SAMKOMULAG Reykjavíkurborgar annars vegar og aðildarfélaga BSRB
og BHM og Félags íslenskra leikskólakennara hins vegar um réttindi og
skyldur starfsmanna Reykjavíkurborgar
1. gr. Gildissvið
Samkomulag þetta tekur til allra starfsmanna Reykjavíkurborgar sem eru félagsmenn í
aðildarfélögum innan BSRB og BHM og Félagi íslenskra leikskólakennara sem heyra undir
lög nr. 94/1986.
2.gr. Um auglýsingu starfa
Það er skylda stofnana og fyrirtækja Reykjavíkurborgar að auglýsa öll laus störf laus til
umsóknar á opinberum vettvangi. Skal það gert með 14 daga fyrirvara að jafnaði. Þó er ekki
skylt að auglýsa afleysingastörf vegna fæðingarorlofs eða veikinda eða störf þar sem ráðning
skal standa 12 mánuði eða skemur, tímavinnustörf, störf nema eða störf unglinga í vinnuskóla.
Ef borgaryfirvöld líta svo á að ráða skuli í stöðu með uppfærslu innan starfsgreinarinnar eða
frá hliðstæðum starfsgreinum skal staðan auglýst á þeim vettvangi einum.
Í starfsauglýsingu skal að lágmarki tilgreina:
1) Starfsheiti, starfstegund eða eftir atvikum stutta starfslýsingu.
2) Starfshlutfall ef ekki er um fullt starf að ræða.
3) Kröfur sem gerðar eru til starfsmanns.
4) Starfskjör í boði s.s. með orðunum “eftir hlutaðeigandi kjarasamningi opinberra
starfsmanna”.
5) Hver veitir nánari upplýsingar um starfið.
6) Hvert umsókn á að berast.
7) Hvenær starfsmaður skuli hefja starf.
8) Hvort umsókn eigi að vera á sérstöku eyðublaði og ef svo er hvar sé hægt að fá það.
9) Kröfur um gögn - ef einhver eru - sem eiga að fylgja umsókn.
10) Umsóknarfrest.
3. gr. Ráðning starfsmanna
Ráðning á að byggjast á hæfni viðkomandi til að inna starfið vel af hendi og skal sá hæfasti
ganga fyrir. Starfsmenn Reykjavíkurborgar skulu almennt ráðnir til starfa ótímabundið með
gagnkvæmum uppsagnarfresti. Reynslutími er þrír mánuðir. Heimilt er þó í
undantekningartilvikum að semja í ráðningarsamningi um allt að 5 mánaða reynslutíma.
Heimilt er að ráða starfsmann til starfa tímabundið og er unnt að taka fram í
ráðningarsamningi að segja megi slíkum samningi upp af hálfu annars hvors aðilans áður en
ráðning fellur sjálfkrafa úr gildi við lok samningstíma. Tímabundin ráðning skal þó aldrei
vara samfellt lengur en í 2 ár. Ef stofnun eða fyrirtæki vill ráða starfsmann lengur skal það
gert með ótímabundnum ráðningarsamningi.
4. gr. Ráðningarsamningar
Skriflegur ráðningarsamningur skal gerður við starfsmann við upphaf ráðningar. Í
ráðningarsamningi skulu koma fram þær upplýsingar sem skylt er að veita, sbr. “Samkomulag
um skyldu vinnuveitanda til að ganga frá skriflegum ráðningarsamningum eða skriflegri
staðfestingu ráðningar við starfsmenn” milli aðila.
5. gr. Fyrirframgreidd laun

Starfsmaður sem ráðinn er með ótímabundinni ráðningu og starfað hefur samfellt í eitt ár
getur óskað eftir eins mánaðar fyrirframgreiðslu launa.
6. gr. Vinnutími
Yfirmaður ákveður vinnutíma þeirra starfsmanna sem starfa hjá honum en honum ber að gera
það með tilliti til ákvæða laga, ráðningarsamninga og kjarasamninga og með hliðsjón af
starfsmannastefnu Reykjavíkurborgar. Í ráðningarsamningi skal tilgreina eftir hvaða
vinnutímafyrirkomulagi starfsmaður vinnur.
Skylt er starfsmönnum að vinna yfirvinnu sem yfirmaður telur nauðsynlega. Þó er engum
starfsmanni, nema þeim er gegnir öryggisþjónustu, skylt að vinna meiri yfirvinnu í viku hverri
en nemur fimmtungi af umsömdum vikulegum vinnutíma. Yfirvinna skal eftir atvikum
ákveðin í samráði við starfsmann.
Starfsmaður á rétt á sveigjanlegum vinnutíma eftir því sem unnt er enda bitni slíkt ekki á
þjónustu stofnunar eða fyrirtækis við almenning eða starfseminni að öðru leyti. Ef yfirmaður
hafnar beiðni starfsmanns er heimilt að bera þá ákvörðun undir borgarstjóra.
Forstöðumaður stofnunar eða fyrirtækis skal leitast við að verða við óskum starfsmanns sem
vill minnka við sig vinnu af fjölskylduástæðum.
7. gr. Breytingar á störfum
Skylt er starfsmanni að hlíta því að starfssvið hans sé aukið eða því breytt, enda sé það
nauðsynlegt vegna skipulagsbreytingar í viðkomandi starfsgrein eða af öðrum ástæðum.
Ennfremur er honum skylt að taka við annarri sambærilegri stöðu, enda verði föst laun hans
og starfsskilyrði ekki lakari við breytinguna.
8. gr. Önnur störf starfsmanna
Áður en starfsmaður hyggst samhliða starfi sínu stofna til atvinnurekstrar, ganga í stjórn
atvinnufyrirtækis eða taka við starfi í þjónustu annars aðila gegn varanlegu kaupi, ber honum
að skýra forstöðumanni þeirrar stofnunar eða fyrirtækis, sem hann vinnur hjá, frá því áður en
til þess getur komið. Innan tveggja vikna skal starfsmanni skýrt frá því, ef áðurnefnd starfsemi
telst ósamrýmanleg stöðu hans og honum bannað að hafa hana með höndum. Bera má slíka
ákvörðun undir borgarstjóra.
Rétt er að banna starfsmanni slíka starfsemi, sem í 1. mgr. segir, ef það er síðar leitt í ljós, að
hún megi ekki saman fara starfi hans í þjónustu borgarinnar.
9. gr. Áminning
Ef starfsmaður hefur sýnt í starfi sínu óstundvísi eða aðra vanrækslu, óhlýðni við löglegt boð
eða bann yfirmanns síns, vankunnáttu eða óvandvirkni í starfi, hefur ekki náð fullnægjandi
árangri í starfi, hefur verið ölvaður að starfi eða framkoma hans eða afhafnir í því þykja að
öðru leyti ósæmilegar, óhæfilegar eða ósamrýmanlegar starfinu skal forstöðumaður stofnunar
eða fyrirtækis veita honum skriflega áminningu.
Yfirmaður skal gefa starfsmanni kost á að tjá sig um meintar ávirðingar áður en ákvörðun um
áminningu er tekin. Starfsmaður á rétt á því að tjá sig um tilefni áminningar í viðurvist
trúnaðarmanns. Yfirmaður skal kynna honum þann rétt.

Áminning skal vera skrifleg. Í áminningu skal tilgreina tilefni hennar og þá afleiðingu að bæti
starfsmaður ekki ráð sitt verði honum sagt upp. Ber að veita starfsmanni tíma og tækifæri til
þess að bæta ráð sitt áður en gripið er til uppsagnar.
Ekki er skylt að veita starfsmanni áminningu og kost á að tjá sig um ástæður uppsagnar áður
en hún tekur gildi, ef tilefni uppsagnar er ekki rakið til starfsmannsins sjálfs, s.s. vegna
hagræðingar í rekstri stofnunar eða fyrirtækis. Ekki er þó skylt að veita áminningu ef uppsögn
má rekja til ástæðna sem raktar eru í 4. - 6. mgr. 10. gr.
10. gr. Uppsögn
Uppsögn skal vera skrifleg og miðast við mánaðarmót. Óski starfsmaður þess skal veita
honum skriflegan rökstuðning fyrir ákvörðun um uppsögn. Óheimilt er að segja starfsmanni
upp án málefnalegra ástæðna. Heimilt er að skjóta þeirri ákvörðun til æðra stjórnsýsluvalds og
er borgarstjóri æðsta stjórnsýsluvald.
Þegar starfsmaður er ráðinn ótímabundið skal uppsagnarfrestur vera þrír mánuðir að loknum
reynslutíma, nema um lengri uppsagnarfrest sé sérstaklega samið. Gagnkvæmur
uppsagnarfrestur á reynslutíma skal vera einn mánuður. Sömu reglur um uppsagnarfresti gilda
um tímabundnar ráðningar.
Sé starfsmanni sagt upp eftir a.m.k. 10 ára samfellt starf hjá stofnun eða fyrirtæki
Reykjavíkurborgar, 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 þriggja mánaða fyrirvara.
Starfsmanni skal víkja úr starfi fyrirvaralaust ef hann hefur verið sviptur með fullnaðardómi
rétti til að gegna því starfi. Nú hefur starfsmaður verið sviptur þeim rétti með dómi í héraði og
skal þá borgarstjóri ákveða hvort það ákvæði dómsins skuli þegar koma til framkvæmdar eða
fresta því þar til ráðið verður hvort honum skuli skjóta til æðra dóms eða þar til úrlausn æðra
dóms er fengin, enda hafi dómurinn ekki að geyma ákvæði um þetta atriði.
Starfsmanni skal og víkja úr starfi fyrirvaralaust ef hann hefur játað að hafa gerst sekur um
refsiverða háttsemi, sem ætla má að hefði í för með sér sviptingu réttinda skv. 68. gr.
almennra hegningarlaga.
Starfsmanni skal víkja úr starfi fyrirvaralaust verði hann uppvís að grófu broti í starfi enda
valdi viðvera hans á vinnustað áframhaldandi skaða fyrir starfsemina, aðra starfsmenn eða
viðskiptavini. Fulltrúa stéttarfélags starfsmanns skal veittur kostur á að kynna sér slík mál
áður en ákvörðun er tekin.
11. gr. Starfslok
Starfsmaður stofnunar eða fyrirtækis Reykjavíkurborgar lætur af starfi eigi síðar en um næstu
mánaðarmót eftir að hann hefur náð 70 ára aldri án sérstakrar uppsagnar.
Heimilt er yfirmanni að endurráða mann, sem náð hefur 70 ára aldri og látið hefur af föstu
starfi hjá stofnun eða fyrirtæki Reykjavíkurborgar skv. 1. mgr. í annað eða sama starf á
tímavinnukaupi, allt að hálfu starfi, án þess að það hafi áhrif á rétt hans til töku lífeyris.
Starfsmaður, sem óskar að ráða sig til vinnu eftir 70 ára aldur samkvæmt þessum skilmálum,
skal sækja um það skriflega til yfirmanns viðkomandi stofnunar með 3ja mánaða fyrirvara.

Starfsmanni skal hafa borist svar innan mánaðar frá umsókn. Sé unnt að verða við ósk
starfsmanns skal ráðning gilda í allt að tvö ár til fyrstu mánaðarmóta eftir að 72 ára aldri er
náð, nema annar hvor aðili segi ráðningunni upp með þriggja mánaða uppsagnarfresti.
Ákvörðun um ráðningu samkvæmt 2. mgr. skal tekin af borgarstjóra að fenginni umsögn
yfirmanns viðkomandi stofnunar.
12. gr. Sérákvæði
Um þá starfsmenn sem fengu formlega fastráðningu í skilningi reglugerðar Reykjavíkurborgar
um réttindi og skyldur starfsmanna Reykjavíkurborgar fyrir 1. maí 1978 gilda um starfslok
eftir því sem við getur átt efnisákvæði 3. kafla reglugerðar um réttindi og skyldur starfsmanna
Reykjavíkurborgar eins og þau stóðu fyrir gildistöku samkomulags þessa.
13. gr. Brottfall eldri reglna
Viðmið félagsmanna ofangreindra samtaka við reglugerð um réttindi og skyldur starfsmanna
Reykjavíkurborgar falla úr gildi við gildistöku samkomulags þessa.
14. gr. Samráðsnefnd
Setja skal á fót samráðsnefnd samkvæmt samkomulagi þessu. Skal hún skipuð fulltrúum
BSRB og Bandalags háskólamanna annars vegar og fulltrúum Reykjavíkurborgar hins vegar,
tveimur tilnefndum af hvorum aðila og tveimur til vara. Þegar til umfjöllunar er mál sem
snertir félagsmenn tiltekins félags er heimilt að kalla á fund samráðsnefndarinnar fulltrúa
félagsins. Samráðsnefndin skal fjalla um túlkun og útfærslu einstakra ákvæða samkomulags
þessa.
15. gr. Gildistaka
Samkomulag þetta tekur gildi hinn 1. mars 2001 fyrir öll aðildarfélög hlutaðeigandi samtaka
og verður hluti af kjarasamningum hlutaðeigandi stéttarfélaga. Á sama tíma taka gildi
ráðningarskilmálar starfsmanna Reykjavíkurborgar samþykktir af borgarráði.

