
 

 

 

Fjármála- og efnahagsráðherra f.h. ríkissjóðs 

annars vegar 

og 

Félag íslenskra hljómlistarmanna, vegna hljóðfæraleikara 

í Þjóðleikhúsi  

 hins vegar 

 

gera með sér svofellt 

 

SAMKOMULAG 

 

um breytingar og framlengingu á kjarasamningi aðila. 

 

1. gr. 

Gildistími 

Gildandi kjarasamningur aðila framlengist frá 1. apríl 2019 til 31. mars 2023 með þeim 

breytingum og fyrirvörum sem í samkomulagi þessu felst og fellur þá úr gildi án frekari 

fyrirvara. 

2. gr. 

Launahækkanir 

2.1 Hljómlistarmenn fá greidd sýningar- og æfingarlaun sem hér segir: 

 

2.1.1 Sýningarlaun hljómlistarmanna eru sem hér segir: 

 

 

 1. apríl 2019 1. apríl 2020 1.janúar 2021 1. janúar 2022 

Sýning 1. Viðvera allt að 2 klst.     

Fullgildur hljóðfæraleikari            20.997     21.626     22.275     22.943  

Leiðandi maður            22.644     23.323     24.023     24.743  

     

Sýning 2. Viðvera allt að 3 klst.     

Fullgildur hljóðfæraleikari            25.111     25.865     26.641     27.440  

Leiðandi maður            27.169     27.984     28.824     29.689  

     

Sýning 3. Viðvera umfram 3 klst.     

Fullgildur hljóðfæraleikari            29.229     30.106     31.009     31.940  

Leiðandi maður            31.697     32.648     33.628     34.636  

 

 



2.1.2 Æfingarlaun hljómlistarmanna eru sem hér segir: 

 

 1.apríl 2019 1.apríl 2020 1.janúar 2021 1.janúar 2022 

Æfing 1. Æfing allt að 3 klst.     

Fullgildur hljóðfæraleikari            17.141     17.655     18.185     18.731  

Leiðandi maður            18.854     19.420     20.002     20.602  

     

Æfing 2. Æfing allt að 4 klst.     

Fullgildur hljóðfæraleikari            22.853     23.538     24.244     24.972  

Leiðandi maður            25.139     25.893     26.670     27.470  

     

Æfing 3. Æfing allt að 5 klst.     

Fullgildur hljóðfæraleikari            28.567     29.424     30.307     31.216  

Leiðandi maður            31.423     32.366     33.337     34.337  

     

Æfing 4. Æfing allt að 6 klst.     

Fullgildur hljóðfæraleikari            34.279     35.308     36.367     37.458  

Leiðandi maður            37.708     38.840     40.005     41.205  

 

Krefjist verkið þess að starfandi sé konsertmeistari við sýningar og/eða æfingar greiðist 10% 

álag á laun leiðandi manns í hverjum flokki sýninga og æfinga. 

 

2.1.2.1  Leiðandi maður telst sá sem leiðir hóp hljómlistarmanna innan sama hljóðfæris 

eða sá sem er einn með sitt hljóðfæri. 

 

2.1.2.2  Hljómsveitarstjóri sem tekur þátt í tónlistarflutningi fær greitt 50% álag á það 

kaup sem hann ella hefði fengið greitt sem hljóðfæraleikar 

 

 

2. gr. 

 

Grein 2.4 breytist og verður sem hér segir: 

2.4  Neðangreint reiknast af launum skv. gr. 2.1.1, 2.1.2. og 2.3: 

1. 13,04% orlofsfé.  

2. 1% sjúkrasjóðsgjald 

3. 0,25% orlofsheimilasjóðsgjald 

4. Lífeyrissjóðsgjald er skiptist þannig: 

4% greiðir viðkomandi hljómlistarmaður, 11,5% greiðir launagreiðandi. 



3. gr. 

Atkvæðagreiðsla og samningsforsendur 

Komi til þess að samkomulag náist á almennum vinnumarkaði um breytingu á kjarasamningum 

þeirra skulu aðilar taka upp viðræður um hvort og þá með hvaða hætti slík breyting taki gildi 

gagnvart samningum aðila. 

Verði kjarasamningum á almennum vinnumarkaði sagt upp á grundvelli forsenduákvæðis 

þeirra á gildistíma samnings þessa er hvorum samningsaðila heimilt að segja samningnum upp 

með þriggja mánaða fyrirvara miðað við mánaðamót. 

Stjórnvöld hafa skipað starfshóp um endurskoðun á reglum vegna endurgreiðslu námslána hjá 

Lánasjóði íslenskra námsmanna, sem hefur kynnt niðurstöður sínar. Aðildarfélögum þessa 

kjarasamnings er heimilt að segja honum upp með þriggja mánaða fyrirvara miðað við 

mánaðamót, ef breytingar í ljósi framangreindrar vinnu liggja ekki fyrir þann 1. janúar 2021. 

Niðurstaða um það skal tilkynnt gagnaðila eigi síðar en 15. janúar 2021, ella fellur 

forsenduákvæði hvað þetta varðar úr gildi. 

Samningsaðilar skulu bera samning þennan upp til samþykktar, ásamt bókunum og 

fylgiskjölum. Hafi gagnaðila ekki borist tilkynning um niðurstöðu fyrir klukkan 16.00 þann 

17. apríl 2020 skoðast hann samþykktur. 

 

Reykjavík, 3. apríl 2020 

f.h. fjármála- og efnahagsráðherra  

með fyrirvara um samþykki                                                  

f.h. Félags íslenskra hljómlistarmanna  

með fyrirvara um samþykki 
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