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Viðauki við samkomulag  

fjármála- og efnahagsráðherra f.h. ríkissjóðs 

annars vegar og 

Félag háskólamenntaðra starfsmanna stjórnarráðsins 

hins vegar 

 um breytingar og framlengingu á kjarasamningi aðila 

undirrituðu 28. maí 2014 

 

1. gr. 

Eftirtaldar greinar í kafla 2.2 breytast og verði svohljóðandi: 

2.2.2  Forstöðumanni stofnunar er heimilt að verða við óskum einstakra starfsmanna um 

sveigjanlegan vinnutíma á tímabilinu kl. 07:00 – 18:00 á virkum dögum. 

 

2.2.3  Dagvinnumaður sem vinnur hluta af vikulegri vinnuskyldu sinni utan dagvinnutímabils skv. 

gr. 2.2.1, skal fá greitt álag skv. gr. 1.6.1 á þann hluta starfs síns. Hafi verið samið um rýmkun 

á dagvinnutímabili, skv. 2. mgr. gr. 2.1.2 eða gr. 2.2.2 greiðist ekki álag utan þeirra tímamarka 

sem greinir í gr. 2.2.1. 

 

2. gr. 

Grein 2.5.2 breytist og verði svohljóðandi:   

2.5.2 Starfsmaður á rétt á fríi í stað greiðslu álags fyrir bakvakt. 20 mínútna frí jafngildir 33,33% 

vaktaálagi en 27 mínútna frí jafngildir 45% vaktaálagi, 54 mínútna frí jafngildir 90% 

vaktaálagi. 

3. gr. 

Kafli 5.4 hljóði svo:  

 

5.4.1 Starfsmaður skal sækja vinnu til fasts ráðningarstaðar á eigin vegum og í tíma sínum. 

 

5.4.2 Frá grein 5.4.1 eru eftirtalin frávik: 

 

5.4.2.1 Starfsmanni skal séð fyrir ferð eða honum greiddur ferðakostnaður að og frá vinnustað ef öll 

eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt: 

Að starfsmaður hefji eða ljúki vinnu á þeim tímum sem strætisvagnar ganga ekki. 

Að heimili starfsmanns sé lengra en 1,5 km (loftlína) frá vinnustað. 

Að vinnustaður sé innan leiðakerfis strætisvagna. Með leiðakerfi er átt við skipulagðar ferðir 

þar sem gert er ráð fyrir að minnsta kosti einni ferð á klukkustund innan hvers skilgreinds 

þéttbýliskjarna í viðkomandi tilviki. 

Að ekki sé lengra en 1,5 km frá biðstöð að vinnustað. 

Starfsmanni er ekki séð fyrir ferð eða honum greiddur ferðakostnaður fyrir lengri vegalengd 

en sem nemur 15 km (loftlína) frá vinnustað. 
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5.4.2.2 Ef ákvæði greinar 5.4.2.1 eiga ekki við, en vinnustaður er innan þéttbýlis, skal starfsmanni séð 

fyrir ferðum að og frá vinnustað innan 15 km fjarlægðar (loftlína), en þó utan 1,5 km (loftlína), 

þegar starfsmaður hefur eða lýkur vinnu á tímabilinu frá kl. 00:00 til kl. 07:00 virka daga og 

frá kl. 00:00 til kl. 12:00 á almennum eða á sérstökum frídögum skv. gr. 2.1.4.2 og 2.1.4.3. 

 

5.4.3  Þær stofnanir sem staðsettar eru a.m.k. 1,5 km utan ytri marka næsta þéttbýlis skulu, í 

stofnanasamningi skv. kafla 11, semja um greiðslu ferðakostnaðar fyrir þá starfsmenn sem 

ekki búa á staðnum  

 

5.4.2.4 Heimilt er í stofnanasamningi skv. kafla 11 að semja nánar um hvernig ákvæði kafla þessa 

skulu framkvæmd í einstökum tilfellum, svo og ef um sérstakar aðstæður er að ræða til 

dæmis dvöl í óbyggðum, á sjó eða langdvöl á ferðum. 

 

4. gr.  

Frá 1. júní 2014 breytist gr. 5.5 og verður sem hér segir:  

5.5 Ferðatími erlendis 

5.5.1 Þegar starfsmaður fer utan að frumkvæði vinnuveitanda og á vegum hans skulu greiðslur 

vegna slíks óhagræðis vera með eftirfarandi hætti: 

 

 Sé brottför flugs á virkum degi fyrir kl. 10:00 og/eða heimkoma eftir kl. 15:00 skal 

starfsmaður fá greiðslu sem nemur þremur álagsstundum á 33,33% álagi skv. gr. 1.6.1 fyrir 

hvort tilvik. 

 

 Á almennum og sérstökum frídögum skal samsvarandi greiðsla nema sex álagsstundum á 55% 

álagi skv. gr. 1.6.1, án tillits til þess hvenær dags flugið er. 

 

 Heimilt er að semja um frítíma í stað greiðslu ferðatíma þannig að 20 mínútna frí jafngildir 

33,33% álagi, 33 mínútna frí jafngildir 55% álagi. 

 

Reykjavík, 28. maí 2014 

 

f.h. fjármála- og efnahagsráðherra f.h. Félags háskólamenntaðra starfsmanna  

með fyrirvara um samþykki stjórnarráðsins  

 með fyrirvara um samþykki félagsmanna 

 

Halldóra Friðjónsdóttir (sign.) Hanna Dóra Hólm Másdóttir (sign.) 

 

 

 

 


