Nýr kjarasamningur við Sjúkraliðafélag Íslands, undirritaður 9. mars 2020
Þann 9. mars 2020 undirrituðu samninganefndir Sambands íslenskra sveitarfélaga og
Sjúkraliðafélags Íslands, nýjan kjarasamning sem gildir frá 1. janúar 2020 til 31. mars 2023.
Helstu atriði samningsins eru:
Hækkun launa
1. janúar 2020 hækka laun um kr. 17.000 kr.
1. apríl 2020 hækka laun um kr. 24.000 kr.
1. janúar 2021 hækka laun um kr. 24.000 kr.
1. janúar 2022 hækka laun um kr. 25.000 kr.
Launatafla 5: Gildir frá 1. janúar 2023 til 30. september 2023.
Þegar endurnýjaður kjarasamningur á almennum vinnumarkaði liggur fyrir á árinu 2022, skal
launatafla 5 taka sömu niðurstöðu frá 1. janúar 2023 til 30. september 2023 samkvæmt
samningsniðurstöðu á almennum vinnumarkaði.
Eingreiðsla 1. apríl 2020
Uppgjörsgreiðsla (persónuuppbót) fyrir tímabilið 1. ágúst 2019 til 31. desember 2019, kr.105.000, sem
greiðist þann 1. apríl 2020 hverjum starfsmanni miðað við fullt starf sem var við störf frá 1. ágúst 2019
til 31. desember 2019. Upphæðin greiðist hlutfallslega miðað við starfstíma og starfshlutfall. Full
upphæð fyrir tímavinnumenn miðast við 627 unnar stundir á tímabilinu frá 1. ágúst til 31. desember
en annars hlutfallslega.
Launaflokkar vegna starfsaldurs grein 1.3.2 breytist frá 1. apríl 2020
Starfsmenn hækka með eftirfarandi hætti:
Um tvo launaflokka eftir 3 ár í starfi
Um einn launaflokk eftir 6 ár í starfi
Um einn launaflokk eftir 12 ár í starfi
Grein 1.5.1 breytist og hljóði svo:
Yfirvinna er greidd með tímakaupi fyrir vinnu umfram 40 stundir á viku (173,33 stundir miðað við
meðalmánuð).
Yfirvinna skiptist í yfirvinnu 1 og yfirvinnu 2. Tímakaup yfirvinnu 1 er 0,9385% af mánaðarlaunum í
hverjum launaflokki og þrepi en tímakaup yfirvinnu 2 er 1,0385% af mánaðarlaunum í hverjum
launaflokki og þrepi.
Greiðsla fyrir yfirvinnu skal vera með eftirtöldum hætti:
Yfirvinna 1 Kl. 08.00 - 17.00 mánudaga – föstudaga.
Yfirvinna 2 Kl. 17.00 - 08.00 mánudaga – föstudaga.
Yfirvinna 2 Kl. 00.00 - 24.00 laugardaga, sunnudaga og sérstaka frídaga.
Grein 1.7.1 breytist og hljóði svo:
Starfsmaður í fullu starfi fær greidda persónuuppbót 1. desember ár hvert sem nemur 33% af
desemberlaunum í lfl. 203 skv. launatöflu í fylgiskjali 1. Með fullu starfi er átt við 100% starf tímabilið
1. janúar til 30. nóvember sama ár. Hafi starfsmaður gegnt hlutastarfi eða starfað hluta úr ári, skal
hann fá greitt miðað við starfshlutfall og/eða starfstíma, þó þannig að hann hafi starfað samfellt
a.m.k. frá 1. september það ár.
Fæði og mötuneyti grein 3.4.3-3.4.5
Fæðispeningar hækka í 647 kr.
Orlof grein 4.1.1

Lágmarksorlof skal vera 240 vinnuskyldustundir (30 dagar) miðað við fullt ársstarf. Starfsmaður
sem hefur unnið hluta af fullu starfi eða hluta úr ári skal fá orlof 20 vinnuskyldustundir fyrir fullt
mánaðarstarf.
Lífeyrissjóðsiðgjöld grein 13.6.1
Iðgjald starfsmanns sem aðild á að A-deild eða V-deild Brúar lífeyrissjóðs skal vera 4% af
heildarlaunum starfsmanns og mótframlag vinnuveitanda skal vera 11,5%.
Félagsmannasjóður ný grein 13.10.1
Launagreiðandi greiðir mánaðarlega framlag í Félagsmannasjóð sem nemur 1,24% af heildarlaunum
starfsmanna.
Úthlutun úr sjóðnum skal fara fram 1. febrúar ár hvert samkvæmt stofnskrá sjóðsins.
Stytting vinnuviku
Með kjarasamningi þessum eru tekin markviss skref til styttingar vinnutíma starfsmanna
sveitarfélaga og þar með til aukinna lífsgæða og bætts vinnuumhverfis. Aðilar eru sammála um
að eigi síðar en 1. janúar 2021 styttist hver vinnudagur dagvinnufólks um 13 mínútur á dag, fyrir
starfsmann í fullu starfi m.v. 40 stunda vinnuviku. Þar með lækkar vikuleg vinnuskylda
starfsmanns um 65 mínútur.
Hjá vaktavinnufólki styttist vinnuvikan úr 40 í 36 virkar stundir og launamyndun
vaktavinnufólks mun taka mið af fleiri þáttum en áður. Í nýju launamyndunarkerfi fjölgar
vaktaálagsflokkum og vægi vinnustunda er metið eftir áhrifum á heilsu og öryggi starfsfólks, sem
getur leitt til aukinnar styttingar vinnutíma. Þá verður greiddur sérstakur vaktahvati sem tekur mið af
fjölbreytileika og fjölda vakta. Að mati samningsaðila eru framangreindar breytingar enn fremur til
þess fallnar að auka möguleika vaktavinnufólks til að vinna hærra starfshlutfall en áður og hækka
þannig tekjur sínar og ævitekjur. Breytingar munu taka gildi 1. maí 2021.
Gildistími, gildissvið og samningsforsendur
Samningsaðilar skulu bera samning þennan, ásamt bókunum og fylgiskjölum, upp til afgreiðslu fyrir 25.
mars 2020. Hafi gagnaðila ekki borist tilkynning um niðurstöðu fyrir kl. 16:00 þann 25. mars 2020
skoðast samningurinn samþykktur

