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1201. Stjórnarfundur VR 
 
Haldinn miðvikudaginn 1. apríl 2020, kl. 17:30 - fjarfundur. 
 
Mætt voru: Ragnar Þór Ingólfsson, Harpa Sævarsdóttir, Svanhildur Ólöf Þórsteinsdóttir, 
Arnþór Sigurðsson, Bjarni Þór Sigurðsson, Friðrik Boði Ólafsson, Fríða Thoroddsen, Helga 
Ingólfsdóttir, Jóhann Már Sigurbjörnsson, Jónas Yngvi Ásgrímsson, Selma Árnadóttir, Selma 
Björk Grétarsdóttir, Sigríður Lovísa Jónsdóttir, Sigurður Sigfússon, Sigrún Guðmundsdóttir, 
Sigmundur Halldórsson, Þorvarður Bergmann Kjartansson, Þórir Hilmarsson, Stefán 
Sveinbjörnsson framkvæmdastjóri og Árni Leósson forstöðumaður sem ritaði fundargerð. 

 
Dagskrá: 
 

1. Stjórn skiptir með sér verkum, kosning varaformanns og ritara 
Ragnar Þór bauð nýja stjórnarmenn velkomna til fundar og óskaði þeim til 
hamingju með kjörið. 
 
Sagði hann krefjandi starfsár framundan enda fordæmalausir tímar sem 
við erum að upplifa í kjölfar COVID-19 faraldursins. Afleiðingarnar eru þær 
að það mæðir á öllum stoðkerfum samfélagsins og hætt við að öll vinna 
stjórnar og nefndarstörf verði á yfirsnúningi. En við kvíðum engu enda 
mikil samheldni í stjórninni. 
 
Nú þarf að sinna hefðbundnu praktísku atriði sem er að skipta með okkur 
verkum og kjósa varaformann og ritara stjórnar. Sagði Ragnar Þór að 
Harpa hafi gefið kost á sér aftur sem varaformaður og að Svanhildur Ólöf 
hafi einnig gefið kost á sér aftur í embætti ritara. Spurði hann hvort 
einhverjir aðrir gæfu kost á sér eða hvort stungið sé uppá öðrum? 
 
Þar sem enginn annar gaf sig fram bar Ragnar Þór upp til atkvæða tillögu 
um að Harpa Sævarsdóttir yrði varaformaður VR og Svanhildur Ólöf 
Þórsteinsdóttir ritari stjórnar VR fyrir komandi starfsár. 
 
Samþykkt samhljóða. 
 
Að kjöri þeirra loknu óskaði Ragnar Þór þeim til hamingju með kosningu til 
embættanna. 
 
 

2. Kosning í ráð og nefndir á vegum VR 
Ragnar Þór sagði að hann hefði hringt í alla stjórnarmenn og sýnist honum 
að hann hafi náð að verða við öllum beiðnum um setu í nefndum. Lagði 
hann þá fram skjalið „Tillaga að skipun í ráð og nefndir stjórnar VR 2020-
2021“ og fór yfir efni þess á slæðum. Voru það tillögur að skipun í ráð og 
nefndir og fór hann yfir hverja nefnd fyrir sig og bauð fundarmönnum að 
koma með athugasemdir og breytingar. Nokkrar breytingar voru gerðar í 
umræðum þannig að tillögurnar voru þannig að loknum umræðum: 
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Framkvæmdastjórn Orlofssjóðs VR 
Selma Grétarsdóttir 
Harpa Sævarsdóttir 
Sigurður Sigfússon 
Sigrún Guðmundsdóttir 
Þórir Hilmarsson 
 
Varamenn: 
Selma Árnadóttir 
Benedikt Vilhjálmsson 
 
Framkvæmdastjórn Sjúkrasjóðs VR 
Arnþór Sigurðsson 
Fríða Thoroddsen 
Selma Árnadóttir 
Sigríður Lovísa Jónsdóttir 
Svanhildur Ólöf Þórsteinsdóttir 
 
Varamaður: 
Þórir Hilmarsson 
 
Starfsmenntanefnd VR 
Jónas Yngvi Ásgrímsson 
Selma Árnadóttir 
Selma Grétarsdóttir 
Sigmundur Halldórsson 
Sigrún Guðmundsdóttir 
 
Varamaður: 
Jóhann Már Sigurbjörnsson 
 
Húsnæðisnefnd VR 
Arnþór Sigurðsson 
Bjarni Þór Sigurðsson 
Friðrik Boði Ólafsson 
Jóhann Már Sigurbjörnsson 
Jónas Yngvi Ásgrímsson 
Selma Árnadóttir 
 
Varamaður: 
Þorvarður Bergmann Kjartansson 
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Laganefnd VR 
Arnþór Sigurðsson 
Helga Ingólfsdóttir 
Harpa Sævarsdóttir 
Sigurður Sigfússon 
Sigmundur Halldórsson 
 
Varamaður: 
Friðrik Boði Ólafsson 
 
Launanefnd VR 
Bjarni Þór Sigurðsson 
Sigríður Lovísa Jónsdóttir 
Svanhildur Ólöf Þórsteinsdóttir 

 
Kjaramálanefnd VR 
Arnþór Sigurðsson 
Friðrik Boði Ólafsson 
Harpa Sævarsdóttir 
Helga Ingólfsdóttir 
Jóhann Már Sigurbjörnsson 
Jónas Yngvi Ásgrímsson 
Sigríður Lovísa Jónsdóttir 
 
Varamaður: 
Bjarni Þór Sigurðsson 

 
Framkvæmdastjórn Vinnudeilusjóðs VR 
Bjarni Þór Sigurðsson 
Harpa Sævarsdóttir 
Sigríður Lovísa Jónsdóttir 
 
Varamaður:  
Helga Ingólfsdóttir 

 
Jafnréttisnefnd VR 
Friðrik Boði Ólafsson  
Fríða Thoroddsen 
Selma Grétarsdóttir 
Sigríður Lovísa Jónsdóttir 
Svanhildur Ólöf Þórsteinsdóttir 
Þorvarður B. Kjartansson 
 
Varamaður: 
Bjarni Þór Sigurðsson 
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Styrkjanefnd VR 
Helga Ingólfsdóttir 
Selma Grétarsdóttir 
Sigurður Sigfússon 
Þórir Hilmarsson 
Þorvarður B. Kjartansson 
 
Varamenn: 
Friðrik Boði Ólafsson 
Bjarni Þór Sigurðsson 
 
Framtíðarnefnd VR 
Friðrik Boði Ólafsson 
Fríða Thoroddsen 
Jónas Yngvi Ásgrímsson 
Sigmundur Halldórsson 
Selma Árnadóttir 
Þorvarður Bergmann Kjartansson 
 
Varamaður: 
Þórir Hilmarsson 
 
Umhverfisnefnd VR 
Helga Ingólfsdóttir 
Friðrik Boði Ólafsson 
Þorvarður Bergmann Kjartansson 
Sigrún Guðmundsdóttir 
 
Varamaður: 
Þórir Hilmarsson 
 
Þá næst bar Ragnar Þór upp til atkvæða ofangreindar tillögur að skipan í 
nefndir og ráð á vegum VR. 
 
Samþykkt samhljóða. 

 
  
   
 

3. Kjaramál – staðan 
Ragnar Þór lagði fram skjalið „Samningur um tryggingu kaupmáttar“ og 
sagði frá því að mikið hafi gerst í dag eins og sjá má af fréttum. Það hefur 
verið mikil vinna í gangi með stjórnvöldum til að tryggja hagsmuni 
launafólks og má nefna að húsnæðismálin hafa verið í fanginu á okkur og 
fundað stíft. Staðan á vinnumarkaði er grafalvarleg og stoppar ekki síminn 
hjá okkur í VR. Nú eru 15 þúsund atvinnulausir og 23 þúsund á 
hlutastarfsúrræðinu og bara fjölgar í þessum hópum. 
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Við fórum snemma að vinna í hugmyndum um hvernig megi viðhalda 
kaupmætti í ljósi gengisfalls ofl. Margt var skoðað en okkur fannst ekki 
koma til greina að hætta við launahækkanir og þá kom þessi hugmynd að 
lausn með skilyrðum þ.e. að lækka mótframlag í lífeyrissjóði tímabundið 
úr 11,5% í 8%. Það væri ekki til þess að moka undir atvinnurekendur 
heldur til að bjóða núll-lausn – tímabundin lækkun í 3 -6 mánuði á 
mótframlaginu. Þetta myndi svo falla úr gildi ef verðbólga færi yfir 2,5% 
en fengi fyrirtækin vonandi til að halda að sér höndum með 
verðlagshækkanir. 
 
Fór nú Ragnar Þór yfir hugmyndirnar í skjalinu og þá útreikninga sem þar 
koma fram. Sagði hann þetta hafa verið lagt fyrir hjá ASÍ en viðbrögðin þar 
verið honum vonbrigði t.d. hafi vinna okkar verið gerð tortryggileg og 
umsvifalaust hafnað. 
 
Við vildum fá stjórnvöld inn í þetta með aukapakka, hlutdeildarlánin yrðu 
tryggð, verðtryggingarmálin og húsnæðismálin sem dæmi um það sem 
kallað hefur verið eftir og við værum í leiðinni að verja hundruði starfa. 
Hugmyndin kom frá okkur en ekki atvinnurekendum. Efling setti sig á móti 
þessu sem eru mikil vonbrigði því það er okkar að koma með lausnir ef 
enginn er að gera neitt. Vilhjálmi Birgissyni hjá VLFA og honum sjálfum 
auk Hörpu Sævarsdóttur fannst þetta vera versta niðurstaðan og er 
ástæða þess að þau sögðu sig frá samninganefnd ASÍ.  
Ragnar Þór sagði að kröftum sínum væri betur varið á öðrum vettvangi 
þ.e. við stjórnarborðið hjá VR. Leiðinlegt hafi verið að þurfa að taka þessa 
ákvörðun en þetta er svo sem ekki í fyrsta sinn sem deilur eru innan ASÍ. 
 
Umræður. 
 
Að loknum umræðum lagði Ragnar Þór fyrir tillögu að ályktun stjórnar VR 
um málið sem er svo hljóðandi: 
 

 
Yfirlýsing frá stjórn VR vegna samnings um kaupmáttartryggingu 
 
Á fundi stjórnar VR miðvikudaginn 1. apríl 2020 var samþykkt 
eftirfarandi yfirlýsing vegna ágreinings í samninganefnd ASÍ um 
aðgerðir á vinnumarkaði vegna COVID-19 faraldursins: 
 
COVID-19 faraldurinn hefur, á skömmum tíma, haft í för með sér mjög 
miklar breytingar á bæði alþjóðlegu og íslensku efnahagslífi. Ef ekki 
verður spyrnt við fótum blasir við efnahagshrun með tilheyrandi eyðandi 
afli atvinnuleysis og verðbólgu sem gæti gert að engu þann 
kaupmáttarávinning sem náðst hefur með ábyrgum kjarasamningum. 
Stjórn VR telur afar mikilvægt að allir, jafnt stjórnvöld, atvinnurekendur 
og stéttarfélög, leggi hönd á plóg til að minnka þann skaða sem 
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óhjákvæmilega leiðir af þessu ástandi. Stjórn VR hugnast ekki að 
umsömdum launahækkunum kjarasamninga þann 1. apríl 2020 verði 
frestað, frekar að launafólk leggi sín lóð á vogarskálarnar til að tryggja 
kaupmátt með því samþykkja tímabundna lækkun mótframlags 
atvinnurekenda í lífeyrissjóði úr 11,5% í 8% gegn því að atvinnulífið haldi 
að sér höndum við verðhækkanir og verðbólga fari þannig ekki yfir 2,5% á 
árinu. 
 
Með þessari aðgerð væri hægt að auka ráðstöfunartekjur launafólks, og 
þar með einkaneysluna, þótt tímabundið yrði skerðing á fjárfestingum 
lífeyrissjóðanna. Þannig væri hægt að verja störf og lágmarka 
atvinnuleysi, þjóðfélaginu öllu til hagsbóta. 
 
Auk þess er ljóst er að aukin verðbólga getur verið fljót að éta upp 
launahækkanir sem samið hefur verið um. Tillögur VR fela í sér tryggingu 
á kaupmætti. Þær gera ráð fyrir því að fari verðbólga umfram ákveðin 
mörk taki mótframlag atvinnurekenda í lífeyrissjóði ekki neinum 
breytingum og verði áfram 11,5%. Haldist verðbólga hins vegar lág á 
tímabilinu lækki mótframlag í lífeyrissjóði einungis tímabundið.   
 
Stjórn VR hvetur samninganefnd ASÍ til þess að endurskoða afstöðu sína 
til þessa máls í ljósi mjög sérstakra og viðkvæmra aðstæðna í 
þjóðfélaginu. Mikilvægt er að leggja til hliðar deilumál þegar nauðsyn 
krefur til þess að allir geti lagst á árarnar og fundið lausn. Það hafa áður 
blásið sterkir vindar á vettvangi ASÍ og ástæðulaust að láta slíkt stöðva 
okkur nú þegar ríður á að allir standi saman til að verja kjör launafólks í 
landinu. 
 
Umræður. 
 
Að loknum umræðum bar Ragnar Þór upp til atkvæða ofangreinda tillögu 
að yfirlýsingu stjórnar. 
 
Samþykkt samhljóða. 
 
 
Fundi er slitið kl. 19:45 
Árni Leósson, fundarritari 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


