
1. kafli Kaup 

1.1. Lágmarkslaun 
Samningsaðilar skulu vinna að því að laun fyrir fullt starf fullgildra starfsmanna, 18 ára og eldri, verði að loknum 
3ja mánaða reynslutíma, sem hér segir á samningstímanum: 

1. apríl  2008  kr. 162.000 

1. júlí   2009  kr. 170.750 

1. nóvember 2009  kr. 179.500 

1. júní      2010  kr. 190.000 

Þar sem þessu marki verður ekki náð munu samningsaðilar sameiginlega í samvinnu við vinnuveitanda þess 
starfsmanns sem í hlut á, beita sér fyrir því að viðunandi lausn finnist á kjörum starfsmannsins. 

1.1.1. Mánaðarlaun ungmenna 

Laun ungmenna skulu vera eins og hér greinir: 

Yngri en 18 ára skulu eigi vera lægri en 80% af lágmarkslaunum. 

Þeir sem yngri eru en 16 ára skulu eigi taka lægri laun en 75% af lágmarkslaunum. 

Laun ungmenna skulu miðast við áramót þess árs, sem þau ná tilskyldum aldri. 

1.2 Hækkun launa 

1.2.1. Launaþróunartrygging við gildistöku 

Grunnhækkun launa við gildistöku samnings þessa er 8,6% fyrir þá starfsmenn sem voru í starfi hjá sama 
launagreiðanda 1. október 2006 og eru enn í starfi. Frá grunnhækkun dregst önnur sú launahækkun sem 
starfsmaður hefur fengið frá 2. október 2006 til og með gildistöku samningsins, þ.m.t. vegna hækkunar 
kauptaxta. 

Við samanburð launa skal miða við föstu viku- eða mánaðarlaun að viðbættum föstum álags- eða aukagreiðslum 
hverju nafni sem þær nefnast. Frádráttur getur aldrei numið meiru en grunnhækkun. 

Grunnhækkun launa við gildistöku samnings þessa er 5,5% fyrir þá starfsmenn sem hafa verið í starfi hjá sama 
launagreiðanda frá 1. janúar 2007. Frá grunnhækkun dregst önnur sú launahækkun sem starfsmaður hefur 
fengið frá 2. janúar 2007 til og með gildistöku samningsins, þ.m.t. vegna hækkunar kauptaxta. Við samanburð 
launa skal miða við föst viku- eða mánaðarlaun að viðbættum föstum álags- eða aukagreiðslum hverju nafni 
sem þær nefnast. Frádráttur getur aldrei numið meiru en grunnhækkun. 

Nú hefur starfsmaður hafið störf á tímabilinu frá 2. janúar 2007 til loka september 2007. Er grunnhækkun launa 
hans þá 4,5% við gildistöku þessa samnings en frá henni dregst önnur sú launahækkun sem starfsmaður hefur 
fengið frá þeim tíma er hann var ráðinn til og með gildistöku samningsins, þ.m.t. vegna hækkunar kauptaxta. 
Við samanburð launa skal miða við föst viku- eða mánaðarlaun að viðbættum föstum álags- eða aukagreiðslum 
hverju nafni sem þær nefnast. Frádráttur getur aldrei numið meiru en grunnhækkun. 

Ákvæði þetta nær ekki til launamanna sem starfa í afkastatengdum launakerfum þar sem laun vegna 
frammistöðu eru meginhluti launa. 

Launabreytingar 1. nóvember 2009 

Hinn 1. nóvember  2009 skulu laun starfsmanns breytast svo: 

Grunnhækkun launa er 3,5%. Frá henni dragast hækkanir á launum starfsmanns frá 1. janúar – 1. nóvember 
2009, þ.m.t. vegna hækkunar kauptaxta. Frádráttur getur þó ekki orðið hærri en grunnhækkun. Við samanburð 
launa skal miða við föst viku- eða mánaðarlaun að viðbættum föstum álags- eða aukagreiðslum hverju nafni 
sem þær nefnast. 

Nú hefur starfsmaður störf á tímabilinu 1. janúar – 1. nóvember 2009. Nýtur hann þá grunnhækkunar án 
frádráttar nema um annað hafi verið samið við ráðningu. 

Ákvæði þetta nær ekki til launamanna sem starfa í afkastatengdum launakerfum þar sem laun vegna 
frammistöðu eru meginhluti launa. 

Launabreytingar 1. júní 2010 

Hinn 1. janúar 2010 skulu laun hækka um 2,5%. Hækki laun meira vegna sérstakrar hækkunar kauptaxta gildir 
sú hækkun. 

1.3. Laun 



a. Vinnuveitandi og starfsmaður semja milliliðalaust sín á milli í hverju tilfelli fyrir sig um laun starfsmanns að 
öðru leyti en greinir í grein 1.2. 

b. Launin skulu endurspegla vinnuframlag starfsmanns, hæfni hans, dugnað, sveigjanleika í vinnu, vinnu á 
sérstökum tímum, innihald starfsins og ábyrgð og menntun ef við á. 

c. Við ákvörðun launa milli vinnuveitanda og starfsmanns skulu laun endurspegla vinnuframlag, hæfni, 
menntun og færni viðkomandi starfsmanns svo og innihald starfsins og þá ábyrgð sem starfinu fylgir. Gæta 
skal ákvæða jafnréttislaga við launaákvarðanir. Séu laun á vinnustöðum þar sem vinnutími ákvarðast af 
afgreiðslutíma ákveðin sem heildarlaun fyrir heildarvinnuframlag skal koma fram áætlað vinnuframlag að 
baki heildarkjörum, fjöldi greiddra yfirvinnutíma að meðaltali í mánuði eða önnur samsetning launa eftir því 
sem við á. Verði breytingar á vinnuframlagi eða starfi starfsmanns sem mögulega breyta forsendum 
ráðningarkjara skal endurskoða launin og samsetningu þeirra með tilliti til viðkomandi breytinga, telji annar 
hvor aðili vera tilefni til þess. 

Starfsmaður á rétt á viðtali við yfirmann einu sinni á ári um störf sín og hugsanlega breytingu á 
starfskjörum. Óski starfsmaður eftir viðtali skal það veitt innan tveggja mánaða og niðurstaða viðtalsins liggi 
fyrir innan mánaðar. 

Niðurstaða launaviðtals skal skráð og staðfest af báðum aðilum og skoðast það vera hluti 
ráðningarsamnings. 

d. Heimilt er með vinnustaðasamningi að innleiða launakerfi til þess að bæta samkeppnishæfni og þróun 
fyrirtækisins og auka tekjumöguleika starfsmannanna. 

e. Starfsmaður sem ákvæði samningsins ná til á rétt á því að krefjast samningaviðræðna við vinnuveitandann 
ef laun starfsmannsins eru að verulegu leyti frábrugðin byrjunarlaunum sambærilegra starfsmannahópa í 
fyrirtækinu og byrjunarlaunum í sambærilegum fyrirtækjum við sambærilegar aðstæður. 

Við mat á hvað teljast sambærileg kjör miðist við tiltækar upplýsingar frá fyrirtækjum svo og launakannanir 
sem gerðar eru eftir viðurkenndum aðferðum og við geta átt. 

Ef ákvörðun um einstaklingsbundin laun til ákveðins starfsmanns er í augljósu ósamræmi við forsendur í lið 
b, geta samtökin hvort um sig farið fram á samningaviðræður með þátttöku beggja samtaka. 

f. Ef talið er að verulegt misræmi sé í heildarlaunagreiðslum hópa launþega sem starfa í sambærilegum 
fyrirtækjum við sambærilegar aðstæður eiga báðir aðilar rétt á að vísa slíku máli til launanefndar. 

g. Við ákvörðun launa má semja um föst laun þar sem tillit er tekið til meginreglna í lið b. Ákveða má í slíku 
samkomulagi að launin nái einnig til greiðslu fyrir yfirvinnu og taki á öðrum hugsanlegum ókostum þessa 
fyrirkomulags sem hefur það í för með sér að ekki er greitt sérstaklega fyrir yfirvinnu. 

Í slíkum samningi skal tilgreina hámark yfirvinnustunda sem innifaldar eru í launum. 

Ágreining um launakjör einstaklinga, þar sem samið var um föst laun, má leggja fyrir samningsaðila ef 
greinilegt er að verulegt ósamræmi er milli launa og heildarinnihalds starfsins, samanber lið b. 

h. Laun skulu ákveðin í samræmi við markmið í lögum um launajafnrétti. 

i. Málsaðilar eru sammála um að í þeim tilvikum að samtökin finna ástæðu til reksturs launajafnréttismáls, 
megi framkvæma athugun á vinnustað með þátttöku samtakanna beggja áður en hinar eiginlegu viðræður 
þeirra eiga sér stað. Í tengslum við athugun/samningaviðræður skal ákveða hvaða launaupplýsingar er 
nauðsynlegt að leggja fram í einstaka málum. 

1.3.1. Launanefnd 

Launanefnd skipa tveir fulltrúar frá hvorum aðila með það að markmiði að leysa úr ágreiningi um launagreiðslur 
og túlkun samningsins.  

Ef meirihluti næst ekki meðal fulltrúanna í nefnd beggja samningsaðila þegar taka á ákvörðun í tilteknu máli, 
skal bætt við nefndina óvilhöllum oddamanni sem báðir aðilar tilnefna í sameiningu. Ef svo vill til að ágreiningur 
heldur áfram að vera til staðar skal mat oddamanns ráða úrslitum. 

Þegar aukið er við nefndina á þennan hátt gilda almennar venjur um faglegan gerðardóm með þeim tilhliðrunum 
sem aðstæður kunna að leiða til. 

Oddamaður kveður á um skiptingu kostnaðar. Ennfremur er það á valdi oddamanns að ákveða fjársekt þegar 
grundvöllur umkvörtunarinnar reynist ekki á rökum reistur. 

Oddamaður getur ákveðið að tiltekið mál verði útkljáð með skriflegri meðferð. 

Launanefnd getur óskað eftir upplýsingum frá aðilum um launagreiðslur í sambærilegum fyrirtækjum. 
Fyrirtækjum sem aðilar eru að samtökunum er skylt að gefa slíkar upplýsingar.  

 


