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1178. Stjórnarfundur VR 
 
Haldinn miðvikudaginn 10. október 2018, kl. 17:30 í Kringlunni 7 á 0. hæð. 
 
Mætt voru: Ragnar Þór Ingólfsson, Agnes Erna Estherardóttir, Arnþór Sigurðsson, Bjarni Þór 
Sigurðsson, Birgir Már Guðmundsson, Dóra Magnúsdóttir, Elizabeth Ann Courtney, Friðrik 
Boði Ólafsson, Guðrún Björg Gunnarsdóttir, Harpa Sævarsdóttir, Ingibjörg Ósk Birgisdóttir, 
Ólafur Reimar Gunnarsson, Sigmundur Halldórsson, Sigríður Lovísa Jónsdóttir, Stefán 
Sveinbjörnsson framkvæmdastjóri og Steinunn Böðvarsdóttir sem ritaði fundargerð. 
 
Gestir fundarins voru Viðar Ingason, hagfræðingur VR, Hermann Guðmundsson, frá 
vinnustaðaeftirliti VR, María Lóa Friðjónsdóttir, verkefnastjóri hjá ASÍ, og Halldór Grönvold, 
aðstoðarframkvæmdastjóri ASÍ. 
 

Dagskrá: 
 

1. Fundargerðir lagðar fram til samþykktar 
Ragnar Þór lagði fram fundargerð 1176. stjórnarfundar VR til samþykktar en 
engar athugasemdir höfðu borist við hana.  
Ragnar Þór lagði fram fundargerð 1177. stjórnarfundar VR til samþykktar en 
engar athugasemdir höfðu borist við hana.  
 
Fundargerðirnar voru samþykktar og undirritaðar.  
 

2. Áhrif vaxtahækkana á almenning 
Viðar Ingason, hagfræðingur VR, var með kynningu á áhrifum vaxtahækkana á 
almenning. Viðar fór yfir samsetningu skulda heimila og fyrirtækja og áhrif 
vaxtahækkana á verðbólgu og stöðu heimila og fyrirtækja.  
 
Umræður. 
 

3. Dagskrárliðir 3 og 4 voru teknir saman, Kjaramál og Kröfugerð VR fyrir 
komandi kjarasamninga 
Ragnar Þór skýrði frá því að hann og framkvæmdastjóri VR hafi tekið þátt í 
fundi Starfsgreinasambandsins sem og fundi Eflingar þar sem rætt hafi verið 
um húsnæðismál og kröfur þar að lútandi í næstu samningum. SGS hafi 
opnað fyrir mögulegt samstarf sambandsins og VR í húsnæðismálum. 
 
Ragnar Þór fór því næst yfir drög að kröfugerð VR en helstu atriði eru: 
1. Að samið verði til þriggja ára. 
2. Að lágmarkslaun fyrir dagvinnu dugi fyrir lágmarksframfærslu.  
3. Að lágmarkslaun hækki í 425 þúsund krónur á mánuði á 

samningstímanum og launataxtar verði endurskoðaðir. 
4. Að öll laun hækki um sömu krónutölu og svipaða upphæð ár hvert 
5. Að áhersla verði lögð á styttingu vinnuvikunnar 
6. Að starfsfólk hafi fullt val yfir ráðstöfun hækkunar mótframlags 

atvinnurekenda í lífeyrissjóð. 
7. Að veikindaréttur vegan barna verði útvíkkaður. 
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8. Að farið verði sérstaklega yfir réttindi eldra starfsfólks á vinnumarkaði. 
9. Að stofnað verði óhagnaðardrifið húsnæðisfélag og fjármögnun þess 

tryggð í kjarasamningi. 
10. Að nýtt fagnám verslunarfólks verði metið til launa. 
11. Að farið verði sérstaklega yfir kjör starfsfólks í ferðaþjónustu. 
12. Að áunnin réttindi félagsmanns færist óskert milli atvinnurekenda. 

 
 

 
4. Vinnustaðaeftirlit og brotastarfsemi á vinnumarkaði 

María Lóa og Halldór fluttu kynningu um vinnustaðaeftirlit á vinnumarkaði, 
starfsmannaleigur og aðgerðir gegn undirboðum og brotastarfsemi. Fjallað 
var um hvernig brotið væri gegn starfsfólki á vinnumarkaði og hvaða úrræði 
stéttarfélögum og eftirlitsaðilum standi til boða. 
 
Halldór kynnti fimm punkta áætlun: 
1. Fræðsla og upplýsingamiðlun 
2. Samræming samstarfs vinnustaðaeftirlits um allt land 
3. Tryggja einstaklingum stuðning og skjól 
4. Úrbætur á lögum og regluverki 
5. Efla fjölþjóðlegt samstarf gegn undirboðum á vinnumarkaði og 

brotastarfsemi/vinnumansali 
 

Umræður 
 
 

5. Tillaga um aðgerðir gegn mannsali og alvarlegum brotum á erlendum 
starfsmönnum  
Arnþór lagði fram tillögu um aðgerðir gegn mansali og alvarlegum brotum á 
erlendum starfsmönnum starfsmannaleiga og fyrirtækja á vinnumarkaði með 
eftirfarandi fororði: 
 

„Stjórnarfundur VR 10.10.2018 
 
Það er ólíðandi að atvinnurekendur misnoti erlent vinnuafl vegna 
vanþekkingar á kjarasamningum eða tungumálaörðugleika.  
Eins og dæmin sanna þá er ekki nóg gert í þessum málum og hvílir því 
mikil ábyrgð á herðum verkalýðsfélaganna og er nauðsynlegt að 
bregðast við með hörku. Mansal og brot á réttindum erlendra 
starfsmanna virðist vera algengt og legg ég því þessa tillögu fram fyrir 
stjórn VR í von um að stærsta stéttarfélag landsins taki málið föstum 
og ákveðnum tökum.“ 

 

„Tillaga um aðgerðir gegn mansali og alvarlegum brotum á erlendum 
starfsmönnum starfsmannaleiga og fyrirtækja. 
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1. Að stjórn VR gefi út yfirlýsingu um að VR segi starfsmannaleigum 
og fyrirtækjum sem stundi mansal eða alvarleg brot á erlendum 
starfsmönnum starfsmannaleiga stríð á hendur. 

2. Að VR óski eftir fundi með Eflingu um að setja saman aðgerðahóp 
sem hafi það eina verkefni að fara inn í fyrirtæki þar sem leikur 
grunur á mansali eða alvarlegum brotum á erlendum 
starfsmönnum starfsmannaleiga og fyrirtækja og stöðvi starfsemi 
þeirra ef rökstuddur grunur liggur fyrir um mansal eða alvarleg 
brot á réttindum starfsmanna. 

3. Að unnið verði í samvinnu með minni stéttarfélögum á 
landsbyggðinni til þess að uppræta mansal og þrælahald. 

4. Að verkefnið standi yfir í 6 mánuði og verði endurskoðað að þeim 
tíma liðnum.“ 

 
Umræður  
 
Ragnar Þór benti á að VR hafi verið virkt í baráttunni fyrir réttindum erlends 
starfsfólks, m.a. með herferðinni Þekktu þinn rétt. Mikilvægt væri að styrkja 
starf ASÍ í þessum málaflokki.  
 
Í umræðum kom fram mikilvægi þess að allir á vinnumarkaði hefðu 
vinnustaðaskírteini og var samþykkt að tiltaka það í kröfugerð.  
 
Samþykkt tillaga um að skrifstofa félagsins ynni drög að fréttatilkynningu um 
málið.  

 
 

Fundi slitið kl. 21:05 
Steinunn Böðvarsdóttir ritaði fundargerð 
 

 
 

 
 


