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Á opinberum vinnumarkaði

Guðrún H. Sveinsdóttir, verkefnastjóri á kjarasviði SFR stéttarfélags
Málþing FÍF haldið 15. nóvember 2013

Kjaraumhverfi félagsliða

› Grunnlaun eru ákvörðuð 
samkvæmt starfsmati

› Laun ekki þau sömu hjá Rvk og 
öðrum sveitarfélögum 

› Grunnlaun
+ Starfsreynsla

+ Menntun

+ (Hæfnisþættir)

= Útborgunarlaunaflokkur, þrep

SVEITARFÉLÖG, REYKJAVÍKURBORG

› Grunnlaun eru ákvörðuð í 
stofnanasamningum

› Laun geta verið misjöfn á milli 
stofnana / vinnustaða

› Grunnlaun
+ Starfsreynsla

+ Menntun

+ Símenntun

+ Persónubundnir þættir

= Útborgunarlaunaflokkur

RÍKI, OG SJÁLFSEIGNARSTOFNANIR

Launasetning – hvað ræður launum
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• Byrjandi lfl. 16 = 247 til 258 þúsund, misjafnt eftir lífaldri

• Reyndur starfsmaður lfl. 21 = 274 til 290 þúsund misjafnt eftir lífaldri

Ríki, félagsliði á geðdeild

• Byrjandi lfl 136+2 = 235 til 249 þúsund, misjafnt eftir lífaldri

• Reyndur starfsmaður lfl. 145 = 247 til 267 þúsund misjafnt eftir lífaldri og menntum

Reykjavíkurborg, félagsliði málefnum fatlaðra

• Byrjandi lfl 127 = 243 þúsund

• Reyndur starfsmaður fær persónuálag  lfl. 127 = 263 til 273 eftir starfsaldri og menntun 

Sveitarfélög, félagsliði málefnum fatlaðra

• Meðalgrunnlaunin félagsliða í SFR eru um 305 þúsund á mánuði

• Meðalheildarlaun félagsliða í SFR eru um 395 þúsund á mánuði

Meðallaun félagsliða  í SFR

Dæmi um grunnlaun f. dagvinnu 

› Hjá ríkinu 
– Símenntun metin til  launaflokka í stofnanasamningi

› Hjá sveitarfélögum
– Símenntun metin til álagsþrepa

› Hjá Reykjavíkurborg
– Símenntun ekki greidd sérstaklega heldur fléttuð við starfsaldurshækkun

› Viðbótarnám félagsliða
– Fyrstu nemendur að útskrifast nú í desember
– Mikilvægt að taka kröfu um launahækkun vegna námsins inn í komandi 

kjarasamningaviðræður

Símenntun og laun
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› Ríkisstarfsmenn
– http://sfr.is/kaup-og-

kjor/kjarasamningar/rikisstarfsmenn/stofnanasamningar/

› Reykjavíkurborg
– http://reykjavik.is/starfsheiti-og-stigagjof

› Sveitarfélög
– http://www.samband.is/verkefnin/kjara--og-

starfsmannamal/starfsmat/starfahopar-og-stiganidurbrot/

Upplýsingar um laun og önnur kjör

› Vinnutími
– Vinnutími dagvinnumanns er í föstum skorðum
– Vinnutími vaktavinnumanns á líka að vera fyrir fram ákveðinn. 

Vaktskrá á því að liggja fyrir með að minnsta kosti mánaðarfyrirvara

› Veikindi
– Starfsmaður sem er veikur heldur fullum launum í veikindum og fær 

greitt vaktaálag og eftir viku veikindi einnig greitt meðaltal yfirvinnu
– Starfsmann í veikindum á ekki að taka af vaktskrá

› Ferðalög með skjólstæðingum
– Starfsmaður heldur fullum launum og fær greidda alla ferðadaga.
– Nánari reglur í kjarasamningi

Algengar spurningar
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› Reglan hjá ríki er að félagsliði fái menntun sína metna til launa.
– Starfsmaður er starfar við umönnun/stuðningsfulltrúi fer í starfsheitið 

félagsliði og er launaður samkvæmt því

› Hjá sveitarfélögum og Reykjavíkurborg er annar háttur hafður 
á. 
– Vinnustaður auglýsir eftir félagsliða og félagsliði sem er ráðin tekur 

laun samkvæmt því starfsheiti

– Vinnustaður auglýsir eftir starfsmanni/stuðningsfulltrúa og félagsliði 
sem er ráðin til starfsins tekur laun samkvæmt starfsheiti 
stuðningsfulltrúa.
› Félagsliðinn þarf því að vera meðvitaður um þetta 

Ráðning í starf


