
KJARASAMNINGUR 

milli 

Samtaka atvinnulífsins 

og 

Arkitektafélags Íslands 

1. gr. 

Kjarasamningur þessi nær til félagsmanna í Arkitektafélagi Íslands sem starfa hjá aðildarfyrirtækjum 

Samtaka atvinnulífsins og gegna störfum sem krefjast háskólamenntunar. 

 

2. gr. 

Um kjör og réttindi starfsmanna fer samkvæmt kjarasamningi SA og fjórtán aðildarfélaga BHM, dags. 

1. október 2017 með síðari breytingum.  

 

3. gr. 

Samningur þessi tekur gildi 1. maí 2021 og við sama tímapunkt fellur niður kjarasamningur 

Arkitektafélags Íslands og Samtaka arkitektastofa, SAMARK frá 16. júní 2020. Um endurskoðun 

kjarasamnings þessa fer skv. gr. 9.2. í áðurnefndum kjarasamningi. Tilkynna skal um afgreiðslu 

kjarasamningsins fyrir miðvikudaginn 27. apríl 2021. 

 

4. gr. 

Eftirfarandi bókun bætist við kjarasamninginn: 

Bókun vegna félagsmanna Arkitektafélags Íslands sem aðild eiga að SAMARK 

Eftirfarandi sérákvæði eiga við um félagsmenn Arkitektafélags Íslands sem aðild eiga að kjaradeild 

félagsins og starfa hjá fyrirtækjum sem aðild eiga að Samtökum arkitektastofa, SAMARK. 

1.) Orlof 

Í stað greinar 3.2.1. um orlofsauka gildir eftirfarandi: 

  Starfsmaður sem unnið hefur 5 ár í sömu starfsgrein á rétt á orlofi í 27 virka daga (216 

vinnuskyldustundum) og orlofslaunum sem nema 11,59%.  

Starfsmaður sem unnið hefur 10 ár í sömu starfsgrein á rétt á 30 virkum dögum (240 

vinnuskyldustundum) og 13,04% orlofslaunum.  

Orlofsréttur reiknast frá upphafi næsta orlofsárs eftir að ofangreindum starfstíma er náð. 

Ákvæði til bráðabirgða: Þeir starfsmenn sem fyrir gildistöku samnings þessa, höfðu lengra 

orlof skulu halda því á meðan á samfelldri ráðningu þeirra stendur hjá sama 

atvinnurekanda. 

 



2.) Uppsagnarfrestur 

Þrátt fyrir ákvæði 5.3.1. og 5.3.2. gildir eftirfarandi: 

Gagnkvæmur uppsagnarfrestur ráðningarsamnings þrír mánuðir. Fyrstu þrjá mánuði 

ráðningartíma er gagnkvæmur uppsagnarfrestur þó tvær vikur. 

3.) Sjúkrasjóður 

Þrátt fyrir ákvæði gr. 6.4.1. um greiðslu atvinnurekanda í sjúkrasjóð BHM gildir eftirfarandi: 

Heimilt er með samkomulagi milli starfsmanns og vinnuveitanda að greiða áfram í Sjúkrasjóð 

arkitekta hafi við gildistöku samnings þessa verið greitt í þann sjóð. 

Meðan greitt er í Sjúkrasjóð arkitekta fer um rétt starfsmanna til launa í veikindum og vegna 

slysa í samræmi við samkomulag milli SA og VR sem gert var 16. mars 1999. 

 

 

Reykjavík, 7. apríl 2021 
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