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Forseti Alþingis 

og 

Félag starfsmanna Alþingis, Starfsmannafélag Ríkisendurskoðunar og 

Starfsmannafélag umboðsmanns Alþingis  

 

gera með sér svofellt 

 

S A M K O M U L A G  

 

um breytingar og framlengingu á kjarasamningum aðila 

 

 

1. gr. 

Gildistími 

Gildandi kjarasamningar aðila framlengjast frá 1. mars 2015 til 31. ágúst 2017 með þeim 

breytingum sem í samkomulagi þessu felast. 

2. gr. 

Launahækkanir 

Launatöflum samningsaðila verður breytt á þann veg að bil milli launaflokka verður 5% hlaðsett 

og bil milli launaþrepa verður 2,5% hliðsett. Gildandi launatöflur verða leiðréttar í samræmi 

við þessar forsendur. Þær taki síðan þeim breytingum sem greint er hér á eftir.  

Laun samkvæmt grein 1.1.1 hækki sem hér segir: 

01.03.2015: Laun hækka um 7,2%. Sjá meðfylgjandi launatöflu í fylgiskjali 1. 

01.06.2016: Laun hækka um 5,5%. Sjá meðfylgjandi launatöflu í fylgiskjali 2. 

01.06.2016: 1,65%. Til útfærslu menntunarákvæða, sbr. 5. gr. þessa samnings eftir því 

sem þörf krefur og eftir atvikum annarra þátta í stofnanasamningum. 

01.06.2017: Sérstök eingreiðsla, 63.000 kr., greiðist hverjum starfsmanni miðað við fullt 

starf og er við störf í apríl 2017 og er enn í starfi í maí. Upphæðin greiðist 

hlutfallslega miðað við starfstíma og starfshlutfall í apríl. Eingreiðslan nær til 

allra starfsmanna í föstu ráðningarsambandi þó ekki þeirra sem eru í 

launalausu leyfi, þ.m.t. fæðingarorlofi. 
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3. gr. 

Persónuuppbót og orlofsuppbót 

Persónuuppbót (desemberuppbót) á samningstímanum verður sem hér segir: 

Á árinu 2015 78.000 kr. 

Á árinu 2016 82.000 kr. 

Grein 4.2.2 orðast svo: 

Orlofsuppbót á samningstímanum verður sem hér segir: 

Á árinu 2015 59.800 kr. 

Á árinu 2016 63.400 kr. 

Á árinu 2017 66.200 kr. 

4. gr. 

Endurmenntun 

 

Grein 10.1 orðast svo hjá félagi starfsmanna Alþingis og starfsmannafélagi 

umboðsmanns Alþingis: 

10.1  Endurmenntunarleyfi 

10.1.1 Eftir eins árs starf hjá Alþingi og umboðsmanni Alþingis, er heimilt að veita starfsmanni 

námsleyfi í allt að þrjá mánuði hverju sinni til ástundunar náms hjá viðurkenndri 

menntastofnun á framhalds- eða háskólastigi. Heimilt er að veita starfsmanni námsleyfi 

í allt að sex mánuði í senn enda sé um að ræða sérnám eða viðbótarnám sem talið er að 

muni nýtast í starfi fyrir skrifstofu Alþingis eða stofnanir þess. Námsleyfi skv. þessum 

kafla skal veitt á launum skv. grein 1.1.1. Skal Alþingi tryggja að árlega verði ráðstafað 

fé til þessa. Setja skal sérstakar reglur um launað endurmenntunarleyfi fyrir starfsmenn 

skrifstofu Alþingis og starfsmenn umboðsmanns Alþingis. Haga skal námsleyfum að 

jafnaði þannig að ekki þurfi að ráða afleysingafólk. 

10.1.2 Heildarleyfistími sem úthlutað er árlega skal vera minnst 18 mánuður fyrir starfsmenn 

skrifstofu Alþingis og umboðsmanns Alþingis. Falli úthlutun á endurmenntunarleyfi 

niður, þar sem ekki liggur fyrir umsókn, skal þeirri fjárhæð sem veitt hefur verið til 

leyfisins ráðstafað á næsta ári eða síðar. Ef um uppsafnað leyfi er að ræða skal heimilt 

að ráðstafa allt að 30 mánuðum til endurmenntunar á sama ári fyrir starfsmenn Alþingis 

og starfsmenn umboðsmanns Alþingis. 

10.1.3  Heimilt er að semja um greiðslu ferða- og dvalarkostnaðar. 

10.1.4 Starfsmaður sem óskar eftir endurmenntunarleyfi skal gera grein fyrir náminu í umsókn. 

Lengd leyfis fer eftir umfangi náms. Sé veitt námsleyfi lengra en þrír mánuðir skal gera 
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skuldbindandi samning milli námsmanns og skrifstofu Alþingis eða umboðsmanns 

Alþingis. 

10.1.5 Við úthlutun námsleyfa skal horft til þess hvort umsækjanda hafi verið veitt námsleyfi 

áður. Starfsmaður sem sækir um námsleyfi í fyrsta skipti skal að jafnaði njóta forgangs 

við úthlutun að uppfylltum öðrum skilyrðum sem sett eru í reglum um launað 

endurmenntunarleyfi. 

10.1.6 Þriggja manna nefnd fjallar um umsóknir um launað endurmenntunarleyfi og gerir 

tillögur um úthlutun til yfirstjórnar skrifstofu Alþingis og umboðsmanns Alþingis. Um 

skipan nefndarinnar fer eftir reglum um launað endurmenntunarleyfi. 

Grein 10.1 orðast svo hjá starfsmannafélagi Ríkisendurskoðunar: 

10.1 Endurmenntunarleyfi 

10.1.1 Um veitingu endurmenntunarleyfis. 

10.1.1.1 Eftir tveggja ára starf hjá Ríkisendurskoðun er heimilt að veita starfsmanni 

endurmenntunarleyfi í allt að þrjá mánuði hverju sinni til að stunda nám hjá 

viðurkenndri menntastofnun á framhalds- eða háskólastigi eða til faggildingar á vegum 

viðurkenndra stofnana á hlutaðeigandi sviði faggildingar. 

10.1.1.2 Ef aðstæður krefjast er heimilt að veita starfsmanni endurmenntunarleyfi í allt 

að 6 mánuði enda sé um að ræða sérnám eða viðbótarnám. Þessi heimild er þó háð 

starfstíma hlutaðeigandi starfsmanns hjá Ríkisendurskoðun. 

10.1.1.3 Endurmenntunarleyfi skv. þessum kafla skal veitt á launum skv. grein 1.1.1. 

10.1.1.4 Endurmenntun samkvæmt þessari grein skal nýtast starfsmanni í starfi hjá 

Ríkisendurskoðun. 

10.1.1.5 Setja skal sérstakar reglur um launað endurmenntunarleyfi. 

 

10.1.2 Heildarleyfistími á hverju ári skal að jafnaði vera 9 mánuðir. Tryggja ber að slík 

endurmenntunarleyfi raski ekki starfsemi einstakra sviða og starfseininga hjá 

stofnuninni og að ekki þurfi að ráða afleysingafólk. 

 

10.1.3 Heimilt er að semja um greiðslu ferða- og dvalarkostnaðar. 

 

10.1.4. Starfsmaður sem óskar eftir endurmenntunarleyfi skal gera grein fyrir náminu í umsókn. 

Lengd leyfis fer eftir umfangi náms, sbr. gr. 10.1.1. Þegar endurmenntunarleyfi er veitt 

til lengra tíma en þriggja mánaða skal gera skuldbindandi samning milli starfsmanns og 

Ríkisendurskoðunar um starfstíma að loknu endurmenntunarleyfi. 

 

10.1.5 Við úthlutun endurmenntunarleyfa skal horft til eftirfarandi þátta; 
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10.1.5.1 hvort umsækjandi hafi verið veitt endurmenntunarleyfi áður og til starfstíma 

hans. Starfsmaður sem sækir um í fyrsta sinn skal að öllu jafnaði hafa forgang við 

úthlutun að uppfylltum öðrum skilyrðum sem sett eru í reglum um launað 

endurmenntunarleyfi, 

 

10.1.5.2 vinnureglna um námsstyrki til starfsmanna Ríkisendurskoðunar þegar það á 

við. 

 

10.1.6 Þriggja manna nefnd fjallar um umsóknir um launað endurmenntunarleyfi og gerir 

tillögu um úthlutun til ríkisendurskoðanda. Ríkisendurskoðandi tekur endanlega 

ákvörðun um úthlutun endurmenntunarleyfa. Um skipan nefndarinnar fer eftir reglum 

sem settar eru um launað endurmenntunarleyfi. 

 

10.1.7 Þegar beiðni um endurmenntunarleyfi er hafnað skal sú ákvörðun rökstudd skriflega. 

 

10.1.8 Ef ágreiningur kemur upp milli umsækjenda og úthlutunarnefndar skal ágreiningi vísað 

til ríkisendurskoðanda og formanns starfsmannafélags Ríkisendurskoðunar til úrlausnar. 

 

10.1.9 Endurskoða skal þessar reglur á tveggja ára fresti eða oftar að gefnu tilefni.  

 

5. gr.  

Röðun starfa og mat álags 

Greinar 1.2.1 og 1.2.2 orðist svo: 

1.2.1 Við ákvörðun um röðun starfa í launaflokka skal fara eftir gr. 11.3.3.1. 

1.2.2 Meta skal persónu- og tímabundna þætti sem álagsþrep, sbr. gr. 11.3.3.2 og 11.3.3.3. 

 

Stofnanaþáttur (11. kafli). Ákvæðin taka gildi 01.06.2016 

Grein 11.3.2 orðist svo: 

11.3.2 Við gerð stofnanasamnings skal semja um röðun starfa í launaflokka skv. 11.3.3.1 og 

þar skulu fyrst og fremst metin þau verkefni og sú ábyrgð sem í starfinu felst auk þeirrar 

færni (kunnáttustig/sérhæfing) sem þarf til að geta innt starfið af hendi. 

Starfslýsing er ein af forsendum röðunar í launaflokka og skal hún endurskoðuð í takt 

við þróun viðkomandi starfs og skal þá jafnframt endurmeta röðun starfsins. 

Meta skal persónu- og tímabundna þætti til röðunar í álagsþrep. Slíkt álag skal háð 

endurmati. Tímabundnir þættir geta verið breytilegir frá einum tíma til annars. 

Forsendur álagsþátta skulu endurskoðaðir við breytingu á starfssviði starfsmanns eða 

eftir nánari útfærslu í stofnanasamningi. 
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Við bætast nýjar greinar 11.3.3 og 11.3.4 og orðast svo: 

11.3.3 Við ákvörðun á röðun starfa verði almennt byggt á því að um sé að ræða þrjá þætti sem 

mynda samsetningu launa hjá hverjum og einum. Þættirnir eru: 

11.3.3.1 Röðun starfs. Röðun miðist við að um viðvarandi/stöðugt verksvið sé að ræða 

og skulu skilgreiningar starfaflokkunar Hagstofunnar (nú ÍSTARF95, 2. útgáfa) hafðar 

til hliðsjónar. Þar skulu fyrst og fremst metin þau verkefni og ábyrgð (svo sem stjórnun) 

sem í starfinu felast auk þeirrar færni (menntun/kunnáttustig/sérhæfing) sem þarf til að 

geta innt starfið af hendi. Þá skal litið til þess hvar tiltekið starf er staðsett innan skipurits 

stofnunar eða annars formlegs starfaskipulags. 

Ef gerð er krafa um viðbótarmenntun umfram grunnmenntun (BA/BS) í starfslýsingu 

skal tekið tillit til þess við grunnröðun starfs í launaflokk sem hér segir: 

Starf sem gerir kröfu til 60 eininga (ECTS) viðbótarnám raðast að lágmarki einum 

launaflokki hærra en starf þar sem einungis er krafist grunnmenntunar og sé gerð krafa 

um meistaragráðu skal slíkt starf raðast að lágmarki 2 launaflokkum hærra, sbr. 

upptalningu hér að neðan: 

 Diplóma eða sambærilegt nám sem leiðir til formlegra starfsréttinda (60 einingar) = 

1 launaflokkur. 

 Meistaragráða (90 – 120 einingar) = 2 launaflokkar 

 Doktors- eða sambærileg gráða (180 einingar) = 3 launaflokkar 

Lengra formlegt grunnnám skal metið með sambærilegum hætti. 

11.3.3.2 Persónubundnir þættir. Álagsþrep fyrir persónubundna þætti eru varanleg 

enda umbun fyrir, t.d. kunnáttu eða reynslu viðkomandi starfsmanns. Dæmi um 

persónubundna þætti: 

 Sérstök þekking eða færni sem nýtist í starfi, þar með talin sérstök fagreynsla sem 

gerir starfsmann verðmætari í starfi. 

 Markaðsálag eða eftirspurnarálag. 

 Starfsaldur hjá stofnun (umbun fyrir tryggð við stofnun) eða sambærilegum 

stofnunum (umbun fyrir yfirfærslu þekkingar eða vinnubragða). 

Sérstaklega skal meta formlega framhaldsmenntun sem lokið er með viðurkenndri 

prófgráðu og ekki er þegar metin við grunnröðun starfsins. Menntun þarf að nýtast í 

starfi og því miðað við að hún sé á fagsviði viðkomandi. Miða skal við að diplóma (60 

einingar) leiði til hækkunar um 2 álagsþrep, meistaragráða leiði til hækkunar um 4 

álagsþrep og doktors- eða sambærileg gráða með 6 álagsþrepum. Styttra formlegt nám 

skal metið með sambærilegum hætti. 

11.3.3.3 Tímabundnir þættir eru t.d. frammistaða eða álag vegna tímabundinna 

viðbótarverkefna. Dæmi um tímabundna þætti eru: 
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 Frammistaða umfram kröfur og/eða væntingar byggðar á fyrirfram skilgreindum 

mælanlegum viðmiðum. 

 Tímabundin aukin ábyrgð. 

 Innleiðing verkefna. 

 Þróun og nýsköpun. 

 Sérstakt álag og erfiðleikastig. 

 Vinnustímasveigjanleiki og liðlegheit. 

 Öflun nýrra verkefna og hugmynda. 

11.3.3.4 Þættir skv. 11.3.3.2 og 11.3.3.3 eru eingöngu metnir til röðunar í álagsþrep. 

Tímabundnir þættir eru oftast einstaklingsbundnir en geta þó einnig tengst hópum og 

jafnvel árangri hópa. 

Ofangreindir þættir geta verið breytilegir frá einum tíma til annars og álag á laun því 

breytileg. Ofangreinda þætti skal endurskoða við breytingar á starfssviði starfsmanns 

eða eftir nánari útfærslu í stofnanasamningi. 

11.3.4 Í stofnanasamningi er að auki heimilt að semja um aðra og/eða nánari útfærslu 

eftirtalinna ákvæða í kjarasamningi aðila: 

 Yfirvinnu fjarri föstum vinnustað, sbr. grein 1.5.3. 

 Heimild til að semja um fasta þóknun, sbr. grein 1.5.4. 

 Að haga vinnu með öðrum hætti en greinir í vinnukafla, sbr. grein 2.1.2. 

 Breyttan matartíma og kaffitíma, sbr. greinar 3.1.2 og 3.1.5. 

 

Fylgiskjal 1. 
 Launatafla sem tekur gildi frá 1.3.2015. 

 

Fylgiskjal 2. 

 Launatafla sem tekur gildi 1.6.2016.  

 

Fylgiskjal 3.  

 Bókun 1.  

 

Fylgiskjal 4. 

 Bókun 2.  

Reykjavík, 22. september 2015 

 

f.h. forseta Alþingis                                              f.h. félags starfsmanna Alþingis 

 

 

 

 

f.h. starfsmannafélags Ríkisendurskoðunar             f.h. starfsmannafélags umboðsmanns Alþingis 
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Bókun 1.  

 

Bókun sem Forseti Alþingis og Félag starfsmanna Alþingis, Starfsmannafélag 

Ríkisendurskoðunar og Starfsmannafélag umboðsmanns Alþingis gera við samkomulag 

um breytingu og framlengingu á kjarasamningum aðila. 

  

Aðilar eru sammála um að tryggja öllum starfsmönnum að lágmarki 25.000 kr. launahækkun, frá og 

með 1. mars 2015. Í einhverjum tilvikum getur komið til þess að starfsmönnum verði í þessu skyni 

varpað milli launaflokka.  
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Bókun 2.  

 

Bókun sem Forseti Alþingis og Félag starfsmanna Alþingis, Starfsmannafélag 

Ríkisendurskoðunar og Starfsmannafélag umboðsmanns Alþingis gera við samkomulag 

um breytingu og framlengingu á kjarasamningum aðila. 

 

Þrátt fyrir ákvæði 1.5.5. í kjarasamningi milli forseta Alþingis og Félags starfsmanna Alþingis, 

Starfsmannafélags Ríkisendurskoðunar og Starfsmannafélags umboðsmanns Alþingis er heimilt viðhafa 

áfram það fyrirkomulag í ráðningarsamningum umboðsmanns Alþingis við starfsmenn hans að greiða 

umsaminn fjölda eininga til viðbótar við laun samkvæmt launaflokki miðað við eðli og umfang verkefna 

starfsmanns á hverjum tíma. 


