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Kjaratölfræðinefnd er samstarfsnefnd ríkis, sveitarfélaga og 
heildarsamtaka á vinnumarkaði um tölfræði vegna kjara- 
samningsgerðar. Nefndin hóf störf í desember 2019 og eru full-

trúar í henni frá forsætisráðuneyti, félagsmálaráðuneyti, fjármála- 
og efnahagsráðuneyti, Alþýðusambandi Íslands, Bandalagi há-
skólamanna, BSRB, Kennarasambandi Íslands, Sambandi íslenskra 
sveitarfélaga, Samtökum atvinnulífsins og Hagstofu Íslands. Með 
nefndinni er stofnað til samstarfs heildarsamtaka á vinnumarkaði, 
ríkis og sveitarfélaga um gerð og hagnýtingu talnaefnis um laun 
og efnahag til undirbúnings og eftirfylgni með kjarasamningum. 
Nefndinni er ætlað að stuðla að því að aðilar samkomulagsins 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 skal leggja til fundar- og starfsaðstöðu. 
Vinna við þessa skýrslu fór þó að mestu fram í fjarvinnu. Nefndin 
fjallar um gögn sem liggja til grundvallar kjarasamningagerð á hverj-
um tíma og eru grundvöllur fyrir launamyndun á vinnumarkaði. 
Nefndin tekur engan beinan þátt í kjarasamningum og breytir ekki 
hlutverkum eða stöðu þeirra aðila sem að nefndinni standa.

Áformað er að Kjaratölfræðinefnd gefi út tvær skýrslur á ári, að vori 
og hausti, og er þetta önnur skýrsla nefndarinnar. Skýrslan skipt-
ist í þrjá meginkafla sem fjalla um efnahagsmál, kjarasamninga 
gerða í yfirstandandi kjaralotu og launaþróun sem flokkuð er eftir 
heildarsamtökum launafólks og atvinnurekenda. Í umfjölluninni 
er áherslan á núverandi kjaralotu, þ.e. tímabilið frá undirritun Lífs-
kjarasamninganna í mars 2019 til janúar 2021.

Um miðjan apríl 2021 höfðu 320 kjarasamningar verið endurnýjaðir í 
yfirstandandi kjaralotu og  20 var ólokið, þannig að áætlaður fjöldi í 
lotunni allri er 340.
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Niðurstöður um launastig og launaþróun eftir kynjum og samnings-
sviðum birtast í fyrsta sinn. Mánaðarlaun karla eru í flestum tilvikum 
hærri en kvenna, nema innan Kennarasambandsins þar sem laun 
kvenna eru að meðaltali hærri. Laun kvenna hafa að jafnaði hækkað 
meira en karla og þannig hefur dregið úr launamun kynjanna.

Launaþróun eftir uppruna og samningssviðum eru einnig birtar í 
fyrsta sinn. Sýndar eru niðurstöður fyrir hópa þar sem fjöldi athug-
ana er nægjanlegur til að uppfylla tölfræðilegar kröfur og það gera 
þrír hópar innan ASÍ, BHM, BSRB og KÍ. Grunnlaun innflytjenda voru 
að meðaltali lægri í öllum hópum við upphaf samningstímabilsins í 
mars 2019 en hækkuðu meira í öllum hópum nema hjá BHM og fór 
launamunur þannig almennt minnkandi. 

Mælingar Hagstofunnar á hækkun launa sýna að tímakaup hefur 
hækkað meira í flestum hópum en kostnaðarmöt gerðu ráð fyrir 
við gerð kjarasamninga. Skýringar liggja meðal annars í áhrifum 
styttingar vinnuviku á mælda hækkun tímakaups og launaþróunar-
tryggingu sem samið var um í fyrri kjaralotu á opinberum markaði 
og kom til framkvæmda í apríl 2019. 

Þessi önnur skýrsla nefndarinnar er unnin við óvenjulegar aðstæð-
ur líkt og sú fyrsta. Efnahagslífið hefur orðið fyrir miklum áföllum 
vegna kórónukreppunnar sem hefur varað lengur en nokkurn óraði 
fyrir. Fjöldi fyrirtækja hefur lokað eða dregið verulega úr starfsemi, 
atvinnuleysi hefur stóraukist og mikill samdráttur gengur yfir í 
mörgum atvinnugreinum, en staða þeirra er þó mjög mismunandi.  
Að baki meðaltalsbreytinga kjaratölfræðinnar liggja því óvenju ólíkar 
aðstæður fólks. Kaupmáttur tímakaups mælist þannig hár í sögu-
legu samhengi, en kaupmáttur þeirra sem hafa misst vinnuna hefur 
minnkað um tugi prósenta. 

Kjaratölfræðinefnd hefur unnið náið með Hagstofu Íslands og er 
starfsfólki hennar þakkað samstarf við undirbúning skýrslunnar og ber 
helst að nefna Margréti Kristínu Indriðadóttur, deildarstjóra hjá Hag-
stofu Íslands. Nefndin þakkar einnig Magnúsi Vali Pálssyni fyrir vinnu 
við umbrot og Ara Skúlasyni fyrir störf hans við ritun skýrslunnar.
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