KJARASAMNINGUR
milli
Rafiðnaðarsambands Íslands
og
Samtaka atvinnulífsins vegna Símans hf. og Mílu ehf.
1.gr.
Kjarasamningur aðila framlengist til 31. desember 2010 með þeim breytingum og fyrirvörum
sem í þessum samningi felast. Samningurinn gildir frá 1. desember 2008.
2.gr
Í stað áðurgildandi launataxta komi nýir sem undirritaðir hafa verið sérstaklega og eru hluti
þessa samnings. Launataxtarnir gilda frá 1. desember 2008, frá 1. mars 2009 og 1. janúar
2010. Nýir kauptaxtar hafa ekki áhrif á laun þeirra sem hærri laun hafa.
3.gr
Hinn 1. janúar 2010 skulu laun hækka um 2,5%.
4.gr
Desember- og orlofsuppbætur fyrir fullt starf verða sem hér segir:
Desemberuppbót:
Árið 2009 kr. 52.800
Árið 2010 kr. 54.000

Orlofsuppbót:
Á orlofstímabilinu sem hefst 1. maí 2009 kr. 25.200
Á orlofstímabilinu sem hefst 1. maí 2010 kr. 25.800
5.gr

Frá gildistöku samningsins greiðir fyrirtækið 0,13% gjald af heildarlaunum starfsmanna í
endurhæfingarsjóð sem starfar samkvæmt sérstöku samkomulagi aðila vinnumarkaðarins.
6. gr.
Ákvæði um veikindi barna hljóði svo:
Fyrstu sex mánuði í starfi hjá sama vinnuveitanda er foreldri heimilt að verja tveimur dögum
fyrir hvern unninn mánuð til aðhlynningar sjúkum börnum sínum undir 13 ára aldri, enda
verði annarri umönnun ekki við komið. Eftir 6 mánaða starf verður rétturinn 12 dagar á
hverju 12 mánaða tímabili. Foreldri heldur dagvinnulaunum sínum, svo og vaktaálagi þar
sem það á við.
Með foreldri í 1. mgr. er einnig átt við fósturforeldri eða forráðamann, sem er framfærandi
barns og komi þá í stað foreldris.

7. gr.
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Slysatryggingar
Frá og með 1. janúar 2009 falla ákvæði greina 6.9., 6.10. og 6.11. um slysatryggingu launþega
niður en þess í stað komi ný ákvæði um slysatryggingar, samhljóða aðalkjarasamningi RSÍ og
SA, sbr. fylgiskjal.
8. gr.
Framkvæmd uppsagna
Almennt um uppsögn
Uppsagnarfrestur er gagnkvæmur. Allar uppsagnir skulu vera skriflegar og gerðar á sama tungumáli
og ráðningarsamningur starfsmanns.
Viðtal um ástæður uppsagnar
Starfsmaður á rétt á viðtali um starfslok sín og ástæður uppsagnar. Beiðni um viðtal skal koma fram
innan fjögurra sólarhringa frá því uppsögn er móttekin og skal viðtal fara fram innan fjögurra
sólarhringa þar frá.
Starfsmaður getur óskað þess þegar að loknu viðtali eða innan fjögurra sólarhringa að ástæður
uppsagnar séu skýrðar skriflega. Fallist atvinnurekandi á þá ósk hans, skal við því orðið innan fjögurra
sólarhringa þar frá.
Fallist atvinnurekandi ekki á ósk starfsmanns um skriflegar skýringar, á starfsmaður innan fjögurra
sólarhringa rétt á öðrum fundi með vinnuveitanda um ástæður uppsagnar að viðstöddum
trúnaðarmanni sínum eða öðrum fulltrúa stéttarfélags síns ef starfsmaður óskar þess.
Takmörkun uppsagnarheimildar skv. lögum
Við uppsagnir skal gæta ákvæða laga sem takmarka frjálsan uppsagnarrétt vinnuveitanda, m.a. ákvæða
um trúnaðarmenn og öryggistrúnaðarmenn, barnshafandi konur og foreldra í fæðingarorlofi,
starfsmenn sem til tilkynnt hafa um fæðingar- og foreldraorlof og starfsmenn sem bera
fjölskylduábyrgð.
Einnig verður að gæta ákvæða 4. gr. laga nr. 80/1938 um stéttarfélög og vinnudeilur, laga um jafna
stöðu og jafnan rétt karla og kvenna, laga um starfsmenn í hlutastarfi, laga um réttarstöðu starfsmanna
við aðilaskipti að fyrirtækjum og samráðsskyldu laga um hópuppsagnir.
Þegar starfsmaður nýtur uppsagnarverndar skv. lögum, ber vinnuveitanda að rökstyðja skriflega hvaða
ástæður liggja að baki uppsögn.
Viðurlög
Brot gegn ákvæðum þessa kafla geta varðað bótum skv. almennum reglum skaðabótaréttarins.

9. gr.
Laun í erlendum gjaldmiðli
Heimilt er að greiða hluta fastra mánaðarlauna í erlendum gjaldmiðli eða tengja hluta fastra
mánaðarlauna við gengi erlends gjaldmiðils með samkomulagi starfsmanns og atvinnurekanda. Miða
skal við sölugengi gjaldmiðilsins á þeim degi (samningsdegi) sem samkomulag starfsmanns og
atvinnurekenda er gert.
Föst mánaðarlaun skal reikna og setja fram á launaseðli á eftirfarandi hátt:
1. Föst mánaðarlaun í íslenskum krónum á samningsdegi.
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2. Til frádráttar kemur sú krónutala sem samkomulag er um að greiða í erlendum gjaldmiðli eða
tengja við gengi erlends gjaldmiðils á samningsdegi.
3. Hluti fastra mánaðarlauna sem er greiddur eða tengdur erlendum gjaldmiðli (sbr. lið 2),
reiknaður í íslenskum krónum á sölugengi erlenda gjaldmiðilsins þremur viðskiptadögum fyrir
útborgunardag.
Samtala 1.-3. getur þó aldrei orðið lægri en sá lágmarkstaxti kjarasamnings sem gildir fyrir
viðkomandi starfsgrein.
Samtala 1.-3. myndar stofn til greiðslu opinberra gjalda og iðgjalda skv. kjarasamningi, s.s. í lífeyris-,
félags-, sjúkra-, endurhæfingar-, orlofsheimila- og endurmenntunarsjóði.
Starfsmanni og atvinnurekanda er heimilt að semja um að yfirvinna, vaktaálög, bónusar og aðrar
greiðslur verði gerðar upp að hluta eða öllu leyti í erlendum gjaldmiðli.
Launahækkanir skulu einungis reiknast á lið 1., þ.e. föst mánaðarlaun í íslenskum krónum.
Starfsmaður getur hvenær sem er óskað eftir uppsögn samkomulagsins. Setji starfsmaður fram slíka
ósk skal atvinnurekandi verða við henni innan tveggja mánaða. Starfsmaður skal þá fá laun skv. lið 1.
með áorðnum breytingum frá þeim degi sem upphaflegt samkomulag var gert.
Starfsmaður og atvinnurekandi skulu gera skriflegt samkomulag um greiðslu launa í erlendum
gjaldmiðli eða tengingu launa við erlendan gjaldmiðil, sbr. fylgiskjal.

10. gr.
Framlenging samnings
Komi til þess að forsendunefnd Alþýðusambands Íslands og Samtaka atvinnulífsins, sem
fjallar um framlengingu kjarasamninga í byrjun febrúar 2009, nái samkomulagi um breytingu
á kjarasamningum skal sama gilda um þennan samning.
Komist forsendunefndin að þeirri niðurstöðu að forsendur hafi ekki staðist og nái ekki
samkomulagi um áframhaldandi gildi kjarasamninga, verður heimilt að falla frá framlengingu
samningsins frá lokum febrúar 2009. Skal þá sá aðili sem ekki vill framlengingu samningsins
skýra frá þeirri ákvörðun og fellur þá samningurinn úr gildi frá lokum febrúar 2009, ella
framlengist samningurinn til 31. desember 2010.

Reykjavík, 19. desember 2008
F.h. Samtaka atvinnulífsins
vegna Símans hf. og Mílu ehf.

F.h. Rafiðnaðarsambands Íslands
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Lágmarkslaun rafiðnaðarmanna verða á samningstímabilinu sem hér segir:

1.12.2008

1.3.2009

1.1.2010

Án sveinsprófs

158.474

175.974

186.474

3 ára fagnám

210.474

227.974

238.474

4 ára fagnám

219.286

236.786

247.286

Verkstjórn

235.075

253.835

265.091

Verkstjórn stærri hópa

251.765

271.857

283.912
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