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Fundargerð samstarfsnefndar
KJALAR, stéttarfélags starfsmanna í almannaþjónustu,
og
Sambands íslenskra sveitarfélaga

Fundur var haldinn í samstarfsnefnd Sambands íslenskra sveitarfélaga og KJALAR, stéttarfélags
starfsmanna í almannaþjónustu þann 06. janúar 2017.
Símafundur. Fulltrúi frá Kili Arna Jakobína Björnsdóttir fulltrúi og frá Sambandi íslenskra
sveitarfélaga Berglind Eva Ólafsdóttir, sem ritaði fundargerð.
Þetta gerðist:
1. Breyting á grein 1.1.1.
Í núverandi samningi láðist að hafa eftirfarandi texta í grein 1.1.1. Þessi texti er færður aftur inní
samninginn við gerð heildarútgáfu.
„Útgefin launatafla hverju sinni nær yfir alla launaflokka sem miðað er við í kjarasamningi
þessum. Við launaflokk leggst einstaklingsbundið persónuálag í samræmi við viðeigandi ákvæði
í 10. kafla samnings þessa og myndar þannig dagvinnulaun viðkomandi starfsmanns. Laun þessi
eru viðmiðun vegna afleiddra launategunda, s.s. tímakaups í yfir- og dagvinnu og lífeyrisgreiðslna
B-deilda opinberra lífeyrissjóða eða Lífeyrissjóðs starfsmanna Akureyrarbæjar.“
2. Tölur uppfærðar í 3 kafla. Grein 3.4.3, grein 3.4.4 og grein 3.4.5 hljóði svo:
3.4.3 Ef keyptur er matur hjá öðrum aðila en greint er í gr. 3.4.2 skulu starfsmenn greiða kr.
605,5 fyrir hverja máltíð frá og með 1. janúar 2016. Upphæðin skal síðan taka breytingum
1. janúar ár hvert í samræmi við breytingu á matar- og drykkjavörulið (01) í vísitölu
neysluverðs með vísitölu janúarmánaðar 2016 sem grunnvísitölu (221,7 stig). Reynist
kaupverð vinnuveitanda á aðkeyptum mat lægra en sem nemur þessari upphæð skal
miða greiðslur starfsmanna við það.
3.4.4

Starfsmenn sem ekki njóta mataraðstöðu samkvæmt greinum 3.4.1 - 3.4.3. skulu fá það
bætt með fæðispeningum, sem nema kr. 402,2 fyrir hvern vinnuskyldudag, enda séu þá
uppfyllt neðantalin skilyrði:
a. Vinnuskylda starfsmanns sé minnst sem svarar hálfri stöðu á viku.
b. Starfsmaður hafi vinnuskyldu á föstum vinnustað frá kl. 11:00 - 14:00 að frádregnu
matarhléi.
c. Matarhlé sé aðeins 1/2 klst. eða 1 kennslustund í skólum.
Greiðsla þessi skal breytast á þriggja mánaða fresti í samræmi við breytingu á matar- og
drykkjavörulið (01) í vísitölu neysluverðs með vísitölu aprílmánaðar 2016 sem
grunnvísitölu (222,74 stig).

3.4.5

Starfsmenn í vaktavinnu sem ekki njóta mataraðstöðu samkvæmt greinum 3.4.1 - 3.4.3.
skulu fá það bætt með fæðispeningum, sem nema kr. 402,2 fyrir hvern vinnuskyldudag,
enda séu þá uppfyllt neðantalin skilyrði:
a. Vinnuskylda starfsmanns sé minnst sem svarar hálfri stöðu á viku.
b. Starfsmaður hafi vinnuskyldu á vinnustað frá kl. 11:00 - 14:00 eða frá kl. 18:00 - 20:00
að frádregnu matarhléi.
Greiðsla þessi skal breytast á þriggja mánaða fresti í samræmi við breytingu á matar- og
drykkjavörulið (01) í vísitölu neysluverðs með vísitölu aprílmánaðar 2016 sem
grunnvísitölu (222,74 stig).

3. Grein 4.5.1 um ákvörðun orlofs
Í síðasta samningi var í skýringakassa var orðalagi breytt í síðustu setningunn „ef veigamiklar“.
Þar sem um beina tilvísun í ákvæði orlofslaga er að ræða þá er þessi breyting tekin til baka.
Í 4. gr. orlofslaga nr. 30/1987 segir: „Orlof samkvæmt lögum þessum skal veitt í einu lagi á
tímabilinu frá 2. maí til 15. september. Heimilt er í kjarasamningum stéttarfélaga að kveða
á um skemmra orlof á fyrrgreindu tímabili, þó að lágmarki 14 daga á sumarorlofstímabilinu,
ef veigamiklar rekstrarástæður gera það brýnt."
Grein 4.5.1 hljóði svo:
Yfirmaður ákveður í samráði við starfsmenn hvenær orlof skuli veitt. Honum er skylt að
verða við óskum starfsmanns um hvenær orlof skuli veitt á sumarorlofstíma ef því verður
við komið vegna þarfa stofnunarinnar. Yfirmaður skal að lokinni könnun á vilja
starfsmanna tilkynna svo fljótt sem unnt er og í síðasta lagi mánuði fyrir byrjun
orlofstímabils hvenær það skal hefjast nema sérstakar ástæður hamli.
Í 4. gr. orlofslaga nr. 30/1987 segir: „Orlof samkvæmt lögum þessum skal veitt í einu lagi á
tímabilinu frá 2. maí til 15. september. Heimilt er í kjarasamningum stéttarfélaga að kveða
á um skemmra orlof á fyrrgreindu tímabili, þó að lágmarki 14 daga á sumarorlofstímabilinu,
ef sérstakar rekstrarástæður gera það brýnt."
4. Tölur uppfærðar í 7 kafla. Grein 7.1.2, gr. 7.1.3, gr. 7.1.4 og gr.7.2.6 hljóði svo:
7.1.2
Dánarslysabætur eru frá 1. júlí 2016 til 1. janúar 2017:
1. Ef hinn látni var ógiftur, og lætur ekki eftir sig barn og hefur ekki séð fyrir öldruðu
foreldri 67 ára eða eldri, kr.1.348.952.
2. Ef hinn látni var ógiftur, en lætur eftir sig barn (börn) undir 18 ára aldri og/eða hefur
sannanlega séð fyrir foreldri eða foreldrum 67 ára og eldri, kr. 8.416.075.
3. Ef hinn látni var í hjúskap, skulu bætur til maka vera kr. 11.564.130.
Hafi starfsmaður ekki verið í hjúskap en verið í óvígðri sambúð, sem að öðru leyti
megi jafna til hjúskapar, skal sambúðaraðili eiga rétt til bóta eins og um hjúskap
væri að ræða, enda hafi sambúðaraðili sannanlega haldið heimili með hinum látna
um árabil, þó eigi skemur en 2 ár fyrir andlát hans.
4. Ef hinn látni lætur eftir sig barn (kjörbarn, fósturbarn) innan 18 ára aldurs, fyrir
hvert barn kr.1.413.381. Sama rétt til bóta hefur barn (kjörbarn, fósturbarn) hins
látna á aldrinum 18-25 ára, er stundar nám á framhaldsskóla- eða háskólastigi í
a.m.k. 6 mánuði ársins.
Bætur greiðast aðeins skv. einum af töluliðum nr. 1, 2 og 3. Til viðbótar töluliðum nr. 2 og
3 geta komið bætur skv. tölulið nr. 4.
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7.1.3

Bætur vegna varanlegrar örorku.
Bætur vegna varanlegrar örorku greiðast í hlutfalli við tryggingarupphæðina kr. kr.
20.527.758., þó þannig að hvert örorkustig frá 25-50% verkar tvöfalt og hvert örorkustig
frá 51-100% verkar þrefalt.
Örorkubætur verði greiddar sem næst verðlagi greiðslumánaðar í stað slysdags.

7.1.4

Tryggingafjárhæðir verði endurskoðaðar tvisvar á ári, 1. janúar og 1. júlí og hækki þá sem
nemur breytingum á vísitölu neysluverðs. Við hækkun 1. janúar er notuð vísitala
nóvembermánaðar fyrra árs og við hækkun 1. júlí er vísitala maímánaðar notuð til
viðmiðunar. Grunnvísitala, miðað við framangreindar tölur, er 421,3 stig 435,5 stig í maí
2016.

7.2.6

Tryggingin bætir tjón á farangri af völdum bruna, skyndilegs óhapps, innbrots, þjófnaðar
og ennfremur ef hann glatast. Vátryggingarupphæð tryggingarinnar miðast við
verðmæti farangursins, en þó að hámarki 570.911 kr. í hverri ferð. Fyrir hvern einstaka
hlut, par eða samstæðu er ekki. bætt hærri upphæð en 109.424 kr. Bótaskylda
takmarkast við þessa fjárhæð nema hluturinn og verðmæti hans hafi verið tilkynnt
skriflega fyrirfram til þess sem gaf út ferðaheimildina og samþykkt, sbr. gr. 7.2.4. Nær
tryggingin þá einnig til þess hlutar, jafnvel þótt verðmæti hans eða heildarbótafjárhæð
fari með því fram úr hámarksfjárhæðum hér á undan. Tjónþoli ber í eigin áhættu 20% af
hverju tjóni, þó ekki lægri upphæð en kr. 9.512. Fjárhæðir þessar endurskoðast með sama
hætti og um getur í grein 7.1.4.

5. Grein 11.2.3 verður grein 11.2.5 og hljóði svo:
11.2.5 Aðilar eru sammála um að launagreiðandi greiði 0,04% af heildarlaunum félagsmanna til
KJALAR til þess að auðvelda samstarf félagsins við Samband íslenskra sveitarfélaga í
samstarfsnefnd vegna framkvæmdar á samningi þessum.
6. Grein 13.4.1 um Fræðslusjóð Kjalar hljóði svo:
13.4.1 Launagreiðandi greiðir sérstakt gjald í Fræðslusjóð KJALAR.
Gjald þetta skal vera 0,4% af heildarlaunagreiðslum til félaga KJALAR.
Gjaldið var 0,3% en eftir 1. maí 2014 er gjaldið 0.4%.

Fleira var ekki gert og fundi slitið
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