
Mánaðarlaun Dagvinnukaup Yfirvinnukaup Stórhátíðakaup

Flokkur 1 grunnlaun 320.926 1.975 3.333 4.413

Flokkur 2 grunnlaun 320.926 1.975 3.333 4.413

Flokkur 2 eftir 1 ár 328.949 2.024 3.416 4.523

Flokkur 3 grunnlaun 332.118 2.044 3.449 4.567

Flokkur 3 eftir 1 ár 342.992 2.111 3.562 4.716

Flokkur 3 eftir 3 ár 354.255 2.180 3.679 4.871

Flokkur 4 grunnlaun 340.420 2.095 3.535 4.681

Flokkur 4 eftir 1 ár 351.566 2.163 3.651 4.834

Flokkur 4 eftir 3 ár 363.111 2.235 3.771 4.993

Vaktaálag

33,00% kl. 19:00 - 24:00 mánudaga - föstudaga

45,00% kl. 00:00 - 07:00 alla daga og um helgar 

45,00% kl. 00:00 - 24:00 á sérstökum frídögum 

90,00% kl. 00:00 - 24:00 stórhátíðardaga 

Álagsgreiðslur

Fyrir ökuleiðsögn þar sem farþegar eru 4 eða fleiri skal greiða 50% álag á laun.

Tungumálaálag, 20%, skal greitt fyrir hvert tungumál umfram eitt sem leiðsögumannni gert að leiðsegja 

á.

Sé sérfræðikunnáttu krafist af ferðaráðnum leiðsögumanni skal ferðin greidd með 25% álagi.

Yfirleiðsögumanni skal greiða 25% álag á laun.

Símakostnaður Sé ekki samið um greiðslu fyrir notkun á einkasíma leiðsögumanns er miðað við að slík 

greiðsla sé að meðaltali kr. 500 fyrir hvern heilan dag

Desemberuppbót og orlofsuppbót ferðaráðinna greiðist skv samkomulagi annað hvort sem 88 

kr./klst. í dagvinnu eða sem eingreiðsla á uppsöfnuðum réttindum.

Launatafla 1. júlí 2019 til 31. mars 2020

Dagvinnukaup greiðist tímabundið og ótímabundið ráðnum leiðsögumönnum fyrir vinnu á tímabilinu 

07:00-19:00 virka daga alt að 37,5 klst að meðaltali á viku fyrir fullt starf.

Dagvinnukaup greiðist ferðaráðnum leiðsögumönnum fyrir vinnu á tímabilinu 07:00-19:00 virka daga, 

þó að hámarki 7,5 klst á dag.

Yfirvinnukaup er greitt fyrir vinnu umfram dagvinnu sbr. framangreint á á virkum dögum og um helgar 

og á almennum frídögum sem eru: skírdagur, annar í páskum, sumardagurinn fyrsti, 1. maí, 

uppstigningardagur, annar í hvítasunnu, frídagur verslunarmanna og annar í jólum. Fyrir alla vinnu 

tímabundið og ótímabundið ráðinna leiðsögumanna umfram mánaðarleg vinnuskil starfsmanns,162,5 

klst., á mánuði ber að greiða yfirvinnukaup eða stórhátíðakaup. 

Stórhátíðarkaup er greitt fyrir vinnu á nýársdag, föstudaginn langa, páskadag, hvítasunnudag, 17. júní, 

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

Sérákvæði um vinnutíma

* Í langferðum eru greiddar að lágmarki 11 klst. á dag en í tjaldferðum og skálaferðum eru þó greiddar 

að lágmarki 12 klst á dag.

* Sé leiðsögumanni gert að snæða með farþegum í lengri ferðum þar sem gist er á hóteli skal greiða fyrir 

þann tíma eða semja sérstaklega um greiðslu fyrirfram.

* 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.

* Sé ökuleiðsögumanni í langferð gert að þrífa og ganga frá ökutæki skal greiða fyrir þann tíma sem fer 

umfram 11 klst. eða semja sérstaklega um greiðslu fyrirfram.


