3
Launaþróun eftir mörkuðum
Í ka anum er fjallað um þróun launa eftir vinnumörkuðum, hlut
vinnutímabreytinga í mældum hækkunum, helstu atriði kjarasamninga og veitt y rlit y r launastig og launaþróun eftir heildarsamtökum
launafólks og hjá körlum og konum. Þá er fjallað um hlutfall launafólks sem er fullvinnandi og í hlutastörfum og í vaktavinnu. Áhersla
er lögð á núverandi samningalotu, þ.e. tímabilið frá mars 2019 til maí
og júní 2021, og byggt á gögnum frá Hagstofu Íslands.

3.1 Launavísitala og kaupmáttur
Launavísitala Hagstofu Íslands byggir á söfnun launaupplýsinga
frá launagreiðendum í landinu með eiri en níu starfsmenn og
endurspeglar almenna launaþróun. Upplýsingum er safnað frá öllum geirum atvinnulífsins, fyrirtækjum, stofnunum, ríki og sveitarfélögum, svo að heildarmynd fáist af launaþróun. Vísitalan mælir
breytingar á reglulegu tímakaupi (sjá skilgreiningar launahugtaka
í rammagrein 3.1). Hagstofan birtir sundurliðun vísitölunnar eftir
vinnumörkuðum, starfsstéttum og atvinnugreinum. Vinnumarkaði
er skipt í tvennt, þ.e. almennan og opinberan markað, og opinberum markaði er síðan skipt í ríki og sveitarfélög.

Launaþróun

Launavísitölur eftir vinnumörkuðum hafa þróast með ólíkum hætti
undanfarin misseri m.a. vegna mismunandi tímasetninga launahækkana, mismikilla launahækkana eftir launastigi og breytileika
hækkana milli kjarasamninga, ásamt mismunandi útfærslum á
styttingu vinnutíma. Kjarasamningar fjölmennustu hópanna á opinbera vinnumarkaðnum voru almennt gerðir mun síðar en á þeim
almenna. Þannig hækkaði launavísitala á almennum vinnumarkaði
um 6% á fyrsta ári samningalotunnar (mars 2019 til mars 2020) en
um 3,7% á þeim opinbera. Vegna kjarasamningsbundinna launahækkana á almenna vinnumarkaðnum og nýrra kjarasamninga á
þeim opinbera hækkuðu laun umtalsvert þvert á vinnumarkaðinn
í apríl 2020, þó mun meira á þeim opinbera vegna tveggja hækkana samtímis. Verulega dró því úr mun á launaþróun eftir mörkuð-
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um. Þessi munur jafnaðist síðan út og eftir kjarasamningsbundnar
launahækkanir í janúar 2021 tók launavísitalan á opinbera markaðnum fram úr og hækkaði um 18,7% á samningstímanum samanborið við 14,0% á þeim almenna. Þennan mun má m.a. rekja til
þess að stytting vinnutíma á opinbera markaðnum var víðast hvar
13 mínútur á dag í dagvinnu en 9 mínútur á þeim almenna, t.d. hjá
verslunarfólki, og að taxtalaun eru algengari á opinbera markaðnum en krónutöluhækkun þeirra samkvæmt kjarasamningum var
hærri en almenn hækkun launa (sjá umfjöllun um áhrif breytinga
á vinnutíma í ka a 3.3). Í júlí 2021 hafði launavísitala á almennum
markaði hækkað um samtals 15,9% frá mars 2019, en um 24,2% hjá
sveitarfélögum og 17,8% hjá ríkinu. Lækkun vísitölunnar á opinberum markaði í júlí á rætur sínar að rekja til árstíðarbundins samdráttar í álags- og bónusgreiðslum, þ.m.t. vaktaálagi.
Launavísitala endurspeglar einnig styttingu vinnutíma sem varð á
tímabilinu samkvæmt kjarasamningum, bæði á almenna og opinbera vinnumarkaðnum. Umfjöllun um áhrif styttingar vinnutíma er
í ka a 3.3.

Launaþróun

Mynd 3.1. Þróun launavísitölu mars 2019 - júlí 2021

Heimild: Hagstofa Íslands
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Mynd 3.2. Breyting launavísitölu hópa á vinnumarkaði og vísitölu
neysluverðs mars 2019 - júlí 2021

Heimild: Hagstofa Íslands

Vísitala neysluverðs hækkaði um 8,2% frá mars 2019 fram til júlí
2021 og hefur kaupmáttur reglulegs tímakaups á þessum mörkuðum því hækkað á bilinu 7-16% á tímabilinu. Þegar litið er fram hjá
áhrifum vinnutímastyttingar, nam kaupmáttaraukningin 6,8-13%.
Frá nóvember 2019 til júní 2021 voru áhrif styttingar vinnuviku talin
vera um 0,9 prósentustig á almennum vinnumarkaði, 2,7 prósentustig hjá ríkinu og 3,0 prósentustig hjá sveitarfélögum.

3.2 Gögn um laun og launaþróun

Kjaratölfræðinefnd byggir niðurstöður sínar á sérvinnslum frá Hagstofu Íslands sem aftur byggja á gögnum og aðferðum í opinberri
launatölfræði. Umfjöllun Kjaratölfræðinefndar um launabreytingar
miðast við grunntímakaup, en mánaðarleg launavísitala Hagstofunnar byggir á breytingum á reglulegu tímakaupi (sjá rammagrein
3.1). Þá birtir nefndin sundurliðun á hópa og markaði sem er frábrugðin birtri sundurliðun Hagstofunnar. Er þetta í samræmi við
það meginhlutverk nefndarinnar að styðja aðila vinnumarkaðarins
við undirbúning og mat kjarasamninga.

Launaþróun

Vinnumarkaðnum er skipt í fjóra markaði: Almennan markað, ríki,
Reykjavíkurborg og önnur sveitarfélög. Fyrir hvern markað, eru
birtar niðurstöður fyrir fjögur heildarsamtök launafólks: Alþýðusamband Íslands (ASÍ), Bandalag háskólamanna (BHM), BSRB
og Kennarasamband Íslands (KÍ). Í þessari skýrslu birtir Kjaratölfræðinefnd auk þess í fyrsta skipti niðurstöður fyrir þrjá stóra
hópa ASÍ á almenna markaðnum. Þetta eru Starfsgreinasambandið
(SGS), verslunar- og skrifstofufólk innan Landssambands íslenskra
verzunarmanna (LÍV) og iðnaðarmannahópar innan ASÍ (ASÍ_iðn).
Eru þá tekin saman samböndin og félögin Samiðn, Ra ðnaðarsamband Íslands, VM og MATVÍS.
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Meginviðsemjendur stéttarfélaga eru Samtök atvinnulífsins (SA),
Samband íslenskra sveitarfélaga (Sveitarfélög), Reykjavíkurborg
(Reykjavík) og fjármála- og efnahagsráðherra fyrir hönd ríkisins
(Ríkið). Aðildarfélög ASÍ, BSRB, BHM og KÍ gera kjarasamninga við
alla aðila launagreiðenda megin, en vægi þeirra er mjög mismunandi. Í skýrslunni eru ekki birtar upplýsingar um félagsmenn
aðildarfélaga KÍ á almennum vinnumarkaði, en um er að ræða
fámennan hóp og upplýsingar skortir auk þess um hópinn í launagögnum Hagstofu Íslands. Þá nær gagnasafnið heldur ekki til sjómanna.
Gögn Hagstofu Íslands ná einnig til félagsmanna stéttarfélaga
utan heildarsamtaka og launafólks sem stendur utan stéttarfélaga.
Kjaratölfræðinefnd mun ekki fjalla um þessa hópa að þessu sinni
en vísar til upplýsinga í skýrslu nefndarinnar sem ge n var út í
september 2020.
Samanburður Kjaratölfræðinefndar á launaþróun er fyrir tímabilið
frá mars 2019, í aðdraganda fyrstu kjarasamninga í lotunni, til maí
(launastig) og júní (launabreytingar) 2021 sem eru nýjustu fyrirliggjandi gögn Hagstofunnar fyrir þá sundurliðun sem hér er fjallað um. Á þessu tímabili var gerð kjarasamninga í samningalotunni
að mestu lokið og voru kjarasamningsbundnar hækkanir launa í
janúar 2021 þær næstsíðustu á samningstímabilinu og náðu þær
y r nær allan vinnumarkaðinn. Síðustu hækkanir lotunnar verða
almennt við áramót 2022, þó samdi t.d. Starfsgreinasambandið við
Samband íslenskra sveitarfélaga um að kjarasamningur aðila gilti
til september 2023 og tengdi launahækkun við áramót 2023 við
fyrstu kauptaxtahækkanir almenna markaðarins á nýju samningstímabili þess.

Launaþróun

Regluleg laun fullvinnandi eru notuð til að sýna launastigið í maí
2021 eftir kyni, heildarsamtökum og mörkuðum. Í rýni launastigs
út frá mörkuðum eru ekki fullvinnandi þó með í gögnunum. Kjaratölfræðinefnd ákvað að byggja umfjöllunina um launastig á maí í
stað júní, þar sem áhrifa sumarstarfsfólks er farið að gæta í júní og
skekkir það samanburð við upphafsmánuðinn (mars 2019).
Í kö um 3.3 til 3.5 verða niðurstöður skoðaðar út frá vinnumörkuðum, en í 4. ka a er að nna myndagallerí fyrir hver heildarsamtök um sig.
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Rammagrein 3.1:

Skilgreining helstu launa- og tekjuhugtaka
Fullvinnandi er sá sem fær greidd 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 hlutastar . 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 launaker þar sem ekki er haldið utan um y rvinnugreiðslur eða
aðrar launagreiðslur sérstaklega í slíkum samningum. Fastlaunasamningar nnast
í öllum starfsstéttum en eru algengastir hjá stjórnendum og sérfræðingum.
Regluleg laun eru greidd mánaðarlaun 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 y rvinnu sem
gerðar eru upp á hverju útborgunartímabili.
Við útreikninga er hvorki 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 y rvinna, þá er ekki
sérstaklega haldið utan um y rvinnugreiðslur í launaker og eru þær greiðslur
því hluti af reglulegum launum.

Launaþróun

Regluleg heildarlaun eru regluleg laun að viðbættum tilfallandi y rvinnulaunum.
Ekki er tekið tillit til uppgjörs vegna uppmælinga, ákvæðisgreiðslna, hlunninda,
akstursgreiðslna eða annarra óreglulegra greiðslna.
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3.3 Þróun grunntímakaups í samningalotunni fyrir tímabilið
mars 2019 til júní 2021 og áhrif vinnutímabreytinga
Umfjöllun um launaþróun á tímabilinu er byggð á þróun grunntímakaups, sem er skilgreint sem grunnlaun á greidda stund, en
það launahugtak endurspeglar best breytingar á launalið kjarasamninga. Í þessum ka a er fjallað um breytingar grunntímakaups í samningalotunni frá mars 2019 til júní 2021. Tímaraðir með
breytingum á grunntímakaupi og reglulegu tímakaupi (þ.e. grunntímakaupi, auk álags- og bónusgreiðslna, sjá rammagrein 3.1) á
tímabilinu 2006 til 2021 má nna á vef Kjaratölfræðinefndar. Hafa
þarf í huga að í krónutölusamningum eru hlutfallslegar launahækkanir breytilegar eftir launastigi vegna þess að sömu krónutölur eru hærra hlutfall af lægri launum en hærri.
Á almenna markaðnum hafa launin hækkað um 15-21% á tímabilinu.
Laun bæði félagsmanna ASÍ og BSRB hafa hækkað mun meira hjá
ríkinu en á almenna markaðnum. Laun félagsmanna KÍ hjá ríkinu
(kennarar á framhaldsskólastigi) hafa hækkað um 14,1% á tímabilinu og er það minni hækkun en félagsmenn annarra samtaka hafa
fengið bæði hjá ríkinu og á almenna markaðnum.
Launahækkanir hjá sveitarfélögunum hafa verið hlutfallslega mun
meiri en hjá ríkinu og á almenna markaðnum og gildir það fyrir öll
samtök. Þannig hækkuðu laun félagsmanna ASÍ og BSRB um 28 32% á tímabilinu.

Launaþróun

Samanburður á launabreytingum í mynd 3.4 og launastigi í mynd
3.5 sýnir að almennt hafa lægri laun hækkað hlutfallslega en þau
hærri innan markaða. Þannig hækkaði grunntímakaup að meðaltali mest meðal félagsmanna aðildarfélaga ASÍ og BSRB á opinberum markaði; prósentuhækkunin meðal heildarsamtaka er að jafnaði minnst á almenna markaðnum og mest hjá Reykjavíkurborg,
þar sem samið var um sérstaka viðbótarhækkun lægstu launa í
formi sérgreiðslu. Innan allra heildarsamtaka er hækkunin minnst
á almenna markaðnum. Hækkunin er mest hjá Reykjavíkurborg
nema hjá BHM og KÍ þar sem hækkunin er mest hjá sveitarfélögunum.
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Í y rstandandi samningalotu hefur víða verið samið um styttingu
vinnutíma. Nokkrir slíkir samningar voru gerðir á almenna markaðnum og tóku breytingar á vinnutíma almennt gildi 2019. Ákvæði
kjarasamninga um styttingu vinnuvikunnar á opinbera markaðnum
tóku almennt gildi í uppha árs 2021 og svo í maí 2021 fyrir vaktavinnufólk.
Hagstofa Íslands metur styttingu vinnutíma inn í launavísitölu
að því marki sem vinnutímastytting er ígildi launabreytingar, t.d.
þegar vinnustundum á bak við föst mánaðarlaun fækkar.
Kjaratölfræðinefnd fékk gögn frá Hagstofu Íslands þar sem hækkun
grunntímakaups er skipt í tvennt; annars vegar hækkun vegna
vinnutímastyttingar og hins vegar vegna venjulegra launahækkana.
Mynd 3.3 Breyting grunntímakaups á milli mars 2019 og júní 2021, og áhrif
vinnutímabreytinga, eftir markaði

Launaþróun

Áhrif styttri vinnutíma á hækkun grunntímakaups er mun minni

Heimild: Hagstofa Íslands

27

Kjaratölfræðinefnd, október 2021

á almenna markaðnum. Á almenna markaðinum eru áhrif vinnutímastyttingar mest hjá LÍV, um 14% af heildarbreytingunni, en eru
t.d. um 7% af heildarbreytingu að meðaltali innan ASÍ og um 1%
hjá SGS. Hjá ríkinu skiptir stytting vinnutíma mun meira máli, sérstaklega hjá félagsmönnum ASÍ og BSRB þar sem 26-27% af hækkun grunntímakaups skrifast á styttingu vinnutíma, samsvarandi
tala er 20% fyrir BHM. Ekki var um neina styttingu vinnutíma að
ræða meðal félagsmanna KÍ hjá ríkinu.
Áhrif styttingar vinnutíma á þróun grunntímakaups er með svipuðum hætti hjá sveitarfélögunum og Reykjavíkurborg, enda um
svipaða kjarasamninga að ræða. Áhrif styttingar eru um 17-18% af
hækkuninni hjá ASÍ og BHM og 20-21% hjá BSRB. Áhrif vinnutímastyttingar félagsmanna KÍ er hins vegar mun minni eða um 5% af
hækkuninni á báðum stöðum. Áhrif vinnutímastyttingar á hækkun
grunntímakaups eru greinilega mest hjá félagsmönnum BSRB og
ASÍ hjá ríkinu. Þar er væntanlega samhengi á milli þess að 40-50%
þessara hópa vinna vaktavinnu, sbr. umfjöllun í ka a 3.6.

3.4 Launastig á mörkuðum í maí 2021

Launaþróun

Í þessum ka a er fjallað um launastig byggt á reglulegum launum
(sjá rammagrein 3.1) alls launafólks í launarannsókn Hagstofunnar,
óháð því hvort viðkomandi eru fullvinnandi eða ekki.
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Mynd 3.4 Samsetning reglulegra launa í maí 2021 eftir markaði
Þúsundir króna

Heimild: Hagstofa Íslands

Munurinn milli hæstu og lægstu launahópanna er meiri hjá
ríkinu en á almenna markaðnum, en reyndar er ekki alveg um
sömu hópa að ræða á þessum mörkuðum. Laun félagsmanna ASÍ
eru nokkuð lægri hjá ríkinu en á almenna markaðnum.

Launaþróun

Regluleg mánaðarlaun félagsmanna einstakra samtaka eru mjög
svipuð innan sveitarfélaganna og hjá Reykjavíkurborg. Launin
eru hæst meðal félagsmanna BHM og lægst meðal félagsmanna
ASÍ. Mánaðarlaun félagsmanna ASÍ hjá sveitarfélögunum eru þau
lægstu á öllum mörkuðum.
Hóparnir sem fjallað er um á mörkuðunum fjórum eru mismunandi að mörgu leyti. Lægstu reglulegu launin í maí 2021 voru um
458 þús. kr. að meðaltali á mánuði og þau hæstu 740 þús. kr. Þá
ber að hafa í huga að samsetning starfa innan hópanna er afar
mismunandi og því er meðaltalið ekki endilega lýsandi fyrir launastig í öllum tilfellum.
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3.5 Samsetning reglulegra heildarlauna í maí 2021
Samsetning reglulegra heildarlauna, þ.e. reglulegra launa að viðbættum y rvinnugreiðslum (sjá rammagrein 3.1), er mismunandi
eftir hópum og vinnumörkuðum. Á myndum sem birtar eru fyrir
hver heildarsamtök í galleríum í 4. ka a, er skoðuð samsetning
reglulegra heildarlauna í maí 2021 og eru niðurstöðurnar byggðar á
fullvinnandi launafólki. Staðan á íslenskum vinnumarkaði er sú að
fullt dagvinnustarf er ekki endilega rétt birtingarmynd fyrir þátttöku launafólks á vinnumarkaði og gildir það t.d. sérstaklega fyrir
félagsmenn BSRB á vinnumarkaði sveitarfélaganna.
Samanburður milli hópa í einum mánuði gefur ekki endilega rétta
mynd. Kjaratölfræðinefnd taldi rétt að nota tölur fyrir maí í stað
júní þar sem svei ur vegna innkomu sumarstarfsfólks gæti haft
áhrif á niðurstöður. Hafa ber í huga að maímánuður getur verið
álagsmánuður hjá sumum hópum en ekki öðrum sem getur haft
áhrif á y rvinnugreiðslur.
Regluleg heildarlaun eru að jafnaði hæst á almennum vinnumarkaði og lægst hjá öðrum sveitarfélögum en Reykjavíkurborg
fyrir þau heildarsamtök sem eru á öllum mörkuðum. Á almenna
markaðnum eru álagsgreiðslur hlutfallslega mestar innan SGS og
y rvinnugreiðslur mestar hjá iðnaðarmönnum innan ASÍ, sérstaklega meðal SGS og iðnaðarfélaga. Hjá ríkinu vega y rvinnugreiðslur
í maí mest innan KÍ og álags- og bónusgreiðslur mest innan ASÍ og
BSRB.

Launaþróun

Samsetning reglulegra heildarlauna er svipuð hjá Reykjavíkurborg
og sveitarfélögum utan Reykjavíkur. Álags- og bónusgreiðslur vega
mest innan BHM og BSRB, minna innan ASÍ og ekkert innan KÍ. Y rvinnugreiðslur vega mun minna innan sveitarfélaga og Reykjavíkur
en hjá ríkinu.

30

Kjaratölfræðinefnd, október 2021

4
Launaþróun eftir heildarsamtökum
Í þessum ka a er fjallað um launaþróun eftir samtökum launafólks, skipt eftir mörkuðum. Myndirnar eru settar fram með sambærilegum hætti hvað varðar öll heildarsamtök, nema hvað stórir
hópar innan ASÍ eru sýndir sérstaklega, þ.e. Starfsgreinasambandið (SGS), Landssamband íslenzkra verzlunarmanna og samantekin sambönd iðnfélaga.
Fyrst eru tvær lýsandi myndir fyrir heildarsamtök, m.t.t. fjölda
og samsetningar heildarsamtaka, síðan koma myndir byggðar
á launarannsókn Hagstofu með drei ngu launa, launastigi og
breytingu grunntímakaups frá fyrstu kjarasamningum þessarar
lotu.

Launaþróun

Í skýrslu Kjaratölfræðinefndar frá því í apríl 2021 voru myndir
settar fram með áþekkum hætti og nú, en þá fylgdi textaumfjöllun
um uppbyggingu og sérkenni hverra heildarsamtaka og því sem
helst var nýtt úr kjaralotunni. Þá var í haustskýrslu Kjaratölfræðinefndar 2020 einnig birt nokkuð ítarlega umfjöllun um umgjörð
kjarasamninga og kjarasamninga í y rstandandi kjaralotu. Vísað
er því til fyrri skýrslna um frekari umfjöllun um launaþróun eftir
heildarsamtökum og lýsingu á þeim.
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Kjaratölfræðinefnd, október 2021

Mynd 4.1.1 Fjöldi á kjörskrám kjarasamninga 2019-2021 - ASÍ

Mynd 4.1.2 Drei ng reglulegra launa fullvinnandi launafólks í ASÍ í maí 2021
þús. kr.

Heimild: Hagstofa Íslands
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Mynd 4.1.3 Samsetning reglulegra heildarlauna fullvinnandi launafólks í ASÍ í maí 2021
þús. kr.
ASÍ

Myndagallerí fyrir heildarsamtök

Kjaratölfræðinefnd, október 2021

Heimild: Hagstofa Íslands

Mynd 4.1.4 Breyting grunntímakaups hjá launafólki í ASÍ á milli mars 2019 og júní 2021,
og áhrif vinnutímabreytinga, eftir markaði og kyni

Heimild: Hagstofa Íslands
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Myndagallerí fyrir heildarsamtök

ASÍ - sundurliðun

Mynd 4.2.1 Fjöldi á kjörskrám kjarasamninga 2019-2021 - ASÍ

Mynd 4.2.2 Drei ng reglulegra launa fullvinnandi launafólks í ASÍ í maí 2021
þús. kr.

Heimild: Hagstofa Íslands
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Mynd 4.2.3 Samsetning reglulegra heildarlauna fullvinnandi launafólks í ASÍ í maí 2021
þús. kr.

Myndagallerí fyrir heildarsamtök

Kjaratölfræðinefnd, október 2021

Heimild: Hagstofa Íslands

Mynd 4.2.4 Breyting grunntímakaups hjá launafólki í ASÍ á milli mars 2019
og júní 2021, og áhrif vinnutímabreytinga, eftir markaði og kyni

Heimild: Hagstofa Íslands
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Myndagallerí fyrir heildarsamtök

BHM

Mynd 4.3.1 Fjöldi á kjörskrám kjarasamninga 2019-2021 - BHM

Mynd 4.3.2 Drei ng reglulegra launa fullvinnandi launafólks í BHM í maí 2021
þús. kr.

Heimild: Hagstofa Íslands
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Mynd 4.3.3 Samsetning reglulegra heildarlauna fullvinnandi launafólks í BHM í maí 2021
þús. kr.

Myndagallerí fyrir heildarsamtök

Kjaratölfræðinefnd, október 2021

Heimild: Hagstofa Íslands

Mynd 4.3.4 Breyting grunntímakaups hjá launafólki í BHM á milli mars 2019 og júní 2021,
og áhrif vinnutímabreytinga, eftir markaði og kyni

Heimild: Hagstofa Íslands
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Myndagallerí fyrir heildarsamtök

BSRB

Mynd 4.4.1 Fjöldi á kjörskrám kjarasamninga 2019-2021 - BSRB

Mynd 4.4.2 Drei ng reglulegra launa fullvinnandi launafólks í BSRB í maí 2021
þús. kr.

Heimild: Hagstofa Íslands
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Mynd 4.4.3 Samsetning reglulegra heildarlauna fullvinnandi launafólks í BSRB í maí 2021
þús. kr.

Myndagallerí fyrir heildarsamtök

Kjaratölfræðinefnd, október 2021

Heimild: Hagstofa Íslands

Mynd 4.4.4 Breyting grunntímakaups hjá launafólki í BSRB á milli mars 2019 og júní 2021,
og áhrif vinnutímabreytinga, eftir markaði og kyni

Heimild: Hagstofa Íslands
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Myndagallerí fyrir heildarsamtök

KÍ

Mynd 4.5.1 Fjöldi á kjörskrám kjarasamninga 2019-2021 - KÍ

Mynd 4.5.2 Drei ng reglulegra launa fullvinnandi launafólks í KÍ í maí 2021
þús. kr.

Heimild: Hagstofa Íslands
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Mynd 4.5.3 Samsetning reglulegra heildarlauna fullvinnandi launafólks í KÍ í maí 2021
þús. kr.

Myndagallerí fyrir heildarsamtök

Kjaratölfræðinefnd, október 2021

Heimild: Hagstofa Íslands

Mynd 4.5.4 Breyting grunntímakaups hjá launafólki í KÍ á milli mars 2019 og júní 2021,
og áhrif vinnutímabreytinga, eftir markaði og kyni

Heimild: Hagstofa Íslands
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5
Launaþróun karla og kvenna
5.1 Þróun grunntímakaups karla og kvenna frá mars 2019 til júní
2021 og áhrif vinnutímabreytinga
Mynd 5.1 Breyting grunntímakaups á milli mars 2019 og júní 2021,
og áhrif vinnutímabreytinga, eftir markaði og kyni

Heimild: Hagstofa Íslands
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Á myndinni á síðunni á undan má sjá hækkun grunntímakaups
karla og kvenna og er hækkuninni skipt upp í breytingar vegna
vinnutíma og breytinga vegna launa líkt og í umfjölluninni hér að
framan Eins og fram kom þar hefur grunntímakaup hækkað mun
minna á almenna markaðnum en á þeim opinberu. Í öllum tilvikum hefur hækkunin á almenna markaðnum verið meiri hjá konum
en körlum, mest hjá BHM og iðnaðarmönnum innan ASÍ. Vinnutímabreytingar höfðu ekki eins mikil áhrif á almenna markaðnum
og á þeim opinbera, en þó mest hjá LÍV og BHM.

Karlar og konur

Kjaratölfræðinefnd, október 2021

Munur á launahækkun karla og kvenna á opinbera markaðnum
er ekki eins áberandi og á þeim almenna. Mesta hækkun á tímabilinu var meðal kvenna innan ASÍ hjá ríkinu og þar höfðu vinnutímabreytingar einna mest áhrif og mældust 9,1%, eða tæpur þriðjungur af heildarhækkun tímabilsins upp á tæp 32%. Álíka gilti um
karla innan BSRB hjá ríkinu, en þar var hækkun vegna vinnutímabreytinga eins um þriðjungur af heildarhækkuninni. Karlar innan
ASÍ og BSRB hækka eilítið meira hjá Reykjavíkurborg og öðrum
sveitarfélögum, en konur innan BHM meira en karlar.
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5.2 Regluleg laun karla og kvenna í maí 2021
Mynd 5.2 Samsetning reglulegra launa í maí 2021 eftir markaði og kyni
Þús. kr.

Karlar og konur

Kjaratölfræðinefnd, október 2021

Heimild: Hagstofa Íslands

Myndin sýnir regluleg laun óháð starfshlutfalli í úrtaki Hagstofunnar,
þ.e. bæði fullvinnandi og þeirra sem vinna minna. Fullvinnandi teljast þeir sem í viðmiðunarmánuði (maí 2021) unnu 90% eða meira af
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mánaðarlegri vinnuskyldu fólks í fullu star miðað ákvæði viðkomandi kjarasamnings. Eru laun þeirra sem ekki voru fullvinnandi uppreiknuð á mánaðargrundvöll, eins og um fullt starf væri að ræða.
Á almenna markaðnum er y rleitt ekki mikill munur á meðallaunum
karla og kvenna. Karlar hafa hærri laun alls staðar á almenna markaðnum nema í hópi iðnaðarmanna innan ASÍ.

Karlar og konur

Kjaratölfræðinefnd, október 2021

Hjá ríkinu hafa karlar 6-12% hærri regluleg laun en konur, þar með
taldir ASÍ karlar sem eru þó talsvert færri í vaktavinnu en konur.
Konur innan KÍ hjá ríkinu hafa sérstöðu, en þær hafa 4% hærri
laun en karlar.
Hjá sveitarfélögum utan Reykjavíkur eru regluleg laun karla alls
staðar hærri, regluleg laun kvenna eru að jafnaði 85-96% af launum
karla. Hjá Reykjavíkurborg eru regluleg laun kvenna innan BSRB 1%
hærri en karla og innan KÍ 4% hærri en karla, en annars eru laun
kvenna 3-5% lægri en karla.
Álags- og bónusgreiðslur eru almennt hærri hjá körlum en konum. Þó eru tvær undantekningar, báðar hjá hópum þar sem slíkar
greiðslur eru hlutfallslega lágt hlutfall reglulegra launa, en það er
hjá iðnfélögum í ASÍ á almennum markaði og BHM hjá ríki.

5.3 Samsetning reglulegra heildarlauna karla og kvenna
í maí 2021
Innan allra samtaka, sbr. upplýsingar í galleríum í 4. ka a, var
staðan sú að regluleg heildarlaun fullvinnandi karla voru hærri en
kvenna í maí 2021, utan kvenna meðal iðnfélaga. Munurinn á reglulegum heildarlaunum karla og kvenna er mestur hjá BSRB og ASÍ
innan sveitarfélaga utan Reykjavíkur og hjá ríkinu, en konur í
þessum hópum eru að meðaltali með um 80% af heildarlaunum
karla. Lægstu reglulegu heildarlaun fullvinnandi er að nna meðal
kvenna innan ASÍ hjá sveitarfélögum utan Reykjavíkur og Reykjavíkurborg, eða vel innan við 500 þús. kr. á mánuði. Álagsgreiðslur
eru hlutfallslega mestar innan SGS á almenna markaðnum og
y rvinnuhlutinn vegur þyngst hjá félagsmönnum KÍ hjá ríkinu í
þessum mánuði.
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