
   

 
 

KNOW YOUR RIGHTS 
 

(2019-1-IS01-KA204-051136) 

IO2: Námskrá og 
þjálfunaráætlun 

 
 

 



 
IO2: Námskrá og þjálfunaráætlun  

 1 

 

 
 
 
 

KNOW YOUR RIGHTS 
(2019-1-IS01-KA204-051136)  

IO2: Námskrá og þjálfunaráætlun   

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an 

endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot 

be held responsible for any use which may be made of the information contained therein” 



 
IO2: Námskrá og þjálfunaráætlun  

 2 

EFNISYFIRLIT  

KYNNING ................................................................................................................................................ 4 

ÚTGANGUR ÞJÁLFUNAR .................................................................................................................. 5 

INNGANGUR– HVERNIG Á AÐ VERA GÓÐUR JAFNINGJAÞJÁLFARI ................................. 6 

NÁMSÞÁTTUR 1: STÉTTARFÉLÖG OG ÖNNUR SAMTÖK ......................................................... 14 

SAMHENGI ....................................................................................................................................... 14 

ÍSLAND: STÉTTARFÉLÖG OG ÖNNUR MIKILVÆG SAMTÖK .................................................. 18 

Kjarasamningar ............................................................................................................................. 18 

Trúnaðarmenn ................................................................................................................................ 19 

Önnur mikilvæg samtök .............................................................................................................. 19 

Verklegar æfingar ......................................................................................................................... 21 

NÁMSÞÁTTUR 2: RÁÐNINGARSAMNINGAR ............................................................................. 23 

SAMHENGI ...................................................................................................................................... 23 

Ísland: Ráðningarsamningar ......................................................................................................... 30 

Grunnupplýsingar ......................................................................................................................... 30 

Atvinna einstaklinga af erlendum uppruna .......................................................................... 31 

Verklegar æfingar ........................................................................................................................ 32 

NÁMSÞÁTTUR 3: LÁGMARKSLAUN, SKATTAR OG ANNAR KOSTNAÐUR ....................... 34 

Samhengi ........................................................................................................................................ 34 

Ísland: Lágmarkslaun, skattar og annar launakostnaður ................................................... 37 

Lágmarkslaun ................................................................................................................................ 37 

Skattar á Íslandi ............................................................................................................................ 38 

Verklegar æfingar ........................................................................................................................ 40 

Námsþáttur 4: VINNUSKILYRÐI OG ÖRYGGI Á VINNUSTÖÐUM .......................................... 42 



 
IO2: Námskrá og þjálfunaráætlun  

 3 

Samhengi ........................................................................................................................................ 42 

Vinnuskilyrði og öryggi  starfsmanna á Íslandi ...................................................................... 50 

Vinnuaðstæður, hreinlæti og öryggi á vinnustöðum ........................................................ 50 

Vinnutími ......................................................................................................................................... 53 

Verklegar æfingar ........................................................................................................................ 58 

Námsþáttur 5: HEILBRIGÐISMÁL OG TRYGGINGAR .............................................................. 59 

Samhengi ........................................................................................................................................ 59 

Heilbrigðismál og tryggingar á Íslandi ...................................................................................... 63 

Sjúkrasjóður stéttarfélaga ........................................................................................................ 64 

Sjúkradagspeningar .................................................................................................................... 64 

Fólk af erlendum uppruna á Íslandi ....................................................................................... 65 

Útsendir starfsmenn ................................................................................................................... 66 

Verklegar æfingar ........................................................................................................................ 68 

ÞJÁLFUNARÁÆTLUN ...................................................................................................................... 70 

EINS DAGS ÞJÁLFUN – TILLAGA ............................................................................................ 70 

TVEGGJA DAGA ÞJÁLFUN – TILLAGA .................................................................................... 71 

 ............................................................................................................................................................ 72 

 

  



 
IO2: Námskrá og þjálfunaráætlun  

 4 

KYNNING 

Námskráin er gerð fyrir jafningjaþjálfun og er byggð á niðurstöðum þarfagreiningar. 

Þáttaka í þjálfuninni felur í sér 8 tíma námskeið sem haldin eru af samstarfsaðilum í 

verkefninu „Know your Rights“. Námskráin var byggð út frá aðalnámskrá verkefnisins 

og hefur verið aðlöguð að íslenskum áherslum, auk þess sem hér má lesa þýðingu 

hennar. Hún var því úfærð á tungumálum samstarfsaðila og aðlöguð að stöðu 

einstaklingra af erlendum uppruna á atvinnumarkaði í hverju landi fyrir sig. Hver 

samstarfsaðila velur 1-3 aðila úr hverjum tungumálahópi sem hafa það hlutverk að 

kynna efni verkefnisins og námsáætlunarinnar að verkefninu loknu og nýta til kynninar 

á réttindum einstaklinga á atvinnumarkaði.  

Umsjónarmenn jafningjafræðslunnar, munu hittast að minnsta kosti einu sinni í mánuði 

í gegnum skype eða annann samskiptamáta og fara yfir námskránna. Þeir munu síðan 

halda reglulega fundi í gegnum þennan þátt verkefnisins, í tengslum við þjálfunina og 

við lokadrög námskránnar. Kennsluleiðbeiningar og skipulag þjálfuninnar verða því að 

finna í námskránni og er hún því hugsuð sem leiðbeinandi skjal fyrir umsjónarmenn 

jafningjaþjálfuninnar, þar verður meðal annars skilgreind færni og hæfni hugsanlegra 

jafningja  ef áhuga er fyrir önnur lönd að hrinda í framkvæmd samskonar verkefni.  

Námskráin verður bæði miðlæg og staðbundin. Miðlæga námskráin er á ensku, sett 

fram sem yfirlit og leiðbeingar  fyrir fræðsluaðila um jafningjafræðslu bæði fyrir KYR 

samstarfsaðila sem og önnur svæði / lönd sem vilja skipuleggja þjálfun í sínu 

heimalandi. Enska námskráin verður þýdd og aðlöguð að löndum / svæðum 

samstarfsaðila byggt á niðurstöðum úr GAP greiningunni auk þess að taka mið af 

menningarlegum fjölbreytileika og samsetningu jafningjahópa. 

Samræmingaraðili verður staðsettur á Spáni sem og staðbundinn leiðbeinandi í landi / 

svæði hvers samstarfsaðila auk þess sem samstarfsaðilar munu leitast eftir þáttöku 

hagsmunaaðila á svæðinu sem koma að málefnum fólks af erlendum uppruna á 

vinnumarkaðnum.   
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ÚTGANGUR ÞJÁLFUNAR 

Meginmarkmið námskránnar er að bjóða verkafólki af erlendum uppruna þekkingu og 

verkfæri til þess að nýta á vinnumarkaðnum, þetta er gert með því að fræða 

þátttakendur um vinnuréttindi sín og skyldur innan EU landanna í gegnum þjálfun og 

kennsluefni. Auð auki er fjallað um kennsluaðferðir og færni í að þjálfa jafningja, þar 

sem markmiðið er að jafningjar verkefnisins fari út í samfélagið og miðli þekkingunni. 

Áherslur námskránnar beinast að því að miðla þekkingu um stuðning við fólk af 

erlenum uppruna á vinnumarkaðnum, hvernig megi kynna lykilatriði og með því að vekja 

áhuga markhópsins um réttindi sín í tengslum við:  

¾ Verkalýðsfélög og önnur stuðningssamtök.  

¾ Ráðningasamningar. 

¾ Lágmarkslaun, skattar og launakostnaður. 

¾ Vinnuskilyrði og öryggisstaðlar. 

¾ Heilsa og sjúkratryggingar. 

Í lok námskeiðsins munu nemendur öðlast nauðynlega þekkingu á vinnuréttindum innan 

EU landana og hver réttindi þeirra og skyldur eru í landinu sem þau starfa. Að auki mun 

þjálfunin leggja áherslu á að valdefla jafningjana og gera þá betur undirbúna til þess að 

kenna öðrum í samfélaginu,  sjái til þess að þeir hafi þá þekkingu sem þarf  og hjálpi til 

við að dreifa meiri þekkingu um réttindi vinnuaflsins meðal fólks af erlendum uppruna 

á vinnumarkaði.  
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INNGANGUR– HVERNIG Á AÐ VERA GÓÐUR JAFNINGJAÞJÁLFARI  

Þegar þjálfunin hefst verður að vera búið að undirbúa áætlunina vandalega, mikilvægt 

er að þekkja tilgang og markmiðin sem hafa verið sett fram við þróun þjálfunarefnisins. 

Það er mikilvægt að þjálfarar byggi kennsluna á reynslu, við val á fræðilegu innihaldi 

námsefnisins, í athöfnum og starfsháttum sem og á meðan á námskeiðinu stendur. 

Þjálfarar ættu að forvitnast um bakgrunn og persónuleika jafningjana sem þeir ætla að 

deila reynslu sinni með, þekkingu, reynslu osfv. 

 Á deginum sem þjálfunin fer fram er mikilvægt að þú sem þjálfari finnist þú vera 

tilbúinn; jafnvel tilbúinn að aðlaga þjálfunina út frá þeim árangri sem hefur verið náð 

með jafningjunum. Einnig er gott að vera meðvitaður um þá styrkleika og veikleika sem 

þú hefur sem þjálfari. Þegar athöfnin hefst, „mise-en-scéne·“, er það augnablikið sem 

við ætlum að sýna fram á að öll þessi vinna sem unnin hefur verið af alúð og tækni sé 

gild og beri árangur.  

Á annari hendi er það námskráin, eigin leiðir og fjármagn, á hinni er það hópurinn í 

þjálfunaraðstæðum; fólkið og einstaklingum sem koma – rétt eins og þjálfarinn – með 

fyrri þekkingu og hugmyndir um námskeiðið sem þeir ætla að taka.  

Það er kominn tími til að kynnast, byrja og kveikja á námsvélunum. Þetta fyrsta 

augnablik er það mikilvægasta, árangurinn sem fæst í kjölfari og árangurinn sem fæst 

fer eftir því andrúmslofti sem næst í upphafi þjálfunarinnar. 
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Forsendur sem auðvelda nám  

¾  ÞAÐ VERÐUR MEIRI ÁRANGUR EF ÞAÐ ER MEIRI VIRKNI  

¾  ÁRANGURSRÍKARA MEÐ MEIRI ÞÁTTÖKU 

¾  SAMÞÆTT MEÐ HAGNÝTINGU ÞEKKINGAR  

¾  SKILNINGUR GERIR HLUTINA AUÐVELDARI  

¾  ENDURTEKNINGAR STAÐFESTA  

 

Mikilvægt að skapa andrúmsloft í þjálfunarrýminu sem: 

¾ HVETUR TIL VIRKNI  

¾  SEM MÆTIR ÞÖRFUM ÓLÍKRA EINSTAKLINGA  

¾  VIÐURKENNIR HUGTAKIÐ, AÐ VERA ÓLÍK ER MANNLEGT  

¾  SAMÞYKIR RÉTTINN TIL AÐ GERA VILLU OG ÞOLIR ÓFULLKOMLEIKA 

¾  HVETUR TIL ANDLEGRAR BREIDDAR OG SJÁLFSÖRYGGIS  

¾  ÖRVAR ÍMYNDUNARAFLIÐ OG HVETUR TIL HUGMYNDASKÖPUNAR  

¾  AUÐVELDAR UPPGÖTVANIR   

¾  STUÐLAR AÐ SJÁLFSMATI OG SAMVINNU  
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Nokkrar aðferðir til að efla hvatningu til nemenda og hjálpa til við að skapa 

viðeigandi andrúmsloft: 

¾ Þekkja námsmanninn; einstaklingsbundin einkenni þeirra og samskipti þeirra 

við hópinn. Kannið hvað hvetur hann áfram og hvaða væntingar þeir hafa til 

námsins.  

¾ Segið frá tilgangi námsins, áhrif þess á upplifun nemenda á atvinnumarkaðnum; 

ráðleggja og leiðbeina; tengja námið við reynslu nemenda og það samhengi sem 

þeir búa við.  

¾ Mótið skýr áþreifanleg markmið og tengdið þau við hagsmuni nemendanna svo 

þeir skynji mikilvægi þeirra og skilji hlutverk sitt í verkefninu.  

¾ Myndið gott samband við hvern  þáttakanda í námskeiðinu:  metið löngun þeirra 

til að læra, haldið þeim upplýstum um framfarir sínar, færni, erfileika og 

leiðbeinið þeim til að bæta eða sigrast á þeim.  

¾ Skapið umhverfi traust, þáttöku og virðingar innan hópsins.  

¾ Eflið frumkvæði, sköpun og samvinnu. 

¾  Skipurleggið námsefnið út frá veruleikanum á atvinnumarkaðnum.  

¾ Biðjið um og metið niðurstöður.  
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Kennsluaðferðir  

Markmið allrar þjálfunar/kennslu er að þáttakendur læri ákveðið innihaldsefni og nái 

tilteknum markmiðum við lok kennslu. Hinsvegar eru ekki allar aðferðir jafn 

árangursríkar. Ástæðan er að hver þjálfunaraðerð sækist eftir mismunandi markmiðum 

og krefst innleiðingar á mismunandi aðferðafræði.  

Árangur margra þjálfunaráætlana veltur á því að þær séu þróaðar út frá tveimur eða 

þremur mismunandi aðferðum. Þessi samþætta nálgun er nauðsynleg ef þú vilt ná fram 

gagnlegri þjálfunartillögu.  

a) Sýningar-aðferðir 

Einkennast af skýrum kynningum á upplýsingum fyrir nemendur sem eru studdar af 

kynningu eins eða fleiri sérfræðinga um viðkomandi námsþátt eða umræðuefnis 

(ráðstefna, málþing, pallborð, hringborð osfrv.).  

Hvað ætti þjálfarinn að gera? 

¾ Upplýsa námsmenn í upphafi hvers námsþáttar um markmið og það efni.  

¾ Taktu saman meginatriði dagsins, hvern námsþátt, sem leið til þess að styrkja 

hugtökin og innihaldið.  

¾ Notaðu dæmi, upplifanir, reynslu og annað til þess að styrkja mikilvægustu 

þættina.  

Þessar aðferðir, ef ekki gerðar í blöndun við minna stýrðar, hafa tilhneigingu til að 

stuðla að yfirborðskenndu námi, sem er ekki áhrifamikið til þess að öðlast tæknilega 

eða hagnýta færni.  

b) Aðferðir byggðar á hagnýtri sýnikennslu  

Í þjálfun þar sem öflun hagnýtrar færni og hæfileika er nauðsynleg til að framkvæma 

starfið er þetta þær aðferðir sem hafa mest notagildi. Markmiðið er að nemendur læri 

með hagnýtri og samhæfðri sýnikennslu á verkefnum (sýnikennslustofur, 

rannsóknarstofurannsóknir, félagslegar rannsóknir osfrv..). 
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Hvað ætti að þjálfarinn að gera? 

¾ Tilgreina markmiðin á skýran hátt 

¾ Útskýra ferlið með sundurliðun verkefna 

¾ Sýning þjálfara  

¾ Hver nemenda sinnir verkefninu 

c) Aðferðir þar sem kennari og nemendur taka virkan þátt í uppbyggingu námsins 

Spurnaraðferðir, þar sem samskipti þjálfara – nemenda byggjast á spurningamótun 

þjálfara. Notað í þeim tilfellum þegar þáttakendur hafa nú þegar náð tökum á 

námsefninu og einbeita sér að áhuga þáttakenda á því að verða umboðsmenn eigin 

þjálfunar, með persónulegum rannsóknum í snertingu við raunveruleikann, þess sem 

verið er að rannsaka og reynslu nemendahópsins.  

Hvað á þjálfarinn að gera? 

¾ Skilgreina markmið þjálfunarinnar áður en byrjað er 

¾ Tilgreina um vandamál sem gætu komið upp 

¾ Svara spurningum nemenda án þess að leysa vandamálið 

¾ Ganga í skugga um í lok ferilsins að aðferðin hafi leyst vandamálið og lausnum 

lýst vel  

d) Aðferðir byggðar á hópastarfi  

Sérkenni þessara aðferða er virk þáttaka nemendahópsins, hún er samræmd og 

framkvæmd út frá skipurlagningu einstaklinga sem hefur nauðsynlega færni á því sviði 

sem á við.   
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HÆFNI ÞJÁLFARA  

Hér fyrir neðan er farið yfir nokkrar hæfnissvið sem hver þjálfara ætti að hafa. Góð 

virkni þjálfunarinnar fer þó ekki aðeins eftir því, heldur koma þar saman margir þættir 

sem skipta máli. Hinsvegar ef þjálfarinn hefur meirihluta þessara hæfileika verður 

auðveldara að skapa gott andrúmsloft í kennslustofunni og skilvirk samskipti milli 

þjálfara og nemenda.   

1. Árangursrík munnleg samskipti  

Hæfileikinn til þess að heyra, skilja og meta upplýsingar, hugmyndir og skoðanir sem 

hinn aðillinn hefur fram á að færa og að geta gefið endurgjöf í gegnum samskiptaferlið.  

a) Munnlega og tákræn samskipti  
b) Talgeta 
c) Framkoma 
d) Virk hlustun 

 

2. Virk hlustun  

Hæfni til þess að ekki einungis hlusta á það sem viðkomandi segir beint, heldur einnig 

tilfinningar, hugmyndir eða hugsanir sem liggja til grundvallar á því sem sagt er. 

Kröfur: 

a) Skilja samskiptin út frá sjónarhorni viðmælenda 
b) Læra að hlusta á milli línana 
c) Taka ekki fjandsamlega eða tilfinningaleg viðphorf meðan hlustað er  

 

 

3. Decision making 

Hæfni til að velja milli nokkura valkosta, þeirra sem eru hagkvæmari til þess að ná 

markmiðunum, byggð á tæmandi greiningu á mögulegum áhrifum á áhættu sem og 

möguleikum á framkvæmd samkvæmt forgangi og tímanlega. 
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Kröfur: 

a) Skilgreina vandamál. 
b) Setja upp eða telja upp öll viðmið (takmarkanir).  
c) Að íhuga eða safna öllum kostum. 
d) Finndu besta kostinn. 

 

 

4. Orka 

Hæfileikinn til þess að búa til og viðhalda virkni hrynjanda. Það er að sýna stjórn, þrek 

og getu til að vinna hörðum höndum.  

Kröfur: 

a) Vertu alltaf virkur. 
b) Gerðu verkefnin af krafti. 
c) Sýndu áhuga fyrir nýjum áskorunum. 

 
 

5. Áhugasemi  

Orkan og tilhneigingin sem maður hefur til að vinna verk, fyllt með jákvæðni og einstakri 

bjartsýni, undir sannfæringu og nauðsynlegri dýnamík sem beinist að því að ná tilteknu 

markmiði.  

Kröfur: 

a) Talar jákvætt. 
b) Fær til að breyta umhverfinu.  
c) Líkar það að vaxa.  
d) Nýtir sér tækifæri.  

 
 
 
 
 
 
 
 

6. Samskipti  
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Hæfileiki til að búa til og viðhalda fullnægjandi samskiptaflæði milli meðlima hópsins 

eða stofnunarinnar með því að nota mismunandi rásir sem krafist er í hverju tilviki og 

stuðla að því að koma á samböndum sem gagnast báðum aðilum. 

Requirements: 

a) Mannasiðir.  
b) Kurteisi.  
c) Virðingarfullur og vingjarlegur.  
d) Góðvild og félagslyndi.  

 

7. Forusta  

Eiginleikinn að geta leitt fólk og látið það leggja sitt af mörkum á árangsríkan og 

fullnæjandi hátt til þess að ná markmiðum. Skuldbinda sig til þróunar samstarfsmanna 

sinni, mats þeirra og að nýta möguleika þeirra.  

Kröfur: 

a) Settu þér markmið, sendu þau og gerðu fullnægjandi eftirfylgni hvað þau varðar.  
b) Hlustaðu á aðra og er hlustað á.  
c) Hvetur hópinn til þess að ná markmiðum.  
d) Venjulega leitað til ráða hjá.  

 

8. Stjórnargeta 

Hæfni til að stjórna verkefnum og ferlum sem eru í forsvari, hratt og áræðanlega; nýta 

þær auðlindir og krafta sem nauðsynlegir eru til að ná markmiðunum. 

Kröfur: 

a) Skilgreinir verkefni fyrirfram og forðast ófyrirséða atburði.  
b) Nýtir sér þá kosti sem eru fyrir hendi.  
c) Nær því besta úr samstarfsmönnum/vinnufélögum.  
d) Lagar sig fljótt að breytingum.   
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NÁMSÞÁTTUR 1: STÉTTARFÉLÖG OG ÖNNUR SAMTÖK 

 

SAMHENGI  

Stéttarfélög gegna mikilvægu hlutverki í uppbyggingu vinnumarkaðarins og við 

ákvörðunartöku í kringum vinnuréttindi launafólks.  Stéttarfélög voru stofnuð til þess 

að vernda réttindi verkafólks, innan sérgreina og á almennum markaði, þá sérstaklega 

gagnvart hugsanlegri misnotkun valds yfirmanna gagnvart starfsmönnum.  

Stéttarfélög eru lýðræðisleg samtök sem hægt er að mynda frjálslega bæði á 

opinberum- og einkamarkaði. Ein helsta starfsemi stéttarfélagana er að semja fyrir 

hönd félaga um málefni sameiginlegra hagsmuna eins og laun, frí, vinnuaðstæður, leyfi 

o.s.frv. 

Stéttarfélagar verða að skuldabinda sig til þess að greiða til stéttarfélagsgjöld, mæta á 

fundi og taka þátt í aðgerðum (til dæmis verkföll) sem samið er um innan samtakanna.  

Stéttarfélög kjósa fulltrúa sem hafa það hlutverk að semja við vinnuveitendur 

stofnunar, þeirra einstaklinga sem eru félagsmenn (hvort sem það ery fyrirtæki eða 

opinber aðili). Í þessum samningaviðræðum er almennt lögð áhersla á að ná 

samkomulagi um vinnuaðstæður sem starfsmönnum er boðið á ákveðnum tíma. Þetta 

tilboð nær ekki aðeins til launa heldur einnig til vinnuskilyrða eins og tíma, orlof, 

viðurkenningabónus o.s.frv. Að auki eru önnur samtök sem veit einstaklingum af 

erlendum uppruna ráðgjöf og stuðning við vinnu, bjóða aðstoð í gegnum þjónustu sem 

er breytilega eftir svæðum.  

 

1. Hvernig geta stéttarfélög hjálpað fólki af erlenfum uppruna? 

Stéttarfélög eru mjög hjálplega við að upplýsa starfsmenn um réttindi sín og í sumum 

tilfellum geta þau hjálpað enn frekar fólki af erlendum uppruna. Eitt af 

meginmarkmiðunum verkalýðsfélaganna sem beinast að innnflytjendum er baráttan 
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gegn mismunun gagnvart innflytjendum og því vernda hagsmuni þeirra, félags- og 

vinnuréttindi.  

 

Annað verkefni stéttarfélaga getur einnig verið líkt og ráðgjöf og lögræðiþjónusta til 

félagsmanna. Innan þessa stuðnings, vinna stéttarfélögin ekki aðeins með 

ráðgjafarstörf varðandi innflytjendur (atvinnu- eða búsetuleyfi, endurnýjun, 

fjölskyldusameningu, þjóðerni osfrv.), heldur einnig félagslegan stuðning og 

stéttarfélaga til að stuðla að öryggi og árangurríkari innsettningarferli.  

Þessi stuðningur er gott tæki fyrir einstaklinga af erlendum uppruna til þess að leita til 

og nauðsynlegt tæki til athuganar og þekkingar á félagslegum og vinnuafl raunveruleika 

þessara íbúa.  

Það er jafnvel tæki til pólitískrar og stofnunarlegrar hagsmunagæslu með lögbærum 

farandfyrirtækjum og árangursríkri aðlögunarstefnu. Þessi þjónusta er venjulega alltaf 

ókeypis fyrir innflytjendur. Frá þessum samtökum eru farandfólk leiðbeint í öllum þeim 

málum sem gætu haft áhrif á þau: heilbrigði, menntun, húsnæðu o.s.frv. og vísar þeim 

til þeirra úrræða og þjónustu sem sveitarfélög og ýmsar stofnanir og samtök bjóða.  
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2. Hvaða önnur samtök geta hjálpað við að leysa vinnudeilur? 

Skilja má vinnudeilu sem deilu á milli félaga í stofnun vegan mismunandi skoðana, 

skynjunar eða sambansvandamálum. Að auki geta orsakir sem hvetja til þessara átaka 

verið af ýmsum toga, allt frá hagsmunaárekstrum milli persona, farið í gegnum óþolandi 

viðhorf frá einum aðila. Það sem þau eiga alltaf sameiginlegt er að eiga sér stað á 

vinnustaðnum.  

Það getur verið erfitt að gera sér grein fyrir því í hvaða stéttarfélag einstaklingar eru, 

eða hvernig þau virka. En hér fyrir neðan má sjá nokkrar tegundir af stéttarfélögum og 

einkenni þeirra.  

 

Helstu verkalýðsfélögin skiptast í: 

ü Sérgreina stéttarfélög: Þessi stéttarfélög eru skipuð starfsmönnum sem 

flokkaðir eru eftir starfsgrein sinni, verslun eða sérgrein.  

ü Fyrirtækja stéttarfélög: Þessi stéttarfélög eru skipuð starfsmönnum frá sama 

fyrirtæki.  

ü Verkalýðsfélög iðnaðarins: Þetta eru starfsmenn sem starfa í einu eða fleiri 

fyrirtækjum í sömu iðnaðargrein.  

ü Starfsgreinasambönd iðnaðarins: Stofnuð af starfsmönnum sem starfa í 

fyrirtækjum sömu iðnaðarútibús sem staðsett er í nokkrum ríkjum.  

ü Blönduð verkalýðsfélög: Samanstanda af starfsmönnum af ýmsum 

starfsstéttum eða iðngreinum, þegar fjöldi starfsmanna af sömu starfsstétt er 

starfsgreinar eru innan við tuttugu manns.  

Bæði launþegar og atvinnurekendur hafa rétt til að stofna eigin verkalýðsfélög og því 

eru til verkalýðsfélög og launþegasamtök.  
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Þrátt fyrir þá staðreynd, að á eftir löndum eða hvaða tegund verkalýðsfélög það er, þá 

bjóða þessi samtök upp á mismunandi þjónustu fyrir félagsmenn og utan félaga. 

Þjónustu þeirra er byggð á upplýsingum og verndun félaga og aðra á vinnumarkaði. 

Þjónusta þeirra er því mjög gagnleg fyrir einstaklinga af erlendum uppruna, sem hópur 

sem stendur frammi fyrir meiri erfileikum á atvinnumarkaði.  

 

Almennt felur þjónustan í sér eftirfarandi þætti: 

• Upplýsa um réttindi, en ekki aðeins á vinnustigi. Upplýsingar um kjarasamninga, 

mismunandi samningar milli greina og réttindi innan þeirra.  

• Lögfræðilegar upplýsingar vegan málsmeðferðar.  

• Lögfræðiaðstoð ef um vandamál, brot eða réttindisbrot era ð ræða. Í sumum 

tilvikum getur þessi þjónusta verið ókeypis fyrir tengda starfsmenn.  

• Stjórnsýsluaðstoð. Hjálp við verkferla, gerð og yfirferð skjala, samninga os.frv. 

• Þjálfun, ekki aðeins í atvinnumálum, heldur einnig um félagslegara og 

efnahagslegra aðstæðna í landinu eða mismunandi félagslega vandamál.  

• Félagsleg aðgerð. Mismunandi frumkvæði beindust að innflytjendasamfélaginu 

og sértökum safnkostum innan þeirra.  
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ÍSLAND: STÉTTARFÉLÖG OG ÖNNUR MIKILVÆG SAMTÖK  

Stéttarfélög gegna mikilvægu hlutverki á atvinnumarkaðnum á Íslandi, en 85% af 

vinnuaflsins eru í stéttarfélagi, ásamt því að hlutverk stéttarfélagana er að koma á 

kjarasamningum á vinnumarkaðnum. Á Íslandi eru fjögur samtök stéttarfélaga, 

Bandalag starfsmanna ríkis og bæja (BSRB), Bandalag háskólamenntaðra (BHM), 

Kennarasamband Íslands (KÍ) og Alþýðusamband Íslands (ASÍ) sem er stærst með 2/3 

stéttarfélaga tengd þeim. Tvö stærstu verkalýðsfélögin eru VR með um það bil 38.000 

meðlimi og Efling með 36.000 meðlimi og með hæsta hlutverk einstaklingra af erlendum 

uppruna.  

Kjarasamningar  

Fulltrúar stéttarfélaga hafa það hlutverk að semja við vinnuveitendur (hvort sem er 

einkafyrirtæki eða opinber stofnun), varðandi málefni og hagsmuni starfsmanna. Þessi 

tegund samningsviðræða eru kallaðir kjarasamningar og er almennt lögð áhersla á að 

komast að niðurstöðu sem starfsmenn samþykja hverju sinni. Samningarnir ná ekki 

einungis til launa heldur einnig vinnuskilyrða eins og vinnutíma, orlofs, bónus o.s.frv. 

Stéttarfélögin greiða síðan atkvæði um samninginn sem gerður hefur verið, annað hvort 

til að samþykja hann eða hafna honum. Ef starfmenn hafna samningnum verða fulltrúar 

stéttarfélagnaa og vinnuveitandans að halda áfram samningsviðræðum, með hliðsján 

af áherslumálum félagsmanna. Á Íslandi eru verkfallsaðferðir mikilvægt verkfæri 

verkaþýðsfélaga í kjarasamningum og eru notaðir til þess að setja frekari þrýstingur á 

fulltrúa atvinnurekenda. Nánari upplýsingar um kjarasamninga sjást í eftirfarandi kafla 

varðandi lágmarkslaun, vinnutíma o.f.l.1.   

 

1 Act on Trade Unions and Industrial Disputes, no.80/1938 
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Trúnaðarmenn  

Hverjum vinnustað ber skylda til þess að velja trúnaðarmann, hans skylda er að vera 

tenging milli stéttarfélagana og starfsmanna vinnustaðarins. Samkæmt lögum þar hver 

vinnustaður með fimm eða fleiri starfsmenn að hafa að minnsta kosti einn 

trúnaðarmann og vinnustaðir með fleiri en 50 manns að lágmarki tvo. Hlutverk 

trúnaðarmannsins er að vera fulltrúi starfsmannana og tala fyrir þeirra hönd varðandi 

málefni innan vinnustaðsins. Hlutverkið getur þó verið mismunandi eftir stéttarfélögum. 

Algengustu hlutverkin eru;   

• Að hafa eftirlit með því hvort að vinnuveitandinn brjóti gegn kjarasamningum 

sem stéttarfélagið og vinnuveitandinn hafa gert, og láti vita ef að vinnuveitandinn 

brýtur gegn réttindum starfsmannana.  

• Sé meðvitaður um og hafi þekkingu á kjarasamningum og málefnum sem þarfast 

breytinga, og sé í sambandi við stéttarfélögum með þær hugmyndir fyrir hönd 

starfsmanna.  

• Sé fulltrúi annara starfsmanna á vinnustaðnum þegar kemur að samskiptum við 

vinnuveitandann komi upp vandamál, hans eða annarra.  

• Kynni starfsemi verkalýðsfélagana fyrir samstarfsmönnum sínum.  

• Bjóða nýja starfsmenn velkomna á vinnustaðinn, upplýsa þá um réttindi sín, 

hlutverk þeirra og hvernig þeir geta aðstoðað starfsmenn.  

Önnur mikilvæg samtök  

Vinnumálastofnun ber ábyrgð á atvinnumarkaðnum og annast rekstur 

atvinnuleysistryggingasjóðs, fæðingarorlofssjóðs, ábyrgðarsjóðs launa og önnur 

verkefni sem tengjast vinnumarkaðnum. Vinnumálastofnun er mikilvæg stofnun fyrir 

alla einstaklinga á vinnumarkaði, en þá má nefna sérstaklega fólk af erlendum uppruna 
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á vinnumarkaði og einstaklinga sem eru nýkomnir til landsins í leit af vinnu, þar sem 

stofnunin býður upp á málstofur, ráðgjöf og þjálfun í íslensku. Stofnunin stendur einnig 

fyrir sérstökum kvöldum fyrir einstaklinga af erlendum uppruna, þar sem farið er yfir 

mikilvæg málefni, líkt og hvaða leyfi þarf að hafa til þess að fara inn á vinnumkaðinn, 

hvernig og hvar er hægt að sækja um störf og aðrar gagnlegar upplýsingar um aðgengi 

að íslenskum vinnumarkaði. Á vefsíðu sinni geta einstaklingar einnig fundið dýrmætar 

upplýsingar varðandi atvinnuleyfi, atvinnuleysisbætur, námskeið og nám o.f.l. Fleiri 

upplýsingar má finna á vefsíðu þeirra á íslensku, ensku og pólsku; 

https://www.vinnumalastofnun.is/en 

 

Alþýðusamband Íslands (ASÍ)  er byggt úr 47 stéttarfélögum innan ýmissa 

atvinnugreina, það gegnir stóru hlutverki á íslenskum atvinnumarkaði, þar sem 2/3 

verkalýðsfélaga eru í ASÍ. ASÍ, stéttarfélg innan þeirra og Vinnueftirlitið hafa unnið 

saman að auknu eftirliti með vinnustöðum, oft tengd ólöglegu vinnuafli eins og 

farandverkamönnum án réttrar leyfa. ASÍ hefur þrýst á stjórnvöld um auknar 

reglugerðir, með sterkari löggjöf gegn ólöglegum ráðningum og arðráni einstaklinga af 

erlendum uppruna á Íslandi. Nánari upplýsingar um þetta framtak er að finna á 

heimasíðu þeirra; www.asi.is/english/ 
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Verklegar æfingar  

ÆFING 1: FRÉTTIR SEM FJALLA UM STÉTTARFÉLÖG OG RÉTTINDI EINSTAKLINGA AF 

ERLENDUM UPPRUNA Á VINNUMARKAÐI 

Markmið: Að þekkja og greina fréttir sem birtar hafa verið í dagblöðum, fjölmiðlum eða 
á netinu, sem fjalla um hlutverk stéttarfélaga til varnar réttindum fólks af erlendum 
uppruna á vinnumarkaðnum.   

Leiðbeiningar: 

1. Biddu þátttakendur um að lesa fréttir vandlega.  

2. Hver þátttakandi verður að skrifa niður þá þætti sem tengjast því efni sem 
fjallað er     um í þessum kafla.  

3. Þáttakendur ræða saman um hlutverk stéttarfélagana og þær greinar sem 
hafa verið lesnar.  

Lengd: 15´ 

 

ÆFING 2. UMRÆÐUR  

Markmið: Að koma á framfæri og rökræða um hlutverk og mikilvægi stéttarfélaa til 
varnar atvinnuréttindum launafólks.  

Leiðbeiningar: 

1. Biddu um sjálboðaliða til að deila með hópnum skoðun sinni á hlutverki 
stéttarfélaga.  

2. Restin af þátttakendum verða að lýsa frjálslega skoðun sinni, hvort sem þeir 
eru sammála eða ósammála.  

3. Haltu áfram að spyrja þátttakanda hvort þú tekur eftir því að þeir hafa ekki 
enn látið í ljós álit sitt.  

Lengd: 15´ 
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NÁMSÞÁTTUR 2: RÁÐNINGARSAMNINGAR  

SAMHENGI  

Ráðningarsamningur er samningur milli vinnuveitenda og launþega, þar sem sá fyrsti 

býður vinnuveitanda þjónustu sína gegn greiðslu launa.  

Öll ráðningarsambönd milli vinnuveitenda og starfsmanna verður að skjalfesta með 

samningi. Þetta táknar samband þar sem starfsmaðurinn, í skiptum við fyrir þóknun, 

býður vinnuveitandanum upp á ákveðna þjónustu undir stjórn hans og leiðsögn. Í 

ráðningarsamningnum er gert ráð fyrir réttindum og skyldum bæði fyrir launþega og 

vinnuveitanda, sem ver að virða óháð fyrirtækjum, atvinnugreinum eða fyrirtækjum. 

Lögin heimila að formgera ráðningarsamning bæði munnlega og skriflega.  

Ráðningarsambandi líkur þegar ráðningarsamningur er ógildur. Þetta getur gerst þegar 

vinnuveitandinn ákveður einhliða uppsögn samningsins, annahvort kallar hann fram 

ástæður eða ekki. Starfsmaðurinn í þessu tilfelli er þá rekinn. Annar möguleiki er 

uppsögn ráðningarsamningsins, sem felur í sér að hvarf skuldbindinga og réttinda.  
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1. Hvað þýðir það að hafa ráðningarsamning? 

Að hafa ráðningarsamning þýðir að hafa öll réttindi, skyldur og ráðningarskilyrði sem 

mynda réttarsamband milli vinnuveitenda og starfsmanns. Venjulega geta alls konar 

ráðningarsamningar innihaldið skilmála sem eru lagalega bindandi, til dæmi: skylda 

vinnuveitanda til að greiða starfsmanni laun eða skyldu starfsmannsins til að koma ekki 

seint á vinnustaðinn. Taka verður tillit til þess að mismunandi tegundir samninga eiga 

við, allt eftir atvinnustöðu einstaklingsins. Þess vegna er lykilatriði að ákvarða rétt 

atvinnustöðu þess sem þú ætlar að ráða, áður en þú skrifar upp ráðningarsamninginn.  

Samkvæmt lágmarksmörkum sem sett eru í Evrópusambandið þarf 

ráðningarsamningur að fela í sér og skýra nokkur atriði varðandi eftirfarandi gögn:  

ü Nafn og heimilisfang vinnuveitanda og starfsmans.  

ü Upphaf og tímalengd ráðningar.  

ü Tegund athafna og lýsing á verkefnum hennar.  

ü Staðsetning vinnustaðar. 

ü Þóknunarupphæð (venjulega brúttlaun). 

ü Samsetning launa (grunnlaun og viðbót ef einhver er).  

ü Vinnudagar. 

ü Frí. 

ü Frestur til að segja upp ráðningarsamningi. 

ü Tilvísun í gildandi kjarasamninga eða fyrirtækja-eða þjónustusamninga.  

Það er mjög mikilvægt að samningurinn sé skýri alla þessar upplýsingar fyrir báða 

aðila, sérstaklega fyrir starfsmanninn. Varðandi suma þætti, svo sem árleg frí, lengd 

uppsagnafrests, vinnudaga, þóknanir eða viðeigandi kjarasamninga er nauðsynlegt að 

vísa starfsmönnum til samsvarandi lands(svæðisbundina og stjórnsýslulaga og 

reglugerða, sem geta verið mjög mismunandi frá einu landi til annars.  

Hér er hægt að sjá allar evróskar upplýsingar um það samkvæmt opinberum heimildum 

Evrópusambandsins; https://europa.eu/youreurope/business/human-

resources/employment-contracts/employment-terms/index_en.htm  
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2. Tegundir ráðningarsamninga  

Það eru til nokkrar gerðir ráðningarsamninga sem taka verður tillit til, til þess að gera 

sér grein fyrir stöðu starfsmannsins og tengslum hans við fyrirtækið:  

a. Varanlegur ráðningarsamningur  

Samningur sem er fyrir starfsmenn sem vinna hefðbundnum vinnutíma og 

reikna með venjulegum launum eða tímagjaldi. Varanlegir ráðningarsamningar 

eru í gangi þar til þeim er sagt upp, annahvort af vinnuveitanda eða starfsmanni. 

Í þessum samningum njóta starfsmenn fullra atvinnuréttinda.  

 

Það eru tvennskonar fastir ráðningarsamningar: 

• Samningar í fullu starfi  

Þessir samningar eru algengast tegund samninga, starfsmenn vinna 

venjulega heila vinnuviku, í kringum 35 klukkustundir eða meira, allt eftir 

landi eða kjarasamningum.  

• Hlutastarfssamningar  

Samningur fyrir starfsmenn í hlutastarfi eru svipaðir þeim sem eru með 

fullt starf, munurinn er meiri áhersla á fjöldi vinnustunda og hvernig 

yfirvinnu er háttað, en getur haft sama stöðuleika og þeir sem eru með 

fullt starf.  

 

 

b. Fastur ráðningarsamningur  

Þessi tegund samninga hafa fyrirframmákveðna upphafs- og lokadagsetningu, 

til dæmis sex mánuði eða eitt ár. Fastráðnir starfsmenn hafa vernd og geta 

treyst á sömu réttindi og fastir starfsmenn. Atvinnurekendur geta ekki boðið 

þeim óhagstæðari kjör heldur en starfsmönnum sem fá varanlega 

ráðningarsamninga.  
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c. Frjálsir ráðningarsamningar  

Þessir samningar eru tilgreindir fyrir aðstæður þar sem starfsmaður 

skuldbindir sig til þess að vinna með fyrirtæki, en fyrirtkið hefur enga vissu um 

hversu margar klukkustundir eða tíma þeir geta boðið starfsmanninum í hverri 

viku og geta því ekki ábyrgst reglulegt vinnumynstur.  

 

d. Ráðningarsamningar iðn-nema og nemenda 

Læris- og nemendasamningar, fullgerðir og undirritaðir, eru notaðir til að skrá 

námsímann hjá fyrirtækinu.  

 

 

3. Sjálfstætt starfandi einstaklingar  

Sjálfstætt starf er þegar einstaklingar skapar sitt eigið starf og ákveðið að vera inn 

eigin yfirmaður, meðal annars hægt að gera með því að stofna eigið fyrirtæki eða 

stafrænt verkefni.  

Svona ráðningarsamband þýðir að viðkomandi skapar sitt eigið starf, notar eigið 

fjármagn, fyrirhafnir og hugvit til að vinna sjálfsætt.  

Við gætum sagt að á hverjum degi ákveði fleir að velja þessa leið og taki að sér 

viðskipti eða störf, sem gerir þeim ekki aðeins kleift að vera sjálfstæðari heldur 

býður einnig upp á að afla tekna án þess að þurfa að yfirgefa heimili sín.  

Það eru nokkrir kostir og gallar sem taka þarf tillit til varðandi sjálfstætt starfandi í 

samanburði við samningsbundna ráðningu hér að neðan:  
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KOSTIR 

SJÁLFSTÆTT-STARFANDI SAMNINGSBUNDIÐ RÁÐNINGARSAMABND 

¾ AÐLAÐANDI LEIÐ TIL ÞESS AÐ 

KOMAST ÚT ÚR ATVINNULEYSI. 

¾ ÞEGAR ÞÚ ERT SJÁLFSTÆÐUR 

VERÐUR ÞÚ ÞINN EIGIN YFIRMAÐUR, 

ÞÚ VINNUR FYRIR ÞIG OG AÐ ÞVÍ SEM 

ÞÚ HEFUR ÁHUGA Á.  

¾ IT OFFERS THE POSSIBILITY OF 

WORKING FROM HOME AND 

ORGANIZING YOUR TIME ACCORDING 

YOUR NEEDS. 

¾ ÞETTA ER MÖGULEIKI Á ÞVÍ AÐ VINNA 

HEIMA OG SKIPULEGGJA TÍMA ÞINN 

ÚT FRÁ ÞÍNUM EIGIN ÞÖRFUM.  

¾ FRUMKVÖÐLAR SEM ERU 

SJÁLFSTÆTT STARFANDI OG FÁ YFIR 

TÍMANN FÉLAGSLEGA OG FAGLEGA 

VIRÐINGU OG STÆRRI 

PERSÓNULEGA ÁNÆGJU.  

¾ GRUNNUR FYRIR ÞAÐ VERÐA 

FRUMKVÖÐULL.  

¾ MEÐ AGA ER MÖGULEGT AÐ NÁ 

MIKLUM ÁRANGRI.  

¾ FASTAR OG STÖÐUGAR TEKJUR FRÁ 

MÁNIÐI TIL MÁNIÐS, SEM AÐ DEKKA 

GRUNNÞARFIR.  

¾ ÞÚ HEFUR Í HÖNDUNUM ÁKVEÐNA 

DAGSKRÁ OG GETUR „SKIPULAGT LÍF 

ÞITT“ – DAGLEGA TÍMA, FERÐIR, 

VERSLUNARFERÐIR O.F.L.  

¾ ÞAÐ ER MINNI HÆTTA Á AÐ MISSA 

STARF ÞITT OG MINNI ÓVISSA.  

¾ ÞÚ ERT BETUR STUDDUR AF 

FÉLAGSLEGUM – OG ATVINNULAUSUM 

BÓTUM, Í VIÐBÓT VIÐ BÆTURNAR SEM 

SVARA BROTTVÍSUNAR ÞINNAR.  

¾ SKYLDUR UM LAUN ER STJÓRNAÐ AF 

VINNUVEITENDA EN EKKI AF ÞÉR SEM 

SJÁLFSTÆTT STARFANDI.  
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ÓKOSTIR  

SJÁLFSTÆTT - STARFANDI SAMNINGSBUNDIÐ RÁÐNINGARSAMBAND 

¾ ÞÚ ERT EKKI MEÐ 

FYRIRFRAMÁKVEÐIN TÍMA OG 

MIKILVÆGT ER AÐ HAFA Í HUGA AÐ 

ÓLÍKT VENJULEGA STARFI, ER 

ÁRANGURINN EINGÖNGU HÁÐUR 

ÞÉR OG FRAMTAKI ÞÍNU.  

¾ ÞAÐ ER ALLTAF MÖGULEIKI AÐ 

VERKEFNIÐ NÁI EKKI TILSETTUM 

ÁRANGRI.  

¾ ÞAÐ ER EKKI HÆGT AÐ SETJA 

MISTÖK Á NEINN ANNAN EN 

SJÁLFAN SIG. 

¾ EF ÞÚ VINNUR EKKI, ÞÉNAR ÞÚ 

ENGAN PENING.  

¾ UPPHAFIÐ ER OFTAR EN EKKI 

VERULEGA ERFITT.  

¾ GREIÐSLUR „GJALDA“ ERU SKYLDA. 

ÞESSI GJÖLD ERU ÓHÁÐ ÞEIM 

TEKJUM SEM VERÐA TIL 

MÁNAÐARLEGA EÐA ÁRLEGA.  

¾ STÆRSTI ÓKOSTURINN ER AÐ 

STARFSMAÐURINN HEFUR EKKI 

STJÓRN Á AÐSTÖÐU EÐA HVAÐ 

HANN GERIR. ÞAÐ ER 

YFIRMAÐURINN SEM TEKUR 

ÁKVARÐANIR. STARFSMAÐURINN 

VINNUR MEÐ SAMSTARFSMÖNNUM  

SEM HANN VELUR EKKI OG VINNUR 

VERKEFNA SEM HANN FÆR EKKI AÐ 

VELJA HELDUR ERU ÁKVEÐIN FYRIR 

HANN.  

¾ STUNDUM ERU „ÞÖK“ Á ÞEIM VEXTI 

SEM STARFSMAÐUR GETUR NÁÐ Í 

STARFI, ÞEGAR KEMUR AÐ STÖÐU- 

EÐA LAUNAHÆKKUNUM, OG „ÞÖK“ Á 

VEXTINUM, VELTA EKKI Á 

STARFSMANNINUM.  
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Nokkur dæmi og hugmyndir um sjálfstæðan atvinnurekstur gætu verið að stofna 

sprotafyrirtæki, vinna sem frjálst (e.freelancer), opna auglits til augnlits viðskipti, 

bjóðra ráðgjafaþjónustu varðandi þekkingu sína, búta til rafræn viðskipti o.f.l.  

Hvað sem því líður, þá er sjálfstætt starfandi rektur mikilvægur þáttur á 

vinnumarkaðnum, þar sem bæta má eigin atvinnu við þvá starfsmenn sem þarf til að 

sinna starfseminni. Í stuttu máli snýst sjálfsætt starf um að búa til eigið starf. 

Báðar atvinnuleiðir sýna mismun eftir því í hvaða landi starfsmaðurinn er staðsettur. 

Það er engin reglugerð sem nær til ESB sem setur fram mikilvæga þætti, eins og 

hvernig skattleggja á tekjur af vinnu (eða af öðrum aðilum, svo sem eftirlaun, bætur, 

eignir, arftök og framlög, eða aðrar heimildir) hlutfall eða mismunandi skattaskyldur 

eftir tegund starfsmanns.  

Vegna þessa er mikilvægt að starfsmaðurinn sé meðvitaður um þá þætti sem taka 

verður tillit til, þegar tekin er upplýst og meðvituð ákvörðun varðandi 

vinnufyrirkomulag.  

 

 

 

 

 

¾ ÞAÐ ERU FLEIRI GJÖLD EN 

TEKJUSKATTUR, SVOSEM 

VIRÐISAUKASKATTUR.   
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Ísland: Ráðningarsamningar  

Ráðningarsamningar á Íslandi samanstanda af svipuðum hugmyndum og getið er í 

umræðunni hér fyrir ofan, það er að þeir fylgja reglum innan Evrópusambandsins. Þess 

ber einnig að að nefna er að mikilvægt er að vita áður en þú byrjar í nýju starfi, þarftu 

að hafa rétt leyfi og ganga úr skugga um að menntun þín og reynsla hafi verið staðfest. 

Þetta getur verið sérstaklega mikilvægt vegna kjarasamninga og launa, það er hver 

samningastaða þín er við atvinnurekendann.  

Grunnupplýsingar  

Ráðningarsamningar á Íslandi eru ekki taldir gildir nema að þeir séu í samræmi við 

kjarasamninga og þau ákvæði sem samið hefur verið um fyrir hönd starfsmanna. Í 

atvinnulögum segir að laun og önnur ráðningakjör sem samið erum um skulu ekki vera 

lægri en lágmarkskjör, óháð kyni, þjóðerni og ráðningartímabils, fyrir alla starfsmenn 

á viðkomandi sviði sem falla undir samningana. Samningar á verri kjörum en almennir 

kjarasamningar kveða á um eru ólöglegir. Íslenskir ráðningarsamningar eru almennt 

ekki formgerðir samkvæmt íslenskum lögum, þeir eru því jafngildir hvort sem þeir eru 

munnlegir eða skriflegir, á hinn bóginn er skriflegur samningur mun betri sönnunarbirði 

fyrir starfsmann, þetta er mikilvægt ef að upp kemur ágreiningur eða mál við 

vinnuveitandann.  
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Vinnuveitendur og starfsmenn ættu að vera meðvitaðir um að ráðningarsamningur ætti 

að vera gerður innan tveggja mánaða frá ráðningu, skylda til þessa fellur hjá 

vinnuveitandanum. Hinsvegar, ef að samningur hefur verið gerður fyrir ráðningu, byrja 

réttindi eða skyldur starfsmannsins ekki fyrr en hann hefur hafið vinnu. 

Ráðningrsamningar eru venjulega svipaðir lágmarki ESB, auk þess sem venjulega er 

vísað til lífeyrissjóðs (sem allir einstaklingar á vinnumarkaði eru skyldaðir til þess að 

greiða í) og stéttarfélag, annahvort sem vinnuveitandi hefur mælt með, eða sem hefur 

verið valið af starfsmanninum. Frá árinu 2008 hefur verið ólöglegt að óska eftir 

launaleynd af starfsmönnum. Slíkt samningsákvæði er ekki heimild og er því ógilt í 

ráðningarsamning. Þetta var gert til þess að jafna stöðu og rétt kynjana á 

vinnumarkaðnum á Íslandi.  

Dæmi um ráðningarsamning frá Vinnumálastofnun má sjá hér fyrir neðan:   
 https://www.vinnumalastofnun.is/media/1603/radningasamningur2015.pdf.  

Atvinna einstaklinga af erlendum uppruna  

• Mikilvægt að athuga hvort að starfsréttindi þeirra séu gild á Íslandi.  

• Einstaklingar utan EES-svæðisins þurfa atvinnuleyfi áður en þeir fara út á 

vinnumarkaðinn.  

• Ef einstaklingar eru á Íslandi þegar sótt er um atvinnuleyfi í fyrsta skipti, verða 

einstaklingar í flestum tilfellum að fara úr landi áður en leyfið hefur verið veitt.  

• Umsóknir um atvinnuleyfi fara í gegnum Vinnumálastofnun, og geta þeir einnig 

aðstoðað við ferlið.  
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Verklegar æfingar  

Æfing1: AÐ ÞEKKJA STARFSSAMNINGA 

Markmið: Að kynna þátttakendum ráðningasamninginn. 

Leiðbeiningar: 

1. Hver þátttakandi fær afrit af ráðningarsamningi (hér er hægt að setja hlekkin 
á líkan). 

2. Biddu hvern þátttakanda um að athuga hvort allir reitirnir sem nefndir eru hér 
að ofan séu í skjalinu.  

3. Biddu þátttakendur um að reyna að fylla út í skjalið eins og þeir væru 
vinnuveitendur.  
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Lengd: 20´ 

 

Æfing 2: Umræða 

Markmið: Að deila og leya með hópnum þær efasemdir og erfileika sem finnast við að 
skilja ráðningarsamninga.  

Leiðbeiningar: 

1. Biðja þátttakendur um að deila með hópnum efasemdum sínum og erfileikum 
tengdum ráðningarsamningi.  

2. Restin af þátttakendum eru beðin um að deila frjálslega efasemdum sínum 
eða hjálpa öðrum við að leysa úr þeim.  

3. Haltu áfram að spyrja hvern þátttakenda ef þú tekur eftir því að þeir hafa ekki 
verið að lýsa efasemdum sínum.  

Lengd: 10´ 
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NÁMSÞÁTTUR 3: LÁGMARKSLAUN, SKATTAR OG ANNAR 
KOSTNAÐUR  

Samhengi 

Markmið lágmarkslauna er að vernda launþegar gegn ósanngjörnum lágum launum. 

Þau hjálpa til við að tryggja réttlátan og sannkjarnana hlut af ávöxtun, að það minnsta 

að einstaklingar geti lifið á launum sínum miða við lágmarks framfærslu.  

Kostir þess að lágmarkslaun séu til staðar í löndum eru: að auka framleiðni, draga úr 

tekjuójöfnuði, hvetja til hagvaxtar, efla menntun og sjálfstætt starf og minnka 

starfsmannaveltu.  

 

1. Hvað eru lágmarkslaun og hvernig eru þau uppbyggð? 

Alþjóðavinnumálastofnun skilgreinir lágmarkslaun sem „lágmarkslaun sem 

vinnuveitanda er skylt að greiða starfsmönnum sínum fyrir þá vinnu sem þeir hafa unnið 

á ákveðnu tímabili“. 

Árleg aðlögun að lágmarkslaunum sem eiga sér stað í kringum samninga milli leiðtoga 

stéttarfélaga, fulltrúa atvinnumarkaðsins og ríkistjórnarinnar, er afgerandi ákvörðun 

fyrir fjármál einstaklinga á atvinnumarkaðnum, þar sem hækkun á lágmarkslaunum 

hefur áhrif á kaupmátt einstaklinga og  getur því haft áhrif á verðbólgu. Í löndum þar 

sem eru ekki lágmarkslaun, er það markaðurinn sem ræður, þar sem lágmarkslaun 

geta orðið til í kjarsamningum en ekki með reglugerðum ríkisins.  

Sum lönd kynna samninga fyrir mismunandi störf, þar sem laun fagfólk í þeim greinum 

eru ákveðin. Mikilvægt er fyrir starfsmenn að vera meðvitaðir um samninga sína og 

fylgjast með breyttum samningum eða kjörum, þetta getur haft áhrif á launum og annað. 

Í Evrópusambandinu, af 28 aðildarríkjum, eru 22 með lágmarkslaun, sem er á bilinu 286 

evrur í Búlgaríu til 2.071 evra í Lúxemborg, samkvæmt gögnuum Evróskra hagstofunar. 
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Danmörku, Ítalíu, Kýpur, Austurríki, Finnlandi og svíþjóð skortir hinsvegar þverfaglega 

lágmarkslaun.  

Launin eru annarsvegar samsett úr svokölluðum „grunnlaunum“ sem þólmast vinnu 

sem verkamaðurinn leggur til miða við þann tíma sem unnið hefur verið, eða þá vinnu 

sem unnin var og hinsvegar „launauppbót“ sem bætist við „grunnlaun“ og er ætluð 

sérstökum aðstæðum, launþega eða atvinnurekanda.  

 

 Varðandi launauppbætur, eru nokkrar tegundir innifaldar í laununum: 

ü Persónuleg viðbót: starfsaldur, tungumál, sérþekking 

ü Viðbót við starf og eftir gæðum eða magni vinnu  

ü Ákveðin ákveðin fríðindi, t.d matarpeningar  

ü Viðbót vegna aðstæðna í fyrirtækinu, t.d vegna árangurs  

Þrátt fyrir að ekki séu til nein reglugerð innan ESB sem setur fram sameiginleg 

lágmarkslaun eða viðbætur innifaldar í launum, þá mega starfsmenn ekki vera með 

lægri en staðbundin lágmarkslaun eða þau laun sem sett eru í almennt bindandi 

kjarasamninga innan hvers ríkis.  

Það er mikilvægt að starfsmenn séu meðvitaðir um staðbundnar reglur, lágmarkslaun, 

viðbætur launa og mögulega kjarasamninga eða aðra þætti sem hafa áhrif á laun. Fyrir 

þessar sérstöku upplýsingar eru mismunandi reglur eftir ríkjum, sem að yfirleitt er 

hægt að nálgast hjá innlendum verkalýðsfélögum, sem sinna mikilvægu hlutverki.  

 

 

2. Hverskonar skatta þarf ég að greiða sem verkamaður? 

Mostly, there are two types of taxes paid by the worker. Payroll tax and income tax are 

separate groups, but you need to know both in order to withhold employment taxes. 
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ü Launaskattar og tekjuskattar eru aðskildir hópar en hvort tveggja að halda eftir 

atvinnusköttum.  

ü Tekjuskattur: er skattur sem stjórnvöld leggja á tekjur sem myndast af 

fyrirtækjum og einstaklingum innan lögsögu þeirra. Samkvæmt lögum verða 

skattgreiðendur að skila skattframtali árlega til þess að gera grein fyrir 

skattskuldbindingum sínum. Tekjuskattur er eitt af tekjulindum yfirvalda. 

Þessum tekjum er ætlað að fjármagna opinberi þjónustu, greiða skuldbindingar 

stjórnvalda og veita borgurum þjónustu.  

 

Til viðbótar er nauðsynlegt að þekkja mismunandi tegundir skatta sem allir þurfa að 

greiða sem þaunþegar er mikilvægt að skilja réttindi og ávinning þeirra greiðsla í hverju 

landi.  

Það eru engar ESB reglur sem kveða á um það, þannig að staðbundnar reglur munu 

ákvarða muninn á milli landa og lengd þessarar þjónustu. Jafnvel þá, á almennan hátt, 

er mánaðarlegur frádráttur launaskráar framlag fyrir:  

• Í aðstæðum vegna algengra veikinda, vinnuslysa, fæðingar, faðernis, 

heilsugæslu osfrv.  

• Eftirlaun (í þeim löndum þar sem eftirlaun eru opinber).  

• Í Atvinnuleysi, til að mæta tekjutapi þegar ráðningarsambandi lýkur.  

• Í nauðsynlegum aðstæðum vegna vinnuslysa og atvinnusjúkdóma, fötlunar, 

dauða osfrv. 

• Til starfsmenntunar með námskeiðum, þar sem kostnaður getur verið 100 % 

fjármagnaður með þessu framlagi til starfsmanna eða atvinnulausra.  

Það er einnig mikikvægt að starfsmenn hafi þekkingu varðandi aðstæður þar sem 

frádráttur eða framlag launa þeirra er meira en búist var við. Í þessum tilvikum ættu 

starfsmenn að fá hluta af greiddri upphæð til baka.  

Hvar, hvenær og hvernnig á að gefa upp skatt er eitthvað sem fer eftir reglum og 

ákvæðum í hverju landi fyrir sig.  

Hér getur þú séð upplýsingar samkvæmt opinberum heimildum Evrópusambandins:  
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https://europa.eu/youreurope/citizens/work/unemployment-and-

benefits/index_en.htm  

 

 

 

Ísland: Lágmarkslaun, skattar og annar launakostnaður  

Lágmarkslaun  

Lágmarkslaun á Íslandi eru ákvörðuð út frá kjarasamningum, í gegnum samningavinnu 

stéttarfélaga og aðila vinnumarkaðsins og eru mismunandi eftir starfsgreinum. Í 

kjarasamningum er kveðið á um mánaðar- eða tímakaup, kjarabætur, orlofsbætur, 

desemberuppbót, námskeiðsgreiðslur, yfirvinnu og fleira. Í kjarasamningunum eru 

einnig ákveðin lágmarkskjör fyrir hverja starfsgrein, sem er ákvörðið út frá starfi, 

menntun starfsmanna, reynslu og fleira. Samningur sem er undir þeim lágmarkskröfum 

sem settar hafa verið á hverjum tíma eru ógildir. Lögin eiga þó ekki við um sjálfstætt 

starfandi einstaklinga eða stjórnendur fyrirtækja.  

Launin sem er fjallað um hér fyrir neðan, eru lágmarkslaun á markaðnum, en líkt og 

áður sagði er annað lágmark á launum innan sérstakra atvinnugreina, eða innan 

starfstéttra, byggð á menntun eða reynslu. Það er því mikilvægt að einstaklingar séu 

meðvitaðir og geri sér grein fyrir muninum á störfum og hvernig skal nálgast 

kjarsamninga og launataxta hjá stéttarfélaginu eða öðrum samtökum sem tengjast 

tilteknu sviði.  

Samkomulag milli Samtaka atvinnulífsins, stéttarfélagana og Alþýðusambands Íslands 

var sammtið til maí 2022 og segir til um lágmarkslaun fyrir fullt starf (40 klukkustundir 

á viku) fyrir einstaklinga 18 ára og eldri sem hafa verið hjá vinnuveitanda eða fyrirtæki 

í meira en 4 mánuði er eftirfarandi;  

1. Maí 2019, kr. 317.000 á mánuði  
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1. Maí 2020, kr. 335.000  á mánuði  

1. Maí 2021, kr. 351.000 á mánuði  

1. Maí 2022, kr. 368.000 á mánuði  

Greiða ætti mánaðarlega viðbót vegna launa starfsmanna ef þeir ná ekki ofangreindum 

tekjum, en laun í þessu sambandi fela í sér allar greiðslur, þar á meðl hvers skonar 

bónusa eða álag sem safnast hefur innan ofangreinds vinnutíma. Laun vegna umfram 

173,33 klukkustundir á mánuði og þóknanir vegna útlagðs kostnaðar eru ekki talin með 

í þessu sambandi.  

Útsendir starfsmenn (Posting workers) starfsmenn á Íslandi eiga rétt á sömu 

réttindum og kjörum og aðrir launmþegar á Íslandi varðandi lágmarkslaun og önnur 

launatengd mál, yfirvinnugreiðslur, rétt til orlofslauna, hámarskvinnutíma og 

lágmarks hvíldartíma.  

 

Skattar á Íslandi  

Allir vinnandi einstaklingar á Íslandi greiða skatta. Skattgreiðslum er skipt í tvo aðskilda 

þætti, líkt og getið er hér að ofan, til ríkisins annarsvegar og til sveitarfélagana 

hinsvegar. Þegar byrjað er í nýju starfi þarf starfsmaður að láta vinnuveitandann vita í 

hvaða skattþrepi hann ætti að reikna skattana sína, þetta er sérstaklega mikilvægt ef 

einstaklingurinn hefur fleiri en eina tekjulind. Allir skattar eru sýndir á launaávísuninni 

og það er mikilvægt að geyma þá, í það minnsta í eitt ár, til sönnunar á skattlagningu.  

 

Persónulegur skattafsláttur (persónuafsláttur) 

Árið 2020 er persónuafsláttur 54.628 kr. á mánuði og það sama á við ef þú hefur aðrar 

tekjur eins og eftirlaun, bætur osfrv. Þegar þú byrjar í nýju starfi er mikilvægt að veita 

vinnuveitanda aðgang að persónuafsætti, svo hægt sé að nota það. Ef persónulegur 

skattafsláttur er ekki notaður safnast hann upp en byrjar á núlli í byrjun hvers árs. 

Einstaklingar í samböndum sem búa sman eða eru í hjónabandi eiga möguleika á að 
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deila persónulegum skattafslætti sínum, það verður að vera samþykkt og gert þegar 

tekjuskattskýrsla er lögð fram. Upplýsingar og stöðu persónuafslátt geta einstaklingar 

séð á notendsíðu www.skattur.is , þar sem þú skráir þig inn með vefllykli eða RSK 

lykilorði.  

• Persónulegur skattafsláttur á mánuði: 54.628 kr.  

• Persónulegur skattaafsláttur á ári: 655.538 kr.  

 

Skappþrep og upphæðir árið 2020 

Íslenska skattkerfinu er skipt í þrjú skattþrep:  

• Tekjur frá 0-336.916 kr. á mánuði: 35,04% 

• Tekjur frá 336.917-945.873 kr. á mánuði: 37,19% 

• Tekjur frá 945.873 kr. á mánuði: 46,24% 

Ef mánaðarlaun fara yfir 336.916 kr. frá einum vinnuveitanda til næsta vinnuveitanda, 

þarf að reikna tekjuskatt í hærra skattþrepi af upphæðinni frá hinum vinnuveitandanum. 

Fjármagnstekjur hjóna og sambýlisaðila sem eru meðhöndlaðar sem hjón vegna 

skattlagningar eru skattar í höndum maka sem hefur heildarvinnutekjur hærri en aðrar 

tegundir tekna eru skattlagðar sérstaklega. Hlutfall launa sem reikna er á hærra 

skattþrepi gildir aðeins yfir þá upphæð sem er hærri en skattþrepið fyrir neðan. Það er 

einstaklingur sem hefur tekjur 945.873 er skattlaður, 35,04% af upphæðinni 336.916 kr 

og lægra, 37,19% af upphæðinni þar á milli og 46,24% af upphæðinni 945.873 og yfir. 

Mikilvægt er að reikna og kanna skattgreiðslur í hverjum námuði á launaseðlinum, til 

þess að ábyrgjast að alls sé eins og það á að vera, þar sem ábyrgðin hvílir á 

vinnuveitandanum að greiða rétta upphæð. Hinsvegar ef slíkt er ekki gert getur það 

endað í innheimtu, ef um of lágar upphæðir er að ræða eða endurgreiðsla ef um of háar 

er að ræða.  
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Skattaframtal  

Einstaklingar verða að skila skattframtali einu sinni á ári sem venjulega er gert í mars, 

þetta er gert í gegnum www.skattur.is. Til þess þarf einstaklingur að hafa rafræn skilríki 

eða hafa sótt um veflykil ríkisskatt sem sendur er á heimabanka. Þeir sem þiggja laun 

frá fleiri en einum vinnuveitanda þurfa að sjá til þess að rétt þrep sé notað til þess að 

reikna út tekju- og sveitarfélagsskatt. Einstaklingar sem dvelja hér á landi skemur en 

sex mánuði á tólf mánaða tímabili eru með takmarkaði skattskyldu á Íslandi. 

Skattskyldar tekjur, til dæmis staðgreiðsla, laun, gjöld, sjúkradagpeningar og bætur af 

einhverju tagi. Þessum einstaklingum er einnig heimilt að draga fram sama kostnað og 

íbúar.  

Nánar upplýsingar um tekjuskatta og skattaframtal: www.skattur.is og 

www.mcc.is/skattar  

Verklegar æfingar  

 

Æfing1: SKILNINGUR Á LAUNAGREIÐSLUM 

Markmið: Þátttakendur kynnast því hvernig á að lesa launaseðil, hvort hann sé 
fullgerður og í lagi.  

Leiðbeiningar: 

1. Útvega þátttakendum launaseðil án upphæða (hér er hægt að setja inn hlekk í 
skjal) og efið þeim aðeins upphæðir mismunandi hluta og frádrátta.  

2. Biddu þátttakendur um að gera útreikninga og fylla út reiti hvers launahluta 
(heildaruppsöfnun, heildarfrádráttur, samtals handbært fé osfrv.).   

Lengd: 20´ 

 

Æfing 2: Umræða 
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Markmið: Að deila og leya með hópnum þær efasemdir og erfileika sem finnast við 
lestur og útreikninga á launaseðlum.  

Leiðbeiningar: 

1. Spurðu eftir spurninga og leyfðu þátttakendum að segja frá skoðunum sínum 
frjálslega:   

- Veistu nú þegar hvernig á að lesa og reikna út á launaseðlinum þínum? 
- Hefur þú einhverjar spurningar eða eru hlutir sem þú skilur ekki? 
- Sér mun á því sem er hér reiknað og hvernig launaseðill þinn er? 

Lengd: 10´ 
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Námsþáttur 4: VINNUSKILYRÐI OG ÖRYGGI Á VINNUSTÖÐUM 

Samhengi  

Alþjóðavinnumálastofnun (ILO) setti fram í yfirlýsingu um grundvallarreglur og réttindi 

á vinnustöðum og eftirfylgni hennar árið 1998, að félagslegar framfarir haldist í hendur 

við efnahagslegar framfarir og þróun og undirstriki fjórar meginreglur og réttindi:  

• Afnám mismunanar á vinnustað.  

• Afnám barnavinnu.  

• Brotthvarf nauðungarvinnu og skylduvinnu.  

• Félagsfrelsi og réttur til kjarasamninga.  

 

Sú staðreynd að þessar fjórar reglur hafi verið gerðar að grundvallaratriði og að þær 

séu ekki enþá 100 % virtar, bendir til þess að enþá sé verk að vinna.  

Byggt á þessum fjórum óneitanlegu meginreglum eru fleiri mál sem mikilvægt er að 

sinna, óháð fyrirtæki eða starfsaðstöðu. Frá því aufnabliki er ráðningarsmband milli 

vinnuveitanda og starfsmanns tekur gilid, öðlast báðir skuldbindingar um að virða rétt 

hvort annars og uppfylla skyldur sínar.  

 

 

 

 

 

1. Rights and obligations of the worker 
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Í grunninn er mikilvægt fyrir einstaklinga er mikilvægt að vera meðvitaður um 

eftirfarandi þætti sem skilgreina vinnudag verkamnnsins:  

• Vinnutími. Auk þess að vita hvernig vinnudagurinn er uppbyggður og uppfylla 

skylduvinnutíma sem fyrsta skrefið, er einnig mikilvægt að vera meðvitaður um 

hvenær er nauðsynlegt að stoppa. Sérhver starfsmaður verður að vita:  

¾ Hámarskvinnutíma á viku.  

¾ Hámarskvinnutíma á dag.  

¾ Lágmarkshvíld á milli daga.  

¾ Vikulega lágmarkshvíld.   

 

• Vinnudagatal. Rétt eins og starfsmenn verða að vera meðvitaðir um viðeigandi 

hludall dagslegs og vikulegs vinnutíma, þá verður fyrirtækið að sýna 

vinnudagatal og dreifingu vinnudaga yfir árið. Sérhver starfsmaður verður að 

vita:  

¾ Hámarsk vinnutími á mánuði.  

¾ Vikulega hvíld.  

¾ Almenna frídaga 

¾ Orlofsdaga 

 

• Yfirvinnutími. Ekki eru allir jafnir fyrir vinnu. Starfsmenn verða að vita hvort 

yfirvinna er leyft, hversu mikið er greitt fyrir þá yfirvinnu og hvaða mörk eða 

hámark, þeir þurfa að fara eftir. Það er ekki óeðlilegt að þessar tölur séu ekki 

virtar af atvinnurekendum í ákveðnum greinum, svo sem í ferðaþjónustu, 

landbúnaði eða byggingariðnaði, svo vitneskja starfsmanna um þær er 

grundvallaratriði til að halda utanum réttindi sín.  

Það eru engin reglugerð sem nær til ESB ríkjana sem setur þessar reglur og lágnmörk 

sem nauðsynlegt er að virða. Við verðum að fara niður á landsvísu, jafnvel meira, til 

hinna sérstöku kjarasamninga eða annarra samninga til að skilgreina lágmarkskjör 

sem sett hafa verið.  
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Hér getur þú séð upplýsingar um opinberar heimildir Evrópusambandsins:  

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=157&langId=en    

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=en&intPageId=205  

Það er hinsvegar mikilvægt að starfsmenn hafi þekkingu á því sem hægt er að gera ef 

að vinnuaðstæður og réttindi eru ekki virt, það er hvert er hægt að leita. 

Almennt er það hlutverk stéttarfélaga að miðla þessum upplýsingum til starfsmanna 

og grípa til aðgerða í aðstæðum þar sem starfsmenn eru ráðalausir. Þó getur verklag 

verið mismunandi  eftir löndum:  

• Að leggja fram kvörtun til vinnueftirlitsins. Starfsmaðurinn þarf að upplýsa hvað 

gerðist, en vinnueftirlitið heldur nafnleynd starfsmannsins við rannsóknina. Ef 

það eru skýrar vísbendingar, fer eftirlistmaður á vinnustaðinn án nokkurs 

fyrirvara til þess að athuga hvort að öllu sé framfylgt með lögum. Þetta er mjög 

árangursríkur valkostur fyrir brot á vinnu- og öryggisskilyrðum.  

• Tilkynna með málsókn fyrir dómstóla. Hér er nauðsynlegt að bera kennsl á 

starfsmanninn (ekki nafnlaust). Til að framkvæma það er þægilegt að hafa 

lögfræðilega og félagslega aðstoð, faglega lögfræðinga, osfrv. Þetta getur verið 

fýr kostur og stundum reynist fólki af erlendum uppruna erfiðari. Það er þó 

einnig mikilvægt að nefna að stéttarfélög bjóða upp á slíka þjónustu, það er að 

lögfræðingar þeirra veita fólki ráðgjöf og aðstoð.  

Annað mikilvægt vinnuafl sem þarf að upplýsa um er uppsögn og hvernig 

ráðningarsambönd geta endað. Uppsögn gæti verið skyndleg staða og það er mikilvægt 

að vera meðvitaður um forskriftir, reglugerðir og verklagsreglur á 

landsvísu/atvinnugreinum:  

• Atvinnurekandi – uppsögn. Vinnuveitandi ákveður einhliða að slíta 

ráðningarsambandi vegna alvarlegs samningsbrot frá starfsmanni. Stundvísi 

eða agi eru algengustu formin.  
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• Ósanngjörn uppsögn. Sama hugtak og það fyrr en án lagalegra ástæðna í þessu 

tilfelli. Stéttarfélög geta hjálpað og veitt suðning og ástæður gætu skýrtst þegar 

uppsögn er ósanngjörn eða gegn löggum eða kjarasamningum.  

 

 

• Hvernig og hvenær uppsögn er árangursrík. Hvernig og hvneær þarf að tilkynna 

uppsögn, hvernig málum er stjórnað, svo sem útistandandi greiðslum, fríum 

osfrv.  

 

• Hvernig er tekið á atvinnuleysi fyrrverandi starfsmans.  

Það er augljóst að til þess að geta krafist þessara réttinda er nauðsynlegt að uppfylla 

nokkrar skuldbindingar sem eru innbyggðar í ráðningarsambandinu, óháð 

starfsaðstöðu starfsmannsins.  

Taka verður tillit til þessara skyldna hvað varðar aga og fylgja þeim þáttum sem dregnar 

eru upp í verkamannasamningi og samningum fyrirtækja:  

• Vinnutími. Stundvísi, uppfylling lögboðinna tíma og virðing vinnuvakta skiptir 

sköpum fyrir fullnæjandi þróun starfsmannsins.  

• Reglur um hollustuþætti, öryggisþætti og áhættuvarnir. Fyrir starfsmenn, 

vinnuveitendur og fyrirtæki, þurfa þessi viðmið að vera í forgangi hvenær sem 

er.  

• Að hlýða beinum og óbeinum beiðnum umsjónrmanns. Agi gæti í þessu tilfelli 

leitt til annarskonar refisaðgerðum og á síðasta skrefi til uppsagnar.  

• Virða starfssamninginn. Að fara yfir skyldur áður en samningurinn er 

undirritaður, það er einnig mikilvægt að samningurinn skilgreindi skyldur og 

réttindi hvers starfsmanns.  
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2. Öryggi í vinnunni  

Öryggi í vinnunni er réttur og skylda bæði fyrir launþega og vinnuveitendur og verður 

alltaf að vera til staðar óháð atvinnugrein, fyrirtæki eða starfsaðgerð. Öryggisfræðsla 

og öryggi sem áhættuvörn; hefur það markmið að búa til og beita ráðstöfunum og 

verkalagi til að útrýma eða draga úr hættu á slysum vegna vinnu. Hvert fyrirtæki og 

vinnustað ber skylda til þess að halda reglum og að á vinnustaðnum séu ákjósanlegar 

aðstæður fyrir starfsmenn til þess að geta sinni starfi sínu á sem bestann hátt og með 

sem mesta öryggi.  

Þrátt fyrir að reglugerðirnar séu mismunandi frá einu aðildarríki frá öðru, eru 

undirstöður þeirra líkar og eiga sömu stoðir. Þannig verða eftirfarandi þættir að vera 

skýrir fyrir alla starfsmenn í hverri starfsstöðu:  

• Fylgist með réttindum sínum og skyldum sínum. Þekki nauðsynlegar 

öryggisaðgerðir í þínu hlutverki, vera upplýstur um breytingar sem eru gerðar á 

reglugerðum í tilteknu landi, og að taka þátt í þínu eigin öryggi og stuðla að góðu 

umhverfi á vinnustaðnum.  

• Að fá kynningu og þjálfun varðandi vinnustaðinn þinn og þá áhættu sem fylgir 

starfinu. Sérhverju fyrirtæki verður að þjálfa starfsmenn sína sem sérhæfa sig 
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í atvinnuáhættuvörnum til að tryggja að starfsmenn hafi fullnæjandi þekkingu til 

að sinna starfsemi sinni á öruggan og árangursríkan hátt.    
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• Að bera kennsl á mögulega áhættu á vinnustaðnum þínum. Það er mikilvægt að 

bera kennsl á þær tegundir áhættu sem starfsstaða þín gæti haft í för með sér, 

auk þess að kunna réttar aðferðir við skýrslu -  og samskiptaaðgerðir vegna 

hugsanlegrar áhættu og slysa.  

• Að hafa sérstakan búnað tiltækan í samhengi við starfsemi sína. Ef nauðsyn 

kredur er skylda vinnuveitanda að sjá starfsmönnum sínum fyirr viðeigandi 

búnaði og tólum – Persónuverndarbúnaði (PPE) – sem og skylda starfsmenn til 

þess að krefjast og nota hann á réttan hátt.  

Auk þess ber að hafa í huga skyldur og réttindi varðandi öryggi á vinnustaðnum, verður 

hver starfsmaður að hafa ítarlega þekkingu á því sem hann verður fyrir meðan hann 

sinni starfi sínu. Eftirfarandi töflur sýna algengustu tegundir áhættu, þær sem tengjast 

slysum og þær sem geta haft afleiðingar á heilsu starfsmanna.  

Það er nauðsynlegt að allir starfsmenn hafi fullkomnar og sértækar upplýsingar um:  

 

VINNUAÐSTÆÐUR SEM GÆTU VALDIÐ SLYSI 

VARÐANDI VINNUBÚNAÐ VARÐANDI ATHAFNIR  

¾ ÓVARÐUR VÉL/VÉLBÚNAÐUR 

¾ ÖKUTÆKI/VÉLAR Á HREYFINGU 

¾ VARAHLUTIR 

¾ AÐSTÆÐA Í SLÆMU 

ÁSIKOMULAGI 

¾ LYFTING Á MIKILL ÞYNGD 

¾ HÆÐ 

¾ LOKUÐ RÝMI  

¾ SNÖGGAR HREYFINGAR  
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VINNUAÐSTÆÐUR SEM GET HAFT ÁHRIF Á HEILSU 

VARÐANDI EFNI VARÐANDI LÍKAMLEGA ÞÆTTI  

¾ SKORTUR Á SÚREFNI 

¾ INNÖNDUN, INNTAKA OG 

FRÁSOG EFNA SEM ERU 

HÆTTULEG HEILSU  

¾ ÖFGAFULLUR HITI  

¾ HÁVAÐI  

¾ LÍTIÐ LJÓS 

¾ GEISLAR 

VARÐANDI VINNUVISTFRÆÐI VARÐANDI SÁLFRÆÐILEGA ÞÆTTI  

¾ SLÆM LÍKAMSSTAÐA 

¾ ENDURTEKNGAR HREYFINGAR 

¾ LANGUR TÍMI STANDANDI 

¾ HRAÐUR VINNUSTAÐUR 

¾ ÓFULLNÆJANDI HVÍLD  

¾ MISMUNUN  

¾ EINELTI  

¾ EINANGRUN 

 

Það er engin reglugerð sem nær til ESB sem setur þessar reglur á sameiginlegan hátt 

fyrir aðildarríkin. Nauðsynlegt er að fara niður á landsvísu og enn frekar til sérstakra 

samninga til að skilgreina öryggisþætti betur.  

Hér er hægt að sjá upplýsingar um öryggismál samkvæmt opinberum heimildum 

Evrópusambandins:  

https://osha.europa.eu/en/safety-and-health-legislation  
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Vinnuskilyrði og öryggi  starfsmanna á Íslandi  

Mikilvægt er fyrir einstaklinga af erlendum uppruna á íslenskum vinnumarkaði að á 

Íslandi er að fordómar og kynþáttafordómar eiga ekki að eiga erindi á 

atvinnumarkaðnum og verði einstaklingar fyrir þeim, er það á bágu við lög og ætti ekki 

að líðast. Sjá eftirfarandi tilvitnun í íslensku stjórnarskránna;  

Allir skulu vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án tillits til 
kynferðis, trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, 
litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu að öðru leyti. Konur og 

karlar skulu njóta jafns réttar í hvívetna. (Stjórnarskrá lýðveldisins 
Íslands, 65. gr.) 

 

Vinnuaðstæður, hreinlæti og öryggi á vinnustöðum 

Vinnueftirlitið ber ábyrgð á því að lögum og reglum sé fylgt eftir af vinnuveitendum. 

Þetta er gert með reglulega eftirliti sem og með því að vinnuveitendum ber skylda til 

þess að ljúka og fylgja  ákveðnum stöðlum frá vinnueftirlitinu og skila til þeirra. Á 

vefsíðu þeirra er einnig hægt að tilkynna um slys eða fylla inn ábendingar um möguleg 

brot, auk þessa aðstoða stéttarfélögin við öll brot gagnvart félagsmönnum þeirra.  

Lögin um umhverfi, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum (mr.26/1980) hafa að geyma 

ákveða sem fjallar um öryggisfulltrúa vinnustaða, þar er tekið fram að;  

• Öryggisfulltrúar eru fyrir allan vinnustaðinn, en ekki fulltrúar einstakra 

stéttarfélaga. Þeir ættu í samvinnu við eftirlitsaðila að hafa eftirlit með umhverfi, 

hreinlæti og öryggi á vinnustaðnum, sé í samræmi við lög og reglugerðir.  

• Í fyrirtækjum með fleiri en 50 starfsmenn, er skylda að stofna svokallaða 

öryggisnefnd. Þessari nefnd er ætlað að skipuleggja aðferðir varðandi umhverfi, 

hreinlæti og öryggi innan fyrirtækisins, sjá um fræðslu starfsmanna um þessi 

mál og hafa eftirlit með vinnustöðum með því að gera ráðstafanir með titækum 

árangri.  
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Tilkynningar um vinnuslys - Vinnuveitandi verður að uppfylla margvíslegar 

tilkynningarskyldur til Vinnueftirlitsins2. 

Vernd mæðra og barnshafandi kvenna – Það er skylda atvinnurekenda að framkvæma 

áhættumat varðandi vinnuaðstæður þungaðra kvenna, kvenna sem hafa nýlega fætt 

barn, eða eru með barn á brjósti3.  

Einelti og kynferðisleg áreitni – Atvinnurekendum er skylt að gera ráðstafanir til að 

koma í veg fyrir að starfsmenn verði fyrir kynferðislegri áreitni á vinnustað. 

Vinnuveitendum ber skylda til að leyfa ekki einelti eða aðra slíka hegðun á 

vinnustaðnum4.  

Vinnuslys og veikindabætur – Allir starfsmenn ættu að hafa tryggingu sem felur í sér 

að þeir njóti launagreiðsna í tilvikum slysa eða veikinda. Lágmarksréttinn er að finna í 

lögum um rétt verkafólk stil starfsloka og til launa vegan veikinda og slysa (nr.19/1979). 

Þessi réttindi eru ómissandi hluti af laungakjörum allra og það er ekki hægt að semja 

lágmarkskjör frá sér.  

• Samkvæmt lögum eiga allir launþegar sem eru fjarverandi frá vinnu vegna 

vinnuslyss, á leið til vinnu eða vegna sjúkdóms af völdum atvinnunnunar, að 

greiða laun fyrir dagvinnu í allt að 3 mánuði samkvæmt taxta samþykktum í 

kjarasamningnum.  

• Meginreglan vegna veikiinda starfsmanns er að hann eigi að vera eins 

fjárhagslega settur og ef hann hefði ekki verið fjarverandi. Starfsmaður ætti ekki 

að njóta góðst af eigin veikindum en hann ætti ekki að tapa á þeim heldur. Það 

er mismunandi leiðir sem sjúkradagpeningar eru greiddir samkvæmt lögum og 

 

2 Vinnuverndarlög, no.46/1980 
3 Vinnueftirlitið. (1.5.2001). Reglugerð um þungaðar konur á vinnustöðum. Retreived from 
https://www.vinnueftirlit.is/um-vinnueftirlitid/frettir/nr/772 
 
4 Act on Equal Rights of Women and Men, no.10/2008 
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kjarasamningum. Almennt er þó reglan sú að á fyrsta tímabili veikinda, fái 

starfsmenn sömu laun og ef þeir hefðu innið verkið.  

• Í almennum kjarasamningum geta foreldrar tekið tvo daga í hverjum mánuði, á 

fyrstu 6 mánuðum í vinnu hjá vinnuveitandanum í veikndaleyfi til þess að sinna 

börnum 13 ára og yngri eða börnum 16 ára og yngri ef um alvarlega veikindi er 

að ræða. Eftir 6 mánaða vinnu verður rétturinn 12 dagar á hverju 12 mánaða 

tímabili. Þessi réttur til veikinda er óháður og ekki dregin frá almennum rétti til 

veikinda vegna eigin veikinda.   

 

Uppsagnir  

Þegar vinnuveitandi segir upp samningi verður hann að fylgja ákveðnum reglum; 

uppsögnin verður að vera skrifaleg, á sama tungumáli og ráðningasamningurinn og 

starfsmaðurinn á rétt á viðtali um starfslok og ásætður uppsagnar. Lengd 

uppsagnarfrestar er ákvarðað á mismunandi hátt í lögum, kjarasamningum eða 

ráðningarsamningum;  

• Samkvæmt lögum eiga starfsmenn sem hafa unnið eitt ár innan sama fyrirtækis 

eða í sömu vinnu, eiga rétt einum mánuði – eftir 3 ár, tvo mánuði – fimm ár, þrjá 

mánuði.  

• Kjarasamningar kveða á um lengd uppsagnarfrest fyrsta starfsárið og er þetta 

mismunandi eftir kjarasamningum. Ef verið er að semja um lengri 

uppsagnarfrest en kemur fram í kjarasamningum er mikilvægt að starfsmaður 

leggi fram sönnunargang, en þá er mikilvægt að hafa skriflegan samning.  

• Ráðningarsamningar kveða á um venjulegan uppsafnarfrest. Uppsagnarfrestur 

getur þó ekki verið styttri en lög gera ráð fyrir og er ekki umsemjanlegur, en 

hægt er að semja um lengri uppsagnarfrest.  
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Algengt er að atvinnurekendur geri ekki kröfu til starfsmanna um að vinnur út 

uppsagnarfrestinn en þeir hafa rétt til þess og ráðningarsamband stendur til loka 

ráðningar þeirra5.  

Atvinnuleysisbætur skiptast í tvo flokka: grunn- og tekjutengdar atvinnuleysisbætur. 

Grunnatvinnuleysisbætur eru greiddar fyrstu 10 daga atvinnuleysis, tekjutengdar bætur 

taka síðan við í allt að þrjá mánuði og eftir það eru greiddar grunnatvinnuleysisbætur 

aftur. Fyrir frekari upplýsingar um atvinnuleysisbætur sjá vef vinnumálastofnunar; 

www.vinnumalastofnun.is  

 

Vinnutími  

Vinnutími er tekið tillit til laga innan ESB, en hann er ákvarðaður í kjarsamningum 

stéttarfélagana og samtaka atvinnulífsins. Þeir fylgja síðan svipuðu kerfi og 

lágmarkslaun, það er að einstaklingar utan stéttarfélaganna hafa einnig sömu réttindi 

samkvæmt kjarasamningum.  

Hámarks vinnutími á viku  

Hámarks vinnutími í einu:  Óheimild er að skipuleggja vinnutíma sem er lengri en 13 

klukkustundir á dag. Vinnutími á dag getur yfirleitt ekki verið lengri en 16 klukkustundir 

á dag6.  

Lágmarkshvíld milli daga:  Hvíldartími starfsmanna fellur undir kjarasamninga milli 

stéttarfélagsins og vinnuveitenda og eru því mismunandi eftir starfsgreinum og 

skipulagi. Almenna reglan er 11 tímar en undartekningar frá því má finna í samningum 

 

5 Alþýðusamband Íslands. (n.d.). Uppsögn. Retreived from 
https://www.asi.is/vinnurettarvefur/vinnurettur/rettindi-og-skyldur/uppsogn-
radningarsambands/uppsogn/ 
 
6 Samtök Atvinnulífsins. (n.d.). Hvíldartími. Retreived from 
https://sa.vinnumarkadur.is/starfsmannamal/vinnutimi-og-hvildartimi/hvildartimi 
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iðnaðarmanna, þar sem sértök ákvæði eru um hvíld vegna útkalla þegar hvíldin er minni 

en 8 klukkutímar. Sérstakar reglur gilda um vinnu og hvíldartíma barna og ungmenna. 

Næstum allir kjarasamningar við Samtök Atvinnulífsins gera ráð fyrir sérstökum rétti 

til hvíldar (eða greiðsla) ef starfsmaður hefur fengið minna en 11 klukkustundir, þá ætti 

starfsmaðurinn að fá samsvarandi frídag sem nemur fækkun hvílda með 50% álagi, það 

er ef starfsmaðurinn fær ekki 11 tíma hvíl, ætti hann að fá tímann sem frí eða greiddan 

með launum 7 . 

Vikuleg lágmarkshvíld: The Hámarskvinnutími starfsmanna á viku að meðtalinni 

yfirvinnu ætti ekki að fara yfir 48 klukkustundir að meðaltali á hverju fjögurra mánaða 

tímabili. Samkvæmt sumum samningum má reikna vinnutímann á grundvelli 

viðmiðunartímabils sem getur verið allt að sex mánuðir. Ef eiginleikar vinnunar eða 

tæknilegar ástæður eru fyrir hendi eða vegna sérstakts eðlis vinnunnar, er hægt að 

reikna hámarks vinnutíma starfsmanna út frá viðmiðunartímabili sem er allt að 12 

mánuðir, en fari þó ekki frekar út fyrir grunnreglur sem nefndar hafa verið hér fyrir 

ofan 8.   

 

Vinnudagatal  

Vinnudagatal verður að vera aðgengilegt starfsmanni og þarf að sýna að lágmarki 4 

vikur fram í tímann, með 6 vikur sem staðal.  

The work calendar has to be accessible to the employee’s and needs to show a 

minimum of 4 weeks ahead, with 6 weeks as the standard. Being aware of the following 

things is important when going over the work calendar. Að vera meðvitaður um 

eftirfarandi hluti er því mikilvægt þegar farið er yfir vinnudagatalið. 

 

7 Samtök Atvinnulífsins. (n.d.). Hvíldartími. Retreived from 
https://sa.vinnumarkadur.is/starfsmannamal/vinnutimi-og-hvildartimi/hvildartimi 
8 Vinnueftirlitið. (28.11.2014). Hámarksvinnutími samkvæmt lögum er 48 klst á viku. Retreived 
from https://www.vinnueftirlit.is/um-vinnueftirlitid/frettir/nr/1187 
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Hámarksvinnutími á mánuði: Dagvinnutími er að jafnaði 8 klukkustundur á dag, 40 

klukkustundir á viku eða 173,33 á mánuði. Virkur vinnutími (dagvinna án þess að fá 

greiddan kaffitíma) er um 37 klukkustundir og 5 mínótur á mánuði. Frávik frá þessu er 

þó að finna og eru mismunandi reglur milli samninga sem gerðir eru milli SA og 

stéttarfélagana. Sem dæmi um þennan mismun er dagvinna VR/LÍV fyrir skrifstofufólk 

í fullu starfi 36,75 tímar á viku. Starfsmenn í fullri vinnu sem vinna samkvæmt 

veitingasamningi SA og SGS/Eflingar eru á vöktum 5 daga vikunnar innan 

tímamarkanna 17:00- 09:00 eru 38 tímar á viku. Það er því mikilvægt að hafa samband 

við viðkomandi stéttarfélag og fá betri upplýsingar um réttindi sín sem launamaður, eða 

ef mögulegt er að nálgast upplýsingarnar á netinu9.  

Vikuleg hvíld: Hámarksvinnutími samkvæmt lögum er 48 klukkustundir á viku, nema í 

sérstökum tilvikum eða samningum.  

Hátíðardagar: Vinna á sérstökum frídögum eru greidd á ákveðinn hátt, þó gilda aðrar 

reglur um vaktavinnu. Á sérstökum frídögum er greitt fyrir yfirvinnu fyrir hvern unnin 

tíma og á almennum frídögum ættu starfsmenn að fá sérstök rauð daglaun. Starfsmenn 

sem ekki vinna vaktir eiga almennt rétt á fríi ofangreinda daga nema gerðir séu 

samningar milli vinnuveitanda og starfsmanns. Eðlilegt er að upplýsa starfsmanninn 

við ráðningu, hvort honum sé gert að vinna á almennum frídögum10.  

Orlofsdagar: Allir starfsmenn eiga rétt á orlofi, það er leyfi frá vinnu í ákveðinn fjölda 

daga auk orlofslauna sem reiknast af öllum greiddum launum. Orlofsreglur er að finna 

í orlofslögum og kjarasamningum (nr.30/1987). Lögbundið leyfi er 24 virkir dagar, sem 

jafngildir 4 vikum og 4 dögum miða við vinnu frá mánudegi til föstudags. Í 

 

9 Samtök Atvinnulífsins. (n.d.). Dagvinna. Retreived from 
https://sa.vinnumarkadur.is/starfsmannamal/vinnutimi-og-hvildartimi/dagvinna 
 
10 Samtök Atvinnulífsins. (n.d.). Sérstakir frídagar(„Rauðir dagar“). Retreived from 
https://sa.vinnumarkadur.is/starfsmannamal/vinnutimi-og-hvildartimi/serstakir-fridagar-
raudir-dagar 
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kjarasamningum hefur verið samið um aukin orlofsrétt starfsmanna sem unnið hafa í 

ákveðinn tíma hjá sama vinnuveitanda eða í sömu starfsgrein11.  

 

Yfirvinna  

Yfirvinna er greidd ef vinnutíma er skilað utan dagvinnutíma samkvæmt 

kjarasamningum mismunandi stéttarfélaga. Hún er einnig greidd ef unnið er umfram 

mánaðarfjölda daga, en það er breytilegt eftir kjarasamningum hvort full dagvinna 

miðað við dag, viku eða mánuð. Yfirvinna er einnig greidd ef einstaklingur vinnur yfir 

matmálstíma eða kaffitíma yfir dagvinnutíman. Hafa verður í huga að ekki allir 

atvinnurekendur leyfa yfirvinnu, þannig að starfsmenn verða að vera meðvitaðir um 

samningana sem eru til staðar, stundum fá starfsmenn orlofstíma í stað launa fyrir 

umfram tíma12.  

Nánari upplýsingar um sérstök réttindi starfsmanna era ð finná vefsíðum 

stéttarfélagana til dæmis:  

https://www.vr.is/kjaramal/thekktu-thinn-rett/know-your-rights/ 
https://efling.is/kjaramal/?lang=en 

 

 

 

 

 

11 Samtök Atvinnulífsins. (n.d.). Lengd orlofs í samningum. Retreived from 
https://sa.vinnumarkadur.is/starfsmannamal/orlof/lengd-orlofs-i-samningum 
 
12 Samtök Atvinnulífsins. (n.d.). Yfirvinna. Retreived from 
https://sa.vinnumarkadur.is/starfsmannamal/vinnutimi-og-hvildartimi/yfirvinna 
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Verklegar æfingar  

 

Æfing1: PRÓF Á VINNUMHVERFI  

Markmið: Að greina spurningalista til að mæla vinnuumhverfi og skilja mikilvægustu 
þættinga sem þarf að taka tillit til í tengslum við þetta.  

Leiðbeiningar: 

1. Gefðu hverjum þátttakanda dæmi um vinnuumhverfisskönnun (þú getur bætt 
hér við hlekk á fyrirmyndaskjali).   

2. Biddu þátttakendur um að lesa það vandlega og jafnvel fylla út til að bera 
saman niðurstöður.    

Lengd: 10´ 

 

Æfing 2: Umræður í hóp  

Markmið: Að ræða við hópinn um mikilvægustu þætti sem þarf að taka tillit til við 
greiningu á vinnuskilyrðum og starfsumhverfi.  

Leiðbeiningar: 

1. Spurðu eftir spurninga og leyfðu þátttakendum að segja frá skoðunum sínum 
frjálslega:   

- Hvaða þættir hafa vakið mesta athygli hjá þér? 
- Telur þú að vinnuumhverfi þitt sé fullnægjandi og uppfylli viðeigandi kröfum 

um gæði og öryggi? 
- Hvað heldur þú að væri hægt að gera til þess að bæta vinnuaðstæður í þínu 

vinnumhverfi? 

Lengd: 20´ 
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Námsþáttur 5: HEILBRIGÐISMÁL OG TRYGGINGAR  

Samhengi  

Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnun (WHO) er eitthvað sem kallast alhliða 

heilbrigðisþjónusta, sem þýðir að „allt fólk og samfélög geta notað hvetjandi, 

fyrirbyggjandi, læknandi, endurhæfandi og líknandi heilbrigðisþjónustu sem þeir þurfa, 

af nægilegum gæðum til þess að skila árangri, en jafnframt að sjá til þess að notkun 

þessarar þjónustu komi notandanum ekki í fjárhagslega erfileika“.  

Af þessari skilgreiningu getum við ályktað að:  

• Allt fólk hafi aðgang að þeirri þjónustu sem það þarfnast, án tillits til kaupmáts, 

ástandas eða þjóðernis, því heilsa þeirra er grundvallar mannréttindi.  

 

• Það felur í sér allt úrval af nauðsynlegri heilbrigðisþjónustu, allt frá 

heilsueflingu til forvarna, meðferðar, endurhæfingar og líknandi.  

 

Þó að flest lönd lýsi því yfir að heilbrigðisþjónusta sé alhliða nær hún ekki til allrar 

þjónustu eða allra hópa þar sem margir hafa ekki einu sinni aðgang að heilsugæslu eða 

ókeypis ummönun.  

Í mörgum tilfellum lenda einstaklinga af erlendum uppruna í þessum aðstæðum, með 

mismunandi erfileikum og fylgikvillum, bæði í reglegu og óreglulegu ástandi.  

 

 

 

 

 

1. Universal health care 
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Það er engin reglugerð sem nær til ESB sem setur sameiginlegar reglur svo það er 

nauðsynleggt að fara niður á landsvísu til þess að fá betri upplýsingar.  

Í ESB er landið sem ber ábyrgð á að almannatryggingum og heilsufar sé ekki háð 

efnhag, búsetu eða þjóðerni einstaklinga. Þannig er fyrsta skrefið að tryggja að 

starfsmenn skilji hvaða og hvernig almannatryggingakerfi landsins nær til þeirra.  

Innan heilsugæslunnar getum við fundið mismunandi þjónustu eða áherslur. Umfang og 

kostnaður við þessa þjónustu fer beint eftir sérstökum reglum og viðmiðum í hverju 

landi fyrir sig og umfram allt aðstæðum einstaklinga af erlendum uppruna í landinu. 

Næsta skref er því að tryggja að starfsmenn skilji hvaða heilbrigðisþjónusta er ókeypis, 

hverja þurfi að borga fyrir, hver er einkarekin, og hver er rétturinn til þess að fá 

endurheimt hluta af peningunum úr almannatryggingum osfrv. í landinu sínu.  

Ef starfsmaðurinn býr til frambúðar í nýju landi (býr á öðrum stað en í heimlandi sínu), 

ætti ríkið sem hefur umsjón með heilbrigðisþjónustunni að vera það lands þar sem 

starfsmaðurinn sinnir starfi sínu (hinu nýja).  

Þökk sé reglulegu eftirliti með vinnuafli (þ.e. löglegum vinnusamningum) eiga 

starfsmenn að vera skráðir í almannatryggingarkerfið í því landi sem þeir vinna í. Það 

fer þó eftir reglugerðum í hverju landi fyrir sig, sú skráning getur þýtt:  

1. Fær fulla heilbrigðisþjónustu líkt og innfæddir, það er borgar ekki meira en þeir. 

Það er hann fellur undir almannatryggingakerfi þess lands. 

2. Mismunandi hversu langt sú þjónustu nær miðað við tryggingargjald eða 

dvalartíma:  

a. Einungis neyðarheilbrigðisþjónusta.  

b. Grunnheilsugæsla.  

c. Ýmsar sérgreinar innan heilsugæslu.  

Það er mikilvægt að bera kennsl á hvort fjallað sé um heilbrigðismál í 

ráðningarsamningum, vegna þess að í sumum tilfellum eru til greinar/starfsaðstöður 

sem að ekki fela í sér heilbrigðisaðstoð eða ókeypis heilbrigðisaðstoð.  
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• Tímabundnir vinnufluttningar einstaklingar fra öðrum Evrópuríkjum 

Þökk sé evrósku sjúkratryggingakortinu hefur hver einstaklingur frá öðru ESB-ríki 

aðgang að nauðsynlegri heilsugæslu meðan á tímabundinni dvöl stendur í Evrópulandi, 

sem ríkið veitir. Þessi þjónustu telur með sömu skilyrðum og með sama kostnaði (í 

sumum löndum er hún ókeypis) og fólk sem er tryggt í því landi. Það er einnig mikilvægt 

að varpa ljósi á að þetta kort er aðeins fáanlegt hjá honu opinbera, en ekki hjá 

einaaðilum.  

Þessa þjónustu er ekki hægt að nota þegar innflytjendur eru í atvinnuleysi í 

heimalöndum sínum í Evrópu eða þeir hafa ákveðið að flytja til annars ESB-lands til að 

leita að vinnu á því tímabili em þeir fá greiddar atvinnuleysisbætur en nauðsynlegt er 

að fylgjast með ef atvinnuleysi, vegna þess að almannatryggingar ná líklega aðeins til 

heilbrigðisþjónustu á tiltekinn tíma, mismunandi eftir löndum. Einstaklingar sem eru að 

flytja verða að fylgjast með innlendum kröfum um þessa umfjöllun.  

• Tímabundnir vinnufluttningar einstaklinga utan Evrópuríkja  

Þegar innflytjendur eru ekki tryggðir í neinu ESB-landi og ákveða að flytja til annars 

ESB-lands í leit af vinnu, munu almannatryggingar hvers og eins ákveða hvaða kerfi 

mun ná til þeirra (líklega landið sem þeir flytja til).  

Hér er hægt að sjá upplýsingar um þetta samkvæmt opinberum heimildum 

Evrópusambandins:  

https://europa.eu/youreurope/citizens/health/index_en.htm  
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2. Sjúkratryggingar starfsmanna  

Fyrir utan opinberu hliðina eru einnig til mismunandi tryggingar fyrir heilsu 

starfsmanna varðandi einkaaðila.  

Í sumum tilvikum bjóða fyrirtæki upp á einkarekna sjúkratryggingu eða þjónustu sem 

aukin rétt starfsmanna. Þessar tryggingar er hægt að bæta við með opinberri aðstoð 

eða ná til:  

• Eingöngu heilsugæslu aðstoð. 

• Endurgreiðsla á lækniskostnaði. 

• Bætur eða niðurgreiðsla í sérstökum tilvikum.  

Stundum er hægt að bæta þeim við með ákveðnum ávinningi af efnahagslegum toga (til 

dæmis með umfjöllun vegna persónulegra slysa eða vegna innheimtu tímabundinnar 

leigu osfrv.) eða með annarri viðbótarumfjöllun (sérmeðferðir).  

Fyrir sjálfsætt starfandi einstaklinga er þjónusta af þessu tagi oft á hans eigin kostnað.  
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Heilbrigðismál og tryggingar á Íslandi  

Heislugæsla á Íslandi er niðurgreidd og allir íbúar falla sjálfkrafa undir 

Sjúkratryggingar Íslands. Þetta þýðir að allir löglegir búsettir á Íslandi í 6 mánuði falla 

sjálfkrafa undir íslenska sjúkratryggingarkerfið. Þegar einstaklingar hafa skráð sig í 

kerfið er hámarksgreiðslu á mánuði 26.753 krónur eða 17.850 krónur fyrir 

eftirlaunsþegar, öryrkja og börn. Eftir að hámarskgreiðslum hefur verið náð eða 26.853 

kr, greiða þeir 4.459 kr. á mánuði það sem eftir er ársins. Undanþegnir þessu eru 

þungaður konur sem greiða ekki fyrir heilsugæslu á meðgöngu. Eina undartekningin er 

12 vikna ómskoðun sem er valfrjáls13.  

• Fyrir lyfseðilsskyld lyf er hámarksupphæð á mánuði 22.000 kr. á mánuði eða 

14.500 kr. fyrir börn, eftirlaundsþegar eða öryrkja. Lágmarksfjárhæð eftir það er 

4.000 á mánuði, íslenska sjúkratryggingin greiðir mismuninn.  

• Tannvernd er ekki tryggð en gjaldfrjáls fyrir börn yngri en 18 ára og lífeyrisþegar 

greiða 50%. 

Starfsmenn á Íslandi eru almennt taldir vera tryggðir gegn slysum að uppfylla ákveðin 

skilyrði, eins og getið var um í kaflanum um rétt og skyldur. Þessi trygging á almennt 

aðeins við um starfsmenn sem vinna og fá greidd laun á Íslandi. Allir íbúar geta sótt um 

slysabætur, venjulega er þetta gert í gegnum óháða lögfræðinga, þeir geta einnig sótt 

um endurgreiðslu vegna kostnaðar vegna læknishjálpar, dvalar á sjúkrahúsi, lyfja, 

sjúkraþjálfunar, sjúkrabifreiðar, stoðtækja og svipaðra aðstoðar, hjúkrunar heima, 

tannviðgerða og ferðakostnaðar innanlands14. 

 

13 Sjúkratryggingar Íslands. (n.d.). Greiðsluþáttökukerfi vegna læknisþjónustu, þjálfunar o.f.l. 
Retreived from https://www.sjukra.is/heilbrigdisthjonusta/greidsluthatttaka/almennt/ 
 
14 Sjúkratryggingar Íslands. (n.d.). Slysabætur. Retrieved from 
https://www.sjukra.is/heilbrigdisthjonusta/greidsluthatttaka/almennt/ 
 



 
IO2: Námskrá og þjálfunaráætlun  

 

64 

Sjúkrasjóður stéttarfélaga 

Öllum atvinnurekendum er skylt að greiða að minnstakosti 1% af launum í sjúkrasjóðinn, 

nema samið hafi verið um hærra hlutfall í kjarasamningum. Hlutverk sjóðsins er fyrst 

og fremst að greiða sjóðfélaganum bætur ef veikindi og slys verði eftir að 

launagreiðslum lýkur. Dagpeningar vegna veikinda eða slysa eru greiddir í 120 daga (4 

mánuði), ættu ekki að vera lægri en 80% af meðaltali þeirra launa sem greidd hafa verið 

sem stéttarfélagsgjöld síðustu 6 mánuði. Einstaklingar geta einnig sótt um greiðslur 

vegna veikinda sem finnast í allt að 90 daga (3 mánuði) ef um er að ræða veikindi barna 

yngri en 18 ára eða maka15.  

Nánari upplýsingar um sjúkrasjóð stéttarfélaga er að finna á heimasíðu stéttarfélaga 

og á vefsíðu ASÍ; www.asi.is/vinnurettarvefur/vinnurettur/stettarfelog-og-

vinnudeilur/stettarfelog/sjodir-stettarfelaga/sjukrasjodur/ 

 

Sjúkradagspeningar  

Ef einstaklingar geta ekki unnið vegna veikinda eða meiðsla utan vinnustaðar þíns gætir 

þú átt rétt á sjúkradagspeningum. Sjúkradagspeningar eru ákveðin upphæð sem hægt 

er að greiða á 15. degi veikinda eða þegar einstaklingar hafa lokið veikindadögum sínum 

geta þeir sótt um sjúkradagpeninga hjá Sjúkratryggingum Íslands (SÍ) og frá 

stéttarfélögum sínum, það er möguleiki að fá greiðslur frá SÍ og stéttarfélögunum á 

sama tíma. Til að eiga rétt á sjúkradagspeningum þurfa einstaklingar að uppfylla 

ákveðin skilyrði:  

• Þeir verða að vera með sjúkratryggingar á Íslandi.  

• Þeir verða að hafa verið óvinnufærir í það minnsta kosti 21 dag í röð.  

 

15 Alþýðusamband Íslands. (n.d.). Sjúkrasjóður. Retrieved from 
https://www.asi.is/vinnurettarvefur/vinnurettur/stettarfelog-og-
vinnudeilur/stettarfelog/sjodir-stettarfelaga/sjukrasjodur/ 
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• Þeir verða að hafa verið að vinna eða læra á Íslandi mánuðina áður en þeir urðu 

óvinnufærir.  

• Þeir fá ekki lengur greiðslur frá vinnustað sínum, þar á meðal 

veikindaréttargreiðslur.  

• Þeir mega ekki njóta fulls örorkulífeyris, endurhæfingarlífeyris, ellilífeyris, 

fæðingarorlofsgreiðslna eða atvinnuleysisbóta.  

• Þeir verða að vera minnsta kosti 16 ár.  

Fullir sjúkradagspeningar í reiðufé arið 2020 eru 1.873 krónur á dag og 514 krónur til 

viðbótar fyrir hvert barn á heimilinu. Ef starfshlutfall einstaklinga var minna en 100%, 

færðu helming greiðslna16. 

 

Fólk af erlendum uppruna á Íslandi  

Einstaklingar af erlendum uppruna sem koma frá ríki innan Evróska Efnhagssvæðisins 

(EES), verða að skrá sig í kerfið við komuna til lansins. Þegar einstaklingur hefur 

lögheimili á landinu, þá tekur kerfið gildi, fyrir það ertu tryggður undir 

heilbrigðistryggingum frá þínu upprunalandi, sem ættu að ná til þín á Íslandi. Að 

undanskildu þessu eru einstaklingar sem flytja frá Norðurlöndunum sem geta sótt um 

sjúkratryggingar daginn sem þeir sækja um lögheimili á landinu.  

• Sá sem flytur búsetu sínu til Íslands frá öðru aðildarríki EES ætti að fá E104 

eyðublað sem staðfestir þessa vátryggingu (eða eyðublað PDS1) frá 

tryggingastofnun þar sem viðkomandi var síðast tryggður. Þessum eyðiblöðum 

skal skilað til Sjúkratrygginga Íslands með skráningarblaði sem kallast umsókn 

um sjúkratryggingu (DOC skjal).  

 

16 Sjúkratryggingar Íslands. (n.d.). Cash Sickness benefits. Retreived from 
https://www.sjukra.is/english/social-insurance-in-iceland/cash-sickness-benefits/ 
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Ríkisborgarar sem koma frá löndum utan EES og þeir sem flytja til Íslands frá löndum 

utan EES og ríkisborgarar sem koma frá löndum utan EES geta ekki sótt um 

sjúkratryggingar frá þeim degi sem þeir skrá lögheimili sitt. Þeir verða að bíða í 6 

mánuði, talið frá þeim degi sem lögheimili þeirra var skráð á Íslandi, þar sem 

læknisaðstoð er hægt að fá en greiða þarf að fullu. Talið er eindregið ráðlagt að kaupa 

einkatryggingu á þessum 6 mánaða biðtíma þar sem þeir sem eru með einkatryggingu 

geta sótt um endurgreiðslu hjá tryggingafélagi sínu samkvæmt þeirra reglu. Hér að 

neðan má sjá lista yfir tryggingafélög á Íslandi sem bjóða upp á slíkt, en einnig eru 

nokkur erlend fyrirtæki sem eru samþykkt á Íslandi17.  

• Sjóvá - https://www.sjova.is/en 
• TM - https://www.tm.is/english/ 
• VÍS - https://www.vis.is/en/ 
• Vörður - https://vordur.is/ 

 

Útsendir starfsmenn  

Réttur þinn sem starfsmaður sem hefur verið sendur til Íslands fer eftir því hvert 

upprunaland þitt er. Ef þú ert EES ríkisborgari ertu tryggður í landinu þar sem þú vinnur. 

Ef vinnuveitandi þinn vill senda þig til Íslands í takmarkaðan tíma, ættir þú að fá A1 

eyðublað sem vottorð um að þú haldist áfram undir tryggingum frá því landi sem þú 

kemur frá. Til þess að fá vottorðið þarftu að leggja fram S1 vottorð frá því landi sem þú 

ert nú þegar tryggður í og eru með því getur þú fengið A1 vottorðið í því landi sem þú 

kemur til18.  

 

17 Sjúkratryggingar Íslands. (n.d.). Erlendir starfsmenn á Íslandi. Retreived from 
https://www.sjukra.is/heilbrigdisthjonusta/rettindi-milli-landa/flutningur-milli-landa/erlendir-
starfsmenn-a-islandi/ 
 
18 Posting. (n.d.). Reglur um útsenda starfsmenn. Retreived from http://posting.is/reglur-um-
utsenda-starfsmenn/slysa-og-sjukratryggingar 
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• A1 eyðublað: Yfirlýsing um gildandi lög. Gagnleg til að sanna að þú borgir 

félagsleg gjöld í öðru ESB ríki, ef þú ert úsendur starfsmaður eða vinnur í 

nokkrum löndum á sama tíma19.   

• S1 eyðublað: Vottorð um rétt til heilsugæslu ef þú býrð ekki í landinu þar sem þú 

ert tryggður. Gagnlegt fyrir útsenda starfsmenn, starfsmenn sem fara yfir 

landamæri.  

Starfsmenn sem sendir eru út á af erlendu fyrirtæki sem fá laun í heimalandi sínu eru 

almennt ekki taldir vera slysatryggðir á Íslandi.  

Nánari upplýsingar um eyðublöð sem staðfesta bætur þínar (almannatryggingar) þegar 

þú flytur innan ESB: https://europa.eu/youreurope/citizens/work/social-security-

forms/index_en.htm 

 

 

 

19 European Union. (02.07.2020). Standard forms for social security rights. Retreived from 
https://europa.eu/youreurope/citizens/work/social-security-forms/index_en.htm 
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Verklegar æfingar  

 

Æfing1: VITNISBURÐUR 

Markmið: Þátttakendur kynnast mismunandi reynslu og aðferðum til að takast á við 
vandamál í heilbrigðiskerfinu.  

Leiðbeiningar: 
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1. Sýndu þátttakendum myndskeið (viðtöl eða fréttir) með raunverulegum 
vitnisburði innflytjenda þar sem þeir segja frá reynslu sinni af því að lenda í 
heilsufarslegum erfileikum.    

2. Biddu þáttakendur um að horfa á myndskeiðin.  

Lengd: 10´ 

 

Æfing 2: Umræður í hóp  

Markmið: Að deila og leysa efasemdir og birtingar með hópnum eftir að hafa horft á 
myndskeiðin.  

Leiðbeiningar: 

2. Spurðu eftir spurninga og leyfðu þátttakendum að segja frá skoðunum sínum 
frjálslega:   

- Þekkiru eða veistu til svipaðs máls? 
- Veistu hvort það var leyst? 
- Hvað myndir þú gera í þeim aðstæðum? 

Lengd: 20´ 
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ÞJÁLFUNARÁÆTLUN  

EINS DAGS ÞJÁLFUN – TILLAGA  

VERKEFNI  LENGD  EFNI  

KYNNING  30 mínótur Kynning á verkefninu, markmið námsefnis, þjálfunar og 
námárangur.  

INNGANGUR: HVERNIG Á AÐ 
VERÐA GÓÐUR JAFNINGI   

60 mínótur  30´ Hugtakaskýring 

30´ Verklegar æfingar 

NÁMSÞÁTTUR 1: STÉTTARFÉLÖG 
OG ÖNNUR MIKILVÆG SAMTÖK  

60 mínótur 30´ Hugtakaskýring 

30´ Verklegar æfingar 

KAFFIPÁSA  30 mínótur  - 

NÁMSÞÁTTUR 2: 
RÁÐNINGARSAMNINGAR  

60 mínótur 30´ Hugtakaskýring 

30´ Verklegar æfingar 

NÁMSÞÁTTUR 3: 
LÁGMARKSLAUN, SKATTAR OG 
ANNARS KOSTNAÐUR 

60 mínótur  30´ Hugtakaskýring 

30´ Verklegar æfingar 

HÁDEGISMATUR  90 mínótur  - 

NÁMSÞÁTTUR 4: VINNUSKILYRÐI 
OG ÖRYGGI Á VINNUSTÖÐUM 

60 mínótur 30´ Hugtakaskýring 

30´ Verklegar æfingar 

NÁMSÞÁTTUR 5: 
HEILBRIGÐISMÁL OG 
TRYGGINGAR  

60 mínótur  30´ Hugtakaskýring 

30´ Verklegar æfingar 

MAT Á EFNI OG KENNSLU  30 mínótur Tími til þess að ljúka spurningalistum og deila efasemdum eða 
tillögum.  
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TVEGGJA DAGA ÞJÁLFUN – TILLAGA  

FYRSTI DAGUR  

KYNNING  30 mínótur  Kynning á verkefninu, markmið námsefnis, þjálfunar og 
námárangur. 

INNGANGUR: HVERNIG Á AÐ 
VERÐA GÓÐUR JAFNINGI   

60 mínótur  30´ Hugtakaskýring 

30´ Verklegar æfingar 

KAFFIPÁSA  30 mínótur - 

NÁMSÞÁTTUR 1: STÉTTARFÉLÖG 
OG ÖNNUR MIKILVÆG SAMTÖK  

60 mínótur 30´ Hugtakaskýring 

30´ Verklegar æfingar 

NÁMSÞÁTTUR 2: 
RÁÐNINGARSAMNINGAR 

60 mínótur  30´ Hugtakaskýring 

30´ Verklegar æfingar 

   

ANNAR DAGUR    

NÁMSÞÁTTUR 3: 
LÁGMARKSLAUN, SKATTAR OG 
ANNARS KOSTNAÐUR 

60 mínótur  30´ Hugtakaskýring 

30´ Verklegar æfingar 

NÁMSÞÁTTUR 4: VINNUSKILYRÐI 
OG ÖRYGGI Á VINNUSTÖÐUM 

60 mínótur 30´ Hugtakaskýring 

30´ Verklegar æfingar 

KAFFIPÁSA  30 mínótur - 

NÁMSÞÁTTUR 5: 
HEILBRIGÐISMÁL OG 
TRYGGINGAR 

60 mínótur  30´ Hugtakaskýring 

30´ Verklegar æfingar 

MAT Á EFNI OG KENNSLU 30 mínótur  Tími til þess að ljúka spurningalistum og deila efasemdum eða 
tillögum. 
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