KJARASAMNINGUR
milli
Starfsgreinasambands Íslands (SGS) annars vegar (annarra en Flóabandalagsisn: Eflingar – stéttarfélags,
Verkalýðsfélagsins Hlífar og Verkalýðs- og sjómannafélags Keflavíkur)
og
NPA miðstöðvarinnar hins vegar
1. gr.
Samningur þessi kemur til viðbótar kjarasamningi aðila frá 30. nóvember 2013 og tekur mið af breytingum sem
gerðar voru á kjarasamningum á almennum vinnumarkaði sem undirritaðir voru 21. desember 2013 ásamt
sáttatillögu ríkissáttasemjara frá 20. febrúar 2014.
Aðfarasamningur:
Við gildistöku samnings þessa hefjast viðræður um endurnýjun kjarasamnings aðila, sbr. aðfarasamning SA og
aðildarsamtaka ASÍ frá 21. desember 2013.
2. gr.
Eingreiðsla:
Greidd skal eingreiðsla kr. 14.600 m.v. fullt starf, enda hafi starfsmaður starfað í janúar og var enn í starfi þann 1.
febrúar 2014.
Almenn kauphækkun:
Hinn 1. febrúar 2014 skulu laun hækka um 2,8%, þó að lágmarki kr. 8.000 á mánuði fyrir dagvinnu, miðað við fullt
starf. Aðrir kjaratengdir liðir hækka um 2,8% frá sama tíma.
Sérstök hækkun kauptaxta:
Launaflokkar í kjarasamningum hækka sérstaklega, sbr. fylgiskjal 1 með kjarasamningnum. Kauptaxtar gilda frá 1.
febrúar 2014.
Desember- og orlofsuppbót:
Desemberuppbót miðað við fullt starf er á árinu 2014 kr. 73.600.
Orlofsuppbót fyrir orlofsárið, sem hefst 1. maí 2014 miðað við fullt starf er kr. 39.500.
Framlög til fræðslu- og starfsmenntasjóða:
Frá 1. febrúar 2014 hækki framlög til fræðslu- og starfsmenntasjóða um 0,1%.
3. gr.
Kjarasamningurinn gildir til 28. febrúar 2015 og fellur þá úr gildi án sérstakrar uppsagnar.
Samningurinn er undirritaður með fyrirvara um samþykki aðildarfélaga SGS (utan Flóabandalagsins) og stjórnar
NPA-miðstöðvarinnar. Hafi gagnaðila ekki borist tilkynning um niðurstöðu fyrir klukkan 16:00 þann 28. mars 2014
skoðast hann samþykkur.
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F.h. NPA miðstöðvar

Fylgiskjal 1
Launataxtar í gildi frá 1. febrúar 2014
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