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Réttindi og samskipti á vinnumarkaði byggja á lögum og kjarasamningum. 
Lög kveða á um grundvallarreglur um réttindi og skyldur starfsmanna 
en með kjarasamningum hefur verið samið um aukin réttindi. Flestar 
breytingar á löggjöf sem tengist vinnumarkaði undanfarin ár eiga rætur 
sínar í kjarasamningum og tilskipunum ESB vegna aðildar Íslands að EES. 

Í lögum um starfskjör launafólks og skyldutryggingu lífeyrisréttinda,  
nr. 55/1980, segir að laun og önnur starfskjör, sem aðildarsamtök vinnu- 
markaðarins semja um, skuli vera lágmarkskjör fyrir alla launamenn í 
viðkomandi starfsgrein á því svæði sem samningurinn tekur til. Vinnu- 
markaður á Íslandi skiptist í meginatriðum í almennan (einkageirinn) og 
opinberan (ríki og sveitarfélög) vinnumarkað.

Heildarsamtök á vinnumarkaði
Alþýðusamband Íslands (ASÍ) er heildarsamtök stéttarfélaga á almennum 
vinnumarkaði með 46 aðildarfélög og 137 þúsund félagsmenn. Bandalag 
starfsmanna ríkis og bæja (BSRB) er stærstu heildarsamtök opinberra 
starfsmanna með 23 aðildarfélög og um 22 þúsund félagsmenn. Bandalag 
háskólamanna (BHM) er heildarsamtök háskólamenntaðra á vinnumarkaði 
með 27 aðildarfélög og um 15 þúsund félagsmenn. Kennarasamband 
Íslands (KÍ) er samband kennara og stjórnenda í leik-, grunn-, framhalds-, 
og tónlistarskólum með 7 aðildarfélög og um 11 þúsund félagsmenn.

Hvergi er hærra hlutfall launafólks í stéttarfélögum en á Íslandi, eða 
rúmlega 90%, næst komast hin Norðurlöndin með 50-65% hlutfall, en í 
flestum öðrum ríkjum er hlutfallið mun lægra. Í Evrópusambandinu er það 
30% að meðaltali og 17% í OECD-ríkjunum.

2 Umgjörð kjarasamninga
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Heildarsamtök stéttarfélaga annast samræmingu sameiginlegra málefna 
aðildarfélaganna og koma fram fyrir þeirra hönd. Samningsrétturinn liggur 
hjá stéttarfélögunum sem semja um kaup og önnur kjör en þau sem 
heildarsamtökunum er falið að vinna að. Mikill meirihluti launafólks hér á 
landi er félagsmenn í stéttarfélögum sem eiga aðild að heildarsamtökum 
en mörg stéttarfélög standa þó utan heildarsamtaka. Áætlað er að um  
23 þúsund launamenn séu í stéttarfélögum utan sambanda.

Viðsemjendur stéttarfélaga eru í stórum dráttum Samtök atvinnulífsins, 
fjármála- og efnahagsráðherra, Samband íslenskra sveitarfélaga og 
Reykjavíkurborg.

Samtök atvinnulífsins (SA) eru heildarsamtök íslensks atvinnulífs með sex 
aðildarsamtökum. Með aðild sinni fela fyrirtæki SA gerð kjarasamninga 
fyrir sína hönd. Nokkur smærri félög atvinnurekenda utan SA gera einnig 
kjarasamninga fyrir hönd félagsmanna sinna og byggja þeir í meginatriðum 
á samningum SA. Ætla má að aðildarfyrirtæki SA hafi um 70% starfsmanna 
almenna vinnumarkaðarins í vinnu og um 50% vinnumarkaðarins alls.

Heimild: OECD

Mynd 2.1 Aðild að stéttarfélögum  
Hlutfall af vinnuafli árið 2018
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Mynd 2.3 Skipulag atvinnurekenda á vinnumarkaði 
 

Heimild Kjaratölfræðinefnd

Samninganefnd ríkisins er skipuð af fjármála- og efnahagsráðherra 
og fer með kjarasamningsumboð fyrir hönd hans. Samband íslenskra 
sveitarfélaga fer með samningsumboð fyrir hönd allra sveitarfélaga nema 
Reykjavíkurborgar sem semur að mestu leyti beint við sína viðsemjendur 
ef undan eru skildir kjarasamningar við Kennarasamband Íslands. 

Mynd 2.2 Skipulag launafólks á vinnumarkaði  

Heimild Kjaratölfræðinefnd
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Lagaumhverfi kjarasamninga
Á almennum vinnumarkaði er farið að lögum um stéttarfélög og 
vinnudeilur nr. 80/1938. Þar kemur m.a. fram að stéttarfélög semji um 
kaup og kjör fyrir sína félagsmenn. Af því leiðir að samningsumboð 
samkvæmt lögunum liggur hjá hverju stéttarfélagi fyrir sig, en ekki 
heildarsamtökum stéttarfélaga nema skv. umboði aðildarfélaga þeirra. 
Heimild til boðunar verkfalla liggur hjá stéttarfélögum, en ekki heildarsam- 
tökum fyrir þeirra hönd og verða ekki ákveðin án atkvæðagreiðslu félags- 
manna hvers stéttarfélags. 

Á opinberum vinnumarkaði er almennt farið að lögum um kjarasamninga 
opinberra starfsmanna nr. 94/1986. Lögin gilda um alla starfsmenn sem 
eru félagsmenn í þeim stéttarfélögum sem hafa heimild til þess að gera 
kjarasamninga samkvæmt lögunum og eru ráðnir til starfa hjá ríkinu, 
ríkisstofnunum, sveitarfélögum eða stofnunum þeirra.

Hlutverk ríkissáttasemjara
Samkvæmt lögum skal ríkissáttasemjari annast sáttastörf í vinnudeilum. 
Samningsaðilar geta hvenær sem er óskað milligöngu eða aðstoðar hans. 
Slitni upp úr samningaviðræðum aðila getur hvor um sig vísað deilunni til 
sáttasemjara. 

Ríkissáttasemjari getur lagt fram miðlunartillögu til lausnar vinnudeilu. 
Miðlunartillögu skal leggja fyrir stéttarfélög launafólks, eitt eða fleiri 
saman og félög atvinnurekenda, eða einstakan atvinnurekanda eigi hann 
í vinnudeilu. Sáttasemjara ber að ráðgast við samninganefndir aðila 
áður en hann leggur fram miðlunartillögu en samninganefndir taka ekki 
formlega afstöðu til efnis hennar.

Aðkoma ríkissáttasemjara að kjaradeilum  
samningalotunnar 2019-2020
Samningalota sú sem hófst hjá ríkissáttasemjara í janúar 2019 stendur 
enn, þrátt fyrir að langt sé um liðið síðan heildarsamkomulag tókst á 
almennum vinnumarkaði. Á tímabilinu hefur 79 kjaradeilum verið vísað til 
sáttameðferðar, þar af hefur sátt náðst í 64 málum, en 15 mál voru enn í 
sáttameðferð hjá embættinu 1. september 2020. Að baki liggja 428 formlegir 
sáttafundir með aðkomu ríkissáttasemjara, en eðli málsins samkvæmt tekur 
mislangan tíma að leiða mál til lykta. Oft standa fundir yfir í tvo til þrjá daga 
með stuttum fundarhléum. Að auki hafa 111 samningafundir verið haldnir í 
húsnæði embættisins í kjaradeilum án þess að deilunum hafi verið vísað til 
ríkissáttasemjara með formlegum hætti. 
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Víða í nágrannaríkjum er hefð fyrir því að samningur taki við af samningi, 
þannig að gerður er nýr samningur áður en sá gamli rennur sitt skeið á 
enda. Á Íslandi er það nær óþekkt. Yfirleitt líður meira en hálft ár frá því 
að samningur rennur út og þar til samkomulag næst um nýjan samning. 
Eitt af markmiðum embættis ríkissáttasemjara er að stytta þennan tíma 
með breyttum vinnubrögðum þeirra sem að koma og færast nær því að 
samningur taki við af samningi.

Afgreiðsla kjarasamninga
Þegar aðilar hafa komið sér saman um efni kjarasamnings er hann undir- 
ritaður af fulltrúum sem umboð hafa til gerðar þeirra. Kjarasamningur telst 
gilda frá undirskriftardegi, nema honum verði síðar hafnað með meirihluta 
allra greiddra atkvæða í leynilegri atkvæðagreiðslu innan fjögurra vikna frá 
undirritun samnings, en annars telst hann samþykktur. Ef kjarasamningur 
tekur einungis til hluta félagsmanna eða starfsmanna fyrirtækis er heimilt 
að ákveða í samningnum að þeir einir séu atkvæðisbærir um hann, enda 
komi þar skýrt fram hvernig staðið verði að atkvæðagreiðslu.

Heildarfjöldi kjarasamninga
Íslenskt kjarasamningsumhverfi er bæði viðamikið og flókið. Samningar 
fara yfirleitt fram í lotum, þar sem tiltölulega stór hópur brýtur ísinn, 
yfirleitt sambönd eða félög innan ASÍ. Í samningalotunni sem hófst í 
ársbyrjun 2019, höfðu í septemberbyrjun 2020 verið gerðir 285 formlegir 
kjarasamningar milli hinna ýmsu aðila og u.þ.b. 45 var ólokið, þannig að 
heildarfjöldi kjarasamninga í samningalotunni 2019-2020 gæti orðið um 
330. Þegar samningalotunni lýkur verður fjöldi kjarasamninga SA líklega 
131 (23 ólokið), 57 á vettvangi ríkisins (9 ólokið), 84 hjá sveitarfélögum 
(fjórum ólokið), þar af 19 hjá Reykjavíkurborg (einum ólokið) og 58 hjá 
öðrum aðilum en framangreindum. 

Mynd 2.4 
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Samtals ná 285 undirritaðir kjarasamningar í septemberbyrjun 2020 til 
tæplega 158 þúsund launamanna. Tveir þriðju hlutar félagsmannanna 
störfuðu á almennum vinnumarkaði, 15% hjá sveitarfélögum og 13% hjá 
ríkinu.

Samtök atvinnulífsins gera að jafnaði rúmlega 130 kjarasamninga í hverri 
samningalotu. Í yfirstandandi lotu gerðu samtökin 49  samninga við stéttar- 
félög innan ASÍ með undirritun eins kjarasamnings, Lífskjarasamningsins í 
apríl 2019, við samflot SGS og LÍV (stéttarfélaga verkafólks og verslunar- 
manna) og við samflot 19 félaga iðnaðarmanna í maí 2019. Þá voru gerðir 
5 kjarasamningar við stéttarfélög utan ASÍ (BÍ, Sleipnir, SSF, VFÍ og STF) 
þar sem SSF, Samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja og STF, samband 
stjórnendafélaga, eru fjölmennust. Til viðbótar þessum 54 samningum voru 
gerðir 56 fyrirtækjasamningar í lotunni og voru 23 fyrirtækjasamningar enn 
lausir í septemberbyrjun 2020. 

Mynd 2.5 Fjöldi á kjörskrá samþykktra kjarasamninga 2019-2020  
Staðan í septemberbyrjun 2020: 157.904 launamenn, 285 samningar

Heimild: Kjaratölfræðinefnd
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Samtök sveitarfélaga höfðu í byrjun september 2020 undirritað 62 kjara- 
samninga í yfirstandandi samningalotu. Þar af voru gerðir 23 samningar 
við stéttarfélög og sambönd innan ASÍ, 19 við félög innan BSRB, 12 við 
félög innan BHM, 3 við félög innan KÍ og 5 við stéttarfélög utan sambanda. 
Þremur  kjarasamningum var ólokið, þ.a. tveimur við félög innan KÍ og 
einum við félag utan sambanda.

Reykjavíkurborg hafði undirritað 18 kjarasamninga beint við stéttarfélög. 
Þar af voru þrír við félög innan ASÍ, tveir við félög innan BSRB, tíu við félög 
innan BHM og þrír við félög utan bandalaga. Þá gerir Reykjavíkurborg 
fimm samninga við stéttarfélög innan KÍ í samfloti með Sambandi sveitar- 
félaga.

Samanlagt hafa sveitarfélögin og Reykjavíkurborg gert 80 kjarasamninga 
og var fjórum ólokið í septemberbyrjun 2020. 

Samninganefnd ríkisins hefur gert 48 kjarasamninga í samningalotunni, 
þ.a. fjóra við aðildarsamtök ASÍ, 20 við aðildarsamtök BHM, 12 við 
aðildarfélög BSRB, tvo við aðildarfélög KÍ og 10 við félög utan bandalaga.

Í þessari skýrslu er í fyrsta sinn birt heildstætt yfirlit yfir undirritaða 
kjarasamninga í samningalotu og niðurstöður atkvæðagreiðslna 
stéttarfélaga um þá, þ.m.t. fjölda á kjörskrám. Hingað til hefur ekki verið 
haldið utan um þessar upplýsingar með skipulögðum hætti og eru 

Heimild: Kjaratölfræðinefnd

Mynd 2.6 Kjarasamningar innan einstakra heildarsamtaka 
Fjöldi eftir heildarsamtökum
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niðurstöður Kjaratölfræðinefndar settar fram með þeim fyrirvara að 
einstaka samninga kunni að vanta í listann, sem sjá má í viðauka en talið 
er að þeir séu fáir og breyti ekki heildarmyndinni. 

Atkvæðagreiðslur um kjarasamninga
Kjarasamningur gildir frá undirskriftardegi, nema honum sé hafnað með 
meirihluta greiddra atkvæða í atkvæðagreiðslu innan fjögurra vikna frá 
undirritun samnings, en annars telst hann samþykktur. 

Ef tvö eða fleiri stéttarfélög gera sameiginlegan kjarasamning við tiltekið 
fyrirtæki (vinnustaðasamningur), skal hann borinn sameiginlega undir 
atkvæði allra félagsmanna sem hann tekur til og ræður meirihluti 
niðurstöðu.

Ef tvö eða fleiri stéttarfélög eru í samstarfi um gerð kjarasamnings við 
einn viðsemjanda fara þau yfirleitt hvert með sitt samningsumboð og geta 
viðhaft sérstaka atkvæðagreiðslu fyrir félagsmenn hvers félags fyrir sig. 
Kjarasamningurinn getur því verið samþykktur í einu félagi en felldur í 
öðru.

Heimild: Kjaratölfræðinefnd

Mynd 2.7 Fjöldi á kjörskrá samþykktra kjarasamninga á almennum vinnumarkaði 
Allir kjarasamningar SA, annara samtaka atvinnurekenda og einstakra fyrirtækja utan samtaka
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Fjöldi launafólks á kjörskrá eftir samningsaðilum
Það sem af er þessari samningalotu hafa tæplega 160 þúsund manns 
verið á kjörskrá vegna atkvæðagreiðslna um kjarasamninga. Hvað varðar 
samninga SA og aðildarfélaga ASÍ (Lífskjarasamninginn) vorið 2019 
voru tæplega 92 þúsund manns á kjörskrá, þar af rúmlega 39 þúsund 
frá stéttarfélögum innan Starfsgreinasambandsins, rúmlega 37 þúsund 
innan Landssambands íslenskra verslunarmanna og rúmlega 15 þúsund 
innan félaga iðnaðarmanna. Í fyrirtækjasamningum sem gerðir voru í 
kjölfarið voru um 5.900 manns á kjörskrá og um 7.700 manna á kjörskrá í 
samningum SA við félög utan ASÍ. Samtals voru því um 106 þúsund manns 
á kjörskrá í samningum sem SA og stéttarfélögin gerðu.

Í kjarasamningum Sambands sveitarfélaga og aðildarfélaga ASÍ voru um 5 
þúsund manns á kjörskrá, 6.900 við aðildarfélög BSRB, 1.800 við aðildarfélög 
BHM og 2.800 við þrjú aðildarfélög KÍ. 

Mynd 2.8 Fjöldi á kjörskrá um kjarasamninga stéttarfélaga og SA 

Heimild: Kjaratölfræðinefnd
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Mynd 2.9 Fjöldi á kjörskrá um kjarasamninga stéttarfélaga og  
Samninganefndar sveitarfélaga 

Heimild: Kjaratölfræðinefnd

Mynd 2.10 Fjöldi á kjörskrá um kjarasamninga stéttarfélaga og Reykjavíkurborgar

Heimild: Kjaratölfræðinefnd

Í samningum Reykjavíkurborgar og aðildarfélaga ASÍ voru um 1.900 á 
kjörskrá, um 800 við aðildarfélög BHM og um 4.900 við aðildarfélög BSRB.
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Á kjörskrá í kjarasamningum Samninganefndar ríkisins og aðildar- 
félaga ASÍ voru um 1.600, 6.400 hjá aðildarfélögum BHM, 8.000 hjá 
aðildarfélögum BSRB, 1.500 hjá KÍ og 3.400 hjá félögum utan bandalaga.

Mynd 2.12 Þátttaka í atkvæðagreiðslum um kjarasamninga
Hlutfall af fjölda á kjörskrá

Heimild: Kjaratölfræðinefnd

Mynd 2.11 Fjöldi á kjörskrá um kjarasamninga stéttarfélaga og ríkisins

Heimild: Kjaratölfræðinefnd
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Þátttaka í atkvæðagreiðslum 
Þátttaka í atkvæðagreiðslum í síðustu samningalotu var mjög mismunandi 
eftir stéttarfélögum og vinnumörkuðum. Sé litið á Lífskjarasamninginn 
tóku að meðaltali 19% félagsmanna á kjörskrá innan aðildarfélaga ASÍ 
þátt í atkvæðagreiðslum. Þátttaka hjá félögum verkafólks var að meðaltali 
12% (minnst 5%, mest 29%). Þátttaka var 21% að meðaltali hjá verslunar- 
og skrifstofufólki (minnst 11%, mest 60%) og 32% hjá iðnaðarmönnum 
(minnst 21%, mest 70%). Þátttaka í atkvæðagreiðslum um kjarasamninga 
SA og félaga utan ASÍ var öllu meiri, eða 46% að meðaltali (minnst 23%, 
mest 62%). Þátttaka í fyrirtækjasamningum sem SA gerðu var mun meiri 
en í öðrum kjarasamningum, eða 69% að meðaltali.

Þátttaka í atkvæðagreiðslum um kjarasamninga sem Samtök sveitarfélaga 
gerðu við stéttarfélögin var samtals 51%. Þátttaka var 32% um samninga 
ASÍ félaganna, 55%  um samninga BSRB félaganna (minnst 28%, mest 
80%) og 46% (minnst 16% , mest 100%) um samninga aðildarfélaga BHM 
(minnst 54%, mest 100%). Í samningum sem lokið var við aðildarfélög KÍ í 
byrjun september var þátttaka 73% (minnst 70%, mest 77%). 

Þátttaka í atkvæðagreiðslum um kjarasamninga sem Reykjavíkurborg gerði 
við stéttarfélögin var samtals 40%. Þátttaka var 43% um samninga ASÍ félaga, 
(lægst 42%, hæst 100%), 36% (lægst 35%, hæst 60%) um samninga BSRB 
félaganna og 60% (lægst 40%, hæst 85%) um samninga BHM félaganna. 

Þátttaka í atkvæðagreiðslum um samninga sem samninganefnd ríkisins 
gerði við stéttarfélögin var samtals 56%. Þátttaka var 20% um samninga 
ASÍ félaganna (minnst 13%, mest 53%), 63% um samninga BSRB félaganna 
(minnst 28%, mest 100%) og 70% um samninga BHM félaganna (minnst 
48%, mest 60%). Þátttaka í atkvæðagreiðslu um kjarasamning SNR og 
framhaldsskólakennara var 60%.

Samtök atvinnulífsins efndu til heildaratkvæðagreiðslu meðal aðildarfyrir- 
tækja um Lífskjarasamninginn í apríl 2019. Þeir voru samþykktir með yfir- 
gnæfandi meirihluta eða 98% greiddra atkvæða og var kosningaþátttaka 74%.

Almennur vinnumarkaður - tímaferill
Flestir samningar á almennum vinnumarkaði runnu út í árslok 2018 
og var Lífskjarasamningurinn undirritaður rúmum þremur mánuðum 
eftir að fyrri samningar runnu út. Samningurinn, sem gerður var á milli 
Samtaka atvinnulífsins og 30 verkalýðsfélaga innan ASÍ með 77 þúsund 
félagsmenn, var dæmigerður þríhliða samningur sem stjórnvöld komu 
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að með yfirlýsingu um ýmsa þætti sem liðkuðu fyrir samningsgerð. 
Miðað við hefðir og venjur á íslenskum vinnumarkaði mátti  ætla að 
hann yrði fordæmi fyrir aðra samningsgerð. Þann 3. maí 2019 voru 
undirritaðir samningar við 6 stéttarfélög og sambönd iðnaðarmanna 
innan ASÍ (samtals 17 samningar) og í júní voru gerðir samningar við tvö 
iðnaðarmannafélög til viðbótar. Á kjörskrá í atkvæðagreiðslum um þessa 
samninga voru tæplega 15.500 manns. Þar með höfðu allir almennir 
kjarasamningar stéttarfélaga innan SA verið undirritaðir, og giltu þeir fyrir 
um 92 þúsund starfsmenn. 

Fyrirtækjasamningar SA
Í byrjun september 2020 höfðu SA gert 56 fyrirtækjasamninga á grund- 
velli Lífskjarasamningsins. Þá var um 20 slíkum samningum ólokið. Fyrir- 
tækjasamningar hafa sérstöðu og eiga sér mismunandi rætur sem útskýrt 
er í sérstöku boxi. Þeir fyrstu voru gerðir í júní 2019, tveimur mánuðum eftir 
undirritun Lífskjarasamningsins, og flestir voru gerðir í desember 2019. Alls 
voru um 5.900 manns á kjörskrá þeirra fyrirtækjasamninga sem SA hafa 
gert. Viðræður um endurnýjun fyrirtækjasamninga aðildarfyrirtækja SA hafa 
staðið yfir í eitt og hálft ár frá gerð hinna stefnumótandi samninga og er 
enn ekki séð fyrir endann á þeim. 

 

Heimild: Kjaratölfræðinefnd

Mynd 2.13 Fyrirtækjasamningar SA
Fjöldi samninga eftir mánuðum
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SA og félög utan ASÍ
SA hafa gert 5 almenna samninga við stéttarfélög utan ASÍ (stærst eru SSF, 
STF og BÍ) og er tveimur slíkum ólokið. Tveir samninganna voru gerðir í 
maí 2019, einn í júní, einn í september og einn í mars 2020. Alls voru um 
7.700 manns á kjörskrá í þessum samningum.

Sveitarfélög og Reykjavíkurborg 
Samband sveitarfélaga gerði samninga við þrjú félög iðnaðarmanna í 
desember 2019 og í janúar 2020 var gerður samningur við 19 félög innan 
Starfsgreinasambandsins. Á kjörskrá í atkvæðagreiðslum um þessa 
samninga voru 3.700 manns. Efling stéttarfélag og SNS gerðu samninga  
11. maí 2020 og voru 1.200 manns á kjörskrá. 

Á tímabilinu mars til júní 2020 gerði Sambandið 19 samninga við félög 
innan BSRB (þar af voru sjö félög í samfloti) og voru tæplega 7.000 manns 
á kjörskrá í atkvæðagreiðslum um samningana.

Á tímabilinu maí til júlí 2020 gerði Sambandið samninga við 12 félög innan 
BHM með rúmlega 1.800 manns á kjörskrá. Í júlí 2020 gerðu Sambandið og 
Reykjavíkurborg síðan samninga við þrjú aðildarfélög KÍ þar sem um 2.800 
manns voru á kjörskrá.

Þá gerði Sambandið fimm samninga við stéttarfélög utan sambanda með 
164 á kjörskrá í atkvæðagreiðslum um samningana.

Sambandið hefur þannig gert 62 kjarasamninga í yfirstandandi samninga- 
lotu og var þremur samningum enn ólokið í byrjun september 2020.

Reykjavíkurborg gerði tvo samninga við iðnaðarmannafélög innan ASÍ í 
janúar 2020 og samning við Eflingu í mars. Alls voru 1.900 manns voru á 
kjörskrá í atkvæðagreiðslum um samningana. 

Í mars 2020 gerði Reykjavíkurborg kjarasamning við Sameyki og síðan 
við Sjúkraliðafélagið í apríl. Í þessum tveimur samningum BSRB félaga 
voru um 4.900 manns á kjörskrá. Í júní til júlí gerði Reykjavíkurborg 
samninga við tíu aðildarfélög BHM með tæplega 800 manns á kjörskrá í 
atkvæðagreiðslum um samningana. 

Á tímabilinu mars til júní 2020 gerði Reykjavíkurborg þrjá samninga við 
stéttarfélög utan heildarsamtaka. Alls voru 54 á kjörskrá í atkvæða- 
greiðslum um þessa samninga. Reykjavíkurborg átti enn ólokið samn- 
ingum við Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga í byrjun september 2020. 
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Samninganefnd ríkisins 
Samninganefnd ríkisins (SNR) gerði fjóra kjarasamninga við sambönd 
innan ASÍ í janúar og mars 2020. Samtals voru 1.600 manns á kjörskrá í 
atkvæðagreiðslum um samningana.

Í október 2019 gerði SNR fjóra samninga við aðildarfélög BHM, tvo í 
desember 2019 og tvo á tímabilinu janúar til febrúar 2020. Á kjörskrá um 
þessa átta samninga voru samtals 4.000 manns. Í mars 2020 gerði SNR 
kjarasamninga við átta aðildarfélög BSRB, tvo í apríl og einn í júní. Um 
12 samninga var að ræða og voru alls um 8.000 manns á kjörskrá vegna 
þeirra. Á tímabilinu apríl til júní lauk samningum við aðildarfélög BHM 
með gerð 12 samninga með 2.600 manns á kjörskrá.

Í apríl 2020 gerði SNR kjarasamning við tvö aðildarfélög KÍ. Á kjörskrá voru 
tæplega 1.500 manns.

Í janúar 2020 gerði SNR samning við eitt stéttarfélag utan sambanda og eitt 
í febrúar. Í apríl voru gerðir tveir samningar við félög utan sambanda og var 
annar þeirra felldur. Í maí voru gerðir fimm samningar og tveir í júní. Alls 
voru þetta því 10 samþykktir samningar og voru um 3.400 manns á kjörskrá 
í þeim. SNR á enn ólokið sex samningum við félög utan sambanda.

Opinberi vinnumarkaðurinn mun seinna á ferðinni
Samningalotan á opinbera vinnumarkaðnum hefur tekið mun lengri tíma en 
á þeim almenna. Reyndar runnu samningar margra opinberra stéttarfélaga út 
síðar en á almennum vinnumarkaði. Samningsgerð á opinberum vinnumark- 
aði tók samt mun lengri tíma í þessari lotu en á þeim almenna. Í september- 
byrjun áttu ríki og sveitarfélög enn ólokið endurnýjun 10% kjarasamninga.

Mynd 2.14 Tímaferill kjarasamninga í samningalotunni 2019-2020
Fjöldi kjarasamninga á almennum og opinberum vinnumarkaði eftir mánuðum

Heimild: Kjaratölfræðinefnd
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Fyrirtækjasamningar (kjarasamningur 
stéttarfélags við eitt fyrirtæki) sem SA gera 
eiga í aðalatriðum tvenns konar uppruna. 
Í fyrsta lagi hefur almennt verið þörf innan 
fyrirtækja fyrir vinnufyrirkomulag, einkum 
vaktavinnu, sem ekki hefur verið heimild 
fyrir í þeim kjarasamningi sem gilt hefur 
fyrir viðkomandi atvinnustarfsemi. Af þeim 
sökum hefur verið gerður kjarasamningur 
um vinnufyrirkomulagið og önnur kjara- 
mál og hafa þessir samningar oft þróast 
í þá veru að vera jafn viðamiklir og 
kjarasamningar sem gilda almennt fyrir 
þúsundir fyrirtækja. Mikill tími fer þ.a.l. 
í gerð hvers og eins. Seinni tegundin af 
fyrirtækjasamningum á rót sína að rekja 
til fyrrverandi ríkisfyrirtækja sem voru 
með kjarasamninga við félög innan BRSB 
og BHM og hafa haldið áfram á almennum 
vinnumarkaði sem opinber hlutafélög. 

Fyrirtækjasamningar sem SA hafa gert í 
yfirstandandi samningalotu fyrir hönd 
aðildarfyrirtækja sinna eru samtals 56, en 
allmörgum er enn ólokið. Um helmingur 
þessara fyrirtækja eru fyrrverandi ríkisfyrir- 
tæki sem nú eru rekin sem opinber hlutafélög. 

Flokkun eftir atvinnugreinum leiðir í ljós 
að flestir samningarnir eru milli einstakra 
stéttarfélaga og viðkomandi veitufyrirtækja, 
þ.e. Landsvirkjunar, Landsnets, OR, HS Orku, 
RARIK, Norðurorku og Orkubús Vestfjarða, 
samtals 24.  Þar á eftir koma samningar milli 
stéttarfélaga flugstéttanna og Icelandair 
og Air Iceland Connect ásamt samningum 
milli Isavia og stéttarfélaga, samtals 13. Fjar- 
skiptafyrirtækin eru með 10 kjarasamninga 
og er RÚV ohf. með flesta þeirra.

Vinnustaðasamningar (sameiginlegur 
kjarasamningur eins eða fleiri stéttarfélaga 
og eins fyrirtækis um störf á einum 
vinnustað), sem samkvæmt vinnulöggjöfinni 
eru gerðir milli fyrirtækis og samflots 
stéttarfélaga, eru aðeins fimm. Þeir eru 
eingöngu við lýði í orkufrekum iðnaði, 
þ.e. hjá ISAL, Alcoa-Fjarðaáli, Norðuráli, 
Elkem og Steinullarverksmiðjunni. Önnur 
orkufrek iðnfyrirtæki, s.s. Becromal 
og  Þörungaverksmiðjan eru með 
kjarasamninga við eitt stéttarfélag. 

Mörg stéttarfélög eru með svokallaða 
sérkjarasamninga (kjarasamningur eins 
eða fleiri stéttarfélaga við eitt eða fleiri 
fyrirtæki um tiltekin sérkjör) m.a. fyrir 
fiskimjölsverksmiðjur. Þeir geta verið hluti 
aðalkjarasamninga með sérstakri tilvísun 
til þeirra en einnig staðið sjálfstætt með 
sérstakan samningsrétt og verkfallsrétt og 
annan gildistíma en aðalkjarasamningur 
þó þeir vísi um kjör að öðru leyti til 
aðalkjarasamnings.   

Fyrirtækjasamningar SA

Flokkun fyrirtækjasamninga SA
Atvinnugrein Fjöldi
Veitur 24
Flug og flugumsjón 13
Fjarskipti 10
Orkufrekur iðnaður 10
Ferjur og bátar 6
Kaupskip 4
Leikhús 4
Fiskimjölsverksmiðjur 3
Skólar 2
Samtals 76

Box 2.1.
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