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Samkomulag 
 
Félag lífeindafræðinga, annars vegar, og fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs, hins vegar, um tiltekna þætti í 
kjarasamningi aðila varðandi vinnutíma. 
 

1. grein 

Vaktaálag – kafli 1.6 

1.6.1 Vaktaálag reiknast af dagvinnukaupi sbr. gr. 1.4.1. Vaktaálag skal vera: 

 33,33%  kl. 17:00 - 24:00 mánudaga – fimmtudaga 
  55,00%  kl. 17:00 - 24:00 föstudaga 

 55,00%  kl. 00:00 - 08:00 mánudaga - föstudaga 
 55,00%  kl. 00:00 - 24:00 laugard., sunnudaga og sérstaka frídaga 
 90,00%  kl. 00:00 - 24:00 stórhátíðardaga sbr. 2.1.4.3. 
 Brot úr klst. greiðist hlutfallslega. 

1.6.2 Greiðsla fyrir bakvaktir skal reiknast af dagvinnukaupi sbr. gr. 1.4.1 með eftirtöldum hætti:  

  45,00%  kl. 00:00 - 08:00 mánudaga 
  33,33%  kl. 00:00 - 08:00 þriðjudaga - föstudaga 
  33,33%  kl. 17:00 - 24:00 mánudaga - fimmtudaga 

  45,00%  kl. 17:00 - 24:00 föstudaga 
  45,00%  kl. 00:00 - 24:00 laugard., sunnudaga og sérstaka frídaga 
  90,00%  kl. 00:00 - 24:00 stórhátíðardaga sbr. 2.1.4.3. 

Brot úr klst. greiðist hlutfallslega. Um greiðslur fyrir útköll á bakvakt gilda ákvæði kafla 2.3.3.1 
og 2.3.3.2.  

2. grein 

Almennt – kafli 2.1 

2.1.2 Heimilt er að haga vinnu með öðrum hætti en í kafla þessum greinir með samkomulagi 
starfsmanna og forráðamanna stofnunar. 
Samningsaðilum er heimilt að semja um rýmkun dagvinnutíma á virkum dögum, umfram þau 
tímamörk sem um getur í gr. 2.2.1. 

 

Dagvinna – kafli 2.2 

2.2.1 Dagvinna skal unnin á tímabilinu kl. 08:00 – 17:00 frá mánudegi til föstudags. 

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. 

 
Yfirvinna – kafli 2.3 

2.3.3.2 Ef útkall hefst á tímabilinu kl. 00:00 - 08:00 frá mánudegi til föstudags, kl. 17:00 – 24:00 á 
föstudegi eða á almennum eða sérstökum frídögum skv. gr. 2.1.4.1 og gr. 2.1.4.2, skal greitt 
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yfirvinnukaup fyrir að minnsta kosti 4 klst. nema reglulegur vinnutími hefjist innan 3 og 1/2 klst. 
frá því að útkall hófst en í þeim tilvikum skal greiða 1/2 klst. til viðbótar við unninn tíma. 

 

3. grein 

Hvíldartími – kafli 2.4 

2.4.1 Gildissvið o. fl. 

 Hvað varðar gildissvið, hvíldartíma, vinnuhlé og fleira vísast til samnings ASÍ, BHM, BSRB og 
KÍ og samninganefndar ríkisins, Reykjavíkurborgar og Launanefndar sveitarfélaga, frá 23. janúar 
1997 um ákveðna þætti er varða skipulag vinnutíma og fylgir kjarasamningi þessum sem 
fylgiskjal og telst hluti hans.  

Í þessu sambandi vísast jafnframt til leiðbeininga samráðsnefndar um skipulag vinnutíma, 
dags. 16. febrúar 2001.  Samráðsnefnd þessi er skipuð samkvæmt 14. gr. framangreinds 
samnings og er henni jafnframt falið að fjalla um ágreiningsmál sem upp kunna að koma 
vegna þeirra málefna sem þar er fjallað um. 

2.4.2 Daglegur hvíldartími  -  Um skipulag vinnutíma. 

Vinnutíma skal haga þannig að á 24 stunda tímabili, reiknað frá skipulögðu/venjubundnu upphafi 
vinnudags starfsmanns, fái starfsmaður a.m.k. 11 klst. samfellda hvíld.  Verði því við komið, 
skal dagleg hvíld ná til tímabilsins frá kl. 23:00 til 06:00.   
Óheimilt er að skipuleggja vinnu þannig að vinnutími á 24 klst. tímabili fari umfram 13 klst. 

Skipulagt eða venjubundið upphaf vinnudags - skýring: Sé skipulagt upphaf vinnudags t.d. 
kl. 8:00, skal miða við það tímamark.  Hafi starfsmaður á hinn bóginn fastan vinnutíma sem 
hefst t.d. kl. 20:00, skal sólarhringurinn miðaður við það tímamark.  Í vaktavinnu er eðlilegt 
að miða upphaf vinnudags við merktan vinnudag á vaktskrá/varðskrá.   Sé ekki um  merktan 
vinnudag að ræða, t.d. aukavakt í vaktafríi, miðast upphafið við tímamörk síðasta merkta 
vinnudag. 

Starfsmaður á rétt á a.m.k. 15 mín. hléi ef daglegur vinnutími hans er lengri en 6 klst.  Kaffi- og 
matarhlé teljast hlé í þessu sambandi. 

2.4.3 Frávik frá daglegri lágmarkshvíld 

2.4.3.1 Vaktaskipti. Á skipulegum vaktaskiptum er heimilt að stytta samfellda lágmarkshvíld 
starfsmanna í allt að 8 klst.   Þetta á t.d. við þegar starfsmaður skiptir af morgunvakt yfir á 
næturvakt samkvæmt skipulagi vaktskrár.  
Fráviksheimild þessi frá 11 klst. lágmarkshvíld á hins vegar ekki við þegar starfsmaður lýkur 
yfirvinnu og fer yfir á reglubundna vakt og öfugt. 
Þar sem hér er um frávik frá meginreglunni um 11 klst. samfellda hvíld að ræða, verður að gera 
þá kröfu til vaktkerfis að það sé skipulagt þannig að skipti milli mismunandi tegunda vakta séu 
sem sjaldnast á vaktahring og að jafnaði reyni ekki á frávik þetta oftar en einu sinni í viku.  
Vinnan skal því skipulögð með sem jöfnustum hætti.   

2.4.3.2 Sérstakar aðstæður.  Við sérstakar aðstæður er heimilt að stytta samfellda lágmarkshvíld í allt 
að 8 klst. og lengja vinnulotu í allt að 16 klst., þ.e.a.s. við ófyrirsjáanleg atvik þegar bjarga þarf 
verðmætum.  Ennfremur þegar almannaheill krefst þess og/eða halda þarf uppi nauðsynlegri 
heilbrigðis- eða öryggisþjónustu.  
Sé heimildum til frávika frá daglegum hvíldartíma skv. þessum lið beitt, skal starfsmaður fá 
samsvarandi hvíld í staðinn.   Í beinu framhaldi af slíkri vinnulotu skal veita starfsmanni 11 klst. 
hvíld á óskertum launum sem hann annars hefði fengið.  

2.4.3.3 Truflun á starfsemi vegna ytri aðstæðna.   Ef truflun verður á starfsemi vegna ytri aðstæðna, 
svo sem vegna veðurs eða annarra náttúruafla, slysa, orkuskorts, bilana í vélum eða öðrum 
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búnaði eða annarra slíkra ófyrirséðra atvika, má víkja frá ákvæðum um daglega lágmarkshvíld að 
því marki sem nauðsynlegt er að koma í veg fyrir verulegt tjón þar til regluleg starfsemi hefur 
komist á að nýju.   
Um er að ræða tilvik sem ekki verða séð fyrir.  Rétt er að kalla annan starfsmann til vinnu til að 
leysa þann starfsmann af sem ekki hefur náð tilskilinni hvíld, sé þess nokkur kostur. 

2.4.4 Vikulegur hvíldardagur 

Á hverju 7 daga tímabili skal starfsmaður fá a.m.k. einn vikulegan hvíldardag sem tengist beint 
daglegum hvíldartíma og skal við það miðað að vikan hefjist á mánudegi.   Starfsmaður á þannig 
að fá 35 klst. samfellda hvíld einu sinni í viku.  
Að svo miklu leyti sem því verður við komið, skal vikulegur hvíldardagur vera á sunnudegi og 
starfsmaður fá frí á þeim degi. Þó má stofnun með samkomulagi við starfsmenn sína fresta 
vikulegum hvíldardegi þar sem sérstakar ástæður gera slík frávik nauðsynleg, þannig að í stað 
vikulegs hvíldardags komi tveir samfelldir hvíldardagar á hverjum tveimur vikum. 

 Sé sérstök þörf á að skipuleggja vinnu þannig að vikulegum hvíldardegi sé frestað, skal haga 
töku hvíldardaga þannig að teknir séu tveir hvíldardagar saman.  

2.4.5 Frítökuréttur 

2.4.5.1 Almenn skilyrði frítökuréttar.  Hafi stjórnandi metið það svo að brýn nauðsyn sé til að 
starfsmaður mæti til vinnu áður en 11 klst. lágmarkshvíld er náð, skapast frítökuréttur, 1½ klst. (í 
dagvinnu) fyrir hverja klukkustund sem hvíldin skerðist.  Ávinnsla frítökuréttar einskorðast ekki 
við heilar stundir.  Starfsmaður á ekki að mæta aftur til vinnu fyrr en að aflokinni 11 klst. hvíld 
nema hann hafi sérstaklega verið beðinn um það.  Mæti starfsmaður eigi að síður áður en hann 
hefur náð hvíldinni, ávinnur hann sér ekki frítökurétt.  

2.4.5.2 Samfelld hvíld rofin með útkalli – Frítökuréttur miðað við lengsta hlé.   Ef hvíld er rofin 
einu sinni eða oftar innan 24 stunda tímabils miðað við skipulagt/venjubundið upphaf vinnudags 
starfsmanns, skal bæta það sem vantar upp á að 11 klst hvíld er náð, miðað við lengsta hlé innan 
vinnulotu, með frítökurétti, 1½ klst. (dagvinnu) fyrir hverja klukkustund sem vantar upp á 11 
klst. hvíld. 

2.4.5.3 Vinna umfram 16 klst. Hafi starfsmaður unnið samtals meira en 16 klst. á einum sólarhring, 
þ.e. hverjum 24 klst., miðað við  skipulagt/venjubundið upphaf vinnudags starfsmanns, án þess 
að ná 8 klst. samfelldri hvíld, skal starfsmaður  undantekningarlaust fá 11 klst. samfellda hvíld að 
lokinni vinnu, án frádráttar á þeim launum sem hann annars hefði fengið.  Frítökuréttur, 1,5 klst. 
(dagvinna) safnast upp fyrir hverja klst. sem unnin var umfram 16 klst. 

2.4.5.4 Aukinn frítökuréttur vegna samfelldrar vinnu umfram 24 klst. Í þeim sérstöku 
undantekningartilvikum að starfsmaður vinni samfellt fullar 24 stundir skal frítökuréttur aukast 
þannig að hver heil stund umfram 24 veitir frítökurétt sem er 1,8% lengri en sá frítökuréttur sem 
næsta stund á undan gaf. 

2.4.5.5 Vinna á undan hvíldardegi, sbr. 2.4. Vinni starfsmaður skv. ákvörðun yfirmanns það lengi á 
undan hvíldardegi að ekki náist 11 klst. hvíld miðað við venjubundið upphaf vinnudags, eða 
vaktar (sjá skýringaramma í grein 2.4.2), skal starfsmaður mæta samsvarandi síðar við upphaf 
næsta reglubundna vinnudags, án frádráttar á þeim launum sem hann annars hefði fengið, ella 
safnast upp frítökuréttur, 1½  klst. í dagvinnu fyrir hverja klukkustund sem hvíldin skerðist. 

2.4.5.6 Upplýsingar um frítökurétt á launaseðli. Uppsafnaður frítökuréttur skal koma fram á 
launaseðli og hann skal veittur í hálfum eða heilum dögum.   

2.4.5.7 Frítaka. Frítökuréttur skal veittur í samráði við starfsmann enda sé uppsafnaður frítökuréttur 
a.m.k. fjórar stundir og skal frítaka ekki veitt í styttri lotum en það.  Leitast skal við að veita frí 
svo fljótt sem auðið er eða með reglubundnum hætti til að koma í veg fyrir að frí safnist upp.   
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2.4.5.8 Greiðsla hluta frítökuréttar. Heimilt er að greiða út ½ klst. (í dagvinnu) af hverri 1½ klst. sem 
starfsmaður hefur áunnið sér í frítökurétt, óski hann þess. 

2.4.5.9 Uppgjör við starfslok. Við starfslok skal ótekinn frítökuréttur gerður upp með sama hætti og 
orlof.  Frítökuréttur fyrnist ekki. 

2.4.6 Æðstu stjórnendur og aðrir þeir sem ráða vinnutíma sínum sjálfir. 

Aðilar þessir geta eðli málsins samkvæmt ekki áunnið sér frítökurétt, sbr. einnig gildissvið 
vinnuverndarákvæða um þá í tilskipun Evrópusambandsins nr. 93/104/EC, 1.tl., a-liðar, 17.gr. og 
4.mgr., 1.gr. framangreinds samnings aðila vinnumarkaðarins dags. 23.01.1997. 

 

4. grein 

2.5 Bakvaktir  (nýr kafli) 

2.5.1 Með bakvakt er átt við að starfsmaður sé ekki við störf en reiðubúinn til að sinna útkalli.  Það 
telst ekki bakvakt ef starfsmaður dvelst á vinnustað að beiðni yfirmanns. Um greiðslu fyrir 
bakvakt sjá gr. 1.6.2. 

2.5.2 Starfsmaður á rétt á fríi í stað greiðslu álags fyrir bakvakt. 20 mínútna frí jafngildir 33,33% 
vaktaálagi, 27 mínútna frí jafngildir 45% vaktaálagi, 54 mínútna frí jafngildir 90% vaktaálagi. 

2.5.3 Bakvaktargreiðsla fellur niður þann tíma sem yfirvinnukaup er greitt. 

2.5.4 Fyrir reglubundna bakvakt, sem skipulögð er allt árið, skal veita frí sem svarar mest 80 klst. fyrir 
hverjar 1200 klst. á bakvakt á ári en hlutfallslega færri daga fyrir skemmri vaktir. 

Ákvæði til bráðabirgða. (Hjá þeim meinatæknum sem skiptu um kjarasamning fyrir 1. september 
1994 og tóku áður laun skv. kjarasamningi MTÍ og Launanefndar sveitarfélaga, skal frí þetta vera 
allt að 12 dagar fyrir hverjar 1440 stundir á ári á meðan ráðning rofnar ekki). 

2.5.5 Unnar stundir á bakvöktum skulu ekki dregnar frá þegar bakvaktarstundir á ári eru taldar, sbr. gr. 
2.5.4. 

2.5.6 Leyfi skv. gr. 2.5.4 má veita hvenær árs sem er en hvorki er heimilt að flytja það milli ára né 
bæta því við sumarleyfi. 

 Heimilt er að semja við starfsmann um greiðslu í stað fría samkvæmt greinum 2.5.4 og 2.5.6. 
Greiðsla þessi miðast við tímakaup í dagvinnu samkvæmt grein 1.4.1. 

 
2.5.7 Heimilt er samningsaðilum að semja um annað fyrirkomulag greiðslu fyrir bakvaktir en að 

framan greinir.  T.d. er heimilt að semja um ákveðinn fjölda klukkustunda fyrir bakvakt án tillits 
til tímalengdar.  Ef samið er um aðrar bakvaktagreiðslur en um getur í grein 2.5.1 skal, að teknu 
tilliti til útkallatíðni og lengdar útkalla á tilteknu viðmiðunartímabili, semja um að 
bakvaktagreiðslur falli ekki niður í útköllum, að hluta til eða öllu leyti. 

2.5.8 Á sjúkrahúsum þar sem skipulagðar eru reglubundnar bakvaktir, skal skrá er sýnir hvenær 
starfsmaðurinn á að gegna slíkum vöktum, lögð fram mánuði áður en fyrsta vakt skv. skránni 
hefst nema samkomulag sé við starfsmann um skemmri frest. 

2.5.9 Þess skal gætt að bakvaktir skiptist sem jafnast á starfsmenn eftir starfshlutfalli. 

2.5.10 Starfsmenn sem unnið hafa reglubundnar bakvaktir, skulu undanþegnir þeim, ef þeir óska, er þeir 
hafa náð 55 ára aldri. 

 
5. grein 

Vaktir – kafli 2.6 

2.6.4 Að jafnaði skulu vaktir vera á bilinu 4 – 10 klst.  Heimilt er að semja um aðra tímalengd vakta 
sbr. grein 2.1.2. 
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2.6.6 Þeir sem vinna vaktavinnu, skulu í viku hverri fá 2 samfellda frídaga þannig að næturfrí 
komi fyrir og eftir frídagana.  Samningsaðilum er heimilt að semja um að frídagarnir séu 
veittir hvor í sínu lagi þó þannig að næturfrí komi jafnan fyrir og eftir frídagana eða ekki 
skemmri tíma en 36 klst. samfellt fyrir hvorn dag. Heimilt er í samráði við starfsmenn 
með samþykki stéttarfélags að flytja frídaga milli vikna. Annar þessara frídaga telst 
vikulegur hvíldardagur í merkingu 5. gr. samnings ASÍ, BHM, BSRB og KÍ og 
samninganefnda ríkisins og Reykjavíkurborgar og Launanefndar sveitarfélaga frá 23. 
janúar 1997.. 

 
 

Gildistaka 
Gildistaka samkomulags þessa miðast við 1. apríl 2006. 
 
 
 
 

Reykjavík 28. mars 2006 
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