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Edda Rós Karlsdóttir, formaður KTN frá desember 2019 til október 2021

Kjaratölfræðinefnd (KTN) – Starf og árangur



(Hlut)Verk og virðisauki

• ”Hlutverk nefndarinnar er að stuðla að því að aðilar samkomulagsins hafi sameiginlegan 
skilning á eðli, eiginleikum og þróun þeirra hagtalna sem mestu varða við gerð 
kjarasamninga”

• ”Nefndin markar sér sjálf efnistök en skal þó fjalla um þróun launa, tekna og verðlags, 
stöðu og horfur í efnahags- og atvinnumálum, samkeppnishæfni auk alþjóðlegs 
samanburðar.”

• Samkomulag nefndarmanna um að sníða stakk eftir vexti.
• Gæði og virðisauki. Forðast að endurvinna.

• Noregur sem fyrirmynd



Árangur

• Mikilvægur vettvangur til að þróa og túlka launatölfræði (öll grunngögn frá Hagstofu)

• Samantekt á kjarasamningum (326) 
• Ríkissáttasemjari tekur við keflinu

• Launastig og -þróun eftir samtökum launafólks og mörkuðum
• “Alls konar” tímakaup og mánaðarlaun.
• Karlar og konur
• Mat á áhrifum vinnutímabreytinga
• Launadreifingar

• Sérstakar úttektir
• Kaupmáttarþróun í kreppum fyrr og nú (haust 2020)
• Kostnaðarmat kjarasamninga við undirritun 2019 og í dag (vor 2021)
• Í vinnslu: Mat á vinnutímafyrirkomulagi eftir samtökum og mörkuðum (óbirt)



Mikill mismunur í þróun tímakaups eftir samtökum og mörkuðum
Uppsöfnuð þróun, mars 2019 – júní 2021

8% verðbólga8% verðbólga

• 8% verðbólga

• 5½ - 22% hækkun kaupmáttar tímakaups

Þar af:

• 4½% - 17% hækkun kaupmáttar „í buddunni“ 

+ lífskjarabætur vegna styttri vinnutíma

• 14,1 - 32,2% hækkun tímakaups

• 0 – 6,9% vegna vinnutímabreytinga

• 12,7 – 26,5 % vegna annarra launakækkanna
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Jaðarskattar (þróun skattleysismarka 

og skerðingar tekjutengdar bætur.



Áhrif vinnutímabreytinga mestar hjá ríki (6,9%)



Launadreifing - Regluleg mánaðarlaun (án yfirvinnu)



Kjara-tölfræði-verkefni framundan

• KTN með stuðningi Hagstofu

• Meta og birta áhrif breytingu vaktavinnutíma á tímakaup

• Kortleggja vinnutímafyrirkomulag eftir samtökum og mörkuðum (aðferðafræði ekki í höfn)

• Ákveða framtíðarfyrirkomulag starfseminnar

• Félagsmálaráðuneyti: 

• Skipa nýjan formann fyrir KTN

• Vinnuhópur fjármála- og efnahagsráðuneytis: 
• Koma á heildartalningu launaupplýsinga frá launagreiðendum

(m.a. til að ná til vinnustaða með færri en 10 starfsmenn)



Takk fyrir


