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Starfshlutfall á launaseðli

Hér ætti starfshlutfall starfsmanns í hlutastarfi að hafa 
hækkað. Í þessu dæmi er verið að greiða miðað við 
100% starfshlutfall

Ef starfsmaður hefur aukið starfshlutfall sitt upp í 
100% starfshlutfall felur það í sér að viðkomandi 
vinnur að jafnaði, í mesta lagi, 36 klst. á viku. Það er 
sambærilegt því að hann hafi verið í 90% starfi fyrir 
kerfisbreytingu. 

• Verður nú 36/36 =100%
• Var áður 36/40 = 90%



Yfirvinna á launaseðli

• Yfirvinna er greidd með tímakaupi, 
sem skiptist í yfirvinnu 1 og 
yfirvinnu 2.

• Tímakaup í yfirvinnu 1 verður 
0,9385% og í yfirvinnu 2 verður 
tímakaupið 1,0385% af 
mánaðarlaunum.

Yfirvinna 1
• Milli kl. 08 og 17 virka daga
Yfirvinna 2
• Eftir kl. 17 virka daga til kl. 08 og um helgar
• Greiðist fyrir vinnu umfram 38:55 stundir á 
viku



Yfirvinna Kaffitímar 

• Fram til 1. maí var greitt fyrir kaffitíma, 25 mínútur fyrir 
hverja vakt.

• Yfirvinna og kaffitímar birtast á launaseðlinum 1. júní 
2021 fyrir tímabilið 16.04.21 til 30.04.2021.

• Þær greiðslur falla niður frá og með 1. maí.



Vaktaálag á launaseðli 

✓ Vaktaálag 33.33%
• kl. 17:00 - 24:00 mánudaga – fimmtudaga

✓ Vaktaálag 55%
• kl. 17:00 - 24:00 föstudaga og kl. 08:00 - 24:00 

laugardaga, sunnudaga og sérstaka frídaga

✓ Vaktaálag 75%
• kl. 00:00 - 08:00 laugardaga, sunnudaga, 

mánudaga og sérstaka frídaga

Vaktaálag á stórhátíðardögum er áfram 90% en við bætist nýtt 
vaktaálag, 120% á fjórum stórhátíðardögum, það er á 
aðfangadag, jólanótt, gamlársdag og nýársnótt frá kl. 16-08.



Vaktahvati á launaseðli

ATH! Vaktahvati greiddur hluta úr 
launatímabili við fyrstu útborgun. Í þessu 
tilfelli 1. - 15. maí sem gerir 50% af 2,5%.



Bakvakt á launaseðli 

Nýtt - 120% Bakvakt IV kl. 16:00 – 24:00 á aðfangadag, 
gamlársdag og kl. 00:00 – 08:00 á jóladag og nýársdag.



Breytingargjald á launaseðli 

• Nýtt breytingagjald 1,3% og 2% af 
mánaðarlaunum.

• Breyting á vaktskrá krefst almennt 
samþykkis starfsmanns.



Algengustu spurningar og svör í Spurt og svarað



Hvert á ég að leita ef ég tel mig ekki fá rétt laun 
eftir kerfisbreytingu?

• Starfsfólk á að leita til síns stjórnanda ef það telur sig ekki fá rétta útborgun 
launa 1. júní. Ef starfsmaður fær ekki fullnægjandi svör, að hans mati, er honum 
bent á að hafa samband við sitt stéttarfélag

• Ef stjórnandi þarfnast frekari útskýringa til að geta svarað starfsmanni leitar 
hann til launafulltrúa eða lykilaðila á sínum vinnustað sem þekkir til betri 
vinnutíma í vaktavinnu

• Ef mál fær ekki úrlausn í samtali starfsmanns og stjórnanda 
virkjast Ferill einstakra mála

https://betrivinnutimi.is/library/Vaktavinna/Afgrei%c3%b0sluferill%20m%c3%a1la_%20Farvegur%20fyrir%20hvern%20launagrei%c3%b0anda_mars.2021%20-%20Copy%20(1).pdf

