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Rammagrein VI-1

Nýgerðir 
kjarasamningar

Í desember sl. var skrifað undir nýjan eins árs kjarasamning lands-
sambanda og stærstu félaga innan Alþýðusambands Íslands við 
Samtök atvinnulífsins. Einungis um helmingur aðildarfélaga Alþýðu-
sambands Íslands á almennum vinnumarkaði samþykkti samninginn 
í atkvæðagreiðslu í janúar sl. Í kjölfarið kom fram sáttatillaga frá ríkis-
sáttasemjara til þeirra félaga sem felldu samninginn um viðbót við 
desembersamninginn. Sú tillaga var samþykkt og samningum þeirra 
félaga sem samþykktu upphaflega desembersamninginn breytt til 
samræmis. Hið opinbera hefur gert áþekka samninga við flesta við-
semjendur sína. Samningar við einstaka félög bæði á almennum og 
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opinberum vinnumarkaði hafa þó falið í sér meiri hækkun launa. 
Kjarasamningagerð er ekki lokið og er t.d. enn ósamið við starfs-
menn í flugsamgöngum og við hluta starfsmanna sveitarfélaga og 
ríkis.

Viðbót við desembersamninginn innifelur:

•	 Hækkun	orlofs-	og	desemberuppbóta	um	samtals	32.300	kr.	eða	
40%	frá	fyrra	ári.

•	 Lengingu	 samningstímans	 frá	því	 sem	gengið	var	út	 frá	 í	 des-
embersamningnum: almennt um tvo mánuði á almennum vinnu-
markaði	(til	 loka	febrúar	2015)	og	fjóra	mánuði	hjá	opinberum	
starfsmönnum	(til	aprílloka	2015).

Áætlað er að bein hækkun vegna viðbótarinnar sé almennt í takt 
við desembersamninginn. Gert er ráð fyrir að kostnaður vegna 
samningsins	 með	 viðbótinni	 nemi	 3,2%	 (2,8%	 vegna	 hækkunar	
almennra	launa	og	0,4%	vegna	viðbótarhækkunar	lægstu	taxta)	frá	
gildistöku samningsins, sem var ýmist 1. janúar eða 1. febrúar eftir 
því hvenær félög samþykktu samninginn.1 Framlag launagreiðanda 
í	starfsmenntasjóð	hækkar	einnig	um	0,1%.	Kostnaðaráhrif	hækk-
unar orlofsuppbótar eru metin áþekk og ef laun hefðu hækkað um 
2%	þann	1.	 janúar	á	næsta	ári	og	er	ætlað	að	koma	 til	móts	við	
lengingu	 samningsins.	 Það	 sama	 á	 við	 um	 20.000	 kr.	 eingreiðslu	
sem starfsmenn hins opinbera fá almennt í apríl á næsta ári. Hún er 
sambærileg	við	að	laun	séu	2%	hærri	tveimur	mánuðum	lengur	en	
samningar á almennum vinnumarkaði. Þetta gæti verið vísbending 
um	að	samningsaðilar	telji	að	2%	hækkun	sé	það	sem	koma	skuli	í	
þeim kjarasamningum sem gerðir verða á næsta ári. 

Aðilar desembersamningsins ganga út frá því að aðrar launa-
breytingar í tengslum við framkvæmd samninga í ár verði ekki meiri 
en	svo	að	launavísitala	Hagstofu	Íslands	hækki	um	minna	en	4%	á	
tímabilinu	 frá	 desember	 2013	 til	 desember	 2014.	Gengi	 það	 eftir	
hefði það í för með sér rúmlega ½ prósentu hækkun launa til við-
bótar við beinar umsamdar hækkanir samningsins. Í ljósi þess að um-
samdar	launahækkanir	hafa	að	meðaltali	verið	um	60%	af	breytingu	
launavísitölunnar	 frá	árinu	1990	gæti	þetta	verið	vanmat,	sérstak-
lega í ljósi þess að síðan hefur verið samið um meiri hækkanir við 
nokkur félög.

1.	 Þau	félög	sem	samþykktu	samninga	með	gildistöku	1.	febrúar	fengu	sérstaka	14.600	kr.	
eingreiðslu en kostnaðaráhrif hennar eru áætluð þau sömu og ef laun hefðu hækkað um 
3,2%	strax	1.	janúar.


