
 
Fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs 

 
annars vegar 

og 
 

SFR – stéttarfélag í almannaþjónustu 
 

hins vegar 
gera með sér svofellt 

 
S A M K O M U L A G  

 
um breytingar og framlengingu á kjarasamningi aðila 

 
 

1. gr. 
Gildistími 

Gildandi kjarasamningur aðila framlengist frá 1. maí 2011 til 31. mars 2014 með þeim 
breytingum og fyrirvörum sem í samningi þessum felast og falla þá úr gildi án frekari 
fyrirvara. 

2. gr. 
Eingreiðsla 

Eftir samþykkt samnings greiðist eingreiðsla 50.000 kr. miðað við fullt starf tímabilið mars 
2011 – apríl 2011. Þeir sem eru í hlutastarfi og/eða hafa starfað skemur skulu fá hlutfallslega 
greiðslu. 

3. gr. 
Launahækkanir 

Laun samkvæmt grein 1.1.1 hækki sem hér segir, sbr. fylgiskjal 2: 
1.6.2011: 4,25% eða 12.000 kr. að lágmarki. 
1.3.2012: 3,50% eða 11.000 kr. að lágmarki. 
1.3.2013: 3,25% eða 11.000 kr. að lágmarki. 
1.3.2014: Eingreiðsla 38.000 kr. miðað við þá sem eru í fullu starfi í janúar 2014. Þeir 

sem eru í hlutastarfi og/eða hafa starfað hluta úr mánuði skulu fá 
hlutfallslega greiðslu. 
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4. gr. 
Persónuuppbót og orlofsuppbót 

Persónuuppbót (desemberuppbót) á samningstímanum verður sem hér segir: 
Á árinu 2011 48.800 kr. sérstakt álag 15.000 kr. 
Á árinu 2012 50.500 kr. 
Á árinu 2013 52.100 kr. 

Orlofsuppbót á samningstímanum verður sem hér segir: 
Á árinu 2011 26.900 kr. sérstakt álag 10.000 kr. 
Á árinu 2012 27.800 kr. 
Á árinu 2013 28.700 kr. 

5. gr. 
Frí í stað yfirvinnu 

2.3.8 Heimilt er starfsmanni, með samkomulagi við vinnuveitanda, að safna frídögum 
vegna yfirvinnu, á þann hátt að yfirvinnutímar komi til uppsöfnunar og frítöku á 
dagvinnutímabili en yfirvinnuálagið er greitt við næstu reglulegu útborgun. 
Samkomulag skal vera um töku frísins og það skipulagt þannig að sem minnst röskun 
verði á starfsemi stofnunar. Frí samkvæmt framansögðu, vegna undanfarandi 
almanaksárs, sem ekki hefur verið nýtt fyrir 15. apríl ár hvert, eða við starfslok, skal 
greitt út á dagvinnutaxta viðkomandi starfsmanns við næstu reglulegu útborgun. 

6. gr. 
Matar- og kaffitímar vaktavinnumanna 

Frá 1. mars 2012 breytist gr. 2.6.9 og verður sem hér segir: 

2.6.9 Starfsmenn í vaktavinnu hafa ekki sérstaka matar- og kaffitíma. Starfsmönnum er þó 
heimilt að neyta matar og kaffis við vinnu sína á vaktinni ef því verður við komið 
starfsins vegna. Vegna þessarar takmörkunar skal greiða 25 mínútur á yfirvinnukaupi 
fyrir hverja vakt óháð lengd vaktar. 

7. gr. 
Fæðisfé 

3.4.4 Starfsmaður sem hefur ekki aðgang að matstofu en ætti að hafa það skv. gr. 3.4.1, 
skal fá það bætt með fæðispeningum sem nema 380 kr. fyrir hvern vinnuskyldudag 
enda séu þá uppfyllt neðantalin skilyrði: 

1. Vinnuskylda starfsmanns sé minnst sem svarar hálfri stöðu á viku. 
2. Starfsmaður hafi vinnuskyldu á föstum vinnustað frá kl. 11:00 - 14:00 að 

frádregnu matarhléi. 
3. Matarhlé sé aðeins 1/2 klst. 

Frá 1. mars 2012 bætist við kafla 3.4 ný grein sem verður gr. 3.4.5 og hljóðar svo: 

3.4.5 Starfsmaður á vakt þegar matstofa vinnustaðar er ekki opin skal fá það bætt með 
fæðispeningum sem nema 380 kr. enda sé vinnuskylda starfsmanns a.m.k. 1 klst. 
fyrir og 1 klst. eftir umsamda matartíma á viðkomandi vakt sbr. tímasetningar 
matartíma í gr. 3.2.1. 
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Frá 1. júní 2011 bætist við kafla 3.4 ný grein sem verður gr. 3.4.6 og hljóðar svo: 

3.4.6 Upphæð fæðispeninga breytist á þriggja mánaða fresti í samræmi við matvörulið 
vísitölu neysluverðs (01 Matur og drykkjarvörur) með vísitölu maímánaðar 2011 sem 
grunnvísitölu (140,7 stig miðað við undirvísitölur frá 2008). 

Núverandi grein 3.4.5 verður 3.4.7. 

8. gr. 
Vinnusókn og ferðir 

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. 

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. 

5.4.2.3 Þær stofnanir sem staðsettar eru a.m.k. 5 km (loftlína) 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 Ef um sérstakar aðstæður er að ræða, til dæmis dvöl í óbyggðum, á sjó eða langdvöl 
á ferðum er í stofnanasamningi skv. kafla 11, heimilt að semja um greiðslu 
ferðakostnaðar. 
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9. gr.  

Ferðatími erlendis 
 

Frá 1. júní 2011 bætist við kafla 5 ný grein sem verður gr. 5.5. Númer annarra greina breytist í 
samræmi við það. 

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, sbr. gr. 2.5.2. 

10. gr. 
Slysatryggingar 

Grein 7.1.6 hljóði svo: 

7.1.6 Verði starfsmaður fyrir líkams- eða munatjóni í starfi sínu við að sinna einstaklingi 
sem að takmörkuðu eða engu leyti getur borið ábyrgð á gerðum sínum, eða sinna 
einstaklingi sem dæmdur hefur verið til fangelsisvistar eða vistaður í fangelsi eða á 
stofnun af öðrum orsökum skal honum bætt það tjón sem hann verður fyrir vegna 
starfs síns.  

 Við mat og uppgjör kröfunnar gilda almennar reglur skaðabótaréttarins. Embætti 
ríkislögmanns fjallar um bótakröfu samkvæmt grein þessari og annast uppgjör bóta í 
umboði fjármálaráðuneytisins. 

11. gr. 
Fatapeningar 

Frá 1. júní 2011 breytist gr. 8.3.1 og verður sem hér segir: 

8.3.1 Á heilbrigðisstofnunum þar sem þess er krafist, vegna sérstakra meðferðarúrræða, að 
starfsmaður noti eigin fatnað í stað vinnuslopps eða álíka hlífðarfatnaðar skv. gr. 8.2, 
er vinnuveitanda í stað þess heimilt að greiða starfsmanni sérstaka fatapeninga að 
upphæð 3.800 kr. á mánuði miðað við fullt starf í dagvinnu. 

 Greiðsla þessi skal breytast á þriggja mánaða fresti í samræmi við breytingu fataliðar 
í vísitölu neysluverðs (031 Föt) með vísitölu maímánaðar 2011 sem grunnvísitölu 
(169,6 stig miðað við undirvísitölur frá 2008). 
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12. gr. 
Atkvæðagreiðsla og samningsforsendur 

Samningsaðilar skulu bera samning þennan upp til samþykktar. Hafi gagnaðila ekki borist 
tilkynning um niðurstöðu fyrir klukkan 16:00 þann 16. júní 2011 skoðast hann samþykktur. 

Komi til þess að samningum á almennum vinnumarkaði verði, eftir 1. janúar 2012, sagt upp á 
grundvelli forsenduákvæðis þeirra á gildistíma samnings þessa skal aðilum heimilt að segja 
upp samningnum fyrir 15. febrúar 2012 eða 2013 og fellur hann þá strax úr gildi. 

Leiði endurskoðun nefndarinnar sem fjallar um forsendur kjarasamninga á almennum 
vinnumarkaði aftur á móti til þess að þar náist samkomulag um breytingu á samningum skal 
sambærileg breyting gilda um þennan samning. 

 
 

Reykjavík, 29. maí 2011 
 

f.h. fjármálaráðherra f.h. SFR-stéttarfélags í almannaþjónustu 
með fyrirvara um samþykki með fyrirvara um samþykki félagsmanna 
 
Gunnar Björnsson (sign.) Árni Stefán Jónsson (sign.) 
Ásta Lára Leósdóttir (sign.) Védís Guðjónsdóttir (sign.) 
Ágústa H. Gústafsdóttir (sign.) Einar Andrésson (sign.) 
Björn Rögnvaldsson (sign.) Anna Atladóttir (sign.) 
Helga Jóhannesdóttir (sign.) Ína H. Jónasdóttir (sign.) 
Oddur Gunnarsson (sign.) Hrafnhildur Hauksdóttir (sign.) 
Ásgeir M. Kristinsson (sign.) Ingibjörg Óskarsdóttir (sign.) 
Sverrir Jónsson (sign.) Vésteinn Valgarðsson (sign.) 
 Olga Gunnarsdóttir (sign.) 
 Sigrún Kristjánsdóttir (sign.) 
 Jenný O. Pétursdóttir (sign.) 
 Ólafur Hallgrímsson (sign.) 
 Jóhanna Vilhjálmsdóttir (sign.) 
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Bókanir með kjarasamningi  
fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs  

og  
SFR-stéttarfélags í almannaþjónustu 

dags. 29. maí 2011 

Bókun 1 
Aðilar eru sammála um að framlengja bókun 1 með síðasta kjarasamningi um sérstakt 
tímabundið framlag til Fræðslusetursins Starfsmenntar óbreytt út komandi samningstímabil. 

Bókun 2 
Aðilar geta í stað þeirra launabreytinga eftir árið 2012 sem fram koma í 3. grein samkomulags 
þessa valið þá leið að taka upp breytta launatöflu með tilheyrandi breytingum á 
röðunarforsendum stofnanasamninga. Verði þessi leið valin skulu aðilar skipa starfshóp sem 
setur fram með hvaða hætti hinar umsömdu launabreytingar sem ella hefðu komið til skuli 
nýttar í þessum tilgangi. Ekki verður um frekari launabætur að ræða í þeim tilgangi en fram 
koma í 3. grein. Starfshópurinn skal skipaður tveimur fulltrúum frá hvorum samningsaðila og 
skal hann hafa lagt fram tillögur sínar í síðasta lagi þann 30. september 2012. 

Bókun 3 
Fjármálaráðuneytið mun beita sér fyrir því að stofnanir ríkisins setji verklagsreglur svo sem 
um fjarveru starfsmanns vegna andláts nákomins ættingja, tæknifrjóvgunar og 
áfengismeðferðar. Vegna þessa verður öllum stofnunum sent bréf á haustmánuðum 2011 þar 
sem fram koma kröfur ráðuneytisins til stofnana hvað þetta varðar. 

Bókun 4 
Fangaverðir hafa sérstöðu meðal félagsmanna SFR, sem helgast af stöðu þeirra sem 
embættismanna án verkfallsréttar. Líkt og hjá lögreglumönnum og tollvörðum er 
fangavörðum nauðsynlegt að vera í góðu líkamlegu formi og að geta átt uppbyggileg 
samskipti við fanga og tækifæri til að þróast á þessum sviðum. Er það rökrétt framhald af 
inntökuskilyrðum Fangavarðaskólans. 

Það er því sameiginlegt markmið aðila að fangaverðir uppfylli tilteknar samræmdar kröfur, 
sem taki mið af því við hvaða aðstæður þeir starfa.  

Í þessu skyni verði skipaður starfshópur aðila, auk fulltrúa Fangelsismálastofnunar. 
Starfshópurinn skoði sambærileg umbunarkerfi varðandi þessa þætti og er að finna hjá 
lögreglumönnum og tollvörðum og skili tillögum til samningsaðila í síðasta lagi fyrir 
nóvemberlok 2011. Samningsaðilar munu fjalla um tillögurnar og gera viðeigandi breytingar 
til samræmis við þær. 
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Bókun 5 
Aðilar eru sammála um að tilefni sé til að bæta og tryggja bótarétt þeirra starfsmanna sem 
slasast við að sinna eða hafa afskipti af fólki sem að takmörkuðu eða engu leyti getur borið 
ábyrgð á gerðum sínum. Ljóst er að starfsmenn sem eru félagsmenn í SFR þurfa í mörgum 
tilfellum að umgangast og vera innan um fólk sem ekki gengur að öllu leyti heilt til skógar 
eða getur verið sjálfum sér og öðrum hættulegt. Hluti af starfsskyldum þessara starfsmanna 
getur falist í því að grípa inn í og stöðva hættulegt atferli hjá viðkomandi. Komið geta upp 
aðstæður þar sem slíkt verður ekki gert án þess að viðkomandi starfsmaður setji sjálfan sig í 
ákveðna hættu á því að slasast við framkvæmd starfs síns. Þekkt eru dæmi um að starfsmenn 
hafa orðið fyrir áverkum í slíkum tilfellum. 

Þá er jafnframt ljóst að auknar líkur eru á því að starfsmenn sem vinna við slíkar aðstæður 
verði fyrir árás af hendi þeirra sem þeim er ætlað að hafa umsjón eða eftirlit með. Rétt þykir 
að tryggja þessum starfsmönnum bótarétt vegna þess tjóns sem þeir þannig verða fyrir. 

Aðilar eru sammála um að hefðbundin skilgreining á því hvað sé slys í skilningi 
vátryggingaréttar og tryggingaskilmála (óvæntur utanaðkomandi atburður) eigi ekki við í 
öllum tilfellum í störfum ofangreindra starfsmanna. Þannig geta komið upp tilfelli þar sem 
starfsmaður þarf vísvitandi að leggja líf sitt og heilsu í hættu vegna þess að starf hans beinlínis 
krefst þess. Því er í ákvæði greinar 7.1.6 lagt til að starfsmaður fái bætt það tjón sem hann 
verður fyrir vegna starfs síns við þessar aðstæður. Um lækkun bóta vegna eigin sakar 
starfsmanns og ákvörðun bótafjárhæðar að öðru leyti gilda almennar reglur skaðabótaréttarins. 
Með grein 7.1.6 er kveðið á um sambærilega bótaábyrgð og framkvæmd og gildir um 
lögreglumenn samkvæmt 30. grein lögreglulaga. 

Bókun 6 
Aðilar eru sammála um að skoða ábyrgðarsvið og launaröðun tiltekinna faghópa á 
heilbrigðisstofnunum innan SFR. Kannaðar verði leiðir til að styðja einkum við starfsþróun 
þeirra sem yngstir eru í starfi og bæta þannig möguleika til nýliðunar. 

Samstarfsnefndir á stofnunum skulu hafa komið sér saman um nánari útfærslu eigi síðar en 1. 
september 2011 þannig að endurskoðað fyrirkomulag geti tekið gildi þann 1. október 2011. 

Bókun 7 
Verði samið um breytingar á algildum greinum kjarasamninga ríkisstarfsmanna eftir gerð 
þessa kjarasamnings þá ætla aðilar að þær breytingar eigi einnig við kjarasamning SFR-
stéttarfélags í almannaþjónustu eftir því sem við getur átt. Aðilar sammælist um hvernig fara 
skuli með slíkar breytingar. 
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Fylgiskjal 1 

með kjarasamningi  
fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs  

og  
SFR-stéttarfélags í almannaþjónustu 

dags. 29. maí 2011 
 

Grunnur að starfsmennta- og fræðslusjóðum SFR er allt frá 1980 til 2001. Sjóðirnir eru þrír 
með mismiklu samstarfi við vinnuveitendur, önnur stéttarfélög og sjóði. Því telja aðilar 
tímabært að skoða reglugerðir sjóðanna með tilliti til heildarsýnar á framtíð sjóðanna. Aðilar 
eru sammála um að skipa sérstakan starfshóp til að skoða framtíðarskipan þessara mála. 
Hópurinn verði skipaður jafnmörgum fulltrúum samningsaðila og skal hann skila tillögu um 
framtíðarfyrirkomulag ekki síðar en í maílok 2012 

Hópurinn skal taka tillit til t.d. eftirfarandi: 
• Skilgreiningu á markhópum. 
• Samstarf félaga og bandalaga.  
• Hagkvæmni eininganna og samstarf. 
• Þarfir stofnana og ríkisins. 
• Staðsetningu sjóðanna innan framhaldsfræðslukerfisins í landinu. 
• Skörun hlutverka FA og fræðslusjóða ríkisstarfsmanna og ríkisins. 
• Fjármögnun og fjárþörf vegna markmiða starfsins. 

Þar til niðurstöður þessarar vinnu líta dagsins ljós eru aðilar sammála um að stjórnir 
fræðslusjóðanna og orlofssjóðs hafi rýmri heimildir til millifærslu milli sjóðanna til að jafna 
mismikla byrði þeirra. 
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