni Ungra frumkvöðla í Belgrad í Serbíu.

Hollráð um heilbrigða samkeppni
Samtök atvinnulífsins, Viðskiptaráð Íslands og Lögmannafélag 
Íslands gáfu út í apríl leiðbeiningar til fyrirtækja sem nefnast 
Hollráð um heil brigða samkeppni. Markmiðið með útgáfunni er 
að auðvelda starfsmönnum og stjórnendum fyrirtækja að glöggva 
sig á helstu meginreglum samkeppnislaga. Leiðbeiningarnar má 
nálgast á vef SA.

Leiðtogaumræður í Reykjavík
Oddvitar sjö framboða í Reykjavík fyrir sveitarstjórnarkosningarnar 
vorið 2018 mættust á opnum fundi í Gamla bíó í byrjun maí. 
SA, SAF, SI og SVÞ boðuðu til fundarins þar sem rætt var um 
sambúð borgar og atvinnulífs. Þátt tóku: Dagur B. Eggertsson, 
Samfylkingunni, Dóra Björt Guðjónsdóttir, Pírötum, Eyþór Arnalds, 
Sjálfstæðisflokknum, Ingvar Jónsson, Framsóknarflokknum, Líf 
Magneudóttir, Vinstri-grænum, Vigdís Hauksdóttir, Miðflokknum 
og Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, Viðreisn. 

Andrés Magnússon, framkvæmdastjóri SVÞ, Bjarnheiður Halls dóttir, 
formaður SAF og Sigurður Hannesson, framkvæmda stjóri SI spurðu 
frambjóðendur um helstu stefnumál þeirra gagn vart atvinnulífinu. 
Halldór Benjamín Þorbergsson, framkvæmda stjóri SA, stýrði fundi.

Námsstefna um stjórnarhætti
Í maí var haldin námsstefna um stjórnarhætti með áherslu á 
hagnýta nálgun fyrir íslenskan markað, þar með talið bestu 
starfshætti fyrir lífeyrissjóði, fyrirtæki og fjármálastofnanir. 
Námstefnan fór fram í Veröld – húsi Vigdísar en að henni 
stóðu Danielle Pamela Neben viðskiptafræðingur og Helga Hlín 
Hákonardóttur hdl. í samstarfi við Nasdaq á Íslandi, Landssamtök 
lífeyrissjóða, Samtök atvinnulífsins og Viðskiptaráð Íslands.

Atvinna ungs fólks með geðraskanir
Í júní var efnt til fundar í Húsi atvinnulífsins þar sem fjallað var um 
atvinnuþátttöku ungs fólks með geðraskanir. Samtök atvinnulífsins 

og Samtök iðnaðarins boðuðu til fundarins þar sem fjallað var 
um svokallaða IPS hugmyndafræði en einnig sögðu stjórnendur 
fyrirtækja reynslusögur af verkefninu. Á fundinum kom fram 
að ungt fólk með geðraskanir á fullt erindi á vinnumarkaðinn. 
Ýmislegt er hægt að gera til að hjálpa því að hefja vinnu á nýjan 
leik eftir veikindi og hefur reynslan sýnt að það er mikilvægur liður 
í endurhæfingu þeirra.

Samkeppnishæft Ísland?
Samtök atvinnulífsins og Viðskiptaráð Íslands efndu til 
hádegisverðarfundar í júní um samkeppnisstöðu íslenskra 
fyrirtækja. Rætt var um hágengi krónunnar, áskoranir á 
vinnumarkaði, samkeppnismál og regluverk, þróun skattbyrði 
fyrirtækja, menntastefnu fyrir atvinnulífið og leiðir til að gera betur.

Fræðsluefni um nýja persónuverndarlöggjöf
Í júlí tók gildi ný persónuverndarlöggjöf Evrópusambandsins 
á Íslandi. Löggjöfin gildir um alla þá sem bjóða þjónustu til 
einstaklinga innan landamæra ESB og hafa mörg íslensk fyrirtæki 
því þegar þurft að gera breytingar á starfsemi sinni til samræmis 
við ákvæði laganna. Á vinnumarkaðsvef SA má finna hagnýtt 
fræðslu efni um áhrif hins nýja regluverks og svör við mörgum 
algengum spurningum. Þar er einnig að finna sérstaka umfjöllun 
um notkun samfélagsmiðla ásamt fyrirlestrum um persónuvernd 
sem fluttir hafa verið í málstofum á vegum Samtaka atvinnulífsins 
og aðildarsamtaka.
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Almannarómur bjargi íslenskunni frá stafrænum dauða
Íslenska er mál atvinnulífsins og SA hafa sett framtíð tungumálsins í 
forgrunn á síðustu misserum. Mennta- og menningarmálaráðherra 
skrifaði í ágúst undir samning við sjálfseignarstofnunina 
Almannaróm um rekstur miðstöðvar máltækniáætlunar til ársins 
2022. Markmið máltækniáætlunarinnar er skýrt, að tryggja að 
hvers kyns tæki og tól tali og skilji íslensku og tungumálinu verði 
þar með forðað frá stafrænum dauða vegna yfirburðastöðu 
enskunnar. Lilja Alfreðsdóttir mennta- og menningarmálaráðherra 
og Stefanía Guðrún Halldórsdóttir, stjórnarformaður Almannaróms 
undirrituðu samninginn.

Lítill fiskur í stjórri tjörn
Sjávarútvegsdagurinn, í samstarfi Deloitte, Samtaka atvinnulífsins 
og Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi var haldinn í september. 
Lítill fiskur í stórri tjörn var yfirskrift dagsins þar sem var fjallað 

um samkeppnishæfni íslensks sjávarútvegs. Afkoma sjávar-
útvegsfyrirtækja ársins 2017 var birt og fjallað um samkeppni 
á alþjóðlegum markaði en um 98% af afla af Íslandsmiðum er 
seldur þar.

Tölum saman
Fundaröð Samtaka atvinnulífsins um Ísland hófst í september en 
fundað var um land allt fram í desember. Alls var efnt til þrettán 
opinna funda þar sem fjallað var um komandi kjarasamninga, 
svigrúm fyrirtækja til launahækkana og horfurnar framundan. 
Líflegar umræður sköpuðust og fjölmargir tóku þátt.

Umhverfisdagur atvinnulífsins 
Umhverfisdagur atvinnulífsins var haldinn hátíðlegur í október. 
Loftslagsmál, alþjóðaviðskipti og grænar lausnir atvinnulífsins 
voru þar í kastljósinu. Upptökur frá deginum eru aðgengilegar 
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á vef SA ásamt svipmyndum frá málstofum þar sem kafað var 
dýpra í efnið. Umhverfisverðlaun atvinnulífsins voru afhent en 
forseti Íslands, Guðni Th. Jóhannesson, afhenti verðlaunin. 
Umhverfisfyrirtæki ársins var valið Toyota og Skinney-Þinganes 
átti framtak ársins á sviði umhverfismála.

Umhverfisdagur atvinnulífsins er árlegur viðburður en að 
honum standa Samtök atvinnulífsins, Samorka, Samtök ferða-
þjónustunnar, Samtök fjármálafyrirtækja, Samtök fyrirtækja í 
sjávarútvegi, Samtök iðnaðarins og Samtök verslunar og þjónustu.

Litla Ísland
Geta litlu fyrirtækin hækkað kaupið? var yfirskrift fundar 
Litla Íslands sem haldinn var í nóvember. Stjórnendur minni 
fyrirtækja ræddu um stöðu og horfur út frá eigin rekstri. Þátt 
tóku Brynja Brynjarsdóttir, eigandi Hraunsnefs sveitahótels, Eva 

Hlín Dereksdóttir, framkvæmdastjóri Raftákns verkfræðistofu, 
Ómar Pálmason, framkvæmdastjóri Aðalskoðunar og Hrefna 
Björk Sverrisdóttir, framkvæmdastjóri Rok restaurant. Sigmar 
Vilhjálmsson stýrði fundinum en sérstakur gestur hans var 
Guðmundur Gunnarsson, bæjarstjóri Ísafjarðabæjar.

Hvatningarverðlaun jafnréttismála
Sagafilm hlutu Hvatningarverðlaun jafnréttismála í nóvember. 
Verðlaunin voru veitt á opnum fundi sem haldinn var í Hátíðarsal 
Háskóla Íslands. Á fundinum var fjallað um jafnrétti á vinnumarkaði 
og vinnustaðamenningu. Erindi fluttu Jón Atli Benediktsson, rektor 
Háskóla Íslands, Ásta Jóhannsdóttir, nýdoktor á Félagsvísindasviði 
Háskóla Íslands, Magnús Orri Schram ráðgjafi og Stefán 
Sigurðsson forstjóri Sýnar. Halldór Benjamín Þorbergsson, 
framkvæmdastjóri SA, stýrði fundinum.
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TEDxReykjavík
Ráðstefnan var haldin í áttunda skipti í nóvember. Samtök 
atvinnulífsins eru bakhjarl TEDxReykjavík. Að þessu sinni var 
viðfangsefni hennar framsækin hugsun. Meðal þess sem rætt 
var um þetta árið var umhverfisvernd og endurvinnsla, tónlist, 
tækni og málefni LGBTQ fólks. Hugmyndaríkir frumkvöðlar deildu 
hugmyndum um hvernig hugsa megi hlutina upp á nýtt og búa til 
betra samfélag. TEDx viðburðir eru smærri útgáfa af TED þar 
sem fyrirlesarar víðs vegar úr heiminum flytja stutt og kraftmikil 
erindi um allt milli himins og jarðar. 

Skattadagurinn 2019 
Árlegur Skattadagur Deloitte, Viðskiptaráðs og Samtaka 
atvinnulífsins var haldinn í byrjun árs 2019. Ásdís Kristjánsdóttir, 
forstöðumaður efnahagssviðs SA, flutti þar erindi og benti m.a. á 
að á síðustu tíu árum hafa ráðstöfunartekjur allra aukist á föstu 
verðlagi eftir skatt- og bótagreiðslur og hlutfallslega meira hjá 
tekjulægstu hópunum. 

Menntadagur atvinnulífsins 
Læsi í ýmsum myndum var til umfjöllunar á Menntadegi 
atvinnulífsins sem fram fór í febrúar. Rúmlega 300 manns úr 
atvinnulífinu og skólasamfélaginu tóku þátt í deginum. Upptökur 
frummælenda eru aðgengilegar á vef SA.

Menntaverðlaun atvinnulífsins voru veitt fyrirtækjum sem skara 
fram úr á sviði fræðslu- og menntamála. Höldur á Akureyri 
er Menntafyrirtæki ársins og Friðheimar í Bláskógabyggð er 
Menntasproti ársins.

Menntadagurinn er árlegur viðburður, að honum standa Samtök 
atvinnulífsins, Samorka, Samtök ferðaþjónustunnar, Samtök 
fjármálafyrirtækja, Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi, Samtök 
iðnaðarins og Samtök verslunar og þjónustu.
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Starfsmenntasjóður verslunar og skrifstofufólks, Landsmennt, 
Starfsafl og Samband stjórnendafélaga styrktu Menntadag 
atvinnulífsins. Á sérstöku menntatorgi gat að líta fjölbreytta 
þjónustu sem fyrirtæki geta sótt sér á sviði menntunar, fræðslu 
og þjálfunar starfsmanna.

Í nafni jafnréttis
Á alþjóðlegum degi kvenna í mars var bjöllu Kauphallarinnar hringt 
í nafni jafnréttis. Sigyn Jónsdóttir, formaður Ungra athafnakvenna, 
hringdi bjöllunni eins og gert var í tugum kauphalla út um allan 
heim. UN Women - Íslensk Landsnefnd, Samtök atvinnulífsins og 
Kauphöllin Nasdaq Iceland stóðu að viðburðinum.

EES samningurinn 25 ára 
Hagvöxtur og velsæld hafa aukist til muna á þeim aldarfjórðungi 
sem liðinn er frá gildistöku samningsins um Evrópska 
efnahagssvæðið. Þetta er meðal þess sem kom fram í erindi sem 
Ásdís Kristjánsdóttir, forstöðumaður efnahagssviðs SA, og Davíð 
Þorláksson, forstöðumaður samkeppnishæfnisviðs SA, héldu 
á opnum fundi um EES og atvinnulífið sem haldinn var af ASÍ, 
utanríkisráðuneytinu og SA í mars. 

Stiklur atvinnulífsins
Samtök atvinnulífsins hafa á undanförnum misserum framleitt 
sjónvarpsstiklur til að koma sjónarmiðum atvinnulífsins á 
framfæri á samfélagsmiðlum á kjarnyrtan hátt. Á starfsárinu 
voru birtar þrjár stiklur um vinnumarkaðinn, lífskjör landsmanna 
og framtíð íslenskunnar í stafrænum heimi auk innslaga um 
fyrirmyndarfyrirtæki á sviði mennta- og umhverfismála.
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Samtök atvinnulífsins (SA) eru heildarsamtök íslenskra atvinnurekenda og málsvari þeirra í almennum hagsmunamálum atvinnulífsins.
Heildarvelta samtakanna 2018 nam 723,4 millj. kr., þar af voru tekjur þjónustudeildar vegna innheimtu og umsýslu árgjalda um 78,4 
millj. kr. Hagnaður ársins nam 33,5 millj. kr. samanborið við 20,1 millj. kr. hagnað árið 2017.

Það er álit framkvæmdastjórnar samtakanna að allar upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að glöggva sig á stöðu samtakanna í árslok, 
rekstrarárangri ársins og fjárhagslegri þróun samtakanna, komi fram í ársreikningnum. 

Framkvæmdastjórn og framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins staðfesta hér með ársreikning samtakanna fyrir árið 2018 með 
undirritun sinni.

Reykjavík, 3. apríl 2019

Framkvæmdastjórn:

Framkvæmdastjóri:

SKÝRSLA FRAMKVÆMDASTJÓRNAR
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Til stjórnar Samtaka atvinnulífsins

Áritun um endurskoðun ársreikningsins

Álit
Við höfum endurskoðað ársreikning Samtaka atvinnulífsins fyrir árið 2018. Ársreikningurinn  hefur að geyma rekstrarreikning, 
efnahagsreikning, sjóðstreymisyfirlit, upplýsingar um mikilvægar reikningsskilaaðferðir og aðrar skýringar. 

Það er álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af fjárhagsstöðu samtakanna 31. desember 2018 og afkomu þeirra og breytingu 
á handbæru fé á árinu 2018, í samræmi við lög um ársreikninga.

Grundvöllur álits
Við endurskoðuðum í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla. Ábyrgð okkar samkvæmt  stöðlunum er lýst frekar í kaflanum 
Ábyrgð endurskoðanda á endurskoðun ársreikningsins í árituninni. Við erum óháð samtökunum í samræmi við alþjóðlegar siða reglur 
fyrir endur skoðendur, International Ethics Standards Board for Accountants Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) 
og siðareglur fyrir endur skoðendur á Íslandi og höfum uppfyllt aðrar siðferðisskyldur okkar í samræmi við þær reglur og IESBA Code. 
Við teljum að við höfum aflað nægilegra og viðeigandi endurskoðunargagna til að byggja álit okkar á.

Aðrar upplýsingar í ársskýrslu
Stjórn og framkvæmdastjóri bera ábyrgð á öðrum upplýsingum. Aðrar upplýsingar eru ársskýrsla að undanskildum ársreikningi og 
áritun okkar á hann. Álit okkar á ársreikningnum nær ekki til annarra upplýsinga og við staðfestum þær ekki á neinn hátt.

Í tengslum við endurskoðun okkar á ársreikningnum ber okkur að lesa aðrar upplýsingar í ársskýrslu þegar þær liggja fyrir og meta 
hvort þær séu í verulegu ósamræmi við ársreikninginn eða aðra þekkingu sem við höfum aflað okkur við endurskoðunina eða virðast 
verulega rangar.  Ef við, á grundvelli vinnu okkar, ályktum að verulegar rangfærslur séu í öðrum upplýsingum ber okkur að skýra frá því. 
Ársskýrslan liggur ekki fyrir við áritun okkar á ársreikninginn en við munum fá hana afhenta til yfirferðar áður en hún verður gefin út.

Ábyrgð stjórnar og framkvæmdastjóra á ársreikningnum
Stjórn og framkvæmdastjóri eru ábyrg fyrir gerð og glöggri framsetningu ársreikningsins í samræmi við lög um ársreikninga  og fyrir 
því innra eftirliti sem þau telja nauðsynlegt til að gera þeim kleift að setja fram ársreikning sem er án verulegra annmarka, hvort sem 
er vegna sviksemi eða mistaka.

Við gerð ársreikningsins ber stjórn og framkvæmdastjóra að leggja mat á rekstarhæfi samtakanna og upplýsa, eftir því sem við á, um 
þætti er varða rekstrarhæfi og miða grundvöll reikningsskilanna við áframhaldandi rekstrarhæfi, nema þau ætli annað hvort að leysa 
samtökin upp eða hætta starfsemi þeirra, eða hafa engan annan raunhæfan kost en að gera það.

Stjórn og framkvæmdastjóri skulu hafa eftirlit með gerð og framsetningu ársreikningsins.

Ábyrgð endurskoðanda á endurskoðun ársreikningsins
Markmið okkar eru að öðlast hæfilega vissu um hvort ársreikningurinn í heild sé án verulegra annmarka, hvort sem er vegna sviksemi 
eða mistaka, og að gefa út áritun endurskoðanda sem inniheldur álit okkar. Í hæfilegri vissu felst áreiðanleiki en ekki trygging fyrir 
því að endurskoðun í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla muni alltaf leiða í ljós verulega annmarka ef þeir eru fyrir hendi. 
Annmarkar geta komið fram vegna sviksemi eða mistaka og eru taldir verulegir ef þeir einir og sér eða samanlagt gætu haft áhrif á 
efnahagslegar ákvarðanir sem notendur ársreikningsins taka á grundvelli hans. 

Við endurskoðun í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla beitum við ávallt faglegri dómgreind og viðhöfum faglega gagnrýni.  
Að auki:

• Greinum við og metum hættu á verulegri skekkju í ársreikningnum, hvort sem er vegna sviksemi eða mistaka, skipuleggjum og 
framkvæmum endurskoðunaraðgerðir til að bregðast við þeirri hættu og öflum endurskoðunargagna sem eru nægjanleg og 
viðeigandi til að byggja álit okkar á. Hættan á að uppgötva ekki verulega skekkju vegna sviksemi er meiri en að uppgötva ekki skekkju 
vegna mistaka, þar sem sviksemi getur falið í sér samsæri, fölsun, að einhverju sé viljandi sleppt, villandi framsetningu eða að farið 
sé framhjá innra eftirliti. 

ÁRITUN ÓHÁÐS ENDURSKOÐANDA
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• Öflum við skilnings á innra eftirliti, sem varðar endurskoðunina, til að skipuleggja  viðeigandi endurskoðunaraðgerðir, en ekki til að 
veita álit á virkni innra eftirlits samtakanna. 

• Metum við hvort reikningsskilaaðferðir og reikningshaldslegt mat stjórnenda og tengdar skýringar séu viðeigandi. 

• Ályktum við um hvort notkun stjórnar og framkvæmdastjóra á forsendu reikningsskilanna um rekstrarhæfi sé viðeigandi og metum, á 
grundvelli endurskoðunarinnar, hvort aðstæður séu til staðar sem valdið gætu verulegum vafa um rekstrarhæfi samtakanna. Ef við 
teljum að verulegur vafi leiki á rekstrarhæfi ber okkur, í áritun okkar, að vekja sérstaka athygli á viðeigandi skýringum ársreikningsins 
eða, ef slíkar skýringar eru ófullnægjandi, að víkja frá fyrirvaralausri áritun. Niðurstaða okkar byggir á endurskoðunargögnum sem 
aflað er fram að dagsetningu áritunar okkar. Samt sem áður geta atburðir eða aðstæður í framtíðinni gert samtökin órekstrarhæf. 

• Metum við framsetningu, uppbyggingu og innihald ársreikningsins í heild, að meðtöldum skýringum, og hvort ársreikningurinn gefi 
glögga mynd af undirliggjandi viðskiptum og atburðum.

Við upplýsum stjórn meðal annars um áætlað umfang og tímasetningar endurskoðunarinnar og veruleg atriði sem upp kunna að koma 
í endurskoðun okkar, þar á meðal verulega annmarka á innra eftirliti. 

Staðfesting vegna annarra ákvæða laga
Í samræmi við ákvæði 2. mgr. 104 gr. laga nr. 3/2006 um ársreikninga staðfestum við samkvæmt okkar bestu vitund að í skýrslu 
stjórnar sem fylgir þessum ársreikningi eru veittar þær upplýsingar sem þar ber að veita í samræmi við lög um ársreikninga og koma 
ekki fram í skýringum.

Reykjavík, 3. apríl 2019

KPMG ehf. 

Áritun óháðs endurskoðanda, framhald
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     2018  2017 

Rekstrartekjur
Tekjur vegna árgjalda aðildarfélaga  ......................................................................................   623.376.846  527.729.505 
Tekjur vegna þjónustudeildar  .................................................................................................   78.423.000  161.024.045 
Aðrar tekjur  ................................................................................................................................   21.597.374  12.176.892 
   723.397.220  700.930.442 

Rekstrargjöld
Laun og launatengd gjöld  ........................................................................................................   496.914.688  452.578.497 
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður  ......................................................................................    63.650.770  114.148.536 
Annar rekstrarkostnaður  ........................................................................................................   122.219.960  105.930.715 
Afskriftir  ......................................................................................................................................   13.340.763  15.507.419 
   696.126.180  688.165.167 

Rekstrarhagnaður............................................................................................ ........................   27.271.040  12.765.275 
  

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)
Vaxtatekjur  ..................................................................................................................................   11.375.393  8.618.872 
Vaxtagjöld  ...................................................................................................................................   ( 5.283.708) ( 1.150.344)
Gengishagnaður(-tap)  ..............................................................................................................   125.313  ( 149.359)
   6.216.999  7.319.169 
   
Hagnaður ársins .............................................................................................................. ..........   33.488.039  20.084.444 

REKSTRARREIKNINGUR ÁRSINS 2018

Samtök fyrirtækja 
í sjávarútvegi 
14%

Samtök verslunar 
og þjónustu 
20%

Samtök 
ferðaþjónustunnar 
20%

Samtök 
fjármálafyrirtækja 
11%

Samorka 
3%

Samtök 
iðnaðarins 
32%

Árgjöld 2018 eftir aðildarfélögum
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EFNAHAGSREIKNINGUR 31. DESEMBER 2018

     2018  2017 

Eignir
Óefnislegar eignir  ......................................................................................................................   0  1.161.513 
Varanlegir rekstrarfjármunir  ..................................................................................................   137.229.667  113.950.942 
Eignarhlutir í félögum  ...............................................................................................................   0  250.000 
   Fastafjármunir samtals  137.229.667  115.362.455 

Viðskiptakröfur  ..........................................................................................................................   103.506.825  65.829.770 
Handbært fé  ...............................................................................................................................   414.155.552  347.903.726 
   Veltufjármunir samtals  517.662.377  413.733.496 

   Eignir samtals  654.892.044  529.095.951 

 Eigið fé
Óráðstafað eigið fé  ...................................................................................................................   432.547.991  399.059.953 
   Eigið fé samtals  432.547.991  399.059.953 

Skammtímaskuldir   
Ýmsar skammtímaskuldir ........................................................................................................   83.614.237  70.614.346 
Vinnudeilusjóður Samtaka atvinnulífsins   ............................................................................   138.729.815  59.421.652 
   Skuldir samtals  222.344.052  130.035.998 

   Eigið fé og skuldir samtals  654.892.044  529.095.951 
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SJÓÐSTREYMISYFIRLIT ÁRIÐ 2018

     2018  2017 

Rekstrarhreyfingar
Hagnaður samkvæmt rekstrarreikningi  ...............................................................................    33.488.039  20.084.444 
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:
  Sölu(-hagnaður) tap á rekstrarfjármunum  ..............................................................   ( 7.351.959) 225.000 
  Afskriftir  ...........................................................................................................................    13.340.763  15.507.419 
   Veltufé frá rekstri  39.476.843  35.816.863 

Breytingar rekstrartengda eigna og skulda:
  Skammtímakröfur, hækkun  .........................................................................................   ( 37.677.055) ( 3.036.665)
  Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)  ......................................................................   12.999.891  ( 1.304.562)
   Breytingar rekstrartengdra eigna og skulda  ( 24.677.164) ( 4.341.227)

   Handbært fé frá rekstri  14.799.679  31.475.636 
 

Fjárfestingarhreyfingar
Fjárfesting í rekstrarfjármunum  ............................................................................................    ( 38.606.016) ( 2.880.900)
Sala á rekstrarfjármunum  .......................................................................................................    10.500.000  2.550.000 
Seldur eignarhlutur í félagi  .....................................................................................................    250.000  0 
Tengdir aðilar, breyting  ...........................................................................................................   79.308.163  10.691.045 
   Fjárfestingarhreyfingar  51.452.147  10.360.145 

Hækkun á handbæru fé...........................................................................................   66.251.826  41.835.781 

Handbært fé í ársbyrjun ..........................................................................................   347.903.726  306.067.945 

Handbært fé í lok ársins .........................................................................................   414.155.552  347.903.726 
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VINNUDEILUSJÓÐUR
REKSTRARREIKNINGUR ÁRSINS 2018

     2018  2017 

Rekstrartekjur
Hreinar fjármunatekjur (fjármagnsgjöld) .............................................................................   84.564.744  162.754.173 
Árgjöld aðildarfélaga  ................................................................................................................   69.846.266  57.501.000 
Húsaleiga  ....................................................................................................................................   21.555.345  18.008.996 
     175.966.355  238.264.169 

Rekstrargjöld
Rekstrarkostnaður húsnæðis  .................................................................................................   23.561.262  21.205.132 
Þóknun vegna fjárvörslu  .........................................................................................................   4.500.000  4.500.000 
Annar rekstrarkostnaður  ........................................................................................................   6.088.667  5.050.662 
     34.149.929  30.755.794 

Hagnaður ársins ...................................... ................................ ..................................................  141.816.426  207.508.375 

 

Skipting verðbréfaeignar Vinnudeilusjóðs 31.12.2018

Erlend hlutabréf 
og hlutabréfasjóðir
22%

Innlend hlutabréf 
og hlutabréfasjóðir
19%

Fagfjárfesta-, verðbréfa- 
og lausafjársjóðir
36%

Önnur 
skuldabréf
8%

Ríkisbréf
15%
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VINNUDEILUSJÓÐUR
EFNAHAGSREIKNINGUR ÁRSINS 2018

     2018  2017 

Eignir
Fasteign  .......................................................................................................................................   390.467.797  359.106.934 
Áhöld, tæki og innréttingar  .....................................................................................................   6.654.353  10.663.176 
   Fastafjármunir samtals  397.122.150  369.770.110 

Eignarhlutur í dótturfélagi  .......................................................................................................   0  1.541.967 
Verðbréf   .....................................................................................................................................   2.497.957.113  2.449.648.458 
   Áhættufjármunir  samtals  2.497.957.113  2.451.190.425 

Krafa á tengda aðila  ..................................................................................................................   138.750.851  99.626.779 
Viðskiptakröfur   .........................................................................................................................   2.999.804  5.233.511 
Handbært fé  ...............................................................................................................................   190.651.291  189.041.883 
   Veltufjármunir samtals  332.401.946  293.902.173 

   Eignir samtals  3.227.481.209  3.114.862.708 

Eigið fé
Óráðstafað eigið fé  ...................................................................................................................   3.162.672.424  3.020.855.998 
   Eigið fé samtals  3.162.672.424  3.020.855.998 

Skuldir
Skuldbinding vegna fjármagntekjuskatts  .............................................................................   64.186.337  93.304.509 
Aðrar skammtímaskuldir  .........................................................................................................   622.448  702.201 
   Skuldir samtals  64.808.785  94.006.710 

   Eigið fé og skuldir samtals  3.227.481.209  3.114.862.708 
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