Fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs
annars vegar
og
Tollvarðafélag Íslands
hins vegar
gera með sér svofellt

SAMKOMULAG
um breytingar og framlengingu á kjarasamningi aðila

1. gr.
Gildistími
Gildandi kjarasamningur aðila framlengist frá 1. maí 2011 til 31. mars 2014 með þeim
breytingum og fyrirvörum sem í samningi þessum felast og fellur þá úr gildi án frekari
fyrirvara.
2. gr.
Eingreiðsla
Eftir samþykkt samnings greiðist eingreiðsla 50.000 kr. miðað við fullt starf tímabilið mars
2011 – apríl 2011. Þeir sem eru í hlutastarfi og/eða hafa starfað skemur skulu fá hlutfallslega
greiðslu.
3. gr.
Launahækkanir
Laun samkvæmt grein 1.1.1 hækki sem hér segir:
1.6.2011:
4,25% eða 12.000 kr. að lágmarki.
1.3.2012:
3,50% eða 11.000 kr. að lágmarki.
1.3.2013:
3,25% eða 11.000 kr. að lágmarki.
1.3.2014:
Eingreiðsla 38.000 kr. miðað við þá sem eru í fullu starfi í janúar 2014. Þeir
sem eru í hlutastarfi og/eða hafa starfað hluta úr mánuði skulu fá
hlutfallslega greiðslu.
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4. gr.
Persónuuppbót og orlofsuppbót
Persónuuppbót (desemberuppbót) á samningstímanum verður sem hér segir:
Á árinu 2011
48.800 kr.
sérstakt álag
15.000 kr.
Á árinu 2012
50.500 kr.
Á árinu 2013
52.100 kr.
Orlofsuppbót á samningstímanum verður sem hér segir:
Á árinu 2011
26.900 kr.
sérstakt álag
Á árinu 2012
27.800 kr.
Á árinu 2013
28.700 kr.

10.000 kr.

5. gr.
Frí í stað yfirvinnu
Frá 1. júní breytist grein 2.3.8 og verður sem hér segir:
2.3.8

Heimilt er starfsmanni, með samkomulagi við vinnuveitanda, að safna frídögum
vegna yfirvinnu, á þann hátt að yfirvinnutímar komi til uppsöfnunar og frítöku á
dagvinnutímabili en yfirvinnuálagið er greitt við næstu reglulegu útborgun.
Samkomulag skal vera um töku frísins og það skipulagt þannig að sem minnst röskun
verði á starfsemi stofnunar. Frí samkvæmt framansögðu, vegna undanfarandi
almanaksárs, sem ekki hefur verið nýtt fyrir 15. apríl ár hvert, eða við starfslok, skal
greitt út á dagvinnutaxta viðkomandi starfsmanns við næstu reglulegu útborgun.
6. gr.
Vaktavinna / helgidagafrí

Frá 1. janúar 2012 breytist gr. 2.6.8 og verður sem hér segir:
2.6.8

Starfsmenn í fullu starfi sem vinna á reglubundnum vöktum og skila til jafnaðar 40
klst. vinnu á viku allt árið, geta í stað greiðslna skv. gr. 2.3.2 fengið frí á óskertum
föstum launum í 88 vinnuskyldustundir á ári miðað við heils árs starf. Vinnu sem
fellur á sérstaka frídaga og stórhátíðardaga, sbr. framanritað, skal auk þess launa með
vaktaálagi, sé þessi kostur valinn.
7. gr.
Matar- og kaffitímar vaktavinnumanna

Frá 1. mars 2012 breytist gr. 2.6.10 og verður sem hér segir:
2.6.10

Starfsmenn í vaktavinnu hafa ekki sérstaka matar- og kaffitíma. Starfsmönnum er þó
heimilt að neyta matar og kaffis við vinnu sína á vaktinni ef því verður við komið
starfsins vegna. Vegna þessarar takmörkunar skal greiða 25 mínútur á yfirvinnukaupi
fyrir hverja vakt óháð lengd vaktar.
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8. gr.
Fæðisfé
3.4.4

Tollverðir sem ekki njóta mataraðstöðu skv. gr. 3.4.1-3, skulu fá það bætt með
fæðispeningum sem nema 380 kr. fyrir hvern vinnuskyldudag enda séu þá uppfyllt
neðantalin skilyrði:
1.
2.
3.

Vinnuskylda tollvarðar sé minnst sem svarar hálfri stöðu á viku.
Tollvörður hafi vinnuskyldu á föstum vinnustað frá kl. 11:00 - 14:00 að
frádregnu matarhléi.
Matarhlé sé aðeins 1/2 klst.

Frá 1. mars 2012 bætist við kafla 3.4 ný grein sem verður gr. 3.4.5 og hljóðar svo:
3.4.5

Starfsmaður á vakt þegar matstofa vinnustaðar er ekki opin skal fá það bætt með
fæðispeningum sem nema 380 kr. enda sé vinnuskylda starfsmanns a.m.k. 1 klst.
fyrir og 1 klst. eftir umsamda matartíma á viðkomandi vakt sbr. tímasetningar
matartíma í gr. 3.2.1.

Frá 1. júní 2011 bætist við kafla 3.4 ný grein sem verður gr. 3.4.6 og hljóðar svo:
3.4.6

Upphæð fæðispeninga breytist á þriggja mánaða fresti í samræmi við matvörulið
vísitölu neysluverðs (01 Matur og drykkjarvörur) með vísitölu maímánaðar 2011 sem
grunnvísitölu (140,7 stig miðað við undirvísitölur frá 2008).

Núverandi grein 3.4.5 verður 3.4.7.
9. gr.
Orlofssjóður
Iðgjald í orlofssjóð samkvæmt gr. 4.9.1 hækkar úr 0,25% í 0,30%.
10. gr.
Ferðatími erlendis
Frá 1. júní 2011 breytist gr. 5.5 og verður sem hér segir:
5.5

Ferðatími erlendis

5.5.1

Þegar starfsmaður fer utan að frumkvæði vinnuveitanda og á vegum hans skulu
greiðslur vegna slíks óhagræðis vera með eftirfarandi hætti:
Sé brottför flugs á virkum degi fyrir kl. 10:00 og/eða heimkoma eftir kl. 15:00 skal
starfsmaður fá greiðslu sem nemur þremur álagsstundum á 33,33% álagi skv. gr.
1.6.1 fyrir hvort tilvik.
Á almennum og sérstökum frídögum skal samsvarandi greiðsla nema sex
álagsstundum á 55% álagi skv. gr. 1.6.1, án tillits til þess hvenær dags flugið er.
Heimilt er að semja um frítíma í stað greiðslu ferðatíma þannig að 33,33% álag
jafngildir 20 mínútna fríi og 55% álag jafngildir 33 mínútna fríi.
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11. gr.
Þrekálag
Þrekálag, sbr. bókun 4 með kjarasamningi aðila dags. 4. nóvember 2008, skal taka hækkunum
samkvæmt áfangahækkunum launa frá 1. júní 2011.
12. gr.
Atkvæðagreiðsla og samningsforsendur
Samningsaðilar skulu bera samning þennan upp til samþykktar. Hafi gagnaðila ekki borist
tilkynning um niðurstöðu fyrir klukkan 16:00 þann 21. júlí 2011 skoðast hann samþykktur.
Komi til þess að samningum á almennum vinnumarkaði verði, eftir 1. janúar 2012, sagt upp á
grundvelli forsenduákvæðis þeirra á gildistíma samnings þessa skal aðilum heimilt að segja
upp samningnum fyrir 15. febrúar 2012 eða 2013 og fellur hann þá strax úr gildi.
Leiði endurskoðun nefndarinnar sem fjallar um forsendur kjarasamninga á almennum
vinnumarkaði aftur á móti til þess að þar náist samkomulag um breytingu á samningum skal
sambærileg breyting gilda um þennan samning.
Reykjavík, 5. júlí 2011
f.h. fjármálaráðherra
með fyrirvara um samþykki

f.h. Tollvarðafélags Íslands
með fyrirvara um samþykki félagsmanna

Ásta Lára Leósdóttir (sign.)
Sverrir Jónsson (sign.)

Ársæll Ársælsson (sign.)
Ólafur Ingibergsson (sign.)
Guðbjörn Ármannsson (sign.)
Baldur Búi Höskuldsson (sign.)
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Bókanir með kjarasamningi
fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs
og
Tollvarðafélags Íslands
dags. 5. júlí 2011
Bókun 1
Fjármálaráðuneytið mun beita sér fyrir því að stofnanir ríkisins setji verklagsreglur svo sem
um fjarveru starfsmanns vegna andláts nákomins ættingja, tæknifrjóvgunar og
áfengismeðferðar. Vegna þessa verður öllum stofnunum sent bréf á haustmánuðum 2011 þar
sem fram koma kröfur ráðuneytisins til stofnana hvað þetta varðar.
Bókun 2
Aðilar eru ásáttir, í ljósi ólíkra sjónarmiða, að skoða fyrirkomulag sem fylgiskjal með
samkomulagi Tollvarðafélags Íslands og fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs frá 5. júní 2002
byggir á, einkum 2. tölulið. Meta kosti þess og galla og hvort aðrir möguleikar henti frekar.
Stefnt skal að því að þeirri vinnu verði lokið fyrir októberlok 2012.
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