
Launatafla 1.maí 2017 - 30.apríl.2018

lausráðnir / tímabundið ráðnir leiðsögumenn  

Flokkur 1 0-14,99 296.885 kr          1.713 kr    3.015 kr       3.083 kr     4.082 kr       220 kr           10,17%

Flokkur 2 15-29,99 307.752 kr          1.776 kr    3.125 kr       3.196 kr     4.232 kr       230 kr           10,17%

Flokkur 3 30-39,99 318.308 kr          1.836 kr    3.232 kr       3.306 kr     4.377 kr       250 kr           11,59%

Flokkur 4 40+ 329.243 kr          1.900 kr    3.343 kr       3.419 kr     4.527 kr       260 kr           12,07%

Dagvinna:  greiðist á tímabilinu 08:00-18:00 virka daga, að hámarki 8 klst. Eftir það og um helgar greiðist álag. 

Álagsvinna: greiðist eftir 8 tíma dagvinnu á virkum dögum upp að 12 tíma vinnudegi, en fyrstu 12 klst um helgar.

Yfirvinna: er greidd þegar 12 tímar eru liðnir á einum vinnudegi og á frídögum / rauðum dögum. 

Almennir frídagar / Rauðir dagar:  skírdag, annar í páskum, sumardagurinn fyrsti, 1. maí, uppstigningardagur, 

annar í hvítasunnu, frídagur verslunarmanna og annar í jólum (þessir dagar greiðast sem yfirvinna).

Stórhátíðarkaup: nýársdag, föstudaginn langa, páskadag, hvítasunnud, 17. júní- þjóðhátíðardag Íslendinga,

 jóladag og eftir kl. 12:00 bæði á á aðfangadag og gamlársdag.

Orlofslaun reiknast ofan á laun starfsmanns og greiðist í samræmi við þann launaflokk er hann fær greitt úr. 

Kostnaðarliður: felur í sér greiðslur vegna desember- og orlofsuppbóta ásamt bóka og fatakaup.

1 flokkur 3 flokkur 

Dagvinna 1.933 Dagvinna 2.086

Álagsvinna 3.235 Álagsvinna 3.482

Mán - fös lau - Sun Mán - fös lau - Sun

4 klst ferð 7.731 12.938 4 klst ferð 8.346 13.928

5 klst ferð 9.664 16.173 5 klst ferð 10.432 17.411

6 klst ferð 11.597 19.407 6 klst ferð 12.519 20.893

7 klst ferð 13.530 22.642 7 klst ferð 14.605 24.375

8 klst ferð 15.463 25.877 8 klst ferð 16.691 27.857

9 klst ferð 18.697 29.111 9 klst ferð 20.174 31.339

10 klst ferð 21.932 32.346 10 klst ferð 23.656 34.821

11 klst Hótelferð 25.166 35.580 11 klst Hótelferð 27.138 38.303

12 klst Tjald, skáli 28.401 38.815 12 klst Tjald, skáli 30.620 41.785

2 flokkur 4 flokkur 

Dagvinna 2.006 Dagvinna 2.160

Álagsvinna 3.355 Álagsvinna 3.603

Mán - fös lau - Sun Mán - fös lau - Sun

4 klst ferð 8.022 13.420 4 klst ferð 8.638 14.413
5 klst ferð 10.028 16.775 5 klst ferð 10.798 18.016

6 klst ferð 12.033 20.130 6 klst ferð 12.957 21.619

7 klst ferð 14.039 23.484 7 klst ferð 15.117 25.222

8 klst ferð 16.044 26.839 8 klst ferð 17.276 28.825

9 klst ferð 19.399 30.194 9 klst ferð 20.879 32.428

10 klst ferð 22.754 33.549 10 klst ferð 24.482 36.031

11 klst Hótelferð 26.109 36.904 11 klst Hótelferð 28.086 39.635

12 klst Tjald, skáli 29.464 40.259 12 klst Tjald, skáli 31.689 43.238

Sérfræðiálag Sími Ökuleiðsögn

25% 500 kr. 50%

per dag Ef ferþegar eru  

telst ekki laun  4 eða fleiri

Greiðist sem 1½ klst. á 

dagvinnutaxta fyrir hverja klst. 

sem uppá hvíld vantar Annars greidd að fullu

með kostnaðarlið, en án orlof 10,17% með kostnaðarlið, en án orlof 12,07% 

Tungumálaálag Lágmarks Hvíldartími Niðurfelling ferða

20% 11 klst. milli vakta þarf að tilkynna með a.m.k             

24 klst fyrirvara dagsferðir og           

5 sólarhringa fyrir langferðir fyrir hvert tungumál umfram 

eitt 

Er sérfræðikunnáttu er 

krafist 

Stórhátíð
 + Kostnaðar   

liður
 + Orlof 

með kostnaðarlið, en án orlof 10,17% með kostnaðarlið, en án orlof 11,59% 

Punktar 
Mánaðarlaun 

m.v 100% dagv.
Dagvinna

Álagsvinna       

76%

Yfirvinna      

80% 



Ýmsir punktar 

• Fyrir alla vinnu umfram 12 klst á dag og  ef mánaðarleg vinna fer  umfram 173,33 klst. 

    á mánuði ber að greiða yfirvinnukaup. 

• Greitt skal fyrir alla vinnu sem leiðsögumaður er beðinn um að sinna umfram hefðbundinn vinnutíma. 

• Greiða á fyrir að sækja gögn fyrir ferð eða skila eftir ferð. 

• Ef leiðsögumaður snæðir kvöldverð með farþegum skal greiða fyrir þann tíma. 

    ATH  - Bent er á bókun um kvöldverðartíma. 

• Bakvaktir - greiða skal 4 klst fyrir að standa bakvakt. Ef útkall, greiðist ferðin skv. venjulegum reglum. 

Launaseðlar 

Á launaseðli á að koma fram sundurliðun á dagvinnutímum og yfirvinnutímum sem unnir hafa verið.

Orlofslaun skulu skráð á launaseðil og hver inneign starfsmanns er hverju sinni. 

Einnig skal allur frádráttur vera sundurliðaður s.s. félagsgjöld, lífeyrissjóður, staðgreiðsla. 


