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Af hverju kjarasamningur við Félag lykilmanna?

Sérfræðingum og stjórnendum, sem kosið hafa að eiga aðild að Félagi lykilmanna, hefur fjölgað mikið á 
umliðnum misserum og eru þeir nú um 1.300.

Sérfræðingar og stjórnendur semja sjálfir um kaup og kjör við atvinnurekanda en algengast er að réttindi, 
s.s. orlof, veikindaréttur og tryggingar taki mið af því sem almennt gerist á vinnumarkaði. Gerð
kjarasamnings hefur því lítil áhrif á kjaraumhverfi þessa hóps.

Atvinnurekendur telja ávinning felast í því að mögulegt sé að vísa í ráðningarsamningi til kjarasamnings sem
gildir um þá þætti sem ekki er sérstaklega samið um í ráðningarsamningi. Ákveðið öryggi felst í því fyrir
starfsmann að vísað sé til réttindaákvæða sem stéttarfélag hefur samið um.



Hver er sérstaða Félags lykilmanna?

Félag lykilmanna var stofnað árið 2012 og er opið stjórnendum og sérfræðingum. Félagsmenn eru um 
1.300.

Félagsgjald er nú 0,05% af launum (t.d. kr. 350 á mánuði ef heildarlaun eru kr. 700 þús.)

Atvinnurekendur greiða 1% iðgjald til sjúkrasjóðs FLM. Sjóðurinn býður upp á launatryggingu, líftryggingu 
og sjúkdómatryggingu en greiðir ekki styrki eins og flestir aðrir sjúkrasjóðir. Sjúkrasjóðurinn kaupir 
tryggingar fyrir sjóðsfélaga hjá Sjóvá sem sér um greiðslu bóta. 

Félagið rekur ekki orlofssjóð eða starfsmenntasjóð en í stað iðgjalda atvinnurekenda til þeirra sjóða hefur 
verið samið um ríkari veikindarétt og sólarhringstryggingu vegna slysa.

Sjá nánar www.flm.is



Gildissvið nýs kjarasamnings SA og FLM

Kjarasamningurinn gildir frá 1. september 2021 og er ótímabundinn.

Kjarasamningurinn nær til:

- sérfræðinga og stjórnenda sem aðild eiga að FLM og

- samið hafa í ráðningarsamningi við sinn atvinnurekanda um að kjarasamningurinn sé lagður til 
grundvallar ráðningarsambandi aðila

Kjarasamningurinn gildir m.ö.o. ekki sjálfkrafa um ráðningarsamband félagsmanna FLM. Semja þarf við 
atvinnurekanda um að samningurinn gildi. 



Lykilþættir nýs kjarasamnings SA og FLM

Kjarasamningurinn er áþekkur samningum sem SA hafa gert við félög háskólamanna innan BHM og 
stéttarfélög verk-, tækni-, tölvunar- og byggingafræðinga.

Kjarasamningurinn byggir á samningsfrelsi, þ.e. frelsi starfsmanns og vinnuveitanda til að ákvarða sjálfir kjör
í persónubundnum ráðningarsamningum, þ.m.t. laun, launabreytingar, vinnutíma og aðra þætti er lúta að
framkvæmd vinnu.

Í stað greiðslu í orlof- og starfsmenntasjóð eru veitt ríkari réttindi vegna langtímaveikinda og trygginga.

Gera skal skriflegan ráðningarsamning þegar við upphafi ráðningar.



Laun og launabreytingar

Laun og önnur starfskjör eru ákvörðuð í ráðningarsamningi með hliðsjón af því sem um semst á markaði.

Starfsmaður á rétt á viðtali við yfirmann einu sinni á ári um störf sín og hugsanlegar breytingar á 
starfskjörum. Laun starfsmanns taka því ekki sjálfkrafa hækkun skv. kjarasamningi.

Heimilt er að semja um föst laun / heildarlaun fyrir starfið. Við gerð ráðningarsamnings er rétt að fylgja 
leiðbeiningum á vinnumarkaðsvef SA um gerð samninga við sérfræðinga og stjórnendur.

Starfsmenn, aðrir en stjórnendur, eiga rétt á desember- og orlofsuppbót í samræmi við almenna 
kjarasamninga SA en heimilt er að fella uppbætur inn í mánaðarlaun starfsmanns. Er það þá tiltekið í 
ráðningarsamningi.

Ef vinnuskyldu er að hluta skilað utan dagvinnutímabils má greiða fyrir þá vinnu með mismunandi hætti, s.s. 
með eftirvinnukaupi, vaktaálagi eða þá að taka tillit til þess við ákvörðun fastra launa.



Vinnutími

Vinnutími ræðst af samkomulagi og eðli starfs. Ákvæði nýs kjarasamnings um vinnutíma raska ekki 
samningum atvinnurekanda og starfsmanns sem í gildi eru um full vinnuskil og skipulag vinnutíma.

Vinnutími í dagvinnu m.v. fullt starf er 36,75 klst. að meðaltali á viku. Virkur vinnutími er 35,5 klst. á viku. 
Það er sami vinnutími og skv. kjarasamningum háskólamanna og skrifstofufólks.

Heimilt er í ráðningarsamningi að semja um lengri eða styttri dagvinnuvinnu til samræmis við aðra 
starfsmenn á vinnustað, sveigjanlegan vinnutíma og flutning vinnuskyldu milli vikna og mánaða.

Kjarasamningurinn hefur að geyma ákvæði um hvíldartíma en þar ber að hafa í huga að um gildissvið þeirra 
fer skv. Vinnutímasamningi SA frá 1996. Æðstu stjórnendur og þeir sem ráða vinnutíma sínum sjálfir falla 
ekki ákvæði um lágmarkshvíld, vikulegan frídag og hámarksvinnutíma. 



Réttur vegna veikinda og slysa (1)

Veikindaréttur skv. kjarasamningi SA og FLM byggir á tveimur stoðum: 

1) Beinum launagreiðslum frá atvinnurekanda

2) Launatryggingu sjúkrasjóðs FLM

Veikindaréttur er sá sami og hjá háskólamönnum og skrifstofufólki, með tveimur undantekningum:

1) Launaréttur eftir eins árs starf hjá atvinnurekanda er þrír mánuðir en ekki tveir

2) Eftir eins árs samfellt starf miðast viðbótarréttur vegna vinnuslysa, allt að þrír mánuðir, við föst laun en 
ekki dagvinnulaun

Biðtími eftir greiðslum úr launatryggingu er þrír mánuðir og greiðir atvinnurekandi laun á því tímabili m.v. 
áunninn rétt starfsmanns. Eftir þrjá mánuði í langtímaveikindum er meginreglan sú að greiðslur séu 
samhliða frá atvinnurekanda og úr launatryggingu sjúkrasjóðs þar sem atvinnurekandi greiðir 20% launa og 
launatryggingin 80%.



Réttur vegna veikinda og slysa (2)

Launatrygging sjúkrasjóðs FLM miðast við 80% af meðalheildarlaunum, að hámarki um 3,5 millj. á mánuði í 
allt að 9 mánuði. 

Þegar réttur úr launatryggingu sjúkrasjóðs hefur stofnast, óháð því hvort starfsmaður sækir um þeir 
greiðslur eða ekki, er atvinnurekanda heimilt að draga áætlaða fjárhæð úr launatryggingu frá föstum 
launum starfsmanns í veikindum og greiða einungis mismuninn. 

Til að tryggja réttindaávinnslu starfsmanns ber atvinnurekanda að reikna orlof/orlofslaun, sjúkrasjóðsiðgjald 
og mótframlag í lífeyrissjóð af launum án frádráttar vegna launatryggingar.

Biðtími launatryggingar FLM er nú þrír mánuðir í hverju veikindatilviki á meðan veikindaréttur 
kjarasamnings miðast við launarétt á hverju 12 mánaða tímabili. Samkomulag er milli SA og FLM um að 
biðtími verði styttur þegar bótaskyld tilvik verða fleiri en eitt á 12 mánaða tímabili þannig að umsaminn 
veikindaréttur skv. kjarasamningi falli í auknum mæli innan gildissviðs tryggingarinnar.



Dánar-, slysa- og örorkutrygging

Slysatrygging kjarasamnings SA og FLM er samhljóða tryggingaákvæðum almennra kjarasamnings SA.

Frávik: Tryggingin gildir allan sólarhringinn, þ.e. einnig í frítíma starfsmanns. 

Mikilvægt er að tilkynna hlutaðeigandi tryggingafélagi um að sólarhringstrygging gildi fyrir starfsmann skv. 
kjarasamningi SA og FLM.

Víðtækari trygging tekur gildi 30 dögum eftir undirritun ráðningarsamnings með tengingu við kjarasamningi 
SA og FLM, þó aldrei fyrr en þegar starfsmaður hefur störf hjá atvinnurekanda. Atvinnurekandi getur með 
tilkynningu til tryggingafélags og með staðfestingu þess látið trygginguna taka gildi innan 30 daga.



Mikilvægt er að atvinnurekendur kynni sér samninginn vel áður en gengið er frá breytingum á 
ráðningarsamningum starfsmanna og samið um tengingu við kjarasamning SA og FLM.

Fara þarf yfir fráviksheimildir, s.s. hvað varðar vinnutíma, og meta hvort nauðsynlegt sé að tilgreina frávik í 
ráðningarsamningi. 

Inn í nýjan ráðningarsamning kemur þá eftirfarandi ákvæði: „Um önnur atriði en samið hefur verið um í 
ráðningarsamningi þessum gilda ákvæði kjarasamnings SA og Félags lykilmanna.“

Nánari upplýsingar veitir Ragnar Árnason, ragnar@sa.is, lögmaður og forstöðumaður vinnumarkaðssviðs 
SA.

Tengingvið kjarasamningSA og FLM 
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