3. KAFLI
Um orlof
3.1

Lengd orlofs

3.1.1

Um orlof fer skv. lögum um orlof nr. 30/1987.

3.1.2

Lágmarksorlof
Lágmarksorlof er 24 virkir dagar miðað við fullt ársstarf og nema þá orlofslaun
10,17%. Starfsmaður sem hefur unnið hluta af fullu starfi eða hluta úr ári skal fá
orlof í 16 vinnuskyldustundir fyrir fullt mánaðarstarf. Ávinnsla orlofs miðast við
orlofsárið sem er frá 1. maí til 30. apríl.

3.2
3.2.1

Orlofsauki
Starfsmaður sem unnið hefur 5 ár í sömu starfsgrein á rétt á orlofi í 25 virka daga
(200 vinnuskyldustundir) og orlofslaunum sem nema 10,64%.
Starfsmaður sem unnið hefur 5 ár hjá sama atvinnurekanda á rétt á 27 virkum
dögum (216 vinnuskyldustundum) og 11,59% orlofslaunum.
Starfsmaður sem unnið hefur 10 ár hjá sama atvinnurekanda á rétt á 30 virkum
dögum (240 vinnuskyldustundum) og 13,04% orlofslaunum.
Orlofsréttur reiknast frá upphafi næsta orlofsárs eftir að ofangreindum starfstíma er
náð.

3.2.2

Áunninn réttur vegna starfa í sama fyrirtæki endurnýjast eftir þriggja ára starf hjá
nýju fyrirtæki, enda hafi rétturinn verið sannreyndur.

3.2.3

Veita ber a.m.k. fjórar vikur (20 virka daga), á tímabilinu 2. maí til 15. september.
Þeir sem samkvæmt ósk atvinnurekanda fá ekki 20 orlofsdaga á
sumarorlofstímabilinu eiga rétt á 25% álagi á það sem vantar á 20 dagana.

3.3

Veikindi í orlofi

3.3.1

Veikist starfsmaður í orlofi innanlands það alvarlega að hann geti ekki notið orlofsins
skal hann á fyrsta degi tilkynna það atvinnurekanda með sannanlegum hætti. Fram
skal koma hjá hvaða lækni hann hyggst fá læknisvottorð.

3.3.2

Sama gildir ef starfsmaður veikist í landi innan EES svæðisins, Sviss,
Bandaríkjunum eða Kanada það alvarlega að það leiði til sjúkrahússvistar (einn eða
fleiri daga).

3.3.3

Fullnægi starfsmaðurinn tilkynningarskyldunni og standi veikindin lengur en í 3
sólarhringa innanlands eða 6 sólarhringa innan EES svæðisins, Sviss,
Bandaríkjunum eða Kanada, á hann rétt á uppbótarorlofi jafnlangan tíma og
veikindin sannanlega vöruðu. Undir framangreindum kringumstæðum skal
starfsmaður ávallt færa sönnur á veikindi sín með læknisvottorði.

3.3.4

Fyrirtæki á rétt á að láta trúnaðarlækni vitja starfsmanns er veikst hefur í orlofi.
Uppbótarorlof skal eftir því sem kostur er veitt á þeim tíma sem starfsmaður óskar á
tímabilinu 2. maí til 15. september, nema sérstaklega standi á.
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