
12. KAFLI Um uppsagnarfrest og endurráðningu  

12.1.Kvaðning til vinnu  

Það telst kvaðning til vinnu ef starfsmönnum er ekki tilkynnt í lok starfsdags að ekki sé ætlast til að 

þeir mæti í vinnu næsta morgun, enda hamli eigi að dómi verkstjóra veður eða aðrar óviðráðanlegar 

ástæður að unnið sé næsta dag frá morgni. Þó skulu starfsmenn þegar þannig stendur á fá greiddar 

fjórar vinnustundir.  

12.2. Uppsagnarfrestur  

 Fyrstu tvær vikurnar í starfi er enginn uppsagnarfrestur.  

 Eftir tveggja vikna samfellt starf hjá sama atvinnurekanda: 12 almanaksdagar  

 Eftir 3 mánuði samfellt í starfi hjá sama atvinnurekanda: 1 mánuður m.v. mánaðamót  

 Eftir 3 ár samfellt í starfi hjá sama atvinnurekanda: 3 mánuðir m.v. mánaðamót  

 Ákvæði greinar 12.2. kemur að fullu í stað ákvæða 1. gr. laga nr. 19/1979 um uppsagnarfrest.  

12.3. Framkvæmd uppsagna  

12.3.1. Almennt um uppsögn  

Uppsagnarfrestur er gagnkvæmur. Allar uppsagnir skulu vera skriflegar og gerðar á sama tungumáli 

og ráðningarsamningur starfsmanns. (Sjá ennfremur samkomulag um hópuppsagnir á bls. 147.) 

12.3.2. Viðtal um ástæður uppsagnar  

Starfsmaður á rétt á viðtali um starfslok sín og ástæður uppsagnar. Beiðni um viðtal skal koma fram 

innan fjögurra sólarhringa frá því uppsögn er móttekin og skal viðtal fara fram innan fjögurra 

sólarhringa þar frá.  

Starfsmaður getur óskað þess þegar að loknu viðtali eða innan fjögurra sólarhringa að ástæður 

uppsagnar séu skýrðar skriflega. Fallist atvinnurekandi á þá ósk hans, skal við því orðið innan fjögurra 

sólarhringa þar frá.  

Fallist atvinnurekandi ekki á ósk starfsmanns um skriflegar skýringar á starfsmaður, innan fjögurra 

sólarhringa, rétt á öðrum fundi með vinnuveitanda um ástæður uppsagnar að viðstöddum 

trúnaðarmanni sínum eða öðrum fulltrúa stéttarfélags síns ef starfsmaður óskar þess.  

12.3.3. Takmörkun uppsagnarheimildar skv. lögum  

Við uppsagnir skal gæta ákvæða laga sem takmarka frjálsan uppsagnarrétt vinnuveitanda, m.a. 

ákvæða um trúnaðarmenn og öryggistrúnaðarmenn, barnshafandi konur og foreldra í fæðingarorlofi, 

starfsmenn sem tilkynnt hafa um fæðingar- og foreldraorlof og starfsmenn sem bera 

fjölskylduábyrgð.  

Einnig verður að gæta ákvæða 4. gr. laga nr. 80/1938 um stéttarfélög og vinnudeilur, laga um jafna 

stöðu og jafnan rétt karla og kvenna, laga um starfsmenn í hlutastarfi, laga um réttarstöðu 

starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum og samráðsskyldu laga um hópuppsagnir.  

Þegar starfsmaður nýtur uppsagnarverndar skv. lögum, ber vinnuveitanda að rökstyðja skriflega 

hvaða ástæður liggja að baki uppsögn.  

 

 



12.3.4. Viðurlög  

Brot gegn ákvæðum þessa kafla geta varðað bótum skv. almennum reglum skaðabótaréttarins.  

12.4. Tilfærsla milli starfa  

Sé starfsmaður, sem ráðinn hefur verið til ákveðins starfs eða hefur starfað að því a.m.k. eitt ár 

samfellt, færður í nýtt starf, sem greitt er með lægri kauptaxta en það, sem hann var ráð- inn til, skal 

hann halda fyrri kauptaxta eins og uppsagnarfrestur hans segir til um, nema tilfærslan hafi verið 

tilkynnt honum með þeim fyrirvara. Þetta gildir ekki um störf, sem greidd eru með mismunandi 

töxtum og menn fluttir milli starfa samkvæmt venjum á vinnustaðnum og eðli vinnunnar.  

12.5. Starfslok  

Sé starfsmanni sagt upp, eftir a.m.k. 10 ára samfellt starf hjá sama fyrirtæki, er uppsagnarfrestur 

fjórir mánuðir ef starfsmaður er orðinn 55 ára, 5 mánuðir ef hann er orðinn 60 ára og 6 mánuðir 

þegar hann er orðinn 63 ára. Starfsmaður getur hins vegar sagt upp starfi sínu með þriggja mánaða 

fyrirvara.  

12.6. Áunnin réttindi  

12.6.1.  

Áunnin réttindi starfsmanna skulu haldast við endurráðningu innan eins árs. Á sama hátt skulu 

áunnin réttindi taka gildi á ný eftir eins mánaðar starf ef endurráðning verður eftir meira en eitt ár, 

en innan þriggja ára.  

Starfsmaður, sem unnið hefur eitt ár eða lengur samfellt hjá sama vinnuveitanda, skal á sama hátt 

njóta áunninna réttinda á ný eftir þriggja mánaða starf, ef til endurráðningar kemur eftir meira en 

þriggja ára starfshlé en þó innan fimm ára.  

12.6.2. Áunnin réttindi vegna starfa erlendis  

Erlendir starfsmenn hér á landi svo og þeir Íslendingar sem starfað hafa erlendis flytja með sér áunnin 

starfstíma gagnvart réttindum kjarasamninga sem tengd eru starfstíma í starfsgrein, enda verði 

starfið erlendis talið sambærilegt.  

Starfsmenn skulu við ráðningu færa sönnur á starfstíma sinn með vottorði fyrrum vinnuveitanda eða 

með öðrum jafn sannanlegum hætti. Geti starfsmaður ekki við ráðningu framvísað vottorði sem 

fullnægir skilyrðum skv. 3. og 4. mgr., er honum heimilt að leggja fram nýtt vottorð innan þriggja 

mánaða frá ráðningu. Taka þá áunnin réttindi gildi frá og með næstu mánaðamótum á eftir. 

Vinnuveitandi skal staðfesta móttöku vottorðs.  

Í vottorði fyrrum vinnuveitanda skal m.a. greina:  

 Nafn og persónuauðkenni viðkomandi starfsmanns.  

 Nafn og auðkenni fyrirtækisins sem gefur út staðfestinguna, ásamt síma, netfangi og nafni 

þess aðila sem er ábyrgur fyrir útgáfu hennar. 

 Lýsingu á því starfi sem viðkomandi stundaði. 

 Hvenær viðkomandi hóf störf hjá viðkomandi fyrirtæki, hvenær hann lauk störfum og hvort 

rof, og þá hvenær, var á starfi viðkomandi.  

Vottorð skal vera á ensku eða þýtt yfir á íslensku af löggiltum skjalaþýðanda.  

 



12.6.3. Fæðingarorlof  

Samkvæmt lögum um fæðingar- og foreldraorlof nr. 95/2000 skal fæðingarorlof reiknast til starfstíma 

við mat á starfstengdum réttindum, svo sem rétti til orlofstöku og lengingar orlofs samkvæmt 

kjarasamningum, starfsaldurshækkana, veikindaréttar og uppsagnarfrests. Sama gildir ef kona þarf að 

öryggisásæðum að leggja niður störf á meðgöngutíma, sbr. reglugerð um ráðstafanir til þess að auka 

öryggi og heilbrigði á vinnustöðum fyrir konur sem eru þungaðar, hafa nýlega alið barn eða hafa barn 

á brjósti.  

Bókun um fyrirkomulag uppsagna á vinnumarkaði  

Með samkomulagi ASÍ og SA dags. 17. febrúar 2008 hefur náðst sátt milli aðila um fyrirkomulag 

uppsagna á vinnumarkaði. Starfsmaður á samkvæmt því rétt á viðtali við vinnuveitanda sinn um 

ástæður uppsagnar, óski hann þess. Áréttað er að frjáls uppsagnarréttur vinnuveitanda er háður 

vissum takmörkunum, lögum samkvæmt. Aðilar eru einnig sammála um að stuðla að góðri 

framkvæmd uppsagna á vinnumarkaði og munu í því skyni vinna sameiginlega að gerð fræðsluefnis 

sem lokið skal við fyrir árslok 2008. [2008] 


