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4 Launaþróun
4.1. Launavísitala Hagstofunnar
Launavísitalan byggir á söfnun launaupplýsinga frá launagreiðendum í 
landinu með fleiri en 9 starfsmenn og endurspeglar almenna launaþróun. 
Upplýsingum er safnað í öllum geirum atvinnulífsins (fyrirtækjum, stofn- 
unum, ríki og sveitarfélögum) svo heildarmynd fáist af launaþróun. Launa- 
vísitalan er verðvísitala sem mælir breytingar á reglulegu tímakaupi, sem 
er regluleg laun á greidda stund. Hagstofan birtir einnig mánaðarlega 
sundurliðun vísitölunnar eftir vinnumörkuðum (almenni/opinberi/ríki 
og sveitarfélög) og eftir starfsstéttum og atvinnugreinum á almennum 
vinnumarkaði. 

Í þessari skýrslu er fjallað um kjarasamninga og beinist kastljósið að 
þeim samtökum sem gegna þar meginhlutverki. Sé litið á samsetningu í 
gagnasafni launavísitölu fyrir árið 2019 sést að félagsmenn aðildarfélaga 
Alþýðusambands Íslands (ASÍ) leika langstærsta hlutverkið og vega um 
helming í vísitölunni, félagsmenn aðildarfélaga BSRB, Bandalags háskóla- 
manna (BHM) og Kennarasambands Íslands (KÍ) samtals um fjórðung, 
félagsmenn stéttarfélaga utan heildarsamtaka 21% og félagsmenn utan 
stéttarfélaga 8%. Sé eingöngu litið til almenna vinnumarkaðarins er vægi 
félagsmanna aðildarfélaga ASÍ yfir 60% og vægi félagsmanna stéttarfélaga 
utan heildarsamtaka 23%.

Mynd 4.1 Alls
Vægi heildarsamtaka

Mynd 4.2 Almenni
Vægi heildarsamtaka

Heimild: Hagstofa Íslands
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Myndin breytist mikið þegar litið er á opinbera vinnumarkaðinn, þ.e. 
félagsmenn stéttarfélaga sem starfa hjá ríki og sveitarfélögum. Þar er 
vægi BHM, BSRB og KÍ mun meira. Félagsmenn aðildarfélaga BHM hafa 
um þriðjungs vægi í launavísitölu ríkisstarfsmanna og félagsmenn 
aðildarfélaga KÍ rúmlega 40% vægi í launavísitölu sveitarfélaga. 
Mismunandi gildistaka launahækkana, mismiklar hlutfallslegar hækkanir 
launa í kjarasamningum og mismiklar hækkanir umfram kjarasamninga 
á þessum þremur mörkuðum (almenni, ríki og sveitarfélög) geta leitt til 
ólíkrar þróunar launavísitalna milli markaða. 

Sú var til dæmis raunin í þeirri samningalotu sem enn stendur yfir. 
Kjarasamningar fjölmennu hópanna á opinbera vinnumarkaðnum voru 
gerðir mun síðar en á þeim almenna. Þannig hækkaði launavísitala 
á almennum vinnumarkaði um 6% frá upphafi ársins 2019 til mars 
2020 en um 3,7% á þeim opinbera. Vegna áfangahækkunar á almenna 
vinnumarkaðnum og gildistöku kjarasamninga á þeim opinbera tóku 
báðar launavísitölur stökk í apríl 2020 og mun meira á þeim opinbera 
þannig að verulega dró úr mun launaþróunar milli þessara vinnumarkaða.  

Algengt er að verði mikil töf á endurnýjun kjarasamninga fylgi uppbætur 
vegna biðtíma. Sú var raunin í þessari samningalotu og var ýmist samið 
um afturvirkar hækkanir eða eingreiðslur. Aukagreiðslur af þessu tagi hafa 
þó ekki áhrif á launavísitölu heldur mælir hún einungis launahækkanir í 
þeim mánuði sem þær koma til framkvæmda hjá launagreiðendum.

Á undangengnu samningstímabili hækkaði launavísitala Hagstofunnar um 
34% frá 1. ársfjórðungi 2015 til 4. ársfjórðungs 2018 og kaupmáttur launa 
jókst því um tæp 23%. Tímabil kaupmáttaraukningar hefur verið óvenju 
langt hér á landi og hafa laun tvöfaldast frá upphafi ársins 2010 fram á 
mitt ár 2020 og kaupmáttur aukist um tæp 50%.

Mynd 4.3 Ríki
Vægi heildarsamtaka

Mynd 4.4 Sveitarfélög
Vægi heildarsamtaka

Heimild: Hagstofa Íslands
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4.2 Grunnlaunaþróun í samningalotunni  
fyrir tímabilið mars 2019 til maí 2020

Kjaratölfræðinefnd fékk sérvinnslur frá Hagstofu Íslands sem byggja á 
gögnum og aðferðum launavísitölu til þess að geta greint launaþróun 
eftir vinnumörkuðum og heildarsamtökum stéttarfélaga. Í sérvinnslunum 
er vinnumarkaðnum skipt í fjóra hluta: Almenni markaðurinn, ríki, 
Reykjavíkurborg og önnur sveitarfélög. Heildarsamtökin eru ASÍ, BHM, 
BSRB og KÍ. Upplýsingar fengust einnig um félagsmenn stéttarfélaga 
utan heildarsamtaka og um launafólk sem stendur utan stéttarfélaga í 
launagögnum Hagstofunnar. Meginviðsemjendur stéttarfélaganna eru 
Samtök atvinnulífsins, Samband íslenskra sveitarfélaga, Reykjavíkurborg 
og fjármála- og efnahagsráðherra fyrir hönd ríkisins. Hér er gerður 
samanburður á þróun grunnlauna á grundvelli gagna og aðferða 
launavísitölunnar fyrir tímabilið frá mars 2019, í aðdraganda fyrstu 
kjarasamninga í lotunni, til maí 2020 sem eru nýjustu fyrirliggjandi gögn 
Hagstofunnar en á þessu tímabili var lotunni að mestu lokið. Gögnin eru 
flokkuð eftir heildarsamtökum og vinnumörkuðum þar sem aðildarfélög 
þeirra hafa gert kjarasamninga. Þannig gera aðildarfélög ASÍ, BSRB og 
BHM kjarasamninga á öllum vinnumörkuðunum, en vægi þeirra er mjög 
mismunandi á hverjum þeirra. 

Ekki eru birtar upplýsingar um félagsmenn aðildarfélaga KÍ á almennum 
vinnumarkaði þar sem upplýsingar vantar um þann hóp í launagögnum 
Hagstofu. Niðurstöður launagreininga fyrir félagsmenn stéttarfélaga utan 

Mynd 4.5 Launavísitala á almennum og opinberum vinnumarkaði
Vísitala, janúar 2019=100
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heildarsamtaka og starfsfólk utan stéttarfélaga eru einungis birtar fyrir 
almennan og opinberan vinnumarkað þar sem samsetning og fjöldi leyfa 
ekki frekara niðurbrot fyrir þá hópa.

Umfjöllun um launaþróun í samningalotunni er byggð á breytingu 
grunntímakaups, sem er grunnlaun á greidda stund, en það launahugtak 
endurspeglar best breytingar á launalið kjarasamninga. Ennfremur er 
fjallað um dreifingar grunnlaunahækkana horft til samningslotunnar. Þá 
er stutt umfjöllun um regluleg laun í maí 2020 og dreifingu þeirra auk 
þess sem fjallað er um samsetningu reglulegra heildarlauna. Loks er 
fjallað um kaupmáttarþróun. Skilgreiningar launahugtaka eru í sérstöku 
boxi. Tímaraðir með breytingum á grunntímakaupi og reglulegu tímakaupi 
fyrir tímabilið 2006 til 2020 er að finna í viðauka.

Þróun grunnlauna félagsmanna aðildarfélaga ASÍ

Á tímabilinu frá mars 2019 til maí 2020 urðu tvær launabreytingar 
samkvæmt Lífskjarasamningnum. Þann 1. apríl 2019 hækkuðu bæði 
launataxtar og almenn laun um 17.000 krónur á mánuði og 1. apríl 2020 
hækkuðu launataxtar um 24.000 krónur og almenn laun um 18.000 krónur. 

Samkvæmt greiningum Hagstofunnar hækkuðu grunnlaun félagsmanna 
aðildarfélaga ASÍ á bilinu 10,5-18% á tímabilinu mars 2019 til maí 2020, 
mest hjá Reykjavíkurborg og minnst á almennum vinnumarkaði.

Mynd 4.6
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Hækkunin var áberandi mest hjá Reykjavíkurborg og kom nær öll í 
einu stökki í apríl 2020 þegar grunnlaun hækkuðu um 14,8%. Hækkun 
grunnlauna á almennum vinnumarkaði var minni en á þeim opinbera, en 
jafnari yfir tímann, en á þeim síðarnefnda hækkuðu grunnlaun um 3,7% í 
apríl 2020. Samsetning félagsmanna í aðildarfélögum ASÍ er mismunandi 
á almenna og opinbera markaðnum og launastigið lægra á þeim opinbera. 
Þar sem Lífskjarasamningurinn er krónutölusamningur er hækkun 
hjá félagsmönnum aðildarfélaga ASÍ á opinberum markaði að jafnaði 
hlutfallslega meiri en á þeim almenna.

Þróun grunnlauna félagsmanna aðildarfélaga BSRB

Aðildarfélög BSRB gerðu flest kjarasamninga í mars árið 2020 og hækkuðu 
grunnlaun hjá Reykjavíkurborg um 11% og hjá ríkinu um 7% í apríl það ár. 
Á tímabilinu frá mars 2019 til maí 2020 hækkuðu grunnlaun félagsmanna 
aðildarfélaga BSRB mest hjá Reykjavíkurborg, um 15,3%, og minnst hjá 
ríkinu, 9,4%. 

Mynd 4.7
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Þróun grunnlauna félagsmanna aðildarfélaga BHM

Aðildarfélög BHM og Reykjavíkurborg höfðu ekki lokið samningum í 
maí 2020. Samkvæmt greiningum Hagstofunnar hækkuðu grunnlaun 
félagsmanna aðildarfélaga BHM hjá Reykjavíkurborg því aðeins um 1,5% 
á tímabilinu. Grunnlaun hjá öðrum sveitarfélögum hækkuðu um 8,3% 
á tímabilinu í nokkuð jafnri þróun frá haustinu 2019. Launabreytingar 
félagsmanna aðildarfélaga BHM á almennum vinnumarkaði hafa verið 
heldur meiri í nokkuð jafnri stígandi.

Mynd 4.8 
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Þróun grunnlauna félagsmanna aðildarfélaga KÍ

Aðildarfélög KÍ áttu enn ósamið við sveitarfélögin og Reykjavíkurborg í 
maí 2020 vegna kennara og stjórnenda í grunn-, leik- og tónlistarskólum 
og mældist því lítil grunnlaunahækkun hjá þeim á tímabilinu. Grunnlaun 
félagsmanna KÍ í framhaldsskólum hækkuðu um 8,3% á tímabilinu og kom 
mesta hækkunin í apríl 2020, eða 5,9%.

Mynd 4.9
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Þróun grunnlauna félagsmanna í stéttarfélögum utan heildarsamtaka

Á almennum vinnumarkaði vega Samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja, 
Stéttarfélag verkfræðinga, Félag íslenskra atvinnuflugmanna og 
Flugvirkjafélag Íslands mest í launagögnum Hagstofunnar um 80%.
Fjölmenn stéttarfélög hjá hinu opinbera sem standa utan heildarsamtaka 
og vega þungt í launagögnum Hagstofunnar, s.s. Félag íslenskra 
hjúkrunarfræðinga og Læknafélag Íslands, höfðu ekki endurnýjað 
kjarasamninga í maí 2020. Á almennum vinnumarkaði vega Samtök 
starfsmanna fjármálafyrirtækja, Stéttarfélag verkfræðinga, Félag íslenskra 
atvinnuflugmanna og Flugvirkjafélag Íslands mest í launagögnum 
Hagstofunnar um 80%.   

Samkvæmt greiningum Hagstofunnar hækkuðu grunnlaun félagsmanna 
í stéttarfélögum utan heildarsamtaka á opinberum vinnumarkaði (ríki og 
sveitarfélög talin saman) um 1,7% frá mars 2019 til maí 2020. Á almennum 
vinnumarkaði hækkaði hópurinn um 6,8%. 

Mynd 4.10
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Þróun grunnlauna hjá launafólki utan stéttarfélaga

Grunnlaun starfsfólks sem stendur utan stéttarfélaga hækkuðu um 7,2% á 
opinbera vinnumarkaðnum og um 5,7% á þeim almenna.

Meðal hópa opinberra starfsmanna sem standa utan stéttarfélaga má nefna 
stundakennara í háskólum og embættismenn sem ekki hafa samningsrétt, svo 
sem dómara, presta, ráðherra og yfirstjórn Reykjavíkurborgar. Á almennum 
vinnumarkaði eru það helst stjórnendur sem standa utan stéttarfélaga.

Þróun grunnlauna – heildarmyndin

Eitt meginmarkmið Lífskjarasamningsins er að stuðla að hlutfallslega 
meiri hækkun lægri launa með krónutölusamningum. Samkvæmt 
greiningum Hagstofunnar hafa grunnlaun félagsmanna aðildarfélaga 
ASÍ og BSRB hækkað hlutfallslega meira en annarra hópa á tímabilinu 
mars 2019 til maí 2020 sem bendir til þess að þetta markmið hafi gengið 
eftir.  Á myndinni að neðan eru einungis sýndir hópar sem höfðu gert 
kjarasamninga í maí 2020.

Mynd 4.11 
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4.3 Dreifing grunnlaunahækkana milli mars 2019 og maí 2020
Hækkanir grunnlauna dreifðust með mismunandi hætti innan heildarsam- 
taka þegar horft er til hækkana milli mars 2019 og maí 2020. Í fyrsta lagi 
vegna þess að sum aðildarfélög samtakanna, sérstaklega innan KÍ og BHM, 
höfðu ekki gert kjarasamninga á öllum mörkuðum í maí 2020. Í öðru lagi var 
um krónutöluhækkanir að ræða í öllum samningum þannig að eðli málsins 
samkvæmt ættu lægri laun að hækka hlutfallslega meira en þau hærri. Með 
því að horfa til launafólks sem var í gagnasafni Hagstofunnar bæði í mars 
2019 og maí 2020 var hægt að meta dreifingu launahækkana fyrir þá hópa 
sem skýrslan nær til.

Myndir 4.13-16 sýna dreifingar grunnlaunahækkana innan heildarsamtaka. 
Á lóðrétta ásnum sést hlutfall félagsmanna sem fékk þá prósentuhækkun 
sem fram kemur á lárétta ásnum.

Mynd 4.13 Dreifing launahækkana innan 
aðildarfélaga ASÍ
Milli mars 2019 og maí 2020

Mynd 4.14 Dreifing launahækkana innan 
aðildarfélaga BSRB
Milli mars 2019 og maí 2020

Mynd 4.12 Breyting grunnlauna hjá þeim hópum sem sömdu  
á tímabilinu mars 2019 til maí 2020
Hlutfall breytinga frá mars 2019
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Hvað bæði ASÍ og BSRB varðar höfðu aðildarfélög þeirra lokið kjara- 
samningum fyrir meginþorra félagsmanna í maí 2020. Grunnlaun rúmlega 
70% félagsmanna aðildarfélaga ASÍ á opinberum vinnumarkaði hækkuðu 
á bilinu 13-19% á tímabilinu. Hækkanirnar voru mestar hjá Reykjavíkurborg 
og minnstar á almennum vinnumarkaði. Meðal félagsmanna aðildarfélaga 
BSRB voru hækkanir nokkuð dreifðari og hækkuðu grunnlaun rúmlega 
helmings félagsmanna á bilinu 14-15%. 

Myndin fyrir félagsmenn BHM og KÍ er önnur. Í fyrsta lagi fékk mikill 
meirihluti félagsmanna aðildarfélaganna sem störfuðu hjá Reykjavíkur- 
borg ekki neinar launahækkanir þar sem kjarasamningum var ólokið í maí. 
Þá höfðu aðildarfélög KÍ ekki heldur gert kjarasamninga við sveitarfélögin 
í maí. Það er þó greinilegt að hækkanir grunnlauna samkvæmt kjarasam- 
ningum sem BHM og KÍ höfðu gert í maí skiluðu almennt hlutfallslega minni 
hækkun en reyndin var meðal félagsmanna aðildarfélaga ASÍ og BSRB, 
enda launastig hærra og dreifing þess öðruvísi en meðal félagsmanna 
aðildarfélaga ASÍ og BSRB.

Mynd 4.15 Dreifing launahækkana innan 
aðildarfélaga BHM
Milli mars 2019 og maí 2020

Mynd 4.16 Dreifing launahækkana innan 
aðildarfélaga KÍ
Milli mars 2019 og maí 2020
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4.4 Regluleg laun í maí 2020
Regluleg laun eru greidd laun fyrir umsaminn vinnutíma, hvort sem um er 
að ræða dagvinnu eða vaktavinnu. Í reglulegum launum eru meðtaldar hvers 
konar álags- og bónusgreiðslur, án tilfallandi yfirvinnu, sem gerðar eru upp 
á hverju útborgunartímabili. Hér byggja regluleg laun á launum launafólks 
í fullu starfi. Samkvæmt greiningum Hagstofunnar voru regluleg laun í 
maí 2020 að meðaltali hæst hjá starfsfólki sem stendur utan stéttarfélaga, 
um 1.290 þúsund krónur á mánuði á opinbera vinnumarkaðnum og um 
1.170 þúsund krónur hjá sama hópi á almennum vinnumarkaði. Þar á eftir 
komu félagsmenn BHM og félagsmenn stéttarfélaga utan heildarsamtaka á 
almennum vinnumarkaði.

Regluleg laun eru yfirleitt hæst á almennum vinnumarkaði, næsthæst 
hjá ríki og lægst hjá sveitarfélögum og Reykjavíkurborg. Regluleg laun 
eru mun jafnari á milli vinnumarkaða hjá félagsmönnum aðildarfélaga 
BSRB og KÍ en hjá félagsmönnum aðildarfélaga ASÍ og BHM. Hér skiptir 
samsetning hópa máli sem getur verið mismunandi milli vinnumarkaða. 
Innan stéttarfélaga ASÍ á almennum vinnumarkaði eru t.d. sérfræðingar og 
millistjórnendur en sambærilegir hópar eru ekki í stéttarfélögum innan ASÍ 
hjá ríkinu eða sveitarfélögum. Að sama skapi er samsetning félagsmanna 
BHM á opinberum vinnumarkaði ólík þeim almenna en félagsmenn aðildar- 

Mynd 4.17 Regluleg mánaðarlaun
Maí 2020



66

La
un

aþ
ró

un

Kjaratölfræðinefnd, september 2020

félaga BHM á opinberum vinnumarkaði er fjölbreyttur hópur sérfræðinga 
auk millistjórnenda. Þessi ólíka samsetning skýrir mismunandi mynstur. 
Hjá félagsmönnum stéttarfélaga utan heildarsamtaka og starfsfólki sem 
stendur utan stéttarfélaga er ekki greint á milli ríkis og sveitarfélaga þar 
sem samsetning og fjöldi leyfir ekki sundurliðaða birtingu.

Regluleg laun eru þrefalt hærri hjá hæst launaða hópnum en þeim 
lægsta. Meðal félagsmanna aðildarfélaga ASÍ eru regluleg laun á 
almennum vinnumarkaði 40% hærri en félagsmanna þeirra sem starfa 
hjá Reykjavíkurborg. Meðal félagsmanna aðildarfélaga BHM eru laun á 
almennum vinnumarkaði um 50% hærri en félagsmanna þeirra sem starfa 
hjá Reykjavíkurborg, en þess ber að geta að kjarasamningar aðildarfélaga 
BHM og Reykjavíkurborgar höfðu ekki verið endurnýjaðir í maí 2020.

4.5 Dreifing reglulegra launa í maí 2020
Hér verður fjallað um dreifingu reglulegra launa innan einstakra hópa í 
maí 2020. Hafa ber í huga að umræddur mánuður kann að vera sérstakur 
hjá sumum hópum auk þess sem sumum kjarasamningum var ólokið 
í maí 2020. Myndir 4.19-21 sýna hlutföll launamanna sem hafa laun á 
ákveðnu launabili. Rétt er að benda á að kvarðar í myndum geta verið 
mismunandi. 

Mynd 4.18
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Tæplega 80% félagsmanna aðildarfélaga ASÍ sem starfa hjá sveitarfélögum 
og Reykjavíkurborg mælast með regluleg laun á bilinu 350-400 þúsund 
krónur á mánuði. Myndin er töluvert önnur á almennum vinnumarkaði 
og hjá ríkinu þar sem dreifingin er mun meiri. Þó er um helmingur 
félagsmanna aðildarfélaga ASÍ sem starfa hjá ríkinu með regluleg laun á 
bilinu 400-500 þúsund krónur.

Dreifingin er öllu meiri meðal félagsmanna aðildarfélaga BSRB. Þar eru 
þó tæplega tveir þriðju starfsmanna sveitarfélaga utan Reykjavíkur með 
regluleg laun á bilinu 350-500 þúsund krónur.

Launadreifing meðal félagsmanna aðildarfélaga BHM er nokkuð óregluleg. 
Mest samþjöppun launa er hjá starfsmönnum Reykjavíkurborgar, en þar 
hafa um þrír fjórðu hlutar félagsmanna aðildarfélaga BHM regluleg laun á 
bilinu 500-650 þúsund krónur. 

Meðal félagsmanna aðildarfélaga KÍ er launadreifing tiltölulega sam- 
þjöppuð. Það markar myndina að aðildarfélög KÍ áttu enn ósamið við 
Reykjavíkurborg og sveitarfélögin í maí 2020 sem tölurnar miðast við.  
Um þrír fjórðu félagsmanna hjá ríkinu eru með regluleg laun á bilinu 550-
700 þúsund krónur. Hjá sveitarfélögum og Reykjavíkurborg eru u.þ.b. tveir 
þriðju félagsmanna KÍ með regluleg laun á bilinu 500-650 þúsund krónur.

Mynd 4.19
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Dreifing launa félagsmanna stéttarfélaga utan heildarsamtaka og hjá 
starfsfólki sem stendur utan stéttarfélaga er með allt öðrum hætti en 
annarra, enda hóparnir misleitir. Helmingur félagsmanna stéttarfélaga 
utan heildarsamtaka á almennum vinnumarkaði er með regluleg laun 
á bilinu 550-950 þúsund krónur og rúmlega 35% yfir eina milljón króna. 
Dreifingin er sambærileg á opinberum vinnumarkaði þar sem rúmur 
helmingur er með regluleg laun á bilinu 550-950 þúsund krónur og um 
39% með yfir eina milljón króna.

Mynd 4.21

Mynd 4.20
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Launadreifing er mjög flöt hjá starfsfólki sem stendur utan stéttarfélaga 
upp mest allan launastigann. Á opinberum vinnumarkaði eru yfir 80% 
starfsfólks með meira en eina milljón krónur í regluleg laun og yfir 60% 
með meira en 1,2 milljónir króna en það launafólk á opinberum vinnu- 
markaði sem stendur utan stéttarfélaga í launagögnum Hagstofunnar eru 
embættismenn sem ekki hafa samningsrétt, svo sem dómarar, prestar, 
ráðherrar og yfirstjórn Reykjavíkurborgar auk stundakennara í háskólum.  
Á almennum vinnumarkaði er tæplega helmingur með meira en eina 
milljón króna í regluleg laun og rúmlega þriðjungur með meira en 1,2 
milljónir króna. 

4.6 Samsetning reglulegra heildarlauna
Samsetning reglulegra heildarlauna er mismunandi eftir hópum og 
vinnumörkuðum. Hér verður skoðuð samsetning reglulegra heildarlauna í 
maí 2020 en þau eru skilgreind sem regluleg laun að viðbættum greiðslum 
fyrir yfirvinnu. Regluleg laun eru samsett úr grunnlaunum að viðbættu 
vaktaálagi, bónus- og álagsgreiðslum. 

Samanburður milli hópa í einum mánuði gefur ekki endilega rétta mynd. 
Maímánuður getur til dæmis verið álagsmánuður hjá sumum hópum en 
ekki öðrum sem getur haft áhrif á yfirvinnugreiðslur. Vegna áhrifa Covid-19 
faraldursins á vinnumarkað má jafnframt ætla að maímánuður 2020 hafi 
verið óvenjulegur. Í skýrslu nefndarinnar vorið 2021 verður hægt að skoða 
allt árið 2020 sem gefur betri mynd en einn mánuður.

Mynd 4.22
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Regluleg heildarlaun meðal félagsmanna aðildarfélaga ASÍ eru að jafnaði 
hæst á almennum vinnumarkaði og lægst hjá öðrum sveitarfélögum en 
Reykjavíkurborg. Hjá félagsmönnum í aðildarfélögum ASÍ eru reglulegar 
greiðslur til viðbótar grunnlaunum hæstar á almennum vinnumarkaði, um 
8% af reglulegum heildarlaunum en yfirvinnugreiðslur eru hlutfallslega 
hæstar hjá ríki og Reykjavíkurborg, um 13% reglulegra heildarlauna.

Meðal félagsmanna aðildarfélaga BSRB eru regluleg heildarlaun hæst á 
almennum vinnumarkaði og þar er hlutur reglulegra greiðslna til viðbótar 
grunnlaunum mikill, eða 21% reglulegra heildarlauna. Yfirvinnugreiðslur eru 
hlutfallslega mestar hjá ríki og Reykjavíkurborg, eða um 16% reglu- 
legra heildarlauna.

Meðal félagsmanna aðildarfélaga BHM eru regluleg heildarlaun hæst á 
almennum vinnumarkaði og samanstanda nær einungis af grunnlaunum, 
sem gefur til kynna að fastlaunasamningar séu algengir. Þá eru öll greidd 
laun færð sem grunnlaun í launakerfi sem hefur í för með sér að ekki er 
hægt að sundurliða regluleg heildarlaun í launagögnum Hagstofunnar. 
Reglulegar greiðslur til viðbótar grunnlaunum (líklega einkum vaktaálög) 
eru hlutfallslega hæstar hjá sveitarfélögum utan Reykjavíkur en 
yfirvinnugreiðslur eru að jafnaði hæstar hjá Reykjavíkurborg, tæp 17% 
heildarlauna.

Mynd 4.23
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Meðal félagsmanna aðildarfélaga KÍ eru laun hæst hjá ríkinu og er nær 
enginn munur á grunnlaunum og reglulegum launum. Yfirvinnugreiðslur 
eru að jafnaði hæstar hjá ríkinu og eru um 22% reglulegra heildarlauna. 
Erfitt er að draga miklar ályktanir um samsetningu launa og launastigi 
kennara út frá einum mánuði þar sem greiðslur geta verið óreglulegar, 
t.a.m. eru nánast engar yfirvinnugreiðslur yfir sumarmánuðina.

Hjá félagsmönnum stéttarfélaga sem standa utan heildarsamtaka eru 
regluleg heildarlaun álíka há á almennum og opinberum vinnumarkaði. 

Mynd 4.25 Breyting reglulegra launa
Hlutfallsleg breyting frá mars 2019 til maí 2020

Mynd 4.24 Samsetning reglulegra heildarlauna
Maí 2020, þúsundir króna á mánuði
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Grunnlaun eru mun hærra hlutfall reglulegra heildarlauna á almennum 
vinnumarkaði en á opinberum vinnumarkaði þar sem yfirvinnugreiðslur 
eru um fimmtungur reglulegra heildarlauna á opinberum vinnumarkaði.

Hjá starfsfólki sem stendur utan stéttarfélaga eru regluleg heildarlaun 
hærri á opinberum vinnumarkaði og þar eru greiðslur til viðbótar 
grunnlaunum um 17% reglulegra heildarlauna. Nær enginn munur er á 
grunnlaunum og reglulegum heildarlaunum á almennum vinnumarkaði 
sem gefur til kynna að fastlaunasamningar séu algengir. 

Á heildina litið benda launagreiningar Hagstofunnar til þess að mismunur 
grunnlauna og reglulegra launa sé hlutfallslega mestur hjá félagsmönnum 
aðildarfélaga BSRB á almennum vinnumarkaði og hjá starfsmönnum sem 
standa utan stéttarfélaga á opinberum vinnumarkaði. Hlutur yfirvinnu í 
reglulegum heildarlaunum er mestur hjá félagsmönnum aðildarfélaga KÍ 
hjá ríki og hjá félagsmönnum stéttarfélaga utan heildarsamtaka á opin- 
berum vinnumarkaði. Ítrekað er að varasamt getur verið að gera 
samanburð á reglulegum heildarlaunum í einum mánuði þar sem 
vinnutími einstakra hópa getur verið lengri í þeim mánuði en öðrum.

Mynd 4.26 
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4.7 Breyting kaupmáttar frá mars 2019 til maí 2020
Vísitala neysluverðs hækkaði um 3,2% frá mars 2019 til maí 
2020. Breytingar reglulegra launa umfram þá tölu fela í sér 
kaupmáttaraukningu. Af þeim 19 hópum sem hér er fjallað um 
fengu 16 kaupmáttaraukningu. Mest kaupmáttaraukning nam 
16% og sú næstmesta 12%. Á súluritinu sést breyting reglulegra 
launa frá mars 2019 til maí 2020 fyrir þá hópa sem gert höfðu 
kjarasamninga á þeim tíma og nutu þeir allir kaupmáttaraukningar 
á tímabilinu. 

Þar sem Covid-19 faraldurinn hafði mikil áhrif á vinnumarkaðinn 
undir lok tímabilsins segir kaupmáttaraukning reglulegra launa 
ekki alla söguna. Til að mynda liggur fyrir að heildarvinnustundum 
fækkaði um 7,2% milli ára á öðrum fjórðungi ársins samkvæmt 
vinnumarkaðskönnun Hagstofunnar. Það felur í sér að kaupmáttur 
heildarlauna hækkaði væntanlega minna en kaupmáttur tímakaups 
á þessum tíma. Verulega dró úr atvinnuþátttöku og atvinnuleysi 
jókst mikið þannig að starfandi fólki fækkaði. Atvinnuþátttaka 
minnkaði um 3,3 prósentustig frá 2. ársfjórðungi 2019 til sama 
tíma 2020 (úr 82,9% í 79,6%) og starfandi fólki fækkaði um 5,1 
prósentustig (úr 79,2% í 74,1%). Ein afleiðing þessarar þróunar er t.d. 
að heildarlaunagreiðslur í landinu drógust saman um u.þ.b. 5% frá 
2. ársfjórðungi 2019 til sama tíma 2020, sem sýnir að minna var til 
skiptanna fyrir alla. Ráðstöfunartekjur heimila hafa þannig þróast 
með öðrum hætti en reglulegt tímakaup. Ef vinnutími styttist og færri 
eru í starfi fækkar unnum stundum og afraksturinn sem því nemur. 
Þannig fækkaði heildarfjölda vinnustunda á íslenskum vinnumarkaði 
um tæplega 10% milli 2. ársfjórðungs 2019 og 2020.
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Fullvinnandi er sá sem fær greid laun 
fyrir vinnustundir (þ.e. fyrir dagvinnu 
og vaktavinnu) sem eru a.m.k. 90% 
af mánaðarlegri dagvinnuskyldu. 
Einstaklingur sem ekki nær 90% 
lágmarkinu telst vera í hlutastarfi. 
Dagvinnuskylda getur verið mismunandi 
eftir kjarasamningum.   

Grunnlaun eru greidd dagvinnulaun 
fyrir umsaminn vinnutíma án bónusa og 
álaga. Grunntímakaup eru dagvinnulaun á 
hverja greidda stund, án bónusa og álaga.  

Í þeim tilfellum sem launafólk er með 
fastlaunasamninga eru öll greidd laun 
færð sem grunnlaun í launakerfi þar sem 
í slíkum samningum er ekki haldið utan um 
yfirvinnugreiðslur eða aðrar launagreiðslur 
sérstaklega. Fastlaunasamningar 
finnast í öllum starfsstéttum en 
eru algengastir hjá stjórnendum og 
sérfræðingum. 

Regluleg laun eru greidd laun fyrir 
umsaminn vinnutíma, hvort sem um er 
að ræða dagvinnu eða vaktavinnu. Þau 
eru umreiknuð í fullt starf ef greiddar 
stundir í dagvinnu eða vaktavinnu eru 
lægri en dagvinnuskylda. Meðtaldar í 
þessum launum eru hvers konar álags- og 
bónusgreiðslur án tilfallandi yfirvinnu sem 
gerðar eru upp á hverju útborgunartímabili. 

Við útreikninga er ekki tekið tillit til 
uppmælinga, ákvæðisgreiðslna, hlunninda, 
akstursgreiðslna né annarra óreglulegra 
greiðslna. Reglulegt tímakaup eru 
regluleg laun (hvort sem er dagvinna eða 
vaktavinna) á hverja greidda stund.  

Við samanburð á reglulegum launum milli 
hópa er gott að hafa í huga að í þeim 
störfum þar sem fastlaunasamningar 
eru algengir eða föst yfirvinna, þá er ekki 
sérstaklega haldið utan um yfirvinnu- 
greiðslur í launakerfi og eru þær greiðslur 
því hluti af reglulegum launum. 

Regluleg heildarlaun eru regluleg laun 
að viðbættum tilfallandi yfirvinnulaunum. 
Ekki er tekið tillit til uppgjörs vegna 
uppmælinga, ákvæðisgreiðslna, hlunninda, 
akstursgreiðslna eða annarra óreglulegra 
greiðslna. 

Ráðstöfunartekjur heimilanna er 
þjóðhagstærð sem verður til við gerð 
þjóðhagsreikninga og þjóðhagsspár. 
Þær eru skilgreindar sem samtala 
launatekna, eignatekna, tilfærslutekna 
(bætur), reiknaðs rekstrarafgangs 
vegna eigin eignarhalds (þar með talið 
íbúðarhúsnæðis), en að frádregnum eigna- 
og tilfærsluútgjöldum.

Skilgreining helstu launa- og tekjuhugtaka
Box 4.1
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Helsti grunnur opinberrar launatöl- 
fræði er launarannsókn Hagstofunnar 
en jafnframt er stuðst við upplýsingar 
um staðgreiðsluskyld laun. Launarann- 
sóknin er úrtaksrannsókn sem býr 
yfir hefðbundnum takmörkunum 
úrtaksrannsókna auk þess að ná 
einungis til launagreiðenda sem hafa 
10 eða fleiri starfsmenn. Rannsóknin 
nær til 85% atvinnugreina en unnið er 
að því að auka þekjuna. Launagögnin 
eru ítarleg og nákvæm, fyrst og fremst 
vegna árangursríks samstarfs milli 
launagreiðenda og Hagstofunnar 
sem miðar að samræmdu verklagi við 
flokkun og skilgreiningu launagagna. 
Skortur á fullri þekju launaupplýsinga 
hefur ítrekað verið skilgreindur 
sem takmarkandi þáttur opinberrar 
launatölfræði og heildarsöfnun 
launagagna verið tilgreind sem lausn 
þar á. 

Ein af tillögum nefndar um 
umbætur á úrvinnslu og nýtingu 
launatölfræðiupplýsinga, sem skilaði 
skýrslu í janúar 2019, var að koma 
á heildarsöfnun launaupplýsinga 
frá launagreiðendum. Á fundum 
stjórnvalda og aðila vinnumarkaðarins 
í aðdraganda kjarasamninga 2019 var 
ákveðið að stofna starfshóp innan 
fjármála- og efnahagsráðuneytisins 
til að skoða kosti þess að taka upp 
heildarsöfnun launaupplýsinga 

frá öllum launagreiðendum að 
norskri fyrirmynd. Verkefnið fól í 
sér skilgreiningu á nauðsynlegum 
gögnum og þróun tæknilausna til að 
hægt verði að safna gögnunum með 
sjálfvirkum hætti og mögulega leggja 
til lagabreytingu eða aðra hvata fyrir 
launagreiðendur til að veita umbeðnar 
upplýsingar. Starfshópurinn hefur 
kynnt hugmyndir sínar fyrir aðilum 
vinnumarkaðarins og öðrum haghöfum 
við góðar undirtektir. Til að slík 
söfnun launaupplýsinga sé raunhæfur 
möguleiki er það mat starfshópsins 
að skoða þurfi tæknilega hlið 
verkefnisins, tengingar á milli haghafa 
og að tryggja öryggi upplýsinga. 
Þótt meginmarkmiðið sé að ná 
heildaryfirsýn yfir laun og launaþróun í 
landinu telur starfshópurinn að þessu 
verði ekki náð nema að lögð verði 
áhersla á tæknihlið verkefnisins. Því 
ber, að mati starfshópsins, að líta á 
verkefnið sem umbætur í tæknimálum 
frekar en að horfa einungis á þarfir 
launatölfræðinnar.  

Markmið verkefnisins er að koma 
á fót miðlunarkerfi fyrir greiðslu 
launa og launatengdra gjalda ásamt 
skilagreinum um launaupplýsingar. 
Verulegt hagræði felst í því að gera 
launagreiðendum kleift að ganga frá 
greiðslum og upplýsingagjöf miðlægt 
á einum stað fremur en að skila til 

Fyrirhugaðar umbætur á öflun  
launaupplýsinga með heildartalningu

Box 4.2
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nokkurra aðila, eins og nú er gert, 
og á það sérstaklega við um smærri 
fyrirtæki. Hagræðið sem fælist í 
þessari straumlínulögun á skilum á 
launagreiðslum og -upplýsingum yrði 
hvatning fyrir launagreiðendur til 
að skila inn ítarlegum skilagreinum 
um launaupplýsingar og þar með 
styrkja möguleika á heildarsöfnun 
launaupplýsinga. 

Að koma á fót miðlunarkerfi fyrir 
launagreiðslur og launaupplýsingar 
er mjög flókið og viðamikið verkefni. 
Til að fá yfirsýn yfir umfang og 
flækjustig verkefnisins fékk 
starfshópurinn, að undangengnu 
útboði, Deloitte á Íslandi til að 
umfangsgreina verkefnið. Niðurstaða 
þeirrar greiningar var um 4.500 
klukkustunda vinnu þurfi í hönnun 
og smíði kerfisins. Þar fyrir utan 
þarf að áætla tíma í vinnu við 
þætti sem tengjast útfærslu á 

persónuverndarsjónarmiðum, 
breytingum á lagaumgjörð um 
launaupplýsingar ásamt fleiri atriðum. 
Má því búast við, að mati Deloitte, 
að heildarkostnaður verkefnisins sé 
um 400 milljónir króna. Næstu skref 
innan ráðuneytisins eru að huga að 
fjármögnun á verkefninu ásamt því að 
meta kosti þess að áfangaskipta því. 
Ákveða þarf hvort halda eigi verkefninu 
áfram í núverandi mynd eða skipta því 
upp í smærri áfanga til einföldunar, 
t.d. gæti fyrsta skref verið áhersla 
á bætt skil á launaupplýsingum í 
staðgreiðsluskrá.  

Kjaratölfræðinefnd telur mikilvægt að 
starfshópur fjármála- og efnahags- 
ráðuneytisins haldi áfram vinnu sinni 
við undirbúning að heildarsöfnun 
launaupplýsinga og að sett verði fram 
tímasett áætlun um framkvæmd og 
fjármögnun verkefnisins.  


