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KIARASAMNINGUR
milli

Advania Ísland ehf., kt.590269-7L99, hér eftir nefnt Advania og
fyrirtækið, annars vegar og Rafiðnaðarsambands Íshnds vegna
aðildarfébga,hér eftir nefnt RSÍ og stéttarfélagið, hins vegar.

1.. KAFLI
STARFSSVIÐ OG FORGANGSRETTUR

1.1 START'SSVIÐ.

1.1.1 Gildissvið.
Kjarasamningur þessi nær yfir störf/verkefni sem trirtækið sinnir samkvæmt
sérstökum samningi viö bandarísk stjórnvöld tengdum rekstri fjarskiptastöðvarinnar í
Grindavík (NRTF). Gildissvið samnings þessa takmarkast við uppsetningu, eftirlit,
rekstur og viðhald hvers kyns raf- rafeinda- og fiarskiptabúnaðar í þógu og vegna
samnings ffrirtækisins og bandarískra stjórnvalda, sem aö framan greinir. Byggir
kjarasamningur þessi að stofni til ó kjarasamningi Kögunar hf. og
Rafiðnaðarsambands Íslands, fró 7. desember 2005.

I.2 F'ORGANGSRÉTTUR.

1..2.1, Félagsmenn RSÍ
Fyrirtækið lætur þó rafiðnaðarmenn, sem eru fullgildir felagar Rafiðnaðarsambands
Íslands, hafa forgangsrétt til ofangreindra starfa.

2. KAFLI
VINNUTÍMI, VINNUHLÉ O.FL.

2.1 VINNUTIMI.

2.I.t Vinnuskylda
Föst laun hvers starfsmanns samkvæmt samningi þessum svara til þess að hann gegni
starfi 40 stundir ó viku. Virkur vinnutími dagvinnumanns er skemmri sem svarar
kaffi tímum samkvæmt samningum.

2.I.2 Virkur vinnutími
Virkur dagvinnutími skal vera 37,08 stundir ó viku, en virkur vinnutími
vaktavinnumanna 6 reglubundnum vöktum allan sólarhringinn skal vera 36,0 stundir
ó viku.
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2.1,.3 Tímamörk dagvinnu
Dagvinnumenn gegna störfum 8 stundir 6 dag, mónudaga til fostudaga, að frótöldum
matartímum sem hér segir: Kl. 08:00 - 17:00 allt órið.

2.1.4 Breyting daglegrar vinnu
Heimilt er að breyta upphafs- og lokatíma daglegrar vinnu með samkomulagi
fyrirtækis og starfsmanna er hlut eiga að móli með staðfestingu
Rafi ðnaðarsambandsins.

2.2 MATAR. OG KAF'FITÍMAR.

2.2.1, Kaffitímar ó dagvinnutímabili
Kaffitímar skulu vera tveir: morgunkaffitími 15 mínútur og síðdegiskaffitími 20
mínútur. Matarhlé skal vera ó tímabilinu 12:00 - 13:00. Matarhlé telst ekki hluti
vinnutíma.

2.2.2 Kaffi- og matartímar í yfirvinnu
Ef unnin er yfirvinna skulu Srstu 20 mínúturnar teljast kaffitími. Í yfirvinnu skulu
matarhlé vera kl. 19:00 - 20:00 og kl. 02:00 - 03:00. Kaffihlé skulu vera kl.22:00 -
22:20 og síðustu 20 mínúturnar óður en dagvinna hefst. Sé unnið ó helgidögum skulu
matar- og kaffihlé vera þau sömu og ó virkum dögum. Ef unnið er í matar- og
kaffihléum að hluta eða að öllu leyti í dagvinnu og þau skert, sem því nemur, skal það
greitt sem yfirvinna. Kaffi- og matarhlé eða hlutar úr þeim sem falla inn í vinnutímabil
í yfirvinnu, reiknast sem vinnutímar.

2.2.3 Vinna fram að kaffi- og matartímum í yfirvinnu
Sé unnið fram að matar og kaffitíma í yfirvinnu, skal greiða þ6 matar- og kaffitíma
til viðbótar skróðum vinnutíma. Undanskilinn er kaffitíminn í byrjun yfirvinnu og
matartíminn í byrjun yfirvinnu.

2,3 STEFNA SAMNINGANNA AÐ ÞVI ER VARÐAR YFIRVINNU

2.3.1, Takmörkun ytirvinnu
Samningar þessir miðast við þó sameiginlegu stefnu samningsaðila að takmarka
yfirvinnu sem kostur er. Heimilt er að semja um að starfsmaður flíi frí frrir tilfallandi
yfirvinnu og skal um þaö samið óður en vinna hefst. Fyrir hvern yfirvinnutíma fær
starfsmaður frí í einn vinnutíma, en 0,9 klst. greiðist meö yfirvinnuólagi, en ó
stórhótíðum greiðist til viðbótarfríi 1,385 klst. með yfirvinnuólagi.

2,4 YFIRVINNA,HELGIDAGAROGSTORHATÍOANOAGAR.

2.4.1. Frídagar
Öll vinna umfram reglulegan dagvinnutíma telst yfirvinna. Almennir frídagar eru
laugardagar og sunnudagar.

Sþfring: Akvæði þetta ó við um þ6 sem vinna einungis ó dagvinnutíma
(dagvinnumenn) en ekki um þó sem ganga vaktir (vaktavinnumenn).

$



Sérstakir frídagar eru:

l. Nyórsdagur
2. Skírdagur
3. Föstudagurinn langi
4. Laugardagur ffrir póska
5. Póskadagur
6. Annar í póskum
7. Sumardagurinn fyrsti
8. 1. maí
9. Uppstigningardagur

10. Hvítasunnudagur
11. Annar í hvítasunnu
t2. t7.jíni
13. 1. mónudagur í ógúst
14. Aðfangad. eftir kI.12:00
15. Jóladagur
16. Annar íjólum
17. Gamlfirsd. eftir kI.12:00

Stórhótíðardagar eru:

l. Nliórsdagur
2. Föstudagurinn langi
3. Póskadagur
4. Hvítasunnudagur
5. 17. júní
6. Aðfangadagur eftir kl. l2:00
7. Jóladagur
8. Gamlórsdagur eftir kl. 12:00

2.5 UTKALL.

2.5.1, Greiösla ffrir
Greiðsla ffrir útkall skal vera 4 klst. hið minnsta sé kallað út utan venjulegs vinnutíma.
Avallt skal greiða I klukkustund lengur en unnið er. Útkall telst öll kvaðning til
yfirvinnu, sem fram fer utan reglubundins vinnutíma. Sú yfirvinna, sem tengist
reglubundinni dagvinnu eða vaktavinnu, telst ekki útkall svo framarlega að beðið sé

um hana óður en dagvinna (vakt) næst ó undan líkur.

Utkall telst öll kvaðning til yfirvinnu, sem fram fer utan reglubundins vinnutíma. Sé

tæknimaður boðaður af sínum yfirmanni til yfirvinnu með skemmri fyriwara en 24

klst. skal ætíð greiða I klst. lengur en unnið er.

2.6 VAKTAVINNA.

2.6.1, rJtgfufavaktskrór

Þar sem unnið er ó reglubundnum vinnuvöktum, skal vaktskró er slinir vinnutíma
hvers starfsmanns, lögð fram eigi síðar en mónuði óður en fursta vakt samkvæmt
skrónni hefst, nema samkomulag hafi orðið við starfsmenn um skemmri frest.
Vaktskróin skal kynnt trúnaðarmanni a.m.k. viku óður en hún er lögö fram, ef um
breytingar er að ræða fró óður útgefinni vaktskró.
Fyrir 10. mars ór hvert skulu starfsmenn upplfstir um óætlaða tilhögun sumarorlofs
næsta sumar.

2.6.2 Vaktskró - helgidagavinna
Við samningu vaktskrór skal þess gæÍt aö helgidagavinna skiptist sem jafnast ó

starfsmenn.
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2.6.3 Vaktavinna, mataÍ- og kaffitímar
Starfsmenn í reglubundinni vaktavinnu hafa ekki sérstaka matar eða kaffitíma.
Starfsmönnum er þó heimilt að neyta matar og kaffis við vinnu sína ó vaktinni, ef því
verður við komið starfans vegna. Kaffitími, 20 mínútur í upphafi yfirvinnu í framhaldi
afvakt greiðist aukalega, efunnið er.

SkÍring við gr. 2.6.3.: Fró 1. október 2021 verður breyting ó greiðslu
kostnaðarhlutdeildar þar sem hluti greiddra klst. færist inn í launataxtann. Við það
fækkar greiddum klst. í kostnaðarhlutdeild úr 44 klst. í 26 klst. ó mónuði miðað við
fullt starf. Með því hefur endurgjaldi vegna fyrirkomulags og takmörkunar 6 malar-
og kaffitímum verið fellt inn í mónaðarlaun (launataxta). Skal Advania ekki inna
frekari greiðslur af hendi vegna þessa þóttar til hlutaöeigandi starfsmanna fró
gildistöku þessa ókvæðis.

2.6.4 Aukavaktir
Vaktavinnumenn flíi greiðslu eins og dagvinnumenn firrir aukavakt m.t.t. matar- og
kafflrtíma, sem greiðast. Miða skal við 12 mínútur f,rir hvern virkan yfirvinnutíma
sem greiðslu fyrir matar- og kaffitíma.
Dagvinnumenn f,íi greiðslu eins og vaktavinnumenn ffrir aukavakt, að því leyti sem

slík aukavakt fellur utan dagvinnutíma.

2.6.5 Undanþóga fró vaktavinnu
Starfsmenn hjó Advania, sem unnið hafa reglubundna vaktavinnu hjó furirtækinu
a.m.k. 15 ór, skulu undanþegnir næturvöktum ef þeir óska þess er þeir hafa nóð 55 6ra

aldri.

2.7 LAGMARKSHVÍLD.

2.7.1 l1 klst. samfelld hvíld
Vinnutíma skal haga þannig ó hverjum sólarhring reiknað fró byrjun vinnudags fai
starfsmaður. a.m.k. 1l klst. samfellda hvíld. Verði því við komið, skal dagleg hvíld
nó til tímabilsins milli kL.23 til06.00. Jafnframt vísast til samnings milli ASÍ og VSÍ
fÍó 30. desember 1996 um ókveöna þætti er varða skipulag vinnutíma.Óheimilt er að
skipuleggja vinnu þannig að vinnutími fari umfram 13 klst.

2.7.2 Sérstakaraðstæður
Við sérstakar aöstæður, þegar bjarya þarf verðmætum, mó lengja vinnulotu í allt að
16 klst. og skal þó undantekningalaust veita 1l klst. hvíld í beinu framhaldi af
vinnunni ón skerðing ar 6réÍtitil fastra daglauna.Í þeim tilvikum, að sérstakar aðstæður
gera það óhjókvæmilegt að víkja fró daglegum hvíldartíma gildir eftirfarandi. Séu
starfsmenn sérstaklega beðnir að mæta til vinnu óður en I 1 klst. hvíld er nóð er heimilt
að fresta hvíldinni og veita síðar, þannig að frítökurétítr lVz klst. (dagvinna) safnist
upp frrir hverja klst. sem hvíldin skerðist. Heimilt er að greiða ít%klst. (dagvinna)
af frítökuréttinum, óski starfsmaður þess. Í öllum tilfellum er óheimilt aö skerða ótta
klst. samfellda hvíld. Sé vinna frrirfram skipulögð aðfararnætur frídaga skal óunninn
hvíldartími vera 2 klst. í stað 1 Yz klst. ffrir hvern unninn klukkutíma og skal hann
greiðast út við næstu útborgun.
Vinni starfsmaður það lengi ó undan frídegi eða helgi að ekki nóist 1l stunda hvíld
miðað við venjubundið upphaf vinnudags skal fara með það ó sama hótt.Komi
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starfsmaður til vinnu ó frídegi eða helgi greiðist yfirvinnukaup furir unninn tíma étn

frekari aukagreiðslna af þessum sökum.
Uppsafnaður frítökuréttur samkvæmt framansögðu skal koma fram ó ó launaseðli og
veittur í hólfum og heilum dögum utan annatíma í samróði við starfsmenn enda sé

uppsafnaður frítökuréttur a.m.k. fiórar klst. Við starfslok skal ónittur frítökuréttur
starfsmanns gerður upp og telst hluti af róðningartíma.

2.7.3 Vikulegurfrídagur
Að svo miklu leyti sem því verður við komið skal vikulegur frídagur dagvinnumanna
veru 6 sunnudegi. Þó mó fyrirtækið með samkomulagi við starfsmenn sína fresta
vikulegum frídegi, þar sem sérstakar aðstæður gera slíkt fróvik nauðsynlegt. Sé

sérstök þörf ó að skipuleggja vinnu þannig aö vikulegum frídegi sé frestað skal um

það gerður kj arasamningur.
M6 haga töku frídaga þannig að teknir séu tveir frídagar saman aðra hverja helgi
(laugardag og sunnudag). Falli frídagur aftw 6 móti ó virka daga vegna ófurirséðra
orsaka skerðir það ekki rétt starfsmanna til fastra launa og vaktaólags.
Hvað varöar gildissvið, hvíldartíma, vinnuhlé og fleira vísast til samninga ASI og VSI
fró 30. desember 1996, um ókveðna þætti er varða vinnutíma og fflgir samningi

þessum sem ftlgiskjal og telst hluti hans. Framangreind ókvæði eru til $,llingar 13.

grein þessa samnings.

2.8 BREYTINGARAVINNUFYRIRKOMULAGI.

2.8.r Vinnufyrirkomulag
Ef nauðsynlegt reynist af rekstraróstæðum aö breyta vinnuffrirkomulagi, skal slíkt
tilkynnt með a.m.k. þriggia mónaða firirvara, og skulu þó aðilar taka upp viðræður
sín ó milli um breytinguna, ef óstæða þykir til. Aðilar skulu leitast við að nó
samkomulagi um breytinguna, en nóist það ekki, tekur hún ekki gildi. Samsvarandi
gildir, ef taka ó upp nytt vinnu$rirkomulag ó heilum vinnustað eða hluta hans.

Bókun: Það er sameiginleg afstaða samningsaðila að ffrirtækinu sé heimilt aö gera

breytingar ó vinnufurirkomulagi, vinnuskipulagi o.þ.h., ón þess að þess aö ókvæði gr.

2.8.1. gildi, verði sannanlega grundvallarbreyting ó kröfum verkkaupa, m.t.t.

þjónustutíma eða útfærslu ó þeirri þjónustu sem verkkaupi kaupir af Advania. Í slíkum
tilvikum skal hafa samróð við starfsmenn og leitast við að útfæra breytingar að hööu
samróði samningsaðila. Í Oðrum tilvikum skal Slgja ókvæði gr.2.8.1. í kjarasamningi.

2.9 KALLVAKTIR.

2.9.1 Kallvakt
Með samþykki starfsmanns er heimilt aö l6ta hann gegna kallvakt eina viku í senn.

Starfsmanni er þó skylt að vera tiltækur í síma, eða eftir öðrum boðleiðum, og
reiðubúinn að gegna kalli svo fljótt sem verða mó.

2.IO F'ERÐIR OG F,ÐÐI.

2.10.1, Ferðir ó vinnustaö
Fyrirtækið sér starfsmönnum fyrir flutningi að og fró heimili til vinnustaöar. Fyrir

þann tíma sem fer í ferðir milli heimilis og vinnustaðar skal greiða yfirvinnu ef ferðast
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er utan vaktskrór. Eðlilegur feröatími til NRTF stöðvarinnar í Grindavík telst vera 45

mínútur hvor leið.

2.10.2 Fæöi
Fyrirtækið greiðir starfsmönnum fæðispeninga. Fjórhæð fæöispeninga miðað við fullt
starf skal vera kr. 26.791, ó mónuði fró l. október 2020 og tekur breytingum ó hólfs órs

fresti eftir það tímamark, í ffrsta skipti í júlímónuði 2021.. Breytingar ó fjórhæö
fæðisglalds skulu taka mið af breytingum ó vísitölu neysluverðs næstliðna 6 mónuði
ó undan. Grunnvísitala skal í upphafi byggja ó vísitölu neysluverös $,rir
desembermdnuö 2020.

Dæmi: Vísitala neysluverðs frrir desembermónuð 2020 er 100. A tímabilinu frdjanúar til júní
2021hæl<kar vísitala neysluverð og er Srir júnímónuð 2027 samÍa1s 102 stig. Hækkun nemur

því2Vo. Fæðisgjald hækkar samkvæmt því fró 1. ji)\í2021um2o/o.

2.II TÍMABUI\DIN RAÐNING EÐA NAONTNC HLUTA UR STARFI.

2.1,1.1 Tímabundin róðning
Tímabundin róðning starfsmanns skal aldrei vera til skemmri tíma en ótta stunda í
senn í dagvinnu eða fiögurra stunda í yfirvinnu. Starfsmaöur sem róðinn er hluta úr
degi, skal taka hlutfallsleg laun miðað við vinnutíma fastra starfsmanna.

2.I2 SKRANINGVINNUTÍM,q..

2,12.1 Vinnutíma
Starfsmaður gegnir starfi sínu fró þeirri stundu sem hann skróir sig til starfa við upphaf
vinnutíma og þar til hann afskróir sig með sama hætti í lok vinnutímao að fródregnum
matartímum í dagvinnutíma eftir því sem við ó skv. samningum, samanber þó ferða-,
fata- og vaktaskiptagreiðslur.

3. KAFLI
LAUN

3.1 MANAÐARLAUN

3.1.1, Föst mónaðarlaun
Starfsmenn, sem róðnir eru með a.m.k. eins mónaðar uppsagnarfresti og gegna fullu
starfi samkvæmt samningi þessum, skulu Íií greidd full mónaðarlaun auk fastrar
yfirvinnugreiðslu sem tilgreindar eru í kjarasamningi þessum. Fyrir að gegna starfi að
hluta greiðast laun hlutfallslega meö sama hætti.
Föst laun : Mónaðarlaun-r l5%o vegna rekstraröryggis.

Þann l. október 2021 fellur ókvæði sr.3.1 .l úr sildi os nÍtt ókvæði sr. 3.1.1. öölast
gildi sem er svohljóðandi:

Föst mónaðarlaun
Starfsmenn, sem róðnir eru með a.m.k. eins mónaðar uppsagnarfresti og gegna fullu
starfi samkvæmt samningi þessum, skulu flí greidd full mónaðarlaun (launataxti)
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miðað við 100% starf eins og þau eru tilgreind í launatöflu sem fulgir kjarasamningi

þessu. Fyrir aö gegna starfi aö hluta greiðast laun hlutfallslega með sama hætti.
Föst laun : Mónaðarlaun + l5Yo vegna rekstraröryggis.

3.1.2 Aðrar greiðslur sem kunna að falla til og koma til viðbótar fostum mónaðarlaunum
Laun fyrir yfirvinnu.
Vaktaólag.
Greiðsla ffrir kallvaktir.
Starfsaldursólag.
Stjómunarólag.
Desemberuppbót.
Greiðsla vegna orlofskostnaðar.
Vaktaskipta-, ferða- og fataskiptagreiðsla.

3.2 LAUNAFLOKKAR

3.2.L Um röðun í launaflokka.
Um er að ræða einn launaflokk, launaflokkur A og raðast allir starfsmenn í þann
launaflokk enda sé um að ræða rafiönaðarmenn með sérþjólfun. Fyrirtækið getur faliö
rafiðnaðarmanni með sérþjólfun að sinna stjómun í formi vaktstjórnar og skal
starfsmaður þ6 f6 sérstakar ólagsgreiðslur samkvæmt gr. 3.4.1. i kjarasamningi

þessum er um starfsaldurshækkanir fmist vísað til launaflokks/launaþreps.

Launflokkur A
Rafi önaðarmaður með sérþjólfun

3.3 Um launabreytingar ó samningstíma:

3.3.1. Með kjarasamningi þessum er fulgiskjal, merkt frlgiskjal I, sem hefur að geyma

tilgreiningu ó launatöflum með tilgreindum gildistíma. Samhliða gildistöku hverrar
launatöflu fellur Srri launatafla úr gildi.

A gildistíma kjarasamnings, sem er til 31. desember 2025, skuli launabreytingar til
hækkunar mónaöarlauna (launataxta) vera svofelldar, þ.e. ó tímabilinu eftir 1. október
202l.Launabreytingar eftir 1. október 2021 skulu miðast við 100% af breytingum ó
launavísitölu Tækna og Sérmenntaðs starfsfolks ffrir viðmiöunartímabil samkvæmt

því sem hér segir:

Fró l. jírlí 2022 skulu mónaðarlaun (taxtalaun) hækka miðað við breytingar 6
launavísitölu Tækna og Sérmenntaðs starfsölks ffrir tímabilið fró l. október 2021
(grunnvísitala) til 31. mars 2022. Skulu breytingar 6 mfinaöarlaunum (taxtalaun)
hækka sem nemur l00Yo afbreytingum ó launavísitölu fyrir sama tímabil.

Fró 1. janúar 2023 skulu mónaðarlaun (taxtalaun) hækka miðað við breytingar ó

launavísitölu Tækna og Sérmenntaðs starfsfolks fyrir tímabilið frd l. apríl 2022
(grunnvísitala) til 30. september 2022. Skulu breytingar ó mónaöarlaunum (taxtalaun)
hækka sem nemur 100% af breytingum ó launavísitölu ffrir sama tímabil.

Fró 1. janúar 2024 skslu mónaðarlaun (taxtalaun) hækka miðað við breytingar ó

launavísitölu Tækna og Sérmenntaðs starfsfolks Srir tímabilið fró 1. október 2022
(grunnvísitala) til 30. september 2023. Skulu breytingar 6mþnaóarlaunum (taxtalaun)
hækka sem nemur 100% af breytingum ó launavísitölu ffrir sama tímabil.
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Fró 1. janúar 2025 skulu mónaðarlaun (taxtalaun) hækka miðað við breytingar ó

launavísitölu Tækna og Sérmenntaðs starfsfólks $rir tímabiliö fró 1. október 2023
(grunnvísitala) til 30. september 2024. Skulu breytingar 6ménaöarlaunum (taxtalaun)
hækka sem nemur l00o/o af breytingum ó launavísitölu frrir sama tímabil.

Dæmi : LaunabreytingaÍ sem koma til framkvæmda fró L j úlí 2022 r eiknast miðað við hækkun
launavísitölu Tækna og Sérmenntaðs starfsfolks ffrirtímabilið fró 1. október 2021, til31. mars
2022. Launavísitala Tækna og Sérmenntaðs starfsfolks er 100 stig fyrir októbermónuö 2021
og 101,5 stig firir marsmónuð 2022. Samkvæmt því hækka mónaðarlaun (launataxti), fró 1.

ji)lí 2022 um 7,50/o (101,5/100 : 1,5%). Síðari launabreytingar reiknast með hliðstæðum hætti

þó að teknu tilliti til annara viðmiðunartímabila.

3.4 SERSTÖK AIÖC

3.4.1 15 % 6lag vegna rekstraröryggis ó mónaðarlaun starfsmanns (reiknast af taxtalaunum
samkvæmt launatöflu, sjó fulgiskjal I).
Dæmi: Taxtalaun (launataxti samkvæmt launatöflu) eru kr. 331.386. Rekstraröryggisgjald
reiknast 15% af þeirri fórhæð og nemur kr.49.708.

15 %o 6lag fyrir þó sem gegna vaktstjórastörfum 6 mfinaóarlaun starfsmanns (reiknast
af launataxta samkvæmt launatöflu, sjó Slgiskjal I r rekstaröryggisgjald).
Dæmi: Taxtalaun eru kr. 371.728. Rekstraröryggisgjald reiknast 15% af þeini {órhæð og
nemur kr. 55.759. Alag samkvæmt þessum lið reiknast af samtölu þessara greiðslna, eða kr.
427.487 og nemur kr.64.723.

2l % élag vegna rekstrarstjómunar og yfirumsjónar ó starfsstöð ó mónaðarlaun
starfsmanns (reiknast af taxtalaunum samkvæmt launatöflu, sjó fflgiskjal I +
rekstaröryggisgiald).
Dæmi: Taxtalaun eru kr. 371.728. Rekstraröryggisgjald reiknast 15o/o af þeini fórhæð og
nemur kÍ. 55.759. Alag samkvæmt þessum lið reiknast af samtölu þessara greiðslna, eða kr.
427.487 og nemur kr. 89.772.

3.5 VAKTAALAG.

3.5.1 Reglubundin vaktavinna
Reglubundin vaktavinna greiðist með lostu ólagi, sem skal vera 30o/o fyrir tímabilið
kl. 16:00 - 24:00 mónudaga til ftistudaga, 55,0%o kl. 08:00 - 24:00laugardaga og
sunnudaga, og 60,0Yo fró kl. 00 - 08 alla daga. Alagið reiknast miðað viö venjulega
vinnuviku sem fast hlutfall, sem greiðist 6mínaöarkaup ón ólaga meöan menn vinna
ó reglubundnum vöktum. Jafnaöarílag ó reglubundnum vöktum allan sólarhringinn
er 37,6Yo. Auk framangreinds ólags greiðist 30%o 6lag 6 hverja vakt, sem unnin er ó
stórhótíðardegi, sbr. 2.4.1. Yaktafilag reiknast af fiórhæð mónaðarlauna (launataxta
samkvæmt launatöflu), rekstraröryggisgjalds og stjórnunarillags, eftir því sem við
getur ótt.

Dæmi 1: Vaktaalag-jafnaðarólag. Taxtalaun (mónaðarlaun samkvæmt launatöflu í fylgiskjali
I) starfsmanns eru kr. 33 I .386. Rekstraröryggisgjald reiknast 15Yo af þeini !órhæð og nemur
kr. 49.708. Samtals nema launataxti og rekstraröryggisgjald kr. 381.094. Starfsmaður nftur
15% stjómunarólags og reiknast það af samtölu launataxta og rekstraröryggisgjalds, þ.e. kr.
381.094, samtals nemur greiðsla l5% stjórnunarillagskt.57.164. Samtala mónaðarlauna*
rekstraröryggisgialds+stjómunarólags nemur kr. 438.258. Vaktaólag reiknast sem 438.258 x
37 ,60A og nemur kr. 164.785 ó mónuði ffrir fullt starf.
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Dæmi 2 íleo furir vinnn í vekf qem rrnnin er A <tírhAtííerdeoi qhr or ) 4l Taxtalaun
starfsmanns eru kr. 331.386. Rekstraröryggisgjald reiknast l5%;o af þeini fiórhæð og nemur
kr. 49.708. Samtals nema launataxti og rekstraröryggisgjald kr. 381.094. Starfsmaður n;ftur
l5% stjómunarólags og reiknast það af samtölu launataxta og rekstraröryggisgjalds, þ.e. kr.
381.094, samtals nemur greiðsla 15% stjórnunarólags kr. 57.164. Samtala mónaðarlauna+
rekstraröryggisgjalds+stjómunarólags nemur kr. 438.258. Vaktaólag reiknast sem 438.258 x
37,6yo og nemur kr. 164.785 ó mónuði ffrir fullt starf. Stórhótíóarillag er 30Yo og því bætist
við þann tímafiölda sem starfsmaður vinnur ó stórhótíðum ólag sem því nemur. Utreikningur
verður: 164.785 x l,30Yo eða kr. 214.221 miðað við mónuð. Starfsmaður fær því greiddar,
umfram kr. 164.785 i vakÍaitlag,kÍ. 1.373 kr. pr. klst. sem unnin er ó stórhótíð (214.2211156

= 1.373).

3.6 GREIÐSLA FYRIR KALLVAKTIR.

3.6.1, Greiðsla ffrir kallvaktir
Greiðsla Srir kallvaktir skal auk greiðslu ffrir útkall vera 33 ll3Yo af dagvinnukaupi
viðkomandi manns ffrir hverja klst. ó kallvakt. Ef um vaktavinnumann er að ræða skal
ólag samkvæmt þessari grein miðað við hverja unna klukkustund og reiknast af
tímakaupi vaktavinnumanna ffrir dagvinnu, sbr. gr. 3.11.2. sem fundið er með því að

deila 156 í taxtalaun (launataxta samkvæmt frlgiskjali Ð viðkomandi
launafl okks/launaþreps starfsmanns.

Dæmi: Taxtalaun vaktavinnumanns eru kÍ. 331.386. Rekstaröryggisgjald er kr. 49.708. Þó

greiðist 15% stjómunarólag eða kr.57.164. Samtala þessara greiðslna er kr. 438.258 og
myndar stofn útreiknings fyrir kallvaktir. Greiðsla fyrir kallvaktir reiknast þannig: 438.2581
156 tímar: kr. 2.809. Greiðsla ó kallvakt reiknast því sem 33,33yo af kr. 2.809 eða kr. 936
fyrir hverja klst.

3.7 VERÐB,If,TUR A LAUN.

3,7.1 Verðbætur
Verðbætur veröa ekki ó greiddar ó laun ó gildistíma kjarasamnings.

3.8 START'SALDURSALAG.

3.8.1 Starfsaldursþrep
Laun starfsmanna skulu hækka eftir starfsaldri skv. 2. tölulið þessarar greinar þannig
að byrjunarlaun eru samkvæmt l. þrepi, eftir eitt ór hækki laun upp i 2 þrep (5% fi6
byrjunarlaunum), eftir 3 ór hækka laun upp í 3. þrep (9% frí byrjunarlaunum), eftir 5
ór hækka laun upp í 4.þrep (12% fr6 byrjunarlaunum), eftir 7 ór hækka laun upp í 5

þrep (15% fró byrjunarlaunum), eftir 10 ór hækka laun upp í 6. þrep (2I% fr6
byrjunarlaunum), eftir 13 ór hækka laun upp í7.þrep (25%frí byrjunarlaunum) og
eftir 18 ór hækka laun upp í 8. þrep (29% frh byrjunarlaunum). Byggia framangreindar
hækkanir ó launatöflu samkvæmt S'lgiskjali I með kjarasamningi.

3.8.2. Akvörðun starfsaldurs
Við ókvörðun starfsaldurs er heimilt að taka til greina starfstíma hjó öðrum
vinnuveitendum en ffrirtækisins ó þann hítt aó við starfsaldur sé bætt tíma við
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hliðstæð störf. Slíkur starfsaldur getur þó mest orðið 7 ór. Starfsmaður sem kemur inn
með starfstíma samkvæmt grein þessari fylgir starfsaldurshækkunum launatöflu
miðað við það. Starfsaldur vegna orlofs og veikindaréttar miðast þó við óunninn
starfsaldur hjó Advania. Breyting þessi öðlast gildi og kemur til framkvæmda fró l.
nóvember 2020.

Skfring 1: Við undinitun kjarasamnings þessa getur starfstími hjó öðrum vinnuveitendum en

furirtækinu, sem metinn er samkvæmt þessu ókvæöi, að hómarki orðið 6 rír. Í breytingu, sem

að framan greinir, felst að þessi tími getur eftirleiðis að hómarki orðið 7 ór. Þessi breyting
öðlast gildi og kemur til framkvæmdafr61. nóvember 2020 en fram til þess tíma gildir
ókvæðið um 6 éra hrímark. Leiði breyting þessi til þess að starfsmaður eigi við gildistöku
ókvæðis rétt til breytinga ó launum skulu slíkar breytingar miðast við 1. nóvember 2020 og
greiðast fró sama tímamarki.

Skiring 2: Starfsmaður hefur störf og raðast í 7 írastarfsaldur. Þegar starfsmaður hefur unnið
í þrjú ór færist hann upp í næsta þrep launatöflu, fer úr 5. þrepi í 6. þrep og koll afkolli.

3.8.3 Um mat ó starfsaldri
Samanlagður starfsaldur gildir þannig, aö starfsmaður heldur öllum óunnum
réttindum, ef hann hefur störf að nyju innan 12 m6naöa; innan 3ja óra, eftir eins
mónaða störf; innan 5 6ra eftir 3 m6naöa störf og ef um lengri tíma er að ræða eftir 12

mónaða störf. Til starfsaldurs teljast fiarvistir vegna veikinda, slysa og orlofs.

3.9 LAUN FYRIR HLUTA VTANAO.q.N.

3.9.L Hlutastarf
Laun furir vinnu hluta úr mónuði greiðast með því að draga fró fullu mónaðarkaupi
1121,67 þess fyrir hvern fiarvistardag, mónudaga til ftistudaga aó því er varöar
dagvinnumenn, og lll8,24 furir hverja 8 stunda vakt mónaðarins sem ekki er unnin
miðað við fimmskiptar vaktir alla daga.

3.10 TILF',ItrRSLI]R MILLI STARFA.

3.10.1 Tímabundin afleysing
Sé starfsmaður færður tímabundið til að gegna störfum, sem eru í hæri launaflokki
en þau, sem hann að jafnaði gegnir, skal hann fb tilsvarandi launamismun ó meðan,
enda gegni hann starfinu samfellt í a.m.k. I heilan vinnudag (vakt) og sé ekki raðað í
launaflokk sem staðgengli.

3.10.2 Lægra launað starf
Sé starfsmaður til frambúöar færður í starf, sem lægra er launað í lostum launum en
starfþað, sem hann óður gegndi, ber honum að halda óbreyttum launum sem svarar
uppsagnarfresti.

3.11 YFIRVINNUKAUP.

3.L1,.L Yfirvinnukaup dagvinnumanna
Tímakaup dagvinnumanna í yfirvinnu skal vera 1,099yo af mónaðarlaunum.
Yfirvinna vaktavinnumanna skal greidd með 80% 6lagi 6 tímakaup Srir dagvinnu,
sem fundinn er með því að deila með tölunni 156 í mfinaðarkaup viökomandi
launaflokks. Öll yfirvinna ó stórhótíöum greiðist með tímakaupi er nemi l,375Vo af

$



mónaðarlaunum viðkomandi starfsmanns. Fjórhæðir samkvæmt þessu ókvæði
reiknast af mónaðarlaunum (launataxta samkvæmt fflgiskjali I * rekstraröryggisgjald
* stjórnunarólags, ef við ó, viðkomandi launaflokks/launaþreps starfsmanns).

Dæmi 1: Taxtalaun dagvinnumanns með stjómunarillageru kr.331.386. Rekstaröryggisgjald
er kr. 49.708. Þó greiðist 15% stjórnunarillag e6akr 57 .164. Samtala þessara greiðslna er kr.
438.258 og myndar stofn útreiknings yfirvinnu. Yfirvinnúaup kaup reiknast því sem 438.258
x 1,099o/o: kr. 4.816 pr. klst. í yfirvinnu

Dæmi 2: Taxtalaun vaktavinnumaÍrns eru kr. 331.386. Rekstaröryggisgjald er k,r. 49.708. Þ6
greiðist 15% stjórnunaúlag eða kr. 57.164. Samtala þessara greiðslna er kr. 438.258 og
myndar stofn útreiknings yfirvinnu. Yfirvinna reiknast því þannig: 438.258 I 156 tímar :
kr. 2.809. Alag sem er 80Yo ffrir yfirvinnu er því W. 2.247 pr. klst. og er tímakaup f'rir
yfirvinnu því kr. 5.057 pr. klst.

3.1.1.2 Tímakaup
Tímakaup dagvinnumanna skal fundið með því að deila 173,33 í mfinaöargrunnlaun
viðkomandi launaflokks. Tímakaup vaktavinnumanna skal fundið með því að deila
156 í mónaðarlaun viðkomandi launaflokks. Fjórhæðir samkvæmt þessu ókvæði
reiknast af mónaðarlaunum (launataxta samkvæmt fflgiskjali I) viðkomandi
launafl okks/launaþreps starfsmanns).

Dæmi 1: Taxtalaun dagvinnumanns erukr.331.386. Rekstaröryggisgjald er kr.49.708. Þó
greiðist 15% stjómunarólag eða kr 57.164. Samtala þessara greiðslna er kr. 438.258.
Tímakaup reiknast því sem 438.2581 17 3,33 : Vr. 2.528.

Dæmi 2: Taxtalaun valctavinnumanns eru kr. 331.386. Rekstaröryggisgiald er þ,r. 49.708. Þ6
greiðist 15% stjórnunaréiag eða kr. 57.164. Samtala þessara greiðslna er kr. 438.258 og
myndar stofn útreiknings tímakaups. Tímakaup reiknast því þannig: 438.258 I 156 timar :
kr. 2.809 pr. klst.

3.I2 FRADRATTUR T'RA LAUNUM.

3.1.2.1 Of seint til vinnu
Komi starfsmaöur of seint til vinnu ó hann ekki kröfu ó launum fl,rir þann fiórðung
klukkustundar, sem hann mætti í, né þann tíma, sem óður er liðinn.

3.13 DESEMBERUPPBOT.

3.13.L Desemberuppbót
Þann 1. desember ór hvert skal hver starfsmaður, sem þó er í starfi og unnið hefur það
6r allt hjó Advania, fó greidda desemberuppbót, sem furir 6riö 2019 skal vera
kÍ. 132.071 og 2020 kr. 135.373. Fyrir 6riö 2021 skal full desemberuppbót vera
kr. 138.757 og frrir 6riö 2022 skal full desemberuppbót vera kr. 142.226. Fyrir órin
2023 til2025 skal orlofsuppbót hækka í takt við launavísitölu Tækna og sérmenntaðs
starfsfolks. Kr.142.226 telst þó vera grunntala og skal miða við hækkun launavísitölu
Tækna og sérmenntaðs starfsfólks fró júní 2022 til loka maí 6 því óri sem
desemberuppbót er greidd. Miðað er við júní til maí til að geta greitt fulla uppbót með
nóvember launum eins og venja er.

Dæmi: Ef launavísitala Tækna og sérmenntaðs starfsfolks er 100 eftir fyrstu 6m firsins 2022
og 103 eftir fyrstu 6m órsins 2023 þ6 telst viðmiðunarlaunavísitalan hafa hækkað um 3o/o og
skal desemberuppbótin vera3o/o hærri en grunntala.
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Þeir sem skemur hafa unnið eða unnið i lægra starfshlutfalli ó viðmiðunartímabili
skulu flí hlutfallslega greiðslu. Þeir starfsmenn sem unniö hafa hjó Srirtækinu í 3 ór

eða lengur en hæffa óður en til greiðslu kemur, skulu flí hlutfallslega greiðslu.

3.14 GREIÐSLA VEGNA ORLOFSKOSTNAÐAR.

3.14.1Orlofsuppbót
Þann L júní 6r hvert skal hver starfsmaður, sem þ6 er í starfi og unnið hefur síðasta
orlofsórið hjó Advania, flí greidda launauppbót, sem furir órið 2019 skal vera
kr. 132.071, og 2020 kr. 135.373. Fyrir 6rió 2021 skal full orlofsuppbót vera kr.
138.757 og ffrir 6riö2022 skal full orlofsuppbót verakr.142.226. Fyrir 6rin2023 til
2025 skal orlofsuppbót hækka í takt við launavísitölu Tækna og sérmenntaðs
starfsfolks. Kr.142.226 telst þó vera grunntala og skal miða við hækkun launavísitölu
Tækna og sérmenntaðs starfsfólks fró janúar 2022til desember 2022,tilgreiðslu í maí
2023 og svo ófram eftir það skal miða viö vísitölu í janúar 2022 - desember þess órs

sem er óður en orlofsuppbót er greidd. Miðað er við janúar til desember til að geta
greitt fulla uppbót með maí launum eins og venja er.

Dæmi: Ef launavísitala Tækna og sérmenntaðs starfsfolks er 100 í janúar 2022 og 103 í
desember 2022 (12 mónuðum seinna) þó telst viðmiðunarlaunavísitalan hafa hækkað um 3o/o

og skal orlofsuppbótin vera 3o/ohærri en órið grunntala.

Þeir sem skemur hafa unnið eða unnið í lægra starfshlutfalli ó viðmiöunartímabili
skulu fií hlutfallslega greiðslu. Þeir starfsmenn sem unnið hafa hjó fyrirtækinu í 3 ór
eða lengur en hætta óður en til greiðslu kemur, skulu fó hlutfallslega greiðslu.

3.15 FRÍ VEGNA RAUÐRA DAGA.

3.L5.L Rauðir dagar
Starfsmenn í reglubundinni vaktavinnu allt órið skulu flí frí sem svari til l2 virkra daga
6 6ri fyrir vinnu ó rauðum dögum. Frí þessi skulu veitt ó tímabilinu l. okt. - 1. maí.
(Endanleg útfærsla fer eftir því vaktakerfi sem tekið verður upp).

Sklfringartexti: Með 12 virkum dclgum er miðað við 8 klst. í vinnuframlag ó dag og því er um
96 vinnuskyldustundir að ræða i fuí ó, 6ri $'rir vinnu ó rauðum dögum.

3.16 VAKTA. OGF'ATASKIPTAGRT,IÐSLA.

3.16.1. Vaktaskipti
Fyrirtækið greiðir 30 mínútur ó yfirvinnukaupi fyrir hvem vinnudag að aukafrídögum
meötöldum (hverja vakt) vegna vaktaskipta, þvotta, og fataskipta ó vinnustað. Greitt
er hlutfallslega fyrir skert starf.

4. KAFLI
UM RAÐNINGU OG UPPSAGNARFREST

4,I NAONNqCARSAMNINGUR.

4.1,.1, Róðningarsamningur
Milli hvers starfsmanns og fyrirtækis skal gerður skriflegur róðningarsamningur.
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4,2 UPPSAGNARFRESTUR.

4.2.L Róðningartími
Róöningartími skal að jafnaði hefiast með 3ja mónaöa reynslutíma. Fyrstu 3 mónuði
skal gagnkvæmur uppsagnarfrestur vera 1 vika, miðað við vikuskipti, næstu 9 mónuði
skal uppsagnarfrestur vera I mónuður, en eftir 12 m6naöa starf skal gagnkvæmur
uppsagnarfrestur vera 88 dagar, hvort tveggja miöað við mónaðarmót. Að öðru leyti
fer um uppsagnarfrest skv. lögum.

4.2.2 Uppsagnarfrestur
Við uppsögn starfsmanns eftir l0 6ra starf hjó Advania, skal uppsagnarfrestur vera 4
mónuðir ef starfsmaður er orðinn 55 6ra, 5 mónuðir ef hann er orðinn 60 6ra og 6
mónuðir þegar hann er orðinn 63 6ra. Starfsmaður getur hins vegar sagt upp starfi sínu
með þriggja mónaða fiirirvara. Sjó þó ókvæði um furirvaralausa uppsögn.

Verði gjörbreyting ó rekstri Advania, sem leiðir til hópuppsagna i skilningi laga nr.
6312000, skal það tilkynnt með a.m.k. sex mónaða Srirvara eða óbreytt laun greidd til
sama tíma.

4.3 F'YRIRVARALAUS UPPSÖGN.

4.3.1 Vítaverð vanræksla
Uppsagnarókvæði skv. liö 4.2 gilda þó ekki ef starfsmaður synir vítaverða vanrækslu
í starfi sínuo eða fyrirtækið gerist brotleg gagnvart starfsmanni. Til vítaverðrar
vanrækslu telst í þessu sambandi m.a., ef starfsmaður mætir ítrekað of seint til vinnu
sinnar, ítrekaöar eða langvarandi fiarvistir fró vinnu ón leyfis eða gildra óstæðna, enda
hafi starfsmaðurinn fengið skriflega aðvöruno svo og ef starfsmaður óhlyðnast
réttmætum f,'rirmælum verkstjóra.

4.3.2 Vítaverð vanræksla - trúnaðarmaður
Trúnaðarmanni skal gefinn kostur ó aö kynna sér mól af þessu tagi

4.3.3 Brot ó öryggisreglum
Brot ó öryggisreglum, sem stofna lífi og limum starfsmanna, svo og tækjum
fyrirtækisins í voða skal varða brottvikningu ón undangenginna aðvarana, ef
trúnaðarmaður og yfirmaður eru sammóla um það.

5. KAFLI
ORLOF

5.I ORLOF FASTRA STARFSMANNA.

5.1.1 Lengd orlofs
Lógmarksorlof starfsmanna skal vera 24 virkir dagar, þ.e. 192 vinnuskyldustundir,
miðaö við fullt órsstarf. Eftir I órs starf hjó fyrirtækinu skal starfsmaður eiga rétt 6
orlofi í 3 daga til viðbótar að vetri til, þ.e. 24 vinnuskyldustundir. Eftir 3 óra starf hjó
fyrirtækinu skal starfsmaður aftur eiga rétt ó orlofi í3 dagatil viðbótar að vetri til, þ.e.
24 vinnuskyldustundir.
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Komi staða orlofs ekki fram ó launaseðli skal S,rirtækið tryggja starfsmönnum aðgang
að Vinnustund þar sem uppfærðar upplysingar um stöðu orlofs skulu koma fram.

Að sumri Að vetri

Eftir 1 ór Eftir 3 ór
Orlof ..24 daoar 3 daqar 6 daqar

(Sumarorlof starfsmanna ó reglubundnum vöktum verður útfært þegar vaktskró
liggur fyrir.)

5.1,.2 Orlof ó yfirvinnu o.fl.
Þeir, sem skemur hafa unnið, skulu fó orlof í sama hlutfalli. Starfsmenn skulu auk

þess flí ll,l7Yo orlofsfé af yfirvinnu 6fyrsta starfsóri, 1l,59yo næstu 2 ór og síðan

13,040 . Um orlof fer að öðru leyti eftir ókvæðum gildandi laga, þar með talið
orlofstímabil. Með samkomulagi starfsmanna og viðkomandiyfirmanns er heimilt að

skipta orlofi og taka það hvenær sem er ó órinu.

5.1.3 Orlof að vetri
Þeir starfsmenn, sem samkvæmt ósk fyrirtækis taka orlof að hluta utan tímabilsins
2. maí til 15. september skulu fó 25o/o lengingu þess orlofs, sem fellur utan þess
tímabils.

5.2 ORLOFSSJOÐAFRAMLAG.

5.2.7 Orlofssjóður
Í orlofssjóö Rafiðnaðarsambands Íslands greiði fyrirtækið fiórhæð, sem nemi 0,25Vo
af brúttólaunum þeirra starfsmanna, sem samningurinn tekur til. Fyrirtækið gerir skil
ó þessum gjöldum mónaöarlega eftir ó.

5.3 VEIKINDI Í ONT,OTT.

5.3.1 Veikindi í orlofi
Veikist starfsmaður í orlofi það alvarlega, að hann geti ekki notið orlofsins skal hann
ó ffrsta degi tilkynna viðkomandi yfirmanni um veikindin og hjó hvaða lækni hann
hyggist flí læknisvottorð. Fullnægi hann tilkynningunni og standi veikindin samfellt
lengur en þrjó sólarhringa, ó launþegi retÍ 6 uppbótarorlofi jafn langan tíma og
veikindin sannanlega vöruðu. Undir framangreindum kringumstæðum skal
starfsmaður ívallt færa sönnur ó veikindi sín með læknisvottorði. Fyrirtækið ó rétt ó
aól6ta lækni vitja starfsmanns er veikst hefir í orlofi. Uppbótarorlof skal eftir því sem
kostur er, veitt ó þeim tíma, sem starfsmaður óskar, og skal veitt ó tímabilinu 2. maí -
15. september, nema sérstaklega standi ó.

$
5.4.1 LAUNALAUSTLEYFI.



5.4.L Frí ón launa
Starfsmenn skulu eiga rétt 6 fríi ón launa allt að 6 mónuði í einu lagi ó 5 óra fresti,
enda sé eftirfarandi skilyrðum fullnægt:

5.4.2 Frí ón launa - fyrirvari
Starfsmaður skal óska eftir slíku fríi með minnst þriggja mónaða Srrirvara og ókveða
yfirmenn þó hvenær frí hefiist og hvenær því ljúki í samróði við starfsmann. Skal
leitast við að veita fríið sem næst umbeðnum tíma.

5.4.3 Frí ón launa - takmörkun
Ekki er skylt að veita fleiri en 5o/o starfsmanna slík leyfi fró störfum samtímis, og ekki
fleirum en einum rafiðnaðarmanni viðkomandi vinnustaðar. Starfsmaður skal eiga
réttdaö ganga inn í ffna starf sitt, þegar fríi llikur samkvæmt framanskróðu.

6.1

6.t.1

6. KAFLI
VEIKINDA. SLYSA. OG BARNSBURÐAR.LAUN

LAUN Í VnrXrNrUnn.

Veikindaréttur
Veikist starfsmaður, skal hann 6l.6ri flí laun 2 vinnudaga (vaktir) fyrir hvern byrjaðan
mónuð. Eftir eins órs starf, skulu menn halda óskertum launum í veikindatilfellum
miðað við starf hjó fyrirtækinu sem hér segir:

Eftir I
Eftir 3

Eftir 5

Eftir 10

aÍ
aÍ
aÍ
at

84 almanaksdaga ó hverjum l2 mónuðum
I 20 almanaksdaga íhverjum I 2 mónuðum
I 70 almanaksdaga íhverjum 12 mónuðum
210 almanaksdaga ó hverjum 12 mónuðum

6.1.2 Yfirvinna í veikindum
Í tilvikum samkvæmt gr. 6.1.1 og 6.2 skal starfsmönnum greidd yfirvinna í allt að I
mónuð, sem þeir eru fiarverandi vegna einstaks sjúkdóms eða slyss. Þessi
yfirvinnugreiðsla miðast við þau laun sem viðkomandi heÍði ella notið.

Ekki er skylt að greiða starfsmanni laun ffrir veikindadaga/slysadaga, nema fyrir liggi
læknisvottorð.

6,2 LAUN VEGNA SLYSA OG ATVINI\USJUKDOMA.

6.2.1 Laun í slysatilfellum
Starfsmenn skulu halda óskertum launum í allt að 12 mónuði, verði þeir Srir slysi ó
vinnustað, eða ó beinni leið fró heimili til vinnustaðar eða fró vinnustað til heimilis,
eða veikist að orsökum, er rekja mó til vinnunnar. sbr. til hliðsjónar reglugerð nr.
5401201L, um tilkynningu og skróningu atvinnusjúkdóma.
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6.2.2 Trúnaðarlæknir
Trúnaðarlæknir fyrirtækisins skal gera tillögu um, hvernig úrskurða skuli, hvort um
atvinnusjúkdóm sé að ræða, en þar til hann hefur gert þó tillögu, skulu úrskurðir um
atvinnusjúkdóma vera í höndum nefndar, sem skipuð er 2 fulltrúum fró hvorum
samningsaðila og læknislærðum oddamanni, sem aðilar koma sér saman um. Nóist
ekki samkomulag um oddamann, skal Læknafélag Íslands beðið um aö skipa hann. Í
öllum tilvikum renni dagpeningar Tryggingastofnunarinnar til fyrinækisins. Auk þess
sem greint er að ofan greiði fyrirtækiö starfsmönnum dagpeninga í allt að tíu mónuði
til viðbótar, þannig að heildardagpeningagreiðsla fró Tryggingastofnun ríkisins og
fyrirtækisins geti numið 80% afgrunnlaunum (mónaðarlaunum samkvæmt launataxta,
sjó launatöflu ó Slgiskjali I) að viðbættu vaktafilagi og fastri yfirvinnu.

6.3 UM L.IEKNISVOTTORÐ OG TILKYNNINGU VEIKINDA.

6.3.1, Læknisvottorð
Starfsmanni greiðist því aðeins laun Srir slysadaga eða endurtekin og varanleg
veikindi, að Srir liggi læknisvottorð.

6.3.2 Tilkynning veikinda
Veikist starfsmaður og geti af þeim orsökum ekki sótt vinnu, skal hann samdægurs
tilkynna þaö stjórnanda sínum, sem ókveður hvort læknisvottorðs skuli krafist.
Læknisvottorð skal að jafnaði verafr6 heimilislækni, en þó getur fyrirtækið hvenær
sem er krafist læknisvottorðs fró trúnaðarlækni. Ef læknisvottorðs er krafist, skal það
vera starfsmanni aö kostnaðarlausu.

6.4 GREIÐSLA FYRIR LÆ,KNISH,TAIP.

6.4.1 Útlagðurkostnaður
Fyrirtækið greiðir útlagðan kostnað við læknishjólp vegna slysa sem að ofan greinir
jafnlengi og starfsmaður nytur launa.

6.5 GREIÐSLUR VEGNA BARNSBURÐAR OG VEIKII\DA BARNA.

6.5.1 Barnsburðargreiðslur
Um greiðslur vegna barnsburðar fer skv. gildandi lögum

6.5.2 Veikindi barna og leyfi af óviðróðanlegum óstæðum:
Fyrstu sex mónuði í starfi hjó fyrirtækinu er foreldri heimilt að verja tveimur dögum

$,rir hvern unninn mónuð til aðhlynningar sjúkum bömum sínum undir 13 fira aldri,
enda verði annarri umönnun ekki við komið. Eftir 6 m6naöa starf verður réffurinn 12

dagar íhverju 72mfinaöatímabili. Foreldri heldur dagvinnulaunum (mónaðarlaunum
samkvæmt launataxta, sjó frlgiskjal I), svo og vaktaólagi þar sem það ó við.
Með foreldri í 1. mgr. er einnig ótt við fosturforeldri eða forróöamann, sem er
framfærandi barns og komi þó í stað foreldris.
Starfsmaður 6 rétt 6leyfi fró störfum þegar um óviðróðanlegar (force majeure) og
brynar fiölskylduóstæður er að ræða vegna sjúkdóms eða slyss sem krefiast
tafarlausrar nærveru starfsmanns.
Starfsmaður ó ekki rétt ó launum fró atvinnurekanda í framangreindum tilfellum,
samanber þó furstu mólsgrein.
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6,6 LÆKNISSKOÐI]N

6.6.1 Regluleg læknisskoðun
Regluleg læknisskoðun starfsfolks skal fara fram eigi sjaldnar en einu sinni ó óri. Að
öðru leyti vísast til laga nr. 4611980. Að höfóu samróði við trúnaðarlækni getur taka
blóðsina farið fram ó næstu heilsugæslustöð ef starfsmaður óskar þess.

6.7 STYRKTARSJÓÐSFRAMLÖG.

6.7.1. Greiöslur í styrktarsjóð
Í styrktarsjóð Rafiðnaðarsambands Íslands greiðir fyrirtækið lVo af brúttólaunum

þeirra starfsmanna er samningurinn tekur til.

6.8. SLYSATRYGGINGAR

6.8.1 Gildissvið slysatrygginga
Fyrirtækinu er skylt að tryggja rafiðnaðarmenn þó, sem samningurinn tekur til fyrir
dauða, varanlegri örorku eða tímabundinni örorku af völdum slyss í starfi eða leik
allan sólarhringinn.

6.8.2 Dónarslysabætur
1. Ef hinn lótni var ógiftur og lætur ekki eftir sig barn og hefur ekki séð fyrir

öldruðu foreldri, 67 6ra eða eldri, kr. 2.355.5L7
Rétthafar þessara dínarbóta eru lögerfingjar.

Ef hinn lótni var ógiftur en lætur eftir sig barn (börn) undir 18 6ra aldri og/eða
hefur sannanlega séð frrir foreldri eða foreldrum, 67 6ra og eldri, kr. 7.219.482
Rétthafar þessara dónarbóta eru foreldrar og börn. Taki bóðir þessir aðilar bætur,
rennur 1/3 hluti bóta til foreldra en 2/3 hlutar bóta skiptast milli barna að jöfnu.
Ef hinn lótni var í hjúskap eða í skróðri óvígðri sambúð eða í staðfestri samvist,
skulu bætur til maka eða sambúöar, samvistaraðila nema l<r.1,1,.782.628
Rétthafi dónarbóta þessara er viðkomandi maki eða sambúðar-, samvistaraðili.

Ef hinn lótni lætur eftir sig barn innan 18 óra aldurs, skulu slysabætur til hvers
barns nema kr. 2.355.517
Stundi barn hins l6tna 6 aldrinum 18-25 6ra ndm 6 framhaldsskóla- eða
hóskólastigi í a.m.k. 6 mónuði órsins, er hinn tryggði andaðist, ó það sama rétt
til bóta.
Rétthafa dónarbóta þessara eru viðkomandi börn. Bætur greiðast til
{ órhaldsmanns ófi ónóöa barns.

Með bömum í 2. og 4. lið er 6Ít við kynbörn, kjörbörn, stjúpbörn, börn
sambúðaraðila og fosturbörn sem hinn lótni var framfærsluskyldur viö, sbr. 9.
gr. barnalaga nr. 201 1.992.

Dónarslysabætur greiðast aðeins skv. einum aftöluliðum 1,2 eóa3. Til viðbótar
við bætur skv. 2. og 3. tölulið geta komið bætur skv. 4. tölulið.
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6.8.3 Bætur vegna varanlegrar örorku.
Bætur vegna varanlegrar örorku greiðast í hlutfalli við vótryggingarfiórhæðina
L3.717.637 kr. fiúlí 2020:kr.14.831.181) þó þannig að hvert örorkustig fr626%til
50% virkar tvöfalt og hvert örorkustig frí 5l% til 100% virkar fiórfalt. Slysabætur

vegna 100% örorku veröa þannig kr. 40.785.243.

6.8.4 'ljón bætt úr lögboðinni ökutækjatryggingu.
Slysatryggingin greiðir ekki bætur til starfsmannsins þegar tjón hans fæst bætt úr
lögboðinni ökutækj atryggingu.

6.8.5 Endurskoðun tryggingaflfirhæóar
1. Fjórhæðir þessar miðast við vísitölu neysluverðs í jílí 2020, 482,9 stig.
2. Tryggingafiórhæðir skv. samningi þessum eru nyjar grunnfiórhæðir og skulu
endurskoðaðar tvisvar 6 6ri, l. jantnr og I . júlí. Skulu þær þó framreiknaðar sem nemur
breytingum ó vísitölu neysluverðs fr6 júlí 2020 til vísitölu janúar- og júlímónaöar 6r

hvert.

6.8.6 Gildistakatryggingar og tryggingarskilmólar
t. Tryggingin tekur gildi um leið og tryggingarskyldur launþegi hefur starf (kemur

ó launaskró) en fellur úr gildi um leið og hann hættir störfum (fellur af
launaskró).

2. Skilmólar séu almennir skilmólar, sem í gildi eru furir atvinnuslysatryggingar
hj6 vfltryggingafelögum, nú hjó Sjóvó, sem er trygginarfelag Advania þegar
samkomulag þetta er gert.

3. Trygging þessi gildir allar sólarhringinn
4. Verði fyrirtækið skaðabótaskylt gagnvart launþega sem slysatryggður er skv.

samningi þessum, skulu slysabætur og dagpeningar sem greiddir kunna aö verða
til launþega, koma aö fullu til frddréútar þeim skaðabótum sem fyrirtækinu kann
að verða gert að greiða.
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7. KAFLI
IÐGJALDAGREIÐSLUR.

7.r FELAGSG.TöI,D.

7.1.I Innheimta írgSalda
Fyrirtækið tekur að sér að innheimta órgjald eða hluta órgjalda aðal- og aukafélaga
viðkomandi aðildarfelags Rafiðnaðarsambandsins af ógreiddum en kræfum
vinnulaunum starfsmanna. Fyrirtækið annast skil gjaldanna til felaganna mónaðarlega.

7.2. LÍfeyrissjóðurverði:

7.2.1 Iðgiöld til lífeyrissjóðs
Iðgj öld til lífeyrissj óðs
staöfestar reglugerðir
mónaðarlega.

greiQast

Birtu
vegna allra starfsm anna 16 6ra og eldri í samræmi við
lífeyrissjóðs. Fyrirtækið annast skil iðgjaldanna

7.2.2 Iðgjöld starfsmanna
Starfsmenn greiði 4o/otil lífeyrissjóös af öllum launum og atvinnurekandi með sama

hætti 1,L,5Vo mótframlag/iðgi ald.

7.2.3. Viðbótarframlag í séreignarsjóð:
Í peim tilvikum sem starfsmaður leggur tilz%viðbótarframlag í séreignarsjóð greiðir
vinnuveitandi2% framlag ó móti

7,3 EF'TIRMENNTI]NARSJÓÐUR.

7.3.1 Iðgi öld í eft irmenntunarsj óð
Aðilar eru sammóla um að rafiðnaðarÍnenn, sem starfa hj6 fyrirtækinu sæki

fræöslunómskeið um framfarir og breytingar í rafiðnaði skv. nónara samkomulagi þar
um. Fyrirtækið greiðir l,LYo af launum rafiðnaöarmanna til Eftirmenntunarsjóðs
rafiöna.

7,4. Starfsendurhæfingarsjóður
Fró gildistöku samningsins greiðir fyrirtækið 0,LVo gSald af heildarlaunum starfsmanna
í endurhæfingarsjóð sem starfar samkvæmt sérstöku samkomulagi aðila
vinnumarkaðarins.

8. KAFLI
ALMENX ATV.æOT

8.1 NOTKUN EIGIN BIFREIÐA.

8.1.1 Notkun eigin bifreiða
Fyrirtækið getur gert samkomulag við starfsmenn um notkun eigin bifreiða þeina.
Greiðsla furir slík afnot skal fara eftir taxta ríkisstarfsmanna ó hverjum tíma. la



8.2 UM ÖRyGGrSl\[r[L, VTNNUFÖT, VERKF.ÆRr O.FL.

8.2.1 Ö.yggi ó vinnustað
FyÍirtækiö sér um að öryggisbúnaður sé óvallt eins fullkominn og frekast er kostur og
aö Srllsta öryggis sé gætt við allan rekstur í samræmi við starfsleyfi róðuneytis, og lög
og reglugerðir um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi ó vinnustöðum. Starfsmönnum
ber að fara eftir þeim reglum, sem settar eru í því skyni.

8.2.2 Vinnuflot
Ef starfsmenn eru lótnir vinna sérstaklega óhrein störf, leggur frrirtækið þeim til
hlífðarlot við þó vinnu, þeim að kostnaðarlausu, einnig til hlífðar slagviðri og
skaðlegum efnum. Þegar unnið er í miklum kulda skulu starfsmenn eiga aðgang aö

kuldaúlpum.

8.2.3 Verkfæri
Starfsmönnum skulu lögð til verkfæri og vinnutæki þeim að kostnaðarlausu.
Fyrirtækið sér um að öll verkfæri og vinnutæki séu í góðu lagi, þannig að þau valdi
ekki slysahættu.

8.2.4 Hlífðarbúnaður
Fyrirtækið leggur starfsmönnum til, þeim að kostnaðarlausu, hlífðarbúnað svo sem
hlífðarvettlinga, hlíöarsvuntur, öryggisbelti, öryggisgleraugu, öryggisgrímur,
öryggishjólma og öryggisskó, við þau störf þar sem slíks búnaðar er krafist, samkvæmt
öryggisreglum, enda er starfsmönnum skylt að nota hann.

8.2.5 Meðferð fata ogtækja
Starfsmenn skulu fara vel með hlíföar- og vinnuöt, verkfæri og öryggisbúnað sem

I'rirtækið leggur þeim til. Útbúnaði sem starfsmenn hafa fengið skv. ókvæðum

þessarar greinar skulu þeir skila ef þeir hætta sem starfsmenn Advania.

8.2.6 Tjón starfsmanna við vinnu
Verði starfsmaður sannanlega frrir tjóni ó nauðsynlegum algengum fatnaði og munum
við vinnu sína, svo sem úrum, gleraugum o.s.frv., skal það bætt skv. mati. Slík dón
verða einungis bætt ef þau verða vegna óhappa ó vinnustað. Eigi skal bæta slíkt tjón
verði það vegna góleysis eða hirðuleysis starfsmanna.

8.3 F'ORF'ÖLL START'SMANNA.

8.3.1 Boðun forfalla
Skylt er starfsmanni aö boöa forloll í tæka tíð ef hann getur ekki mætt til vinnu.
Ennfremur skulu þeir, sem eru fiarverandi, lélavitameð góðum ffrirvara, óður en þeir
mæta aftur til vinnu.

8.4 GREIÐSLA LAI]NA.

8.4.1 Útborgun launa
Laun skulu greidd síðasta virkan dag m6naöar, eftiró.

$v
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8.5 AÐBÚNAÐUR A VII\NUSTAÐ.

8.5.1 Hreinlætisbúnaður
Hreinlætisbúnaður allur skal ó hverjum tíma vera
Heilbrigðiseftirlitsins og Vinnueftirlits ríkisins.

tullnægjandi að dómi

8.6 HÚKRUNARGÖGN.

8.6.1 Sjúkragögn
Nauðsynlegustu sjúkragögn og lyf skulu vera tiltæk ó vinnustað.

8.7 TRÚNAÐARMENN.

8.7.1, Trúnaðarmenn ó vinnustað
Rafiðnaðarmönnum er heimilt að velja sér trúnaðarmann ó hverjum vinnustað.

8.7.2 Tímaþörftrúnaðarmanns
Trúnaðarmönnum ó vinnustað skal í samróði við verkstjóra heimilt aö verja eftir því
sem að þörfkrefur tímatil starfa, sem þeim kunna að verða falin afrafiðnaðarmönnum
ó viðkomandi vinnustaö og/eða viðkomandi aðildarfelagi RSÍ vegna starfa þeirra sem
trúnaðarmanna og skulu laun þeirra ekki skerðast af þeim sökum.

8.7.3 Hlutverk, réttindi og skyldur trúnaðarmanna
Um hlutverk, réttindi og skyldur trúnaðarmanna fer svo sem S'rir er mælt í lögum um
stéttarfelög og vinnudeilur.

8.7.4 Aðbúnaður trúnaðarmanns
Trúnaðarmaður ó vinnustað skal hafa aðgang að læstri hirslu og aðgang að síma í
samróði við verkstjóra. Trúnaðarmaður skal jafnframt hafa aðgang að tölvupósti með
eigin aðgangsorði.

8.7.5 Önnur ókvæði
Um trúnaðarmenn vísast að öðru leyti til rammasamnings ASÍ og VSÍ fr6 22. jini
1977.

LAUSAR STÖÐTJR.

8.8.1 Lausar stöður
Lausar stöður rafiðnaðarmanna hj6 Advania, sem falla undir gildissvið þessa
kjarasamnings, skulu auglystar innan fiirirtækisins hverju sinni.

8.9 NAMSKEIÐ.

8.9.1 Nómskeið, kynnisferðir og þjólfun vegna nys búnaðar
Rafiðnaðarmönnum skal gefinn kostur ó að sækja nómskeið og kynnisferðir sem koma

þeim almennt aö gagni í starfi. Akvöröun um, að rafiðnaðarmenn sæki slík nómskeið

8.8
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9.1.

eðakynnisferðir skal tekin í samróði vinnuveitanda og með samþykki hans, enda skulu
rafiðnaðarmenn þó halda lostum launum sínum ó meðan, 6 sama hótt og um

veikindadagaværi að ræða. Eftir fremsta megni skal liðkað til um vaktaskipan til þess
að auðvelda sókn slíkra nómskeiða.

Þegar n;fr búnaður er settur upp skulu viökomandi rafiðnaðarmenn fli að kynna sér

hann og þeim séð furir nægilegri þjólfun í meðferð og viðhaldi hins nyja búnaðar,

þeim að kostnaðarlausu.

Rafiðnaðarmenn skulu órlega takaþ6tt í nómskeiöum í hjólp í viðlögum í samræmi
við kröfur verkkaupa.
Í stað þótltöku í nómskeiðum í hjólp í viðlögum fa rafiðnaðarmenn órlega 2 vaktir í frí
til þóttttiku í fagtengdum nómskeiðum ó vegum endurmenntunarstofnana
rafiðnaðarmanna. Fríið skal skipulagt í samróði við viðkomandi yfirmann

9. KAFLI
GILDISTÍNNT OG LOKAATV,ryPT

Gildistími samningsins o.fl .

Samningur þessi gildir fr6l. janúar 2019 til31. desember 2025 með þeim breytingum
og furirvörum sem í samningi þessum felast og fellur þó úr gildi ón sérstakrar
uppsagnar.

Kjarasamningur þessi er undirritaður af hólfu RSÍ með furirvara um samþykki
feiagsmanna-sem starfa hjó Advania Íslandi ehf. í fiarskiptastöðinni í Grindavík
(NRTF) og falla undir gildissvið kjarasamnings þessa.

Tilkynna skal um afgreiðslu kjarasamning frrir kl. 20:00 sunnudaginn 22. nóvember
2020.

Reykjavík 22. nóvember 2020

F.h. Rafiðnaðarsambands Íslands
með frrirvara um samþykki
félagsmanna

F.h. Advania ehf

/Ars*^ þ0,Æ, ór.4.* a
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BOKANIR við gerð kjarasamnings

Bókun með kjarasamningi RSÍ og Advania Ísland ehf.

--1--
Samningsaöilum er ljóst að nauðsynlegt getur reynst að breyta einhverjum ókvæðum

þessa samnings, eða bæta við njjum, hvenær sem er ó samningstímabilinu.
--2--

RSÍhafiönaöarmenn munu tryggja Advania að rekstur NRTF Grindavík muni ekki
stöðvast vegna verkfalla, vinnustöðvana eöa af einhverjum öðrum óstæöum.
Samkvæmt því er RSÍ/rafiðnaðarmönnum óheimilt að gera verkfall, vinnustöðvun eða

stöðva starfsemi með öðrum hætti hjó Advania við verkefni sem falla undir gildissvið

þessa kjarasamnings. Í framangreindu felst að RSÍhafiðnaðarmenn mega ekki gera
verkfall eða taka þótt í verkfallsboðun. A móti greiðir Advania starfsmönnum 6lag 6
laun í formi rekstraröryggisgjalds.

Samningsaöilar eru sammóla um það markmið að leitast við að tryggja þróun launa
starfsmanna við launaþróun í samfélaginu. Til að tryggja að laun og kjör skerðist ekki
vegna ofanritaðs eru aðilar sammóla um að taka til viðmiðunar launavísitölu Tækna
og Sérmenntaðs starfsfolks eftir l. október 2021 og til loka gildistíma kjarasamnings
og skulu breytingar miðast við 100% af breytingum ó launavísitölu í það minnsta
6rlega, sbr. nónar ókvæði gr. 3.3.1. í kjarasamningi.

--3--
Stjómunarólag skal greitt til þess starfsmanns sem falin er verkstjórn hverju sinni.

--4--
Til viðbótar fostum mónaðarlaunum (launataxta) skal greiða kostnaðarhlutdeild,
vegna ferða og vaktaskipta, sem nemur 44 tímun ó mónuði miðað við núverandi
vinnufyrirkomulag.

Þann l. október 2021 fellur ókvæði 4 úr gildi og nÍtt ókvæði 4 öðla-st gildi sem er
svohljóðandi:

Fró l. október 2021 verður breyting ó greiðslu kostnaðarhlutdeildar þar sem hluti
greiddra klst. færist inn í launataxtann. Við það fækkar greiddum klst. i
kostnaðarhlutdeild úr 44 klst. í 26 klst. ó mónuði miðað við fullt starf. Með því hefur
endurgjaldi vegna frrirkomulags og takmörkunar 6 matar- og kaffitímum verið fellt
inn í mónaðarlaun (launataxta) og er því innifalið í þeim. Skal Advania ekki inna
frekari greiðslur af hendi vegna þessa þóttar til hlutaðeigandi starfsmanna fró
gildistöku þessa ókvæðis.

Til viðbótar fostum launum skal því greiða kostnaðarhlutdeild, vegna ferða sem nemur
45 mínútum furir ferðir ó vakt, 45 mínútum ftrir ferðir af vakt og 30 mínútur frrir
vaktaskipti, þvotta og fataskipta ó hverja vakt samtals 2 klst. ó hverja vakt ffrir L3

vaktir ó mónuði sem er ígildi 156 tíma vinnuskyldu og eru þessir tímar samanlagt26
tímar sem nefnist Kostnaðarhlutdeild.
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Kostnaðarhlutdeild, skipting.

Hvað er greitt fyrir Útreikningur
Ferðatími ó vakt (mín) 45

Ferðatími af vakt (mín) 45

Va ktaskiptatími é (mín) 15

Va ktaskiptatími af {mín) 15

Kaffi oe matartímar 0

Fiöldi vakta ó óri 156

Mínútur ó óri 18720

klst ó mónuði 26

Vegna breytinga 1,10.2021
Samningsaðilar eru sammóla þeiri breytingu ó kostnaðarhlutdeild að fella niður
greiðslu fyrir fyrirkomulags og takmörkunar matar- og kaffitíma , sem greidd hefur
verið sem hluti af kostnaðarhlutdeild og færa þó greiðslu inn í mónaðarlaun
(launataxta). Sú greiðsla er því innifalin í mónaðarlaunum (launataxta) og greiðist því
hvorki sérstaklega né til viðbótar. Sú breyting felur í sér að l8 klst af
kostnaðarhlutdeild ó mónuði fellur út fr6og með 1.10.2021. Eftir standa 26 klst í
kostnaðarhlutdeild sem samanstendur af tíma samkvæmt töflu um kostnaðarhlutdeild,
skipting (26 klst ó mónuði veröi greiddar í kostnaðarhlutdeild fr| 1.10.2021).

Reykjavík, 22. nívember 2020

F.h. Rafiönaðarsambands Íslands F.h. Advania ehf.
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Bókanir með kjarasamningi.

Bókun L.

Advania óformar að breyta vakta- og vinnufurirkomulagi í starfsemi fiarskiptastöðvarinnar í
Grindavík (NRTF) þann l. október 2021 sem efnislega felur í sér að starfsmenn sinni vöktum í
156 klst. ó mónuöi í stað núgildandi 182 klst vinnu$rirkomulags. RSÍ og Advania eru sammóla
um að í tengslum við gerð kjarasamnings þessa hafi verið upp$llt skilyrði gr.2.8.1. vegna

frrgreindra óforma um breytingar ó vinnu- og vaktafyrirkomulagi. Með gerð kjarasamnings

þessa telst því fullt samkomulag vera ó milli aðila um breytingar í skilningi S'nnefnds ókvæðis.
Vegna þessa er sérstakra tilkynninga til starfsmanna ekki þörf í samræmi við efni tilvitnaðs
ókvæðis.
Í breytingum, sem óformaö er að öðlist gildi fró 1. október202l,felst eftirfarandi:

- Starfsmenn sinni vöktum í 156 klst. ó mónuði miðað við fullt starf í stað núgildandi 182

klst. vinnufyrirkomulags. Að því er furirkomulag vakta varðar óformar ffrirtækið ekki
að gera breytingar þar ó.

- Fró l. október 2021 tekw gildi nj launatafla, sjó frlgiskjal I, með kjarasamningi.

- Með gildistöku hinnar nlfju launatöflu breytist ókvæði kjarasamnings um greiðslu
kostnaðarhlutdeildar og fækkar greiddum klst. í kostnaðarhlutdeild ó mónuði úr 44 klst.
í 26 klst. miðað við fullt starf. Í launatöflu, sem öðlast gildi þann l. október 202l,hafa
verið felldar inn í launataxta 18 klst. í yfirvinnu, sem óður voru greiddar í formi
kostnaðarhlutdei ldar.

- Vegna breytinga, sem aö framan greinir. fellur niður fró 1. október 2021 að telja,
greiðsla ó 26 klst. í yfirvinnu ó mónuði til sérhvers starfsmanns miðað við fullt starf.

Aform þau, sem greinir í bókun þessari, eru hóð þeim f,rirv ara aö samkomulag nóist ó milli
Advania og bandarískra stjórnvalda um óframhaldandi verkefni við rekstur fiarskiptastöðvar í
Grindavík O{RTF), sbr. útboð sem nú stendur yfir.

Bókun 2.

Við gerð kjarasamnings þessa falla brott eldri bókanir, yfirl;fsingaro samkomulög o.þ.h. sem
ekki eru birtar meö kjarasamningi þessum. Aö svo miklu leyti sem í slíkum gögnum hafa falist
skyldur og skuldbindingar Advania gagnvart RSÍhafiðnaðarmönnum telst ffrirtækið með gerð
kjarasamnings þessa hafa upp$llt að fullu og öllu leyti allar skyldur og skuldbindingar sem um
ræðir.
Aréttað skal í því sambandi að ógreiningsmól er varðar samanburö og kröfur um leiðréttingar,
sem komið hafa fram í samskiptum Advania og RSÍ ó síöasta kjarasamningstímabili og eftir lok
gildistíma kjarasamnings, teljast að fullu uppgerðar og frógengnar. Lysir RSÍ pví yfir, furir hönd
félagsins og furir hönd og vegna allra hlutaðeigandi starfsmanna, aó allar krO,fur vegna þessa
séu niður fallnar og ekki verði um frekari eftirmóla að ræða vegna þessa.

Bókun 3.

Fró 1. iúlí2023 að telja öðlast gildi njtt launaþrep samkvæmt kjarasamningi þessum sem skal
verc3Yo hærra en launaþrep A18. Réttur til greiðslu launa samkvæmt hinu njja launaþrepi skal
bundinn því að starfsmaður hafi starfaö hjó Advania í fiarskiptastöðinni Grindavík (NRTF) í
samtals l5 ór.
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Bókun 4.

A gildistíma kjarasamnings skulu Advania og RSÍ, með beinni aðkomu starfsmanna, halda

furlega samróðsfundi þar sem farið er yfir mólefni fiarskiptastöðvarinnar í Grindavík (NRTF)
sem og þau mól sem starfsemina varða ó hverjum tíma. Skal sú vinna m.a. miða að því að miðla
upplysingum um stöðu móla varðandi starfsemina, einkum með hliðsjón af mögulegum
breytingum sem ó kunna að verða gerðar.

Bókun 5.

Samningsaðilar eru sammóla um það markmið að tryggja að laun og launaþróun starfsmanna
verði ekki lakari en laun og launaþróun hliðstæðra hópa 6 vinnumarkaði. Samningsaðilar skulu
hefia undirbúning að gerð nys kjarasamnings í síðasta lagi 6 mónuðum ffrir lok gildistíma þessa
kjarasamnings. Til aö tryggja skilvirkni við undirbúning að gerð nys kjarasamnings munu aðilar
setja upp viðræðuóætlun þar sem furirkomulag viðræðna kemur fram ósamt tímasetningum.
Fari svo að viðræður skili ekki tilætluðum órangri munu aðilar vísa kjaradeilu til embættis
ríkissóttasemjara og þannig tryggia markvissa framvindu við kjarasamningagerð.

Reykjavík, 22. nóvember 2020

F.h. Rafiðnaðarsambands Íslands F.h. Ísland ehf
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Fylgiskjal I.

Launatöflur (mónaðarlaun. launataxtar/taxtalaun) miðað við fullt starf, 100% starfshlutfall:

Gildistími fró l. nóvember 2020.
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378.767

397.069

472.196

423,541,

434.886

457.575

472.702
487.828

Gildistími fró l. október202l

448.16t

470.569

488.496

501.941

515.386

542.275

560.202

578.728

Við gildistöku launatöflu þann l. október 2021 er sú breyting ó gerð að greiðsla
kostnaðarhlutdeildar lækkar úr 44 klst. í yfirvinnu ó mónuði í 26 klst. í yfirvinnu ó
mónuði, bæði miðað við fullt starf.

Fró l. október 2021 greiöast 26 klst. í yfirvinnu í kostnaðarhlutdeild. Greiðsla skiptist

þannig að 45 mín greiðast í ferðatíma ffrir hvora leið til ogfr6 vinnu og 15 mínútur
vegna vaktaskipta, þvotta og fataskipta í upphafi vinnudags og lok vaktar. Skal
Advania ekki inna frekari greiðslur af hendi vegna þessara þ6tÍa til hlutaðeigandi
starfsmanna fró gildistöku þessa ókvæðis. Gildi hiö sama og að framan greinir um

furirkomulag og takmörkun matar- og kaffitíma hjó vaktavinnufolki í reglulegri
vaktskró.
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