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Í kaflanum verður gerð grein fyrir kjarasamningum aðildarfélaga heildar- 
samtaka launafólks og fjallað um styttingu vinnuvikunnar og lengingu orlofs 
á opinberum vinnumarkaði.

Fyrra samningstímabil var frá maí 2015 til ársloka 2018. Samkvæmt launa- 
vísitölu Hagstofunnar, sem mælir laun á greidda stund, hækkuðu laun að 
jafnaði um tæplega 35% frá ársbyrjun 2015 til ársloka 2018, eða um tæplega 
7,7% á ári að jafnaði. 

3.1. Kjarasamningar aðildarfélaga ASÍ 

Aðildarfélög ASÍ gera kjarasamninga við Samtök atvinnulífsins, Samband 
íslenskra sveitarfélaga, Reykjavíkurborg, ríkið sem og ýmis fyrirtæki, 
sjálfseignarstofnanir og félagasamtök. Kjarasamningar aðildarfélaga ASÍ á 
almennum vinnumarkaði runnu almennt út 31. desember 2018 og 
voru flestir endurnýjaðir á tímabilinu apríl til júní 2019. Kjarasamningur 
Sjómannasambands Íslands og Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi og SA  
rann út 1. desember 2019 og hefur ekki verið endurnýjaður. Kjarasamningar 
aðildarfélaga ASÍ við ríki, Samband íslenskra sveitarfélaga og Reykjavíkur- 
borg runnu út 31. mars 2019 og voru flestir endurnýjaðir á tímabilinu 
janúar til maí 2020. 

  

Kjarasamningur aðildarfélaga ASÍ og SA - Lífskjarasamningurinn 
Fyrsti kjarasamningurinn í yfirstandandi lotu var undirritaður milli SA og 
stéttarfélaga verslunar-, skrifstofu- og verkafólks innan ASÍ þann 3. apríl 
2019 að undangengnum tímabundnum verkföllum Eflingar í veitinga- og 
gistihúsum og VR hjá hópbifreiðafyrirtækjum. Samningurinn hefur verið 
nefndur Lífskjarasamningurinn og er gildistími hans 1. apríl 2019 til  
1. nóvember 2022. Launaliður Lífskjarasamningsins kveður á um að lægstu 
laun hækki hlutfallslega mest þar sem kauptaxtar og samningsbundin laun 
hækka um tilteknar krónutölur á samningstímanum.

3  Kjarasamningar  
     í yfirstandandi kjaralotu
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Mat á kostnaðarhækkunum vegna samningsins er flókið eins og gildir 
jafnan um krónutölusamninga. Samkvæmt mati SA, á grundvelli gagna frá 
Hagstofunni um launadreifingu, hækka laun á almennum vinnumarkaði 
að jafnaði um 16% vegna breytinga á kaupliðum samningsins, eða um 
4% að jafnaði á árabilinu 2019-2022, en lægstu launataxtar hækka um 
allt að 34% á samningstímanum. Seðlabanki Íslands lagði áþekkt mat á 
samninginn.

Í samningnum er ákvæði um svokallaðan hagvaxtarauka sem er útfærður 
þannig að vaxi verg landsframleiðsla á mann umfram 1% að raunvirði 
á árunum 2019-2022 greiðist stigvaxandi launaauki á formi viðbótar 
krónutöluhækkana á mánaðarlaun og kauptaxta sem komi til fram- 
kvæmda 1. maí árin 2020-2023. 

Samningurinn felur einnig í sér svonefnda kauptaxtatryggingu sem er 
útfærð þannig að hækki launavísitala fyrir almennan vinnumarkað meira 
en hæsti virki launaflokkur Starfsgreinasambandsins (17. lfl.) á tilteknum 
tímabilum skulu allir kauptaxtar hækka um ákveðna krónutölu sem launa- 
og forsendunefnd, sem starfar samkvæmt samningnum, úrskurðar um. 

Markmið og forsendur Lífskjarasamningsins 
Meginmarkmið Lífskjarasamningsins er að stuðla að lágri verðbólgu, 
standa vörð um kaupmátt launa og skapa þannig forsendur fyrir vaxta- 
lækkun og lægri vöxtum til frambúðar. 

Forsendur samningsins eru eftirfarandi:

1. Kaupmáttur launa hafi aukist á samningstímabilinu samkvæmt 
launavísitölu Hagstofu Íslands. 

2. Vextir lækki verulega fram að endurskoðun samningsins í september 
2020 og haldist lágir út samningstímann. 

3. Stjórnvöld standi við gefin fyrirheit samkvæmt yfirlýsingu 
ríkisstjórnarinnar um stuðning við Lífskjarasamninginn. 

Kauptaxtar Almenn hækkun
1. apríl 2019 17.000 17.000
1. apríl 2020 24.000 18.000
1. janúar 2021 24.000 15.750
1. janúar 2022 25.000 17.250

Tafla 3.1. Hækkun mánaðarlauna
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Launa- og forsendunefnd, sem skipuð er þremur fulltrúum frá SA og 
þremur sameiginlegum fulltrúum þeirra stéttarfélaga sem aðild eiga að 
samningnum skal, fyrir lok septembermánaða 2020 og 2021, meta hvort 
ofangreindar forsendur hafi staðist. Fari svo að þær standist ekki skulu 
samningsaðilar leita leiða til þess að markmið samningsins nái fram 
að ganga svo hann haldi áfram gildi sínu. Náist ekki samkomulag skal 
sá aðili sem vill ekki að samningur haldi gildi sínu tilkynna það fyrir 30. 
september 2020 eða fyrir 30. september 2021 og losnar samningurinn þá 
þann 1. október sama ár. 

Yfirlýsing stjórnvalda í tengslum við Lífskjarasamninginn 
Stjórnvöld birtu yfirlýsingu um aðgerðir til stuðnings 
lífskjarasamningunum í 38 liðum þar sem fjallað er um breytingar á 
tekjuskattskerfinu og lækkun tekjuskatta, lengingu fæðingarorlofs í 12 
mánuði, hækkun barnabóta, aukin framlög til húsnæðismála, uppbyggingu 
félagslegs húsnæðis, lífeyrismál, félagsleg undirboð, hagstjórn og 
einföldun regluverks og eftirlits. Þá fylgdi einnig yfirlýsing um markviss 
skref til afnáms verðtryggingar. 

Kjarasamningar félaga iðnaðarmanna og SA frá 2. maí 2019
Sex félög iðnaðarmanna og sambanda innan ASÍ (FHS, Grafía, Matvís, 
RSÍ, Samiðn og Félag vélstjóra og málmtæknimanna (VM)) undirrituðu 
kjarasamning við SA þann 2. maí 2019. Launahækkanir iðnaðarmanna 
byggja á grunni Lífskjarasamningsins frá 3. apríl 2019. Frávik felast einkum 
í einföldun launataflna og upptöku tvískipts yfirvinnuálags eftir fjölda 
yfirvinnustunda á launatímabili. 

Stytting vinnutíma aðildarfélaga ASÍ
Breytingar voru gerðar á ákvæðum um vikulegan vinnutíma í 
kjarasamningum aðildarfélaga ASÍ og SA og er fjallað nánar um þær 
breytingar í sérstöku boxi um styttingu vinnutíma.

Kjarasamningar aðildarfélaga ASÍ og samninganefndar ríkisins (SNR)
Kjarasamningar aðildarfélaga ASÍ og ríkisins runnu út þann 31. mars 
2019 og voru ekki endurnýjaðir fyrr en ári síðar eða á tímabilinu mars - 
maí 2020. Gildistími nýrra samninga er frá 1. apríl 2019 - 31. mars 2023. 
Starfsgreinasamband Íslands gerir kjarasamning við ríkið fyrir hönd 18 
aðildarfélaga sinna og Efling, stéttarfélag semur beint við ríkið fyrir hönd 
sinna félagsmanna. Þá semja Rafiðnaðarsamband Íslands og Samiðn 

https://www.asi.is/media/315422/studningur4vef.pdf
https://www.asi.is/media/315423/verdtrygging4vef.pdf
https://www.asi.is/media/315423/verdtrygging4vef.pdf
https://www.sgs.is/media/1342/kjarasamningur-sgs-og-fjarmalaradherra-fh-rikissjods.pdf
https://efling.is/wp-content/uploads/2020/03/Samningur_riki_2019_til_2023.pdf
https://rafis.is/images/stories/pdf_skjol/Kjarasamningar/2019/Kjarasamningur_RSIFjarmalaradun2019til2023.pdf
http://samidn.is/images/adildarfelog/kjarasamningar/Kjarasamningur_r%C3%ADki%C3%B0_21012020.pdf
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við ríkið fyrir hönd aðildarfélaga sinna en samningum ríkisins við VM og 
Matvís er enn ólokið. Þá eru til viðbótar gerðir stofnanasamningar við 
fjölda ríkisstofnana sem eru hluti af miðlægum kjarasamningi. 

Launahækkanir í samningum Starfsgreinasambandsins og Eflingar við 
ríkið eru í samræmi við taxtahækkanir Lífskjarasamningsins fyrir allra 
lægstu launaflokka en fylgja að öðru leyti almennum krónutöluhækkunum 
samningsins. Launahækkanir í samningum iðnaðarmanna eru í samræmi 
við almennar hækkanir Lífskjarasamningsins. 

Í kjarasamningunum við ríkið var einnig samið um styttingu vinnuvikunnar 
í allt að 36 stundir, tvískipt yfirvinnuálag, breytingar á vinnufyrirkomulagi 
og launamyndunarkerfi vaktavinnufólks og 30 orlofsdaga á ári fyrir alla, 
óháð aldri. Nánar er fjallað um breytingar á vinnutíma í sérstöku boxi.  

Samningsforsendur
Í samningum aðildarfélaga ASÍ og ríkisins eru fyrirvarar um að komi til 
þess að samkomulag náist á almennum vinnumarkaði um breytingar 
á kjarasamningum þeirra skulu aðilar taka upp viðræður um hvort og 
þá með hvaða hætti slík breyting taki gildi gagnvart samningum aðila. 
Verði kjarasamningum á almennum vinnumarkaði sagt upp á grundvelli 
forsenduákvæðis er hvorum samningsaðila heimilt að segja upp 
samningum með þriggja mánaða fyrirvara.

Samningar aðildarfélaga ASÍ við Samband íslenskra  
sveitarfélaga og Reykjavíkurborg
Kjarasamningar aðildarfélaga ASÍ og Sambands íslenskra sveitar- 
félaga og Reykjavíkurborgar runnu út þann 31. mars 2019. Samningur 
Starfsgreinasambandsins fyrir hönd 17 aðildarfélaga sinna og Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og samningur Verkalýðsfélags Akraness við 
Samband íslenskra sveitarfélaga voru endurnýjaðir í janúar 2020 og er 
gildistími frá 1. janúar 2020 til 30. september 2023. Kjarasamningur Eflingar 
og Reykjavíkurborgar var endurýjaður í mars 2020 að undangengnu um 
mánaðarlöngu verkfalli og gildir samningurinn frá 1. apríl 2019 til 31. 
mars 2023. Samningur Eflingar og Sambands íslenskra sveitarfélaga, f.h. 
Kópavogs, Seltjarnarnesbæjar, Mosfellsbæjar, Hveragerðis og Ölfuss, var 
endurnýjaður í maí í kjölfarið á ríflega tveggja vikna verkfalli í mars og öðru 
tæplega vikulöngu verkfalli í maíbyrjun og gildir samningurinn frá 1. janúar 
2020 til 31. mars 2023. Samningar Samiðnar, VM og MATVÍS og Sambands 
íslenskra sveitarfélaga voru endurnýjaðir um miðjan nóvember 2019 og gilda 
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frá 1. nóvember 2019 til 31. mars 2023. Þá voru samningar þessara sömu 
iðnaðarmannafélaga auk RSÍ og Reykjavíkurborgar endurnýjaðir í janúar 
2020 og gilda frá 1. apríl 2019 til 31. mars 2023. 

Launahækkanir í samningum aðildarfélaga ASÍ við sveitarfélögin og 
Reykjavíkurborg eru í samræmi við taxtahækkanir Lífskjarasamningsins 
en í samningum Eflingar var samið um enn frekari hækkun lægstu launa. 
Í kjarasamningunum var einnig samið um styttingu vinnuvikunnar í allt 
að 36 stundir, tvískipt yfirvinnuálag, breytingar á vinnufyrirkomulagi og 
launamyndunarkerfi vaktavinnufólks og 30 orlofsdaga á ári fyrir alla, óháð 
aldri. Nánar er fjallað um vinnutímabreytingar í sérstöku boxi. Þá var í 
samningum við Samband íslenskra sveitarfélaga samið um 1,5% framlag 
í nýja félagsmanna- eða námssjóði. Þetta framlag kom til vegna efnda á 
ákvæðum sem rekja má til rammasamkomulags heildarsamtakanna haustið 
2015. Í samningum SGS og Eflingar og Sambands íslenskra sveitarfélaga 
er auk þess kveðið á um greiðslu hagvaxtarauka sem komi til greiðslu í 
samræmi við ákvæði Lífskjarasamnings aðildarfélaga ASÍ og SA. 

Samningsforsendur
Í samningum SGS og Eflingar og sveitarfélaganna eru forsendur um 
að komi til þess að samkomulag náist á almennum vinnumarkaði um 
breytingar á kjarasamningum þeirra skuli aðilar taka upp viðræður um 
hvort og þá með hvaða hætti slík breyting taki gildi gagnvart samningum 
aðila. Náist ekki samkomulag er heimilt að segja samningnum upp með 
þriggja mánaða fyrirvara. Verði kjarasamningum á almennum vinnumarkaði 
sagt upp á grundvelli forsenduákvæðis er hvorum samningsaðila um sig 
heimilt að segja upp samningum með þriggja mánaða fyrirvara. Engin 
slík forsenduákvæði er að finna í samningum iðnaðarmannafélaga innan 
ASÍ við sveitarfélögin. Í samningum SGS og Eflingar við Reykjavíkurborg 
eru forsendur um að verði breytingar á kjarasamningum á almennum 
vinnumarkaði, s.s. vegna hagvaxtarauka, skuli aðilar taka upp viðræður um 
hvort og þá með hvaða hætti slík breyting taki gildi gagnvart samningum 
aðila. Verði kjarasamningum á almennum vinnumarkaði sagt upp á 
grundvelli forsenduákvæðis er heimilt að segja samningnum upp með 
þriggja mánaða fyrirvara miðað við mánaðamót.
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Launaþróunartrygging
Í samningum aðildarfélaga ASÍ á opinbera vinnumarkaðnum er stefnt 
að upptöku launaþróunartryggingar milli opinbera og almenna 
vinnumarkaðarins með sama hætti og í samningum innan BSRB og 
BHM. Hlutverk hennar er að tryggja svipaða launaþróun hjá opinberum 
starfsmönnum og starfsmönnum á almennum vinnumarkaði.

Aðrir kjarasamningar aðildarfélaga ASÍ
Mörg aðildarfélög ASÍ gera kjarasamninga við ýmis fyrirtæki, opinber 
hlutafélög eða fyrirtæki í meirihlutaeigu opinberra aðila, Samtök 
fyrirtækja í velferðarþjónustu, sjálfseignarstofnanir og félagasamtök. 
Flestir þessara kjarasamninga taka mið af aðalkjarasamningum félaganna, 
en gildistími er mismunandi. 

3.2. Kjarasamningar aðildarfélaga BSRB
Aðildarfélög BSRB gera kjarasamninga við ríki, Reykjavíkurborg, Samband 
íslenskra sveitarfélaga, opinber hlutafélög sem og ýmis fyrirtæki, sjálfs- 
eignarstofnanir og félagasamtök. Flestir kjarasamningar aðildarfélaga 
BSRB við ríki og sveitarfélög voru undirritaðir aðfaranótt 9. mars 2020 
og þar með tókst að afstýra verkfalli sem var við það að hefjast hjá 
öllum félögum BSRB með verkfallsrétt og lausa kjarasamninga. Í ágúst 
2020 var þó enn ólokið samningum Landssambands lögreglumanna og 
ríkisins og Sameykis og Sjúkraliðafélags Íslands og Samtaka fyrirtækja í 
velferðarþjónustu.

Kjarasamningar aðildarfélaga BSRB  og Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og Reykjavíkurborgar
Kjarasamningar flestra aðildarfélaga BSRB og Reykjavíkurborgar og 
Sambands íslenskra sveitarfélaga runnu út 31. mars 2019 og voru ekki 
endurnýjaðir fyrr en um ári síðar í mars 2020. Gildistími samninga aðildar- 
félaga BSRB og Reykjavíkurborgar er 1. apríl 2019 til 31. mars 2023 og Sam- 
bandsins 1. janúar 2020 til 31. mars 2023, með sérstökum eingreiðslum 
vegna launabreytinga á tímabilinu frá 1. apríl 2019 til 31. desember 2019.

Launahækkanir samkvæmt þessum samningum eru í samræmi við taxta- 
hækkanir Lífskjarasamningsins. Gerðar voru breytingar á yfirvinnuákvæðum 
og greiðist yfirvinna með tímakaupi sem skiptist í yfirvinnu 1 og yfirvinnu 2. 
Gildistími og útfærsla nýrra ákvæða getur verið breytileg milli kjara- 
samninga aðildarfélaga BSRB. 
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Í kjarasamningunum var einnig samið um styttingu vinnuvikunnar í allt að 
36 stundir og 30 orlofsdaga á ári fyrir alla, óháð aldri. Nánar er fjallað um 
þær breytingar í sérstöku boxi um styttingu vinnutíma.

Kjarasamningar aðildarfélaga BSRB og ríkis
Kjarasamningar flestra aðildarfélaga BSRB við ríkið runnu út 31. mars 2019 
og voru ekki endurnýjaðir fyrr en um ári síðar, eða í mars 2020. Gildistími 
þeirra er frá 1. apríl 2019 til 31. mars 2023. Launahækkanir eru í samræmi 
við taxtahækkanir Lífskjarasamningsins fyrir allra lægstu launaflokka en 
fylgja að öðru leyti almennum launahækkunum hans. Yfirvinnuákvæðum 
var breytt á svipaðan hátt og í kjarasamningum aðildarfélaga BSRB og 
sveitarfélaga.  

Aðildarfélög BSRB gera miðlæga samninga við ríkið og síðan er samið um 
frekari útfærslu í sérstökum stofnanasamningum. 

Í kjarasamningunum var einnig samið um styttingu vinnuvikunnar í allt að 
36 stundir og 30 orlofsdaga á ári fyrir alla, óháð aldri. Nánar er fjallað um 
þær breytingar í sérstöku boxi um styttingu vinnutíma.

Aðrir kjarasamningar aðildarfélaga BSRB 
Sum aðildarfélög BSRB gera kjarasamninga við opinber hlutafélög 
og fyrirtæki í meirihlutaeigu opinberra aðila, Samtök fyrirtækja í 
velferðarþjónustu, sjálfseignastofnanir og félagasamtök. Flestir þessara 
kjarasamninga taka mið af samningum BSRB og hins opinbera, en gildistími 
er mismunandi. 

Launaþróunartrygging
Stefnt er að upptöku launaþróunartryggingar milli opinbera og almenna 
vinnumarkaðarins með aðild BSRB. Hlutverk hennar er að tryggja svipaða 
launaþróun hjá opinberum starfsmönnum og á almennum vinnumarkaði, 
þannig að opinberir starfsmenn haldi í við almenna launaþróun.

Samningsforsendur
Í kjarasamningum aðildarfélaga BSRB eru samhljóða samnings- 
forsendur um að ef „samkomulag náist á almennum vinnumarkaði um 
breytingu á kjarasamningum þeirra svo sem vegna hagvaxtarauka, skulu 
aðilar taka upp viðræður um hvort og þá með hvaða hætti slík breyting 
taki gildi gagnvart samningum aðila. Verði kjarasamningum á almennum 
vinnumarkaði sagt upp á grundvelli forsenduákvæðis þeirra á gildistíma 



47

Kj
ar

as
am

ni
ng

ar

Kjaratölfræðinefnd, september 2020

samnings þessa er hvorum samningsaðila heimilt að segja samningnum 
upp með þriggja mánaða fyrirvara miðað við mánaðamót”.

Yfirlýsing ríkisstjórnar í tengslum við gerð kjarasamninga aðildarfélaga 
BSRB 9. mars 2020 
Stjórnvöld birtu yfirlýsingu í tengslum við gerð kjarasamninga 
aðildarfélaga BSRB um að setja af stað vinnu við ákveðin verkefni 
í samræmi við áherslur sem fram komu við kjarasamningsgerðina. 
Um tvö verkefni er að ræða, þ.e. heildarendurskoðun á opinberum 
stuðningskerfum við barnafjölskyldur á Íslandi og endurmat á störfum 
kvenna með tillögum að aðgerðum til að útrýma launamun sem stafar af 
kynskiptum vinnumarkaði. 

3.3. Kjarasamningar BHM
Aðildarfélög BHM gera kjarasamninga á þrenns konar vettvangi, þ.e. 
vegna félagsmanna sem starfa hjá ríki, sveitarfélögum og á almennum 
vinnumarkaði. Því til viðbótar eru gerðir nokkrir kjarasamningar við 
sjálfseignarstofnanir og hálfopinber fyrirtæki .

Kjarasamningar aðildarfélaga BHM byggja á Lífskjarasamningnum og er 
hækkun launaliða í samræmi við hann. 

Samningar BHM og ríkis
Kjarasamningar BHM og samninganefndar ríkisins eru tvískiptir, þ.e. 
miðlægir samningar og stofnanasamningar.  

Kjarasamningar aðildarfélaga BHM og ríkis runnu út 31. mars 2019. 
Samningar voru endurnýjaðir á tímabilinu 20. október 2019 til 5. júní 
2020 en þorri þeirra var undirritaður í byrjun apríl 2020 með gildistíma 
til 31. mars 2023. Félag geislafræðinga á enn ósamið, en það felldi 
samning í apríl 2020. Þrjú önnur félög felldu einnig samninga. Félag 
háskólamenntaðra starfsmanna stjórnarráðsins felldi í nóvember 2019 
en samþykkti eftir breytingar í febrúar 2020, Félag lífeindafræðinga felldi 
í apríl 2020 en samþykkti eftir breytingar í júní sama ár. Þá felldi Félag 
íslenskra náttúrufræðinga samning í apríl 2020, en ágreiningur skapaðist 
í framhaldi milli samningsaðila um réttmæti niðurstöðunnar. Málið fór 
fyrir Félagsdóm sem úrskurðaði í júní 2020 að samningurinn teldist 
samþykktur. 

https://www.stjornarradid.is/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/FOR/Fylgiskjol-i-frett/Yfirl%c3%bdsingBSRB2.pdf
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Á samningstímanum bætast fimm nýir launaflokkar við launatöflur í 
nokkrum skrefum. Sú framkvæmd hafði ekki áhrif á forsendur launa- 
röðunar í gildandi stofnanasamningum og leiddi ekki til kostnaðarauka. 
Jafnframt er kveðið á um að lægstu mánaðarlaun hækki í áföngum í 
500.000 kr. fram til 1. janúar 2022.

Yfirvinnuákvæðum var breytt þannig að yfirvinna verður greidd með 
tímakaupi sem skiptist í yfirvinnu 1 og yfirvinnu 2. Hærri yfirvinnutaxti 
er greiddur fyrir vinnu umfram 40 stundir á viku. Markmið tvískiptingar 
yfirvinnutaxta er að draga úr hvötum til yfirvinnu og kostnaði. 

Samningar BHM og Reykjavíkurborgar og Sambands  
íslenskra sveitarfélaga
Kjarasamningar aðildarfélaga BHM og Reykjavíkurborgar annars vegar 
og Sambands íslenskra sveitarfélaga hins vegar runnu út 31. mars 2019. 
Samningarnir voru gerðir á tímabilinu 8. maí til 1. júlí 2020. Gildistími 
þeirra er til 31. mars 2023, nema fyrir Félag íslenskra félagsvísindamanna, 
Fræðagarð, Stéttarfélag bókasafns- og upplýsingafræðinga og Stéttar- 
félag lögfræðinga við Samband íslenskra sveitarfélaga þar sem gildistími 
er til 31. mars 2021. Eitt félag, Félagsráðgjafafélag Íslands, felldi kjara- 
samning við Reykjavíkurborg, en hann var samþykktur eftir breytingar í júlí 
2020.  

Yfirvinnuákvæðum var breytt með hliðstæðum hætti og í kjarasamningum 
aðildarfélaga BHM og ríkisins.

Launaþróunartrygging og orlofstaka
Stefnt er að upptöku launaþróunartryggingar milli opinbera og almenna 
vinnumarkaðarins með aðild BHM. Hlutverk hennar er að tryggja að 
launaþróun sé að jafnaði sambærileg hjá opinberum starfsmönnum og á 
almennum vinnumarkaði.

Þá var gerð sú breyting á kjarasamningum BHM, ríkis og Reykjavíkur- 
borgar að sé hluti orlofs tekinn utan sumarorlofstímabils, að beiðni 
yfirmanns, lengist hann um 25%. Áður var lenging þessi óháð beiðni 
yfirmanns. Hjá sveitarfélögum breyttist þetta ákvæði þannig að í stað þess 
að fá 33% lengingu er lengingin nú 25%, líkt og í kjarasamningum við ríkið. 
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Aðrir samningsaðilar
Á almennum vinnumarkaði er í gildi aðalkjarasamningur milli SA og 
20 aðildarfélaga BHM. Samningurinn er ótímabundinn, án launaflokka 
og ákvæða um launabreytingar, og gildir frá október 2017. BHM getur 
óskað eftir viðræðum um endurskoðun kjarasamningsins verði 
gerðar almennar breytingar á réttindum launafólks á almennum 
vinnumarkaði.

Nokkur stéttarfélög innan BHM gera kjarasamninga við opinber 
fyrirtæki, s.s. Orkuveitu Reykjavíkur, RARIK ohf. og RÚV ohf. Þá gera 
aðildarfélög BHM kjarasamninga við sjálfseignarstofnanir. Flestir þeirra 
runnu út 31. mars 2019. Gildistími þeirra er almennt til 31. mars 2023, 
en nokkrum samningum er enn ólokið. Innihald þessa samninga er í 
grunninn það sama og kjarasamninga BHM við hið opinbera eða samið 
er um á almennum vinnumarkaði.

3.4. Kjarasamningar KÍ
Aðildarfélög KÍ gera kjarasamning við ríkið vegna framhaldsskóla 
og fimm kjarasamninga við Samband íslenskra sveitarfélaga vegna 
kennara og stjórnenda í leik-, grunn- og tónlistarskólum. Auk þess 
eru gerðir fjórir samningar við einkarekna framhaldsskóla og þrír við 
einkarekna leikskóla. 

Kjarasamningur KÍ og ríkis 
Fyrri kjarasamningur rann út 31. mars 2019 en nýr var undirritaður 17. 
apríl 2020 með gildistíma til 31. desember 2020. Í honum er gert ráð 
fyrir sambærilegum launahækkunum og samið var um á almennum 
vinnumarkaði. Samið var um nýjan staðlaðan orlofskafla, breytingar á 
greinum tengdum vinnumati og hlutverki sáttanefnda. 

Kjarasamningar KÍ og Sambands íslenskra sveitarfélaga 
Kjarasamningar KÍ og Sambands íslenskra sveitarfélaga voru ýmist 
lausir frá lokum júní eða júlí 2019. Samningar vegna leikskólakennara 
og stjórnenda í grunn- og leikskólum voru endurnýjaðir 10. júlí 
2020. Gildistími þeirra er til 31. desember 2021. Kjarasamningar 
grunnskólakennara og kennara og stjórnenda í tónlistarskólum 
hafa enn ekki verið endurnýjaðir í byrjun septembermánaðar. Í 
samningum sem hafa verið framlengdir er gert ráð fyrir sambærilegum 
launahækkunum og samið var um á almennum markaði. Auk þess 
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verður undirbúningstími leikskólakennara vegna kennslu aukinn og tekið 
að hluta tillit til kennslureynslu stjórnenda í grunn- og leikskólum þegar 
starfsreynsla þeirra er metin.

Kjarasamningar KÍ og einkarekinna skóla
Í kjarasamningum KÍ og einkarekinna framhaldsskóla eru tilvísanir í 
kjarasamninga aðildarfélaga KÍ og ríkisins og með sambærilegum hætti 
er vísað í samning við Samband íslenskra sveitarfélaga í kjarasamningum 
við einkarekna leikskóla. Í lok júlí 2020 var lokið þremur samningum (af 
fjórum) við einkarekna framhaldsskóla en ólokið var kjarasamningum við 
einkarekna leikskóla.

3.5. Jöfnun launa milli vinnumarkaða
Með samkomulagi um breytingar á skipan lífeyrismála dags. 19. september 
2016, milli ríkis, Reykjavíkurborgar og sveitarfélaga annars vegar og BSRB, 
BHM og KÍ hins vegar var samið um að jafna laun einstakra hópa milli 
almenns og opinbers vinnumarkaðar. Í því skyni var skipaður sérstakur 
samráðshópur í júní 2018 og er honum m.a. ætlað að skilgreina hlutlæg 
viðmið um hvenær beri að leiðrétta launamun einstakra hópa og setja 
fram tillögur að áætlun um hvernig markmiðum um jöfnun launa skuli 
náð með útfærslu í kjarasamningum á 6 – 10 árum frá samkomulaginu. 
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Í kjarasamningum 19 aðildarfélaga 
Starfsgreinasambandsins og SA (Lífs- 
kjarasamningnum) var ákvæðum um 
styttingu vinnutíma bætt við fyrir- 
tækjakafla samninganna. Þar er kveðið 
á um heimild til upptöku virks vinnutíma 
(u.þ.b. 3 klst. kaffitímar á viku ekki taldir 
til vinnutíma), 36 stunda á viku, samhliða 
niðurfellingu formlegra kaffitíma og 
upptöku sveigjanlegra hvíldarhléa á 
grundvelli samkomulags starfsmanna og 
stjórnenda fyrirtækja.

Í kjarasamningum VR og Landssam- 
bands íslenskra verslunarmanna og 
SA (Lífskjarasamningnum) var vinnu- 
vikan stytt um 45 mínútur á viku frá 
1. janúar 2020. Stytting skal útfærð 
með samkomulagi á vinnustað en án 
samkomulags styttist daglegur vinnutími 
um 9 mínútur miðað við fullt starf. Að 
öðru leyti eru ákvæði um vinnutíma 
óbreytt, þar með taldir greiddir kaffitímar.

Í kjarasamningum Samiðnar, Félags hár- 
snyrtisveina (FHS), Grafíu, VM, Matvís 
og RSÍ, sem gerður var í maí 2019, var 
ákvæðum um styttingu vinnutíma bætt 
við fyrirtækjaþátt samninganna. Þar er 
kveðið á um heimild til viðræðna um 
styttingu vinnutíma í 36 virkar vinnu- 
stundir á viku frá 1. apríl 2020 samhliða 
niðurfellingu kaffitíma. Náist slíkt 
samkomulag hækkar dagvinnutímakaup 
um   2,56%. Hafi ekki verið gert sam- 

komulag um styttingu vinnutíma þann 
1. janúar 2022 geta starfsmenn einhliða 
kosið um upptöku á 36 stunda og 15 
mínútna virkum vinnutíma á viku. 

Opinberi vinnumarkaðurinn
Í aðdraganda kjarasamninga á opin- 
berum vinnumarkaði náðist samkomulag 
milli ASÍ, BSRB, BHM, Félags íslenskra 
hjúkrunarfræðinga, Sambands íslenskra 
sveitarfélaga, Reykjavíkurborgar og ríkis 
viðsemjenda um breytingar á vinnutíma 
dagvinnufólks og vinnufyrirkomulagi og 
launamyndunarkerfi vaktavinnufólks 
sem voru hluti samninganna í sérstökum 
fylgiskjölum. 

Með samkomulagi um aðlögun vinnu- 
tíma að þörfum stofnunar og starfsfólks 
er heimilt að stytta viðveru í allt að 36 
vinnustundir á viku samhliða því að 
starfsmenn gefi eftir forræði á kaffi- og 
matartímum. Lágmarksstytting er 13 
mínútur á dag og verður sú leið farin á 
þeim vinnustöðum þar sem samkomulag 
næst ekki um gagnkvæman ávinning. 
Breytingarnar taka gildi eigi síðar en 1. 
janúar 2021. 

Forsendur breytinga á vinnutíma dag- 
vinnufólks eru að þær leiði ekki til 
aukins launakostnaðar stofnana né rýri 
gæði opinberrar þjónustu. Þannig þurfa 
stjórnendur og starfsfólk stofnana að 
breyta starfsaðferðum og skipulagi til 

Stytting vinnuvikunnar og lenging orlofs

Box 3.1
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þess að geta breytt vinnutímanum. Fyrir 
lok samningstímans leggja samnings- 
aðilar sameiginlegt mat á áhrif 
breytinganna. 

Eftirsóknarverðara  
starfsumhverfi vaktavinnufólks
Í þeim kjarasamningum á opinberum 
markaði sem hafa að geyma ákvæði 
um skipulag og umbun fyrir vaktavinnu 
snýst markmið breytinganna einnig um 
gagnkvæman ávinning samningsaðila 
og samþættingu vinnu og einkalífs, 
auk þess sem öryggi starfsfólks 
og þjónustuþega var leiðarljós 
breytinganna. Vinnuvika vaktavinnufólks 
styttist í 36 vinnustundir, en getur orðið 
allt að 32 stundir hjá þeim sem hafa 
þyngsta vaktabyrði og ganga vaktir allan 
sólarhringinn sjö daga vikunnar og 
greiðslur fyrir kaffitíma vaktavinnufólks 
voru afnumdar. Vonir standa til 
þess að með breytingunum verði 
vaktavinna eftirsóknarverðari, umbun 
starfsfólks verði betur tengd  við þyngd 
vakta og hærra starfshlutfall. Helsti 
ávinningur launagreiðenda felst í meiri 
fyrirsjáanleika í mönnun og auk þess eru 
væntingar um lækkun kostnaðar vegna 
yfirvinnu.

Fyrir lok samningstímans leggja 
samningsaðilar sameiginlegt mat á 
áhrif breytinga í vaktavinnu. Nánari 
upplýsingar um breytingar á vinnutíma 
opinberra starfsmanna má finna á 
vefnum: betrivinnutimi.is. 

Áhrif vinnutímastyttingar  
á launavísitölu
Breytingar á vinnutíma launafólks hafa 
almennt ekki áhrif á launavísitölu,  
en það geta breytingar á vinnu- 
tímaákvæðum kjarasamninga haft ef 
þær eru ígildi launabreytinga. Eins og 
fram kemur að framan eru breytingar 
á vinnutímaákvæðum ólíkar eftir 
samningum og áhrif á launavísitölu 
því mismunandi. Oft eru formlegir 
kaffitímar styttir eða lagðir niður og 
vinnudagurinn styttur með þeim hætti. 
Verði slíkar breytingar gerðar hafa 
þær áhrif á launavísitölu ef vinnutími 
styttist umfram niðurfellingu formlegra 
kaffitíma. Dæmi um vinnutímastyttingu 
sem telst til launahækkunar er í kjara- 
samningum verslunarmanna. Þar á að 
útfæra styttinguna með samkomulagi á 
vinnustað en án samkomulags styttist 
daglegur vinnutími um 9 mínútur miðað 
við fullt starf. Slík vinnutímastytting 
kemur til hækkunar á launavísitölu 
þar sem færri vinnustundir eru að 
baki launa og því hækkar verð hverrar 
vinnustundar.

Hagstofa Íslands mat vinnutíma- 
styttingu verslunarmanna og fleiri 
hópa um áramótin 2019-2020 til 0,6% 
hækkunar launavísitölu. Í maí 2020 birti 
Hagstofan þá niðurstöðu að af 4,8% 
hækkun launavísitölunnar frá áramótum 
væri þáttur vinnutímastyttingar 0,7%.

https://betrivinnutimi.is/
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Lenging orlofs
Orlofsákvæðum kjarasamninga á 
opinberum vinnumarkaði var breytt 
vegna laga um jafna meðferð á 
vinnumarkaði. Samið var um að allir 
starfsmenn fengju framvegis 30 daga 

orlof. Gildistaka er mismunandi eftir 
samningsaðilum, en sumarið 2021 
munu allir eiga 30 daga orlofsrétt. Hjá 
Sambandi íslenskra sveitarfélaga gildir 
30 daga orlofsréttur fyrir alla frá og með 
sumrinu 2020.
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