
Fjármála- og efnahagsráðherra f.h. ríkissjóös
annars vegar

og
Félag leikstjóra á íslandi

vegna leikstjóra við Þjóôleikhúsiö
hins vegar

gera meô sér svofellt

SAMKOMULAG

um breytingar og framlengingu á kjarasamningum aôila

1.gr.
Gildistími

Gildandi kjarasamningur aõila framlengist frá 1. apríl 2019 til 31. mars 2023 meö þeim breytingum og
fyrirvörum sem í samkomulagi þessu felst og fellur þá úr gildi án frekari fyrirvara.

2. gr.
Launahækkanir

Laun samkvæmt grein 1.1-.1veröisem hér segir:

Frá 1. apríl 20L9: Frét 7. april2Ol}:

Þrep 1 kr. 553.180 Þrep 1 kr.

Þrep 2 kr. 569.76L Þrep 2 kr.

Þrep 3 kr. 586.857 Þrep 3 kr.

Þrep 4 kr. 604.482 Þrep 4 kr.

Þrep 5 kr. 622.651. Þrep 5 kr.

Þrep 6 kr. 641-.383 Þrep 6 kr.

Þrep 7 kr. 660.693 Þrep 7 kr.

Þrep 8 kr. 680.602 Þrep 8 kr.

577.L80

593.761

610.857

628.482

646.6s1

665.383

684.693

704.602

626.180

642.767

659.857

677.482

695.651

71,4.383

733.693

753.602

Frá 1.janúar202L:

Þrep L kr.

Þrep 2 kr.

Þrep 3 kr.

Þrep 4 kr.

Þrep 5 kr.

Þrep 6 kr.

Þrep 7 kr.

Þrep 8 kr.

Frá 1. janúar2022:

Þrep L kr.

Þrep 2 kr.

Þrep 3 kr.

Þrep 4 kr.

Þrep 5 kr.

Þrep 6 kr.

Þrep 7 kr.

Þrep 8 kr.

601.180

617.76t
634.857

652.482

670.651

689.383

708.693

728.602



3.9r.
Persónuuppbót

Grein 1.6 verôur svo hljóôandi:

1.6 Persónuuppbót í desember

1'.6.1 Persónuuppbót (desemberuppbót) á samningstímanum verôur sem hér segir:

Á árinu 2019 92.000 kr.

AárinuZO2O 94.000 kr.

Aé)rinu2O2t 96.000 kr.

Aárinu2022 98.OOO kr.

Starfsmaõur sem er viô störf ífyrstu viku nóvembermánaôar skal fá greidda persónuuppbót L.
desember ár hvert miöað við fullt starf tímabiliö 1. janúar til 31. október. persónuuppbót er
föst krónutala og tekur ekki hækkunum skv. öðrum ákvæðum kjarasamningsins. Á
persónuuppbót reiknast ekki orlofsfé. Hafi starfsmaöurinn gegnt hlutastarfi eöa unnið hluta úr
ári, skal hann fá greitt miõaô við starfshlutfall á framangreindu tímabili. Á sama hátt skal einnig
starfsmaõur sem látið hefur af starfi en starfaô hefur samfellt í a.m.k. 3 mánuôi (13 vikur) á
árinu, fá greidda persónuuppbót, miôað viõ starfstíma og starfshlutfall. Sama gildir þótt
starfsmaôur sé frá störfum vegna veikinda eftir að greiðsluskyldu stofnunar l,ikur eöa í allt að
6 mánuöi vegna fæðingarorlofs. Áunnin persónuuppbót skal gerö upp samhliôa starfslokum.

4,9r.
Orlof

4. kafli breytist frá t. maí 2020 ogverður svo hljóðandi:

4.t
4.1..L

Lengd orlofs
Orlof skal vera 30 dagar miôaö viô fullt starf. Ávinnsla orlofs skal vera hlutfallsleg miöað viô
sta rfshl utfall og sta rfstíma sta rfsma n ns.

4.2
4.2.1
4.2.2

Orlofsfé og orlofsuppbót
Starfsmaõur skal fá 13,04% orlofsfé á yfirvinnu og álagsgreiöslur skv. samningi þessum.
Orlofsuppbót á samningstímanum verôur sem hér segir:
Á árinu 2019 5O.OOO kr.
Á árinu 2O2O 51.000 kr.
Aárinu2021. 52.000 kr.
Aárinu2022 53.000 kr.

Hinn 1' iúní ár hvert skal starfsmaöur sem er í starfi til 30. aprít næst á undan, fá greidda
sérstaka eingreiöslu, orlofsuppbót, er miöast viö fullt starf næstliõiô orlofsár. Greitt skal
hlutfallslega miðaô viö starfshlutfall og starfstíma.

Hafi starfsmaður látiö af störfum á orlofsárinu vegna aldurs eöa eftir a.m.k. 3 mánaða/13 vikna
samfellt starf á orlofsárinu, skal hann fá greidda orlofsuppbót hlutfallslega miðað viö unninn
tíma og starfshlutfall. Sama gildir ef starfsmaður var frá störfum vegna veikinda eftir aö
greiðsluskyldu stofnunar I'ikur eða vegna fæðingarorlofs allt aö 6 mánuôum. Orlofsuppbót er
föst fjárhæô og tekur ekki breytingum skv. öõrum ákvæöum samningsins. Á orlofsuppbót
reiknast ekki orlofsfé. Áunnin orlofsuppbót skal gerõ upp samhliõa starfslokum.
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4.5
4.5.L

Ákvörðun orlofs
Yfirmaöur ákveôur, í samráôi viõ starfsmann, hvenær orlof skuli veitt. Yfirmanni er skylt aô
verða við óskum starfsmanna um hvenær orlof skuli veitt enda verði því viô komiô vegna
starfsemi stofnunar. Ákvöröun um sumarorlof skal liggja fyrir 31. mars og tilkynnt starfsmanni
með sannanlegum hætti, svo sem í tímaskráningarkerfi stofnunar, nema sérstakar aôstæður
hamli.

4.5.2 Sé orlof eða hluti orlofs tekiô utan sumarorlofstímabils, aô skriflegri beiôni yfirmanns, skal sá
hluti orlofsins lengjast um25%.

4.4
4.4.L
4.4.2

4.6
4.6.1,

4.6.2

4.6.3

4.6.4

4.6.5

4.3
4.3.r
4.3.2

4.7
4.7.L

4.8
4.8.1

Orlofsárið
Orlofsáriô er frá 1. maítil 30. aprí|.
Ef breytingar verða á starfshlutfalli á orlofsárinu þarf aô taka tillit til þess í launaútreikningi viô
töku orlofsins.

Sumarorlof
TÍmabil sumarorlofs er frá 1. maítil 15. september.
Starfsmaôur á rétt á aö fá samfellt 15 daga orlof á sumarorlofstímabilinu, verôi þvíviö komiô
vegna starfa stofnunar.

Frestun orlofs
Flutningur orlofs milli ára er óheimill, sbr. þó grein 4.6.2 og 4.6.3.
Ef starfsmaôur tekur ekki orlof eða hluta af orlofi, aö skriflegri beiôni yfirmanns, getur orlof¡ô
geymst til næsta orlofsárs, enda hafi starfsmaður ekki lokið orlofstöku á orlofsárinu. Sama gildir
um starfsmann ífæôingarorlofi. íslíkum tilvikum getur uppsafnaô orlof þó aldrei oröiö meira
en 60 dagar.
Uppl'isingar um stöõu þegar áunnins og ótekins orlofs skulu vera starfsmönnum aðgengilegar
í tímaskráningarkerfi stofnu na r.

Veikist starfsmaður í orlofi, telst sá tími sem veikindum nemur ekki til orlofs, enda sanni
starfsmaõur meô læknisvottoröiaõ hann geti ekki notiô orlofs.
Tilkynna skal yfirmanni án tafar meô sannanlegum hætti ef um veikindi eöa slys íorlofi er aô
ræöa.
í slíkum tilvikum er heimilt aô flytja ótekiô orlof til næsta árs.
Komi starfsmaður úr ööru starfi án þess að hafa þar notiô áunnins orlofs, þá á hann rétt á

launalausu orlofi þar til 30 daga orlofi er náö.
Hafistarfsmaöur sem áttigjaldfalliô orlof þann 1. mai2O2O, allt aô 60 dagar, ekki nritt þá daga
fyrir 30. aprí\2023, falla þeir dagar niôur sem eftir standa.

Áunninn orlofsréttur
Greiôa skal dánarbúi áunninn orlofsrétt látins starfsmanns.

Orlofssjóöur 
,

Ríkissjóöur'greiôir sérstakt gjald í Orlofssjóö BHM. Gjald þetta'skal nema O,25Yo af
heildarlaunum félagsmanna BHM í þjónustu ríkisins. Gjaldiô skal greiöa mánaõarlega eftir á

skv. útreikningi launagreiôanda.
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5. 9r.
Greiõstur í sjóði

Gr. 10.1 Greiðslur í lífeyrissjóöi veröur sem hér segir:

10.1.1 Launagreiðandi greiðir 11,,5% framlag af heildarlaunum leikstjóra skv. samningi þessum í

Söfnunarsjóð lífeyrisréttinda eöa annan lífeyrissjóö, sem leikstjóriá aöild aö, á móti 4%iõgjaldi
ha ns.

Gr. 10.5 styrktar- og sjúkrasjóöur breytist 1. janúar 2o2o ogverður sem hér segir:

1-0.5.1 Vinnuveitandi greiðir mánaðarlega framlag í styrktarsjóð BHM sem nemur O,7ST, af
heildarlaunum starfsmanns.

Nri grein, gr. to.7 starfsþróunarsetur háskólamanna, tekur gildi L. september 2020:

Io.7 .t Vinnuveitandi greiôir mánaðarlega framlag til Starfsþróunarseturs háskólaman n er nemi O,7%o

af heildarlaunum félagsmanna.

6.9r.
Atkvæðagreiðsla og samningsforsendur

Komitil þess aô samkomulag náist á almennum vinnumarkaði um breytingu á kjarasamningum þeirra
skulu aðilar taka upp viöræður um hvort og þá meö hvaõa hætti slík breyting taki gildi gagnvart
samningum aðila.
Verði kjarasamningum á almennum vinnumarkaôi sagt upp á grundvelli forsenduákvæöis þeirra á

gildistíma samnings þessa er hvorum samningsaðila heimilt að segja samningnum upp meô þriggja
mánaöa fyrirvara miôaô viõ mánaöamót.
Samningsaðilar skulu bera samning þennan upp til samþykktar. Hafigagnaôila ekki borist tilkynning um
niöurstöôu fyrir klukkan 12.00 þann L3. maí2020 skoðast hann samþykktur.

Reykjavík, 7. maí 2020

W
=Ø^^ 

)

f.h. fjá rmá la- og efnahagsráöherra
meõ fyrirvara um samþykki

f.h. Félags leikstjóra á íslandi
með fyrirvara um samþykkifélagsma
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