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Inngangur

Kjaratölfræðinefnd er samstarfsnefnd ríkis, sveitarfélaga og heildar- 
samtaka á vinnumarkaði um tölfræði vegna kjarasamningsgerðar. 

Nefndin hóf störf í desember 2019 og eru fulltrúar í henni frá forsætis- 
ráðuneyti, félagsmálaráðuneyti, fjármála- og efnahagsráðuneyti, 
Alþýðusambandi Íslands, Bandalagi háskólamanna, BSRB, Kennara- 
sambandi Íslands, Sambandi íslenskra sveitarfélaga, Samtökum atvinnu- 
lífsins og Hagstofu Íslands. Með nefndinni er stofnað til samstarfs heildar- 
samtaka á vinnumarkaði, ríkis og sveitarfélaga um gerð og hagnýtingu 
tölfræðigagna um laun og efnahag til undirbúnings og eftirfylgni með 
kjarasamningum. Nefndinni er ætlað að stuðla að því að aðilar samkomu- 
lagsins hafi sameiginlegan skilning á eðli, eiginleikum og þróun þeirra 
hagtalna sem mestu varða við gerð kjarasamninga.

Markmið nefndarinnar er að fyrir liggi áreiðanlegar upplýsingar og 
sameiginlegur skilningur aðila um laun og efnahag sem nýtast við 
undirbúning og eftirfylgni kjarasamninga á hverjum tíma. Ríkissátta- 
semjari hýsir nefndina og leggur til fundar- og starfsaðstöðu. Nefndin 
fjallar um þau gögn sem liggja til grundvallar kjarasamningagerð á 
hverjum tíma og eru grundvöllur fyrir launamyndun á vinnumarkaði. 
Nefndin skal stuðla að bættum skilningi á eðli, eiginleikum og þróun 
þeirra hagtalna sem mestu varða við gerð kjarasamninga en tekur engan 
beinan þátt í kjarasamningum og breytir ekki lögbundnum hlutverkum 
eða stöðu þeirra aðila sem að nefndinni standa.

Áætlað er að Kjaratölfræðinefnd gefi út tvær skýrslur á ári, að vori og 
hausti. Í skýrslunum verða settar fram upplýsingar sem nefndin er 
sammála um að gefi skýra mynd af stöðu og þróun kjara- og efna- 
hagsmála. Nefndin markar sér sjálf efnistök en í skýrslunum skal 
lýsa þróun launa, tekna og verðlags, stöðu og horfum í efnahags- 
og atvinnumálum,  samkeppnishæfni landsins og gera alþjóðlegan 
samanburð. Í fyrri skýrslu ársins skal lagt mat á stöðu og forsendur 
kjarasamninga en þeirri síðari á niðurstöður kjarasamninga þegar það  
á við eða annað efni sem tengist markmiði nefndarinnar. 
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Að þessu sinni fjallar skýrslan um stöðu efnahagsmála og áhrif 
samdráttar í efnahagslífi á vinnumarkað. Þá er lýst helsta inntaki 
kjarasamninga og launabreytingum samkvæmt mælingum Hagstofu 
Íslands í yfirstandandi samningalotu. 

Í skýrslunni er í fyrsta sinn birt kortlagning á umfangi kjarasamnings- 
gerðar hér á landi. Reynt var að afla upplýsinga um alla kjarasamninga 
sem gerðir hafa verið og á eftir að gera í þessari samningalotu, þar 
á meðal um fjölda á kjörskrám og niðurstöður atkvæðagreiðslna. 
Nefndin leggur til að ríkissáttasemjari beiti sér fyrir úrbótum á söfnun 
og úrvinnslu slíkra heildarupplýsinga. 

Kjaratölfræðinefnd hefur einnig fylgst með vinnu starfshóps fjár- 
mála- og efnahagsráðuneytisins um að koma á heildartalningu 
launaupplýsinga frá launagreiðendum. Heildartalning nái til allra 
launamanna og atvinnugreina og gefi kost á nákvæmari upplýsingum 
sem nýtist við gerð kjarasamninga og rannsókna á vinnumarkaði. 
Kjaratölfræðinefnd telur þetta starf mikilvægt og hvetur ríkisstjórnina 
til að styðja vel við verkefnið. 

Þessi fyrsta skýrsla nefndarinnar er unnin við óvenjulegar aðstæður. 
Efnahagslífið hefur orðið fyrir miklum áföllum vegna kórónukrepp- 
unnar. Fjöldi fyrirtækja hefur lokað eða dregið verulega úr starfsemi, 
atvinnuleysi hefur stóraukist og mikill efnahagssamdráttur gengur yfir í 
mörgum, en ekki öllum, atvinnugreinum. Á bak við meðaltalsbreytingar 
kjaratölfræðinnar liggja því óvenju ólíkar aðstæður fólks. Kaupmáttur 
tímakaups mælist þannig hár í sögulegu samhengi, á meðan 
kaupmáttur þeirra sem hafa misst vinnuna hefur lækkað um tugi 
prósenta. 

Kjaratölfræðinefnd hefur unnið náið með Hagstofu Íslands og embætti 
ríkissáttasemjara. Starfsfólki þeirra er þakkað samstarf við undirbúning 
skýrslunnar og ber helst að nefna Margréti Kristínu Indriðadóttur, Björn 
Rúnar Guðmundsson, Evu Þengilsdóttur, Tryggva Másson og Magnús Val 
Pálsson. Nefndin þakkar einnig Ara Skúlasyni og Katrínu Ólafsdóttur 
fyrir þeirra störf við ritun skýrslunnar.
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