4.
4.1

UM ORLOF
LENGD ORLOFS

4.1.1

Lágmarksorlof skal vera 192 vinnuskyldustundir miðað við fullt ársstarf.
Starfsmaður sem hefur unnið hluta af fullu starfi eða hluta úr ári skal fá orlof 16
vinnuskyldustundir fyrir fullt mánaðarstarf. Þegar starfsmaður í vaktavinnu fer í
orlof skal hann fá óyggjandi upplýsingar um hvenær hann skuli mæta á vakt að
orlofi loknu og skal þá að jafnaði miða við að vaktskrá haldist óbreytt.

4.1.2

Sá starfsmaður sem náð hefur 30 ára aldri á því almanaksári sem tímabil
sumarorlofs tilheyrir fær að auki orlof sem svarar til 24 vinnuskyldustunda í
dagvinnu. Við 38 ára aldur fær hann enn að auki orlof, sem svarar til 24
vinnuskyldustunda í dagvinnu.

4.2
4.2.1

ORLOFSLAUN
Starfsmaður skal fá 10,17% orlofsfé á yfirvinnu og álagsgreiðslur samkvæmt
samningi þessum. Við 30 ára aldur skal hann fá 11,59%. Við 38 ára aldur skal
hann fá 13,04%.
Starfsmaður sem þegar hefur áunnið sér rétt umfram það sem hér getur skal
halda honum en um frekari ávinnslu fer samkvæmt 1. mgr.

4.2.2

Taki starfsmaður laun eftir tímakaupi í dagvinnu greiðist orlofsfé einnig á
dagkaupið skv. 4.1.1 og 4.2.1.

4.2.3

Starfsmaður á föstum mánaðarlaunum fær greidd dagvinnulaun í orlofi miðað
við meðaltal starfshlutfalls á orlofsárinu.

4.3
4.3.1
4.4

ORLOFSÁRIÐ
Orlofsárið er frá 1. maí til 30. apríl.
SUMARORLOFSTÍMI

4.4.1

Tímabil sumarorlofs er frá 15. maí til 30. september.

4.4.2

Starfsmaður á rétt á að fá 192 vinnuskyldustunda orlof sitt á
sumarorlofstímabilinu. Eigi starfsmaður lengra orlof skv. gr. 4.1.2 á hann rétt á
að fá allt orlof sitt á sumarorlofstímabilinu, verði því við komið vegna þarfa
stofnunarinnar.

4.4.3

Þeir starfsmenn sem samkvæmt ósk vinnuveitenda fá ekki fullt orlof á
sumarorlofstímabili, skulu frá 33% lengingu á þeim hluta orlofstímans sem
veittur er utan framangreinds tíma.

4.5
4.5.1

ÁKVÖRÐUN ORLOFS
Yfirmaður ákveður í samráði við starfsmenn hvenær orlof skuli veitt. Honum er
skylt að verða við óskum starfsmanns um hvenær orlof skuli veitt á
sumarorlofstíma ef því verður við komið vegna þarfa stofnunarinnar. Yfirmaður
skal að lokinni könnun á vilja starfsmanna tilkynna svo fljótt sem unnt er og í
síðasta lagi mánuði fyrir byrjun orlofstímabils hvenær það skal hefjast nema
sérstakar ástæður hamli.
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Í 4. gr. orlofslaga nr. 30/1987 segir: “Orlof samkvæmt lögum þessum skal veitt í
einu lagi á tímabilinu frá 2. maí til 15. september. Heimilt er í kjarasamningum
stéttarfélaga að kveða á um skemmra orlof á fyrrgreindu tímabili, þó að
lágmarki 14 daga á sumarorlofstímabilinu, ef sérstakar rekstrarástæður gera
það brýnt. "
4.6
4.6.1

4.7

VEIKINDI Í ORLOFI
Veikist starfsmaður í orlofi telst sá tími, sem veikindum nemur ekki til orlofs,
enda tilkynni hann veikindin svo fljótt sem auðið er og sanni með læknisvottorði,
að hann geti ekki notið orlofs.
FRESTUN ORLOFS

4.7.1

Nú tekur starfsmaður ekki orlof eitthvert ár og á hann þá rétt á, með samþykki
yfirmanns, að leggja saman orlof þess árs og hins næsta til orlofstöku síðara
árið.

4.7.2

Nú tekur starfsmaður ekki orlof eða hluta af orlofi skv. beiðni yfirmanns síns og
geymist þá orlofið til næsta árs ella ber honum þá yfirvinnukaup fyrir starf sitt
þann tíma. Annars er starfsmönnum óheimilt að taka vinnu í stað orlofs í
starfsgrein sinni.

4.8
4.8.1

ÁUNNINN ORLOFSRÉTTUR
Áunninn orlofsréttur látins starfsmanns skal renna til dánarbús hans.
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