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Sambands garðyrhi ubænda

1. gr.

Kjarasamningur þessi felur í sér breytingar og viðbætur við \iarasemning aðila.

2.9,
Meginmarluið

Kjarasamningurþssi er framlenging ó \iarasamningi aðila sem gilti fre 2org-zozz. Að mati
samningsaöla styður samningurinn við kaupmótt launa auk þess að veita heimilum og
finirtækjum firrirsjóanleika í miHum óvissutímum. Samningurinn geti þannig byggt undii
stöðugleika og skapað forsendur finir langtímasamningi.

GildisÉmi

Gitdistími samningsins erffi r. nóvember zoz2 til gr. janúar zoz4,

Almenn taunahækkun

Iaunúækkun samningsins er Í formi hludallshækkunar oghómarks krónutölúækkunar.

Þann r. nóvember zozz taka mónaðarlaun almennri hækkun um6,7g?6,þó að hómarki lc.
66,ooo.

Kauptaxtar

Í staa óðurgildandi launataxta koma nfir sem verða hluti samningsins. Iaunataxtar gilda fró
r. nóvembeÍ 2er22.

(iaratengdirliðir
Kjaratengdir Iiðir \iarasamnings hækka um 5,o% fró r, nóvember zopz, uema um annað hafi
verið samið. Einingarverð í ó*væösvinnu hæliikar um 6,TE%.

Desember- og orlofsuppbót

DesemberuppMt firir hvert abnanal<sdl miðastvið fullt starf er:

Aírinu 2ozg rog.ooo.

OrlorfsuppMt firrir hveÉ orlofsór (r. maí til go. aprfl) miðað við fullt starf er:

.4, orlofsórinu sem hefst r. maí eoag verði orlofsuppbót kr. 56.ooo.

Hagvaxtarauki zozg

Með hækkun r. nóvembor zosz hefur hagvaxtarauka skr'. \iarasamningi aðila, sem koma ótti
til greiðslu r. maí zozg,verið fljtt og að fullu efrrdur. Jafoframt er samkomulag um að meö
þessari hæklnrn og flftingu komi eklci til frekara endurmats ó hagvaxtarauka skv.
kjarasamningi zorg - 2or22. ls
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3. gr.

VinnutÍmi samræmdur

SamningsaðilarhafaóundanftirnumÉrumunniðaðvinnuúmastyttinguiðnaðar-ogtæknifóIla
og hafa tvö skref þgarverið tekin:

t'. A vinnustöðum hefur ó grundvelli gr. 5.rr. um styttingu viunuúma verið samið um
vinrutimastJrttingu í 96 virkar vinnustundir ú viku að ja&raði samhliða niðurfellingu
kaffiúma.

2. Þar sem e}ilci hafði verið gert samkomulag ó gnrndvelli gr. s.11. var starftfólki heimilt
að $ósa um styttingu virks vinnuúma É viku í 36 stundir og $ mínútur (virkur
vinnuúmi að jafoaði 7 klst. og rg mín. e dag).

samningsaðilarerusammólaumaðeinfaldavinnutímaAkvdi\iarasamningsinsogsamræma.
Frú og með L febúq eoz4 verður þú vinnuúmi ó viku samhræmt tqtarasamnú g6 virkar
vinnustundir. Deilitala daryinnudmakaups verður fró sama dma rs6.

4,9r.
Afgrrciðsla H arasamninp

filþnna skal um afgreiðslu \iarasamninga þriðjudaginn zo. desember zoz2.

Rey\iaúk, rz. desember ao22

F.h. Samiðnar F.h. Sambands garðyr\iubænda
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Fylsishial

VerMætlun

Með framlensngu LÍfskjarasamningsins til 3r. janúar zoa4 er viðræðum um önnur atriði en
launalið í krtifugerð aölafrestað. Aðilarem sammóla um að heSaviðræðurum aðrarktifur
eins og fram kemur í meðgþiandi tiiflu.

Fyrsti fundur hvers hóp verði boðaður í húsakynnum ríkissúttasemjara þr sem vinna
hópsins verður skipulögð, metið verði umfang verkeftris og þrf ó undirhópum. Gengið verði
ffifirndaúætlun sem miðastvið það aðverkefoivinnuhópannaverð lokið Í samræmiviðþ
tímasetningu sem kenur fram í verÞúætlun.

Hvor aðili geffi óskað eftir liösinni ríkisúttasemjara við fundars[iórn, ef þrf er ó.

Kjarasamningtu finir tæknisreinar Erhafið Október zozg

Vinna úð Ml<anir, einfiildun og
samræming Er hafið Nóvember aozg

Vinnufimi,
og r€tturtil

sreigianleiki, fi aninna
að aftengiast 7. marE 2()23 Desemberaoa3

Vaktavirna 7. febúar zozg Desembereoz3

AtaræOisn'inna r4. febúar zoeg Júní eozg

önnur mll (veikindi, iðnnemar,
launakeú, verkefo aróðningar,
fluhingslÍnao.fl. )

14. mars 2(}23 Desember aoeg

d
,4s,ry



(farasamningur Samiúrar við Samband gadlddubænda

Ikuptaxtar É eamningsÉmabilinu

Gnrnnl,aun
1.11.2()2Ít

536.256
541.ór9
547.o35

Byrjunarlaun
Eftir r úr

Garöyr\iurnnður með a.m.k S óra weinspróf og lokryróf metstararéttinda.
Garúyr$umadhrr tvtlfalt svelncrpúf eða cambær{legU

Gnrnnlaun 
t':H:;;

Garú5æ\iuftæðhgur með vlðurkcnnt vtðbótamúm
1.11.2()94

Gnrnnlaun EZ8.S89
Eftirr 61 584.678
Eftirg ór 59o.S25

Lsunaflokkure
1.1r.Ítorz

48e.63o
487,4s6

56r{r æfðir aðstodlannenn

Byrþnarlaun
Eftir r ór
Eftir3 dr

Gnrnnlaun
Eftir r ór
Eftirg úr
EftirS fuísamaft.

Staftþjólfunarncrnar

Fyrsft 12vikuÍnar
Næstu rzvikur
Eftira4vikur

1.11.Í1O22

414.096
4r8.t76
424.449
432.938

1.11.2(}l:t
378.746
390.952
403.759
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