
Á árunum 2020-2023 komi til framkvæmdar launaauki að gefinni 
ákveðinni þróun á vergri landsframleiðslu á hvern íbúa.

Tenging við hagvöxt (hagvaxtarauki) tryggir launafólki hlutdeild í 
verðmætasköpuninni. Þetta ákvæði nýtist best þeim tekjulægri þar 
sem þessi hækkun fer af fullum þunga á taxtakaup og ¾ á önnur laun. 
Hagvaxtarauki getur hækkað taxtalaun um 3-13 þúsund á ári eftir því 
hvað verg landsframleiðsla á mann hækkar mikið á tímabilinu.

Kjaratengdir liðir kjarasamninga (t.d. bónusar) hækka um 2,5% 
á sömu dagsetningum, nema um annað hafi verið samið.

Kaupmáttur launa hafi aukist á 
samningstímabilinu skv. launavísitölu 
Hagstofu Íslands. 

Vextir lækki verulega fram að endur- 
skoðun samnings í september 2020 
og haldist lágir út samningstímann.

Stjórnvöld standi við gefin fyrirheit 
skv. yfirlýsingum ríkisstjórnarinnar í 
tengslum við gerð kjarasamninganna.

Forsendur kjarasamninga verða metnar 
í september 2020 og september 2021. 

VERSLUNAR-, SKRIFSTOFU- & VERKAFÓLKS

NÝRRA
KJARASAMNINGA

1. apríl 2019 17.000 kr. á mánuði
1. apríl 2020 18.000 kr.  á mánuði
1. janúar 2021 15.750 kr.  á mánuði
1. janúar 2022 17.250 kr. á mánuði

ALMENN HÆKKUN 
Á MÁNAÐARLAUN 
FYRIR FULLT STARF

1. apríl 2019 17.000 kr. á mánuði
1. apríl 2020 24.000 kr. á mánuði
1. janúar 2021 24.000 kr. á mánuði
1. janúar 2022 25.000 kr. á mánuði 

KAUPTAXTAR 
HÆKKA 
SÉRSTAKLEGA

HELSTU ATRIÐI

LÁGMARKSTEKJUR 
FYRIR FULLT STARF
1. apríl  2019  317.000 kr.  á mánuði
1. apríl  2020  335.000 kr.  á mánuði
1. janúar  2021 351.000 kr.  á mánuði
1. janúar  2022 368.000 kr.  á mánuði

DESEMBERUPPBÓT 
(var 89.000 kr. 2018)

2019   92.000 kr.
2020   94.000 kr.

ORLOFSUPPBÓT 
FYRIR HVERT ORLOFSÁR 
(var 48.000 kr. 2018)

1. maí 2019   50.000 kr.
1. maí 2020   51.000 kr.
1. maí 2021   52.000 kr.
1. maí 2022   53.000 kr.

2021   96.000 kr.
2022   98.000 kr.

Eingreiðsla kemur sem sérstakt álag
á orlofsuppbót árið 2019 uppá 26.000 kr. 
sem greiðist eigi síðar en 2. maí 2019.

FORSENDUR
KJARASAMNINGANNA 
ERU EFTIRFARANDI:


