5. KAFLI
Um ráðningu, uppsagnarfrest o.fl.
5.1

Ráðningarsamningar og ráðningarbréf.

5.1.1

Sé starfsmaður ráðinn til lengri tíma en eins mánaðar og að meðaltali lengur en átta
klst. á viku, skal eigi síðar en tveim mánuðum eftir að starf hefst gerður skriflegur
ráðningarsamningur eða ráðning staðfest skriflega. Láti starfsmaður af störfum áður
en tveggja mánaða frestinum lýkur, án þess að skriflegur ráðningarsamningur hafi
verið gerður eða ráðning staðfest skriflega, skal slík staðfesting látin í té við
starfslok.

5.1.2

Breytingar á ráðningarkjörum umfram það sem leiðir af lögum eða kjarasamningum
skal staðfesta með sama hætti eigi síðar en mánuði eftir að þær koma til
framkvæmda.

5.1.3

Ákvæði gr. 5.1.1 og 5.1.2 gilda ekki við ráðningu í tilfallandi störf, að því tilskildu
að hlutlægar ástæður liggi því til grundvallar.

5.1.4

Upplýsingaskylda vinnuveitanda - Í ráðningarsamningi eða skriflegri staðfestingu
ráðningar, þ.e. ráðningarbréfi, skal a.m.k. eftirfarandi koma fram:
1.
2.

Deili á aðilum þ.m.t. kennitölur.
Vinnustaður og heimilisfang vinnuveitanda. Sé ekki um fastan vinnustað að
ræða, eða stað þar sem vinnan fer jafnaðarlega fram, skal koma fram að
starfsmaður sé ráðinn á mismunandi vinnustöðum.
3. Titill, staða, eðli eða tegund starfs sem starfsmaður er ráðinn í eða stutt
útlistun eða lýsing á starfinu.
4. Fyrsti starfsdagur.
5. Lengd ráðningar sé hún tímabundin.
6. Orlofsréttur.
7. Uppsagnarfrestur af hálfu vinnuveitanda og starfsmanns.
8. Mánaðar- eða vikulaun, t.d. með tilvísun til launataxta, mánaðarlaun sem
yfirvinna er reiknuð af, aðrar greiðslur eða hlunnindi svo og greiðslutímabil.
9. Lengd venjulegs vinnudags eða vinnuviku.
10. Lífeyrissjóður.
11. Tilvísun til gildandi kjarasamnings og hlutaðeigandi stéttarfélags.
Upplýsingar samkvæmt 6. - 9. tl. má gefa með tilvísun til kjarasamninga.
5.1.5

Störf erlendis
Sé starfsmanni falið að starfa í öðru landi í einn mánuð eða lengur skal hann fá
skriflega staðfestingu ráðningar fyrir brottför. Auk upplýsinga skv. gr. 5.1.4 skal
eftirfarandi koma fram:
1.
2.
3.
4.

Áætlaður starfstími erlendis.
Í hvaða gjaldmiðli laun eru greidd.
Uppbætur eða hlunnindi sem tengjast starfi erlendis.
Eftir atvikum skilyrði þess að starfsmaður geti snúið aftur til heimalandsins.
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Upplýsingar skv. 2. og 3. tl. má gefa með tilvísun til laga eða kjarasamninga.
5.1.6

Tímabundnar ráðningar
Um tímabundnar ráðningar fer skv. lögun nr. 139/2003 um tímabundna ráðningu
starfsmanna.

5.1.7

Hlutastörf
Um starfsmenn í hlutastarfi fer skv. lögum nr. 10/2004 um starfsmenn í hlutastarfi.

5.2

Samkeppnisákvæði
Ákvæði í ráðningarsamningum sem banna starfsmönnum að ráða sig til starfa hjá
samkeppnisaðilum vinnuveitenda eru óskuldbindandi séu þau víðtækari en
nauðsynlegt er til að varna samkeppni eða skerða með ósanngjörnum hætti
atvinnufrelsi starfsmannsins. Hvort svo er verður að meta í hverju einstöku tilviki að
teknu tilliti til allra atvika. Samkeppnisákvæði mega því ekki vera of almennt orðuð.
Við mat á því hversu víðtækt samkeppnisákvæði í ráðningarsamningi má vera,
einkum hvað varðar gildissvið og tímamörk, þarf að horfa til eftirfarandi þátta:
a.

Hvers konar starfi viðkomandi starfsmaður gegnir, t.d. hvort hann er
lykilstarfsmaður, er í beinu sambandi við viðskiptamenn eða ber ríka
trúnaðarskyldu. Einnig hvaða vitneskju eða upplýsingar starfsmaðurinn kann
að hafa um starfsemi fyrirtækisins eða viðskiptamenn þess.
b. Hversu hratt þekking starfsmannsins úreldist og hvort gætt sé eðlilegs jafnræðis
milli starfsmanna.
c. Hvers konar starfsemi er um að ræða og hverjir eru samkeppnisaðilar á þeim
markaði sem fyrirtækið starfar og þekking starfsmanns nær til.
d. Að atvinnufrelsi starfsmanns sé ekki skert með ósanngjörnum hætti.
e. Að samkeppnisákvæðið sé afmarkað og hnitmiðað í því skyni að vernda
ákveðna samkeppnishagsmuni.
f. Þá hefur einnig áhrif hvaða umbun starfsmaður fær, t.d. hver laun hans eru.
Samkeppnisákvæði ráðningarsamninga gilda ekki sé starfsmanni sagt upp störfum
án þess að hann hafi sjálfur gefið nægilega ástæðu til þess.
5.3
5.3.1

Uppsögn
Almennt um uppsögn
Starfsuppsögn skal af beggja hálfu vera ein vika á fyrstu þrem mánuðum, sem er
reynslutími. Eftir þriggja mánaða samfellt starf er uppsagnarfrestur einn mánuður og
eftir sex mánaða samfellt starf skal uppsagnarfrestur vera þrír mánuðir. Að
reynslutíma loknum skal uppsögn vera skrifleg og bundin við mánaðamót.
Heimilt er að semja um lengri reynslutíma, allt að 6 mánuði, og að gagnkvæmur
uppsagnarfrestur sé ein vika á því tímabili. Einnig er heimilt að semja svo um að
þriggja mánaða uppsagnarfrestur taki fyrst gildi eftir eins árs samfellt starf.
Uppsagnarfrestur er gagnkvæmur. Allar uppsagnir skulu vera skriflegar og gerðar á
sama tungumáli og ráðningarsamningur starfsmanns.

5.3.2

Starfslok
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Sé starfsmanni sagt upp, eftir a.m.k. 10 ára samfellt starf hjá sama fyrirtæki, er
uppsagnarfrestur 4 mánuðir ef starfsmaður er orðinn 55 ára, 5 mánuðir ef hann er
orðinn 60 ára og 6 mánuðir þegar hann er orðinn 63 ára. Starfsmaður getur hins
vegar sagt upp starfi sínu með 3 mánaða fyrirvara.
5.3.3

Viðtal um ástæður uppsagnar
Starfsmaður á rétt á viðtali um starfslok sín og ástæður uppsagnar. Beiðni um viðtal
skal koma fram innan fjögurra sólarhringa frá því uppsögn er móttekin og skal viðtal
fara fram innan fjögurra sólarhringa þar frá.
Starfsmaður getur óskað þess þegar að loknu viðtali eða innan fjögurra sólarhringa að
ástæður uppsagnar séu skýrðar skriflega. Fallist atvinnurekandi á þá ósk hans, skal við
því orðið innan fjögurra sólarhringa þar frá.
Fallist atvinnurekandi ekki á ósk starfsmanns um skriflegar skýringar á starfsmaður,
innan fjögurra sólarhringa, rétt á öðrum fundi með vinnuveitanda um ástæður
uppsagnar að viðstöddum trúnaðarmanni sínum eða öðrum fulltrúa stéttarfélags síns
ef starfsmaður óskar þess.

5.3.4

Takmörkun uppsagnarheimildar skv. lögum
Við uppsagnir skal gæta ákvæða laga sem takmarka frjálsan uppsagnarrétt
vinnuveitanda, m.a. ákvæða um trúnaðarmenn og öryggistrúnaðarmenn, barnshafandi
konur og foreldra í fæðingarorlofi, starfsmenn sem tilkynnt hafa um fæðingar- og
foreldraorlof og starfsmenn sem bera fjölskylduábyrgð.
Einnig verður að gæta ákvæða 4. gr. laga nr. 80/1938 um stéttarfélög og vinnudeilur,
laga um jafna stöðu og jafnan rétt karla og kvenna, laga um starfsmenn í hlutastarfi,
laga um réttarstöðu starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum og samráðsskyldu
laga um hópuppsagnir.
Þegar starfsmaður nýtur uppsagnarverndar skv. lögum, ber vinnuveitanda að
rökstyðja skriflega hvaða ástæður liggja að baki uppsögn.

5.3.5

Viðurlög
Brot gegn ákvæðum þessa kafla geta varðað bótum skv. almennum reglum
skaðabótaréttarins.

5.4

Fæðingarorlof
Um greiðslur í fæðingarorlofi fer skv. lögum um fæðingarorlof.
Skv. lögum um fæðingar- og foreldraorlof skal fæðingarorlof reiknast til starfstíma
við mat á starfstengdum réttindum, svo sem rétti til orlofstöku og lengingar orlofs
skv. kjarasamningum, starfsaldurshækkana, veikindaréttar og uppsagnarfrests. Sama
gildir ef kona þarf af öryggisásæðum að leggja niður störf á meðgöngutíma, sbr.
reglugerð um ráðstafanir til þess að auka öryggi og heilbrigði á vinnustöðum fyrir
konur sem eru þungaðar, hafa nýlega alið barn eða hafa barn á brjósti.
Fæðingarorlof telst til unnins tíma við útreikning orlofsréttar, þ.e. réttar til frítöku en
ekki orlofslauna.
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5.5

Fræðslumál
Starfsmenn eiga þess kost að sækja fræðslu- og þjálfunarnámskeið til að viðhalda
faglegri þekkingu sinni í samræmi við heildarmarkmið fyrirtækis. Fyrirtækið skal í
samráði við starfsmann fylgjast með endurmenntunarþörf hans. Starfsmaður getur
haft frumkvæði að því að finna námskeið, fræðslu og/eða ráðstefnur sem henta
starfseminni og starfi hans. Mat fyrirtækisins ræður úrslitum um hvaða námskeið eða
ráðstefnur verða fyrir valinu. Starfsmaður heldur reglubundnum launum á meðan
námskeiði stendur og fær greiddan útlagðan kostnað, nema um annað sé sérstaklega
samið.
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