
Fjármála- og efnahagsráðherra f.h. ríkissjóðs
annars vegar

og
Félag starfsmanna Stjórnarráðsins

hins vegar
gera með sér svofellt
SAMKOMULAG

um breytingar og framlengingu á kjarasamningi aðila

1. gr.
Gildistími

Gildandi kjarasamningur aðila framlengist frá 1. maí 2015 til 31. mars 2019 með þeim
breytingum og fyrirvörum sem í samkomulagi þessu felast og fellur þá úr gildi án frekari
fyrirvara.

2. gr.
Launahækkanir

Laun samkvæmt grein 1.1.1 hækki sem hér segir:

1.05.2015: Laun hækka um 25.000 kr. eða að lágmarki um 7,7%, sbr. meðfylgjandi
launatöflu.

1.06.2016: 6,5%

1.06.2017 Ný launatafla. Við innröðun skal hverjum starfsmanni tryggð 4,5% hækkun,
sjá nánar bókun 5.

1.06.2018 3%

1.02.2019 Sérstök eingreiðsla, 55.000 kr., greiðist hverjum starfsmanni miðað við fullt
starf og sem er við störf í desember 2018 og er enn í starfi í janúar 2019.
Upphæðin greiðist hlutfallslega miðað við starfstíma og starfshlutfall í
desember.

3.gr.
Persónuuppbót og orlofsuppbót

Persónuuppbót (desemberuppbót) á samningstímanum verður sem hér segir:

Á árinu 2015
Á árinu 2016
Á árinu 2017
Á árinu 2018

78.000 kr.
82.000 kr.
86.000 kr.
89.000 kr.

Orlofsuppbót á samningstímanum verður sem hér segir:

Á árinu 2015 42.000 kr.
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Á árinu 2016
Á árinu 2017
Á árinu 2018

44.500 kr.
46.500 kr.
48.000 kr.

4.gr.
Orlofssjóður

Grein 4.9 breytist l. janúar 2016 og verður sem hér segir:

4.9 Orlofssjóður

4.9.1 Ríkissjóður greiðir sérstakt gjald í Orlofssjóð Félags starfsmanna Stjórnarráðsins
(FSS). Gjald þetta skal nema 0,50% af heildarlaunum félagsmanna FSS í þjónustu
ríkisins. Gjaldið skal greiða mánaðarlega eftir á skv. útreikningi launagreiðanda.

5.gr.
Stofnanaþáttur og röðun starfa

Frá 1.júní 2017 þegar breytt launatafla tekur gildi breytist grein 1.2 og verður svohljóðandi:

1.2 Röðun starfa og mat álags

1.2.1 Við ákvörðun um röðun starfa í launaflokka skal fara eftir gr. 11.3.2.1.

l.2.2 Meta skal persónu- og tímabundna þætti, sbr. gr. 1l.3.2.2 og 1l.3.2.3, sem
álagsþrep.

Frá 1.júní 2017 verður ll. kafli svohljóðandi:

11.1

11.l.1

11.2

1l.2.1

11.2.2

Skilgreining

Stofnanasamningur er hluti af kjarasamningi og er meðal annars ætlað að stuðla
að skilvirkara launakerfi sem tekur mið af þörfum og verkefnum stofnunar og
starfsmanna hennar. Hann er sérstakur samningur milli stofnunar og stéttarfélags
um aðlögun tiltekinna þátta kjarasamningsins að þörfum stofnunar og starfsmanna
með hliðsjón af eðli starfsemi, skipulagi og/eða öðru því sem gefur stofnun
sérstöðu. Samstarfsnefndir eða nefndir samkvæmt gr. 11A.1 annast gerð og
breytingar stofnanasamninga.

Markmið

Aðilar kjarasamningsins eru sammála um að markmið þeirra, með að færa í
hendur stofnunar og stéttarfélags/starfsmanna hennar útfærslu tiltekinna þátta
kjarasamningsins, er að styrkja starfsemi viðkomandi stofnunar þegar til lengri
tíma er litið og skapa þannig forsendur fyrir betri starfsskilyrðum starfsmanna.
Einnig að færa ákvörðun um launasetningu starfa nær starfsvettvangi þar sem
hægt er að bregðast hraðar við breytingum sem eiga sér stað á störfum og
skipulagi stofnana.
Markmið stofnanasamnings er að efla samstarf starfsmanna og stjórnenda á
vinnustað til þess að auka gæði opinberrar þjónustu. Einnig að gefa starfsmönn»--~c.../~



11.3.1

tækifæri til að þróast og bæta sig í starfi og þar með að auka möguleika á bættum
kjörum.
Samstarfinu er ætlað að bæta rekstrarskipulag stofnunar, bæta nýtingu
rekstrarfjármagns og skapa grundvöll fyrir aukinni hagræðingu og skilvirkara
launakerfi.
Gerð stofnanasamnings
Við gerð stofnanasamnings skal semja um röðun starfa í launaflokka skv. 11.3.2.1
og þar skulu fyrst og fremst metin þau verkefni og sú ábyrgð sem í starfinu felst
auk þeirrar færni (kunnáttustig/sérhæfing) sem þarf til að geta innt starfið afhendi.

Starfslýsing er ein af forsendum röðunar starfa í launaflokka og skal hún
endurskoðuð í takt við þróun viðkomandi starfs og skal þá jafnframt endurmeta
röðun starfsins.

Meta skal persónu- og tímabundna þætti til röðunar í álagsþrep. Slíkt álag skal háð
endurmati. Tímabundnir þættir geta verið breytilegir frá einum tíma til annars.
Forsendur álagsþátta skulu endurskoðaðar við breytingar á starfssviði starfsmanns
eða eftir nánari útfærslu í stofnanasamningi.

11.3.2 Við ákvörðun á röðun starfa verði almennt byggt á því að um sé að ræða þrjá þætti
sem mynda samsetningu launa hjá hverjum og einum. Þættirnir eru:

11.3.2.1 Röðun starfs. Röðun miðist við að um viðvarandi/stöðugt verksvið sé að ræða og
skulu skilgreiningar starfaflokkunar Hagstofunnar (nú ISTARF95, 2. útgáfa)
hafðar til hliðsjónar. Þar skulu fyrst og fremst metin þau verkefni og ábyrgð (svo
sem stjórnun) sem í starfinu felast auk þeirrar færni
(menntunlkunnáttustig/sérhæfing) sem þarf til að geta innt starfið afhendi. Þá skal
litið til þess hvar tiltekið starf er staðsett innan skipurits stofnunar eða annars
formlegs starfsskipulags.

11.3

11.3.2.2 Persónubundnir þættir. Laun fyrir persónubundna þætti eru varanleg enda umbun
fyrir t.d. kunnáttu eða reynslu viðkomandi starfsmanns. Dæmi um persónubundna
þætti:

Sérstök þekking eða færni sem nýtist í starfi, þar með talin sérstök fagreynsla sem
gerir starfsmann verðmætari í starfi.
Markaðsálag eða eftirspurnarálag.
Sjálfstæði í vinnubrögðum, frumkvæði eða góður árangur í starfi.
Aukin hæfni starfsmanns, t.d. formleg menntun eða framtak starfsmanns við að
afla sér símenntunar og þekkingar sem að gagni kemur í starfi, t.d. með
starfstengdum námskeiðum. Sérstaklega skal meta formlegt nám sem lokið er með
viðurkenndri prófgráðu.
Starfsaldur hjá stofnun (umbun fyrir tryggð við stofnun) eða sambærilegum
stofnunum (umbun fyrir yfirfærslu þekkingar eða vinnubragða).

11.3.2.3 Tímabundnir þættir eru t.d. frammistaða eða álag vegna tímabundinna
viðbótarverkefna. Dæmi um tímabundna þætti:
Frammistaða umfram kröfur og/eða væntingar byggðar á fyrirfram skilgreindum
mælanlegum viðmiðum.
Tímabundin aukin ábyrgð.
Innleiðing verkefna.
Þróun og nýsköpun.
Sérstakt álag og erfiðleikastig.
Vinnutímasveigjanleiki og liðlegheit.
Öflun nýrra verkefna og hugmynda.
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11.3.2.4 Þættir skv. 11.3.2.3 eru eingöngu metnir til röðunar í álagsþrep. Tímabundnir
þættir eru oftast einstaklingsbundnir en geta þó einnig tengst hópum og jafnvel
árangri hópa.
Ofangreindir þættir geta verið breytilegir frá einum tíma til annars og álag á laun
því breytilegt. Ofangreinda þætti skal endurskoða við breytingar á starfssviði
starfsmanns eða eftir nánari útfærslu í stofnanasamningi.

11.4 Skipan og hlutverk samstarfsnefnda

11.4.1 Hjá þeim stofnunum ríkisins sem fara með framkvæmd kjarasamninga í umboði
fjármálaráðherra, skal kornið á sjálfstæðum samstarfsnefndum, sem skipaðar eru
allt að 3 fulltrúum frá hvorum aðila, þ.e. stéttarfélagi/starfsmönnum og stofnun og
3 til vara. Að öllu jöfnu skal trúnaðarmaður á vinnustað vera í forsvari í nefndinni
af hálfu FSS. Forstöðumaður tilnefnir fulltrúa stofnunar.
Samstarfsnefnd hafi m.a. það hlutverk að fjalla um forsendur starfaflokkunar,
röðun einstakra starfa í launaflokka og koma á sáttum í ágreiningsmálum sem rísa
kunna út af samningi þessum. Eins skal nefndin fjalla um röðun starfa skv. 25. gr.
laga nr. 94/1986, um kjarasamninga opinberra starfsmanna.

Hjá þeim stofnunum sem ekki fara með framkvæmd kjarasamninga skulu
samningsaðilar með sama hætti tilnefna allt að 3 fulltrúa í samstarfsnefnd og 3 til
vara. Fjársýsla ríkisins annast, samkvæmt- framsali, þátt fjármálaráðherra fyrir þær
stofnanir sem ekki fara með framkvæmdkjérasamninga.

\

11.4.2

11.5

1l.5.1

11.5.2

Starfshættir samstarfsnefnda

Vegna gerðar/endurskoðunar stofnanasamnings.

Fulltrúar í samstarfsnefnd geta óskað eftir endurskoðun stofnanasamnings telj i
þeir að umtalsverðar breytingar hafi orðið á forsendum hans. Sem dæmi um
breytingar á forsendum má nefna breytingar í miðlægum kjarasamningi og
breytingar á umfangi, hlutverki eða starfsemi stofnunar. Hvor aðili um sig getur
kallað nefndina til starfa.
Koma skal á samstarfsnefndarfundi svo fljótt sem auðið verður en þó ekki síðar en
fjórum vikum eftir að erindið berst.

Skal þá metið hvort forsendur hafi breyst þannig að ástæða sé til að gera
breytingar á samningnum.

Verði aðilar sammála um breytingar skal fella þær inn í gildandi stofnanasamning
og staðfesta hann þannig breyttan. Að jafnaði skal stofnanasamningur
endurskoðaður á tveggja ára fresti.

Hvor aðili um sig getur skotið ágreiningsefnum til nefndarinnar og kallað hana til
starfa. Beina skal erindi til gagnaðila með skriflegum hætti. Gagnaðili skal koma á
samstarfsnefndarfundi svo fljótt sem auðið verður en þó ekki síðar en fjórum
vikum eftir að erindið berst. Samstarfsnefnd skal svara erindum innan 5 vikna frá
því að þau voru fyrst borin formlega fram á fundi nefndarinnar. Verði
samstarfsnefnd sammála um breytingar á röðun eða öðru því sem til hennar hefur
verið vísað, skal sú breyting gilda frá og með næstu mánaðamótum eftir að erindið
var fyrst formlega borið fram í nefndinni nema annað sé sérstaklega ákveðið. __ ~.c:::;:;;;..(.
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6. gr.
Samningsforsendur og atkvæðagreiðsla

Komi til þess að samkomulag náist á almennum vinnumarkaði um breytingu á
kjarasamningum þeirra skulu BSRB og SNR taka upp viðræður um hvort og þá með hvaða
hætti slík breyting taki gildi gagnvart samningum aðildarfélaga BSRB.

Verði samningum á almennum vinnumarkaði sagt upp á grundvelli forsenduákvæðis þeirra á
gildistíma samnings þessa er BSRB, fyrir hönd aðildarfélaga sinna, heimilt að segja
samningumupp með þriggja mánaða fyrirvara miðað við mánaðamót.

Aðilar að samningi þessum skuldbinda sig til að undirgangast þau skilyrði og skuldbindingar
sem fram koma í rammasamkomulagi aðila vinnumarkaðarins, er undirritað var þann 27.
október 2015, ásamt síðari breytingum. Það felur m.a. í sér að aðilar undirgangast
sameiginlega launastefnu til ársloka 2018 og fylgja þeirri framtíðarsýn um meginstoðir nýs
íslensks samningalíkans er þar næst samkomulag um.

Samningsaðilar skulu bera samning þennan, ásamt bókunum og fylgiskjölum, upp til
samþykktar. Hafi gagnaðila ekki borist tilkynning um niðurstöðu fyrir klukkan 16:00 þann 18.
nóvember 2015 skoðast hann samþykktur.

Reykjavík, 6. nóvember 2015

fh. fjármála- og efnahagsráðherra
með fyrirvara um samþykki

fh. Félags starfsmanna Stjórnarráðsins
með fyrirvara um samþykki félagsmanna

r.~
.HA'.HAr?' V
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Bókanir með samkomulagi
fjármála- og efnahagsráðherra f.h. ríkissjóðs

og
Félags starfsmanna Stjórnarráðsins

6. nóvember 2015

Bókun 1

Aðilar gerðu með sér samkomulag í sumar um frestun viðræðna og gáfu sér sameiginlega
tíma til loka september til að ljúka samningsgerð. Við úrskurð gerðardóms í framhaldi af
lagasetningu í kjaradeilu BHl\1 annars vegar og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga hins vegar
skapaðist veruleg óvissa um stöðu kjaraviðræðna almennt. Vegna þessarar alvarlegu stöðu
voru teknar upp viðræður milli samningsaðila á vinnumarkaði um leiðir til að ná samræmdri
lausn á þessari stöðu. Sú niðurstaða náðist hjá stærstum hluta vinnumarkaðarins og er þessi
samningur gerður undir þeim formerkjum. Aðilar hafa orðið ásáttir um að vegna þessa
óvissutímabils gildir samningur frá 1. maí 2015.

Bókun 2

Markmið samningsins er að viðhalda dreifstýringu/stofnanasamningskerfinu í því skyni að
efla samkeppnisstöðu ríkisstofnana og auka tækifæri starfsmanna til að hafa áhrif á eigin
launaþróun, með því að færa launasetningu nær vettvangi og laga hana að þörfum hverrar
stofnunar fyrir sig. Leitast verður við að gera stofnanasamningakerfið skilvirkara til að tryggja
sameiginlega hagsmuni.
Aðilar eru sammála um að efla þurfi og viðhalda þekkingu þeirra forsendna og markmiða sem
liggja að baki því fyrirkomulagi launaákvarðana sem kjarasamningar aðila byggja á.
Fyrirkomulag launaákvarðana tengist aðferðafræði heildstæðrar mannauðsstjórnunar og er
mikilvægur þáttur í röð samfelldra aðgerða er varða mat á starfi og hvernig það þróast með
skipulegumhætti.
Til að tryggja það hafa aðilar orðið ásáttir um að fela starfshópi skipuðum fulltrúum
samningsaðila að undirbúa og skipuleggja fræðsluátak um gerð og inntak stofnanasamninga
fyrir stofnanir og stéttarfélög í tengslum við væntanlega endurskoðun þeirra. Starfshópurinn
hugi jafnframt að framtíðarfyrirkomulagi slíkrar fræðslu.
Starfshópurinn undirbúi og skipuleggi fræðsluátakið í samstarfi við aðra þar á meðal
Fræðslusetrið Starfsmennt.
Markmiðið er að fræðsluátakinu verði lokið fyrir 31. október 2016 og fyrir liggi áætlun um
með hvaða hætti þessu starfi verði fram haldið.

Bókun 3

Aðilar eru sammála um að skipa stýrihóp með fulltrúum ríkis, aðildarfélaga BSRB og fulltrúa
frá Félagi forstöðumanna ríkisstofnana, í því augnamiði að setja á laggirnar
ráðgjafamiðstöð/stuðningsteymi um stofnanasamningsgerð í samstarfi við hlutaðeigandi
starfsmenntunarsjóði og/eða fræðslusetur. Ráða skal sérfræðing/-a á sviði
stofnanasamningsgerðar til að halda utan um verkefnið. Stuðningsteymið annist fræðslu og
ráðgjöf til samstarfsnefnda á stofnunum og eftir atvikum komi að stofnanasamningsgerðinni
sjálfri sem utanaðkomandi óháður ráðgjafi. Markmiðið er að auka gæði



stofnanasamningsgerðar, efla þátt stofnanasamninga og virkni í starfi stofnana og bæta
þekkingu samstarfsnefndanna með það að leiðarljósi að auka gæði opinberrar þjónustu.
Fjármögnun þessa verkefnis verði á hendi vísindasjóðs.

Stýrihópnum er heimilt að leita eftir samstarfi við fleiri stéttarfélög.

Bókun 4

Á undanförnum árum hafa störf félagsmanna FSS þróast og breyst á mörgum vinnustöðum
ríkisins og hefur starfsfólkið bæði aflað sér þekkingar og þjálfunar til að takast á við þessi
breyttu störf og starfsumhverfi. Þessi aukna færni hefur ekki í öllum tilfellum verið metin sem
skyldi til launa. Til að bæta úr þessu eru aðilar sammála um að verja allt að 22 milljónum kr. á
ársgrundvelli til að leiðrétta laun tiltekinna hópa innan félagsins samkvæmt nánara
samkomulagi. Þá er átt við kostnaðarauka stofnana að meðtöldum launatengdum gjöldum.
Breyting samkvæmt þessu tekur gildi 1. janúar 2016.

Bókun 5

Þann 1. júní 2017 tekur gildi ný launatafla. Til að auðvelda innröðun í nýja töflu samkvæmt
endurskoðuðum stofnanasamningum verður heimilt að ráðstafa allt að 59 milljónum kr. á
ársgrundvelli til yfirfærslunnar. Þá er átt við kostnaðarauka stofnana að meðtöldum
launatengdum gjöldum.

Við vörpun er tryggt að enginn fái minna en sem nemur 4,5% hækkun. Í einhverjum tilvikum
gæti þurft að varpa einstaklingi í hærri flokk/þrep en röðunarforsendur gera ráð fyrir. Til að fá
frekari hækkun á röðun verður viðkomandi fyrst að uppfylla skilyrði samkvæmt nýjum
röðunarforsendum.

Bókun 6

Aðilar eru sammála um að leita samstarfs um endurskoðun á helstu atriðum 2. kafla
kjarasamninga um vinnutíma. Meginmarkmið endurskoðunarinnar er að stuðla að bættu
skipulagi vinnutíma og auka sveigjanleika á vinnustöðum ríkisins sem þjóni bæði hagsmunum
ríkisins sem atvinnurekanda og starfsfólki þess.

Endurskoðun leiði ekki til kjararýrnunar að öðru jöfnu.

Þegar tillögur liggja fyrir verður tekin ákvörðun um hvort breytingar á kaflanum séu þess
eðlis að greiða skuli atkvæði um þær.

Bókun 7

Samningsaðilar eru sammála um að leita eftir samstarfi við þá aðila sem undirrituðu þann 24.
október 2000, samkomulag um tiltekin réttindi starfsmanna, þar á meðal vegna veikinda og
slysa. Komið skal á fót nefnd sem falið verði að endurskoða í heild kafla 12 í kjarasamningum
aðila þar sem horft verður m.a. til eftirfarandi atriða:

Endurskoðun á framkvæmd talningar veikindadaga.
Að brugðist sé við veikindum á vinnustöðum með samræmdum og fyrirsjáanlegum hætti.
Að tryggja að starfsmaður geti komið til starfa/aðlögunar á vinnustað eftir
langtímaveikindi.



Að tryggja rétt starfsmanns sem er í ráðningarsambandi og í starfsendurhæfingu hjá Virk
til að snúa aftur til starfa.
Skoða samband iðgjalds í fjölskyldu- og styrktarsjóð og lengdar veikindaréttar.

Stefnt skal að því að tillögur liggi fyrir eigi síðar en 31. desember 2016.

Bókun 8

Aðilar hafa sammælst um að framvegis verði framlag ríkisins vegna félagsmanna Félags
starfsmanna Stjórnarráðsins til Starfsmenntunarsjóðs BSRB greitt í nýjan starfmenntunarsjóð
FSS. Skilyrði þess að greiðslur taki að berast til sjóðsins er ný skipulagsskrá, samþykkt af
fjármála- og efnahagsráðuneyti, og skipun stjórnar. Framlag til sjóðsins er áfram 0,22% af
heildarlaunum félaga í FSS.

Bókun 9

Aðilar eru sammála um að endurskoða þurfi fyrirkomulag framlaga til stuðnings við
starfsþróun og símenntun félagsmanna Félags starfsmanna Stjórnarráðsins. Til að vinna að því
verkefni verður settur á fót starfshópur sem skilgreini m.a. hlutverk, áherslur og markmið
sjóða á sviði starfsþróunar og símenntunar, skipulag þeirra og stjórnun.

Markmið starfshópsins er að skapa sameiginlegan vettvang til að vinna að þessum málum á
sem hagkvæmastan hátt. Stefnt skal að því að í kjölfarið verði framlög ríkisins til fræðslumála
FSS sambærileg við það sem gerist hjá öðrum félögum innan BSRB svo sem SFR. Miðað er
við að hópurinn hafi lokið störfum og breytingar komi til framkvæmda 1.júní 2016.

Þegar fyrir liggur hvernig þessu verður fyrirkomið mun ríkið greiða sérstakt stofnframlag að
fjárhæð 7 milljónir króna.
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Fylgiskjal I með samkomulagi
fjármála- og efnahagsráðherra fh. ríkissjóðs

og
Félags starfsmanna Stjórnarráðsins

6. nóvember 2015

Lágmarkslaun fyrir fullt starf, fullar 173,33 unnar stundir á mánuði (40 stundir á viku),
skulu vera sem hér segir fyrir starfsmenn 18 ára og eldri sem starfað hafa fjóra mánuði
samfellt hjá sömu stofnun:

Frá 1. október 2015 245.000 kr.
Frá 1. júní 2016 260.000 kr.
Frá 1. júní 2017 280.000 kr.
Frá 1. júní 2018 300.000 kr.

Mánaðarlega skal greiða uppbót á laun viðkomandi starfsmanna sem ekki ná
framangreindum fjárhæðum, en til launa í þessu sambandi teljast allar greiðslur, þ.m.t.
hverskonar álags-, aukagreiðslur og yfirvinna, sem fellur til innan ofangreinds
vinnutíma.

Laun fyrir vinnu umfram 173,33 stundir á mánuði og endurgjald á útlögðum kostnaði
reiknast ekki með í þessu sambandi.
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Fylgiskjal II með samkomulagi
fjármála- og efnahagsráðherra fh. ríkissjóðs

og
FSS

6. nóvember 2015

Launatafla tekur gildi frá 1. maí 2015:



launatafla sem gildi frá 1. júní 2016:
o 1 2
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Launatafla sem gildir frá 1. júní 2017:
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launatafla sem gildir frá 1.júní 2018:
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