
Kynning á kjarsamningi 



Nýr kjarasamningur – Brú að bættum lífskjörum 

• Gildistími samningsins - skammtímasamningur
• 1. nóvember 2022 – 31. janúar 2024 

• Markmið samningsins
• Styðja strax við kaupmátt launa
• Veita heimilum og fyrirtækjum fyrirsjáanleika
• Skapa forsendur fyrir langtímasamningi



Nýr kjarasamningur – Brú að bættum lífskjörum 

• Með framlengingu á lífskjarasamningnum er viðræðum um önnur atriði en 
launalið frestað. Aðilar eru sammála um að vinna að neðangreindum 
atriðum eftir skipulagi með fundarstjórn ríkissáttasemjara ef þörf er á.

• Neðangreind fundaráætlun miðar að því markmiði að samningur taki við af 
samning.



Nýr kjarasamningur – Brú að bættum lífskjörum 

• Um er að ræða almenna launahækkun 
• Þann 1. nóvember hækka mánaðarlaun um 6,75%, að hámarki 66.000.- kr. 
• Hagvaxtarauki vegna 2022 sem átti að koma til framkvæmda 1. apríl nk. er 

flýtt og að fullu efndur

• Aðrar hækkanir 
• Orlofsuppbót 2023: 56.000,- kr.
• Desemberuppbót 2023: 103.000,- kr.
• Kjaratengdir liðir samningsins hækka um 5,0% frá 1. nóvember 2022, nema 

um annað hafi verið samið.



Launatöflur

Afgreiðslufólk í verslunum Taxti Hækkun í kr.

Byrjunarlaun 406.923 36.015

Eftir 6. mán hjá fyritækinu 416.205 39.208

Eftir 1 ár hjá fyrirtækinu 418.114 38.824

Eftir 2/3 ár hjá fyrirtækinu 429.833 42.541

Eftir 5 ár hjá fyrirtækinu 441.919 49.889



Launatöflur

Sérþjálfað starfsfólk í verslunum Taxti Hækkun í kr.

Byrjunarlaun 412.701 36.512

Eftir 6. mán hjá fyritækinu 423.345 40.193

Eftir 1 ár hjá fyrirtækinu 425.198 40.403

Eftir 2/3 ár hjá fyrirtækinu 437.127 43.212

Eftir 5 ár hjá fyrirtækinu 450.587 51.823



Launatöflur

Skrifstofa Taxti Hækkun í kr.

Byrjunarlaun 441.145 40.115

Eftir 3 ár hjá fyrirtækinu 457.828 52.193



Launatöflur

Starfsfólk í apótekum
Lyfjatæknar

Taxti Hækkun í kr.

Byrjunarlaun 433.739 39.574

Eftir 6. mán hjá fyritækinu 437.478 41.534

Eftir 2/3 ár hjá fyrirtækinu 445.521 43.789

Eftir 5 ár hjá fyrirtækinu 461.732 51.823



Launatöflur

Starfsfólk í afþreyingar- og 
ferðaþjónustufyrirtækjum

Taxti Hækkun í kr. 

Byrjunarlaun 425.848 38.889

Eftir 6. mán hjá fyritækinu 432.583 41.176

Eftir 1. ár hjá fyrirtækinu 438.297 41.648

Eftir 2. ár hjá fyrirtækinu 444.462 43.432

Eftir 5. ár hjá fyrirtækinu 457.820 52.131



Taxtahækkun í prósentum



Stuðningur stjórnvalda við kjarasamningana fellst í:

• Húsnæðismálum
a. Fjölgun nýrra íbúða
b. Betri húsnæðisstuðningi
c. Bættri réttarstöðu leigjenda
• Barnabótum
• Aðhaldi á neytendamarkaði
• Greiðslur í fæðingarorlofi
• Heildarendurskoðun á atvinnuleysistryggingum
• Að auka vægi starfsnáms



Það sem framundan er

• Rafræn kosning um samninginn hefst 14. desember kl. 12:00 
og lýkur 21. des kl. 12:00. Nánar auglýst síðar.



Önnur mál


