
Launatafla 1.maí 2018 - 31.desember.2018
Fastráðnir / ótímabundið ráðnir leiðsögumenn. 

Flokkur 1 0-14,99 303.926 kr 1.753 kr 3.086 kr 3.156 kr 4.179 kr 10,17%
Flokkur 2 20-29,99 315.118 kr 1.818 kr 3.200 kr 3.273 kr 4.333 kr 10,17%
Flokkur 3 30-39,99 325.992 kr 1.881 kr 3.310 kr 3.385 kr 4.482 kr 11,59%
Flokkur 4 40+ 337.255 kr 1.946 kr 3.425 kr 3.502 kr 4.637 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. 
skírdag, annar í páskum, sumardagurinn fyrsti, 1. maí, uppstigningardagur, annar í hvítasunnu, frídagur verslunarmanna og annar í jólum. 
Stórhátíðarkaup: nýársdag, föstud.langa, páskadag, hvítasunnud, 17. júní, jóladag, eftir kl. 12:00 á aðfangadag og gamlársdag.
Orlofslaun reiknast ofan á laun leiðsögumanna Orloflaun greiðist í samræmi við þann launaflokk er starfsmaður fær greitt úr. 

• Fyrir vinnu umfram 12 klst. á dag og 37,5 klst. á viku og/ eða 173,33 klst á mánuði að meðaltali er greitt 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 leiðsögumaðursnæðir kvöldverð með farþegum skal greiða fyrir þann tíma. Einnig er bent á bókun um kvöldverðartíma. 

Sérfræðiálag Sími Ökuleiðsögn
25% 500 kr. 50%

per dag Ef ferþegar eru  

telst ekki laun  4 eða fleiri

Fastráðnir leiðsögumenn geta verið ráðnir í vaktavinnu. Álag greiðist þá á vinnutíma utan dagvinnutímabils.
Vaktaálag : 33,00% kl. 18:00 - 24:00 mánudaga - föstudaga 

45,00% kl. 00:00 - 08:00 alla daga og um helgar 
45,00% kl. 00:00 - 24:00 á sérstökum frídögum 
90,00% kl. 00:00 - 24:00 stórhátíðardaga 

Launaseðlar 

StórhátíðPunktar 
Mánaðarlaun m.v 

100% dagvinnu
Dagvinna

Álagsvinna       
76%

Yfirvinna      
80% 

 + Orlof 

Á launaseðli eiga að koma fram dagvinnutímar, álagstímar og yfirvinnutímar sem unnir hafa verið. Einnig skal allur 
frádráttur vera sundurliðaður. Orlofslaun skulu skráð á launaseðil.

20% 11 klst. milli vakta 
fyrir hvert tungumál                   

umfram eitt 
Er sérfræðikunnáttu er 

krafist 
greiðist út sem 1½ klst. fyrir hverja 

klst. sem uppá vantar

Greiða skal 4 klst fyrir að standa 
bakvakt, ef ekki verður af ferð. 

Annars greiðist ferðin skv 
venjulegum reglum. 

Tungumálaálag Lágmarks Hvíldartími Bakvatir 
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