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Þekktu rétt þinn!

Grunnurinn

Kjarasamningar BÍ eru grunnurinn að því sem greiða ber fyrir
vinnu blaða- og fréttamanna á fjölmiðlum á Íslandi. Það þýðir að
óheimilt er samkvæmt lögum að greiða minna en þeir kveða á um.
Engin takmörk er á því hversu mikið meira má greiða.

Vinnutími

Vikulegur dagvinnutími blaða- og fréttamanna er 35-40 stundir.
Vinnutíminn er styttri á vaktavinnudeildum en á dagvinnudeildum.
Vinna umfram það er ávallt yfirvinna og ber að greiða sérstaklega
fyrir hana.

Yfirvinna

Greitt er fyrir yfirvinnu með 1,0385% af dagvinnulaunum. Það
þýðir til dæmis að yfirvinnutíminn kostar 3.635 kr. fyrir þann sem
er á 350 þús. kr. taxtalaunum. Tíu yfirvinnutímar á viku eða 40 í
mánuði kosta þar með 145.400 kr. í vinnulaunum. Lágmarkslaun
í því tilviki eru því 495.400 kr.

Hámarksvinnutími

Ekki er heimilt að vinna meira en 48 klukkustundir á viku að meðaltali á hverju fjögurra mánaða tímabili.

Rauðir dagar

Almennir frídagar á ári eru átta: Skírdagur, annar í páskum, sumardagurinn fyrsti,1. maí, uppstingningardagur, annar í hvítasunnu,
frídagur verslunarmanna og annar í jólum. Vinna á þessum dögum er aukavinna og ekki greitt fyrir færri en fjóra tíma. Ef um
vaktavinnu er að ræða kemur frídagur fyrir vinnu á þessum degi.

Stórhátíðardagar

Stórhátíðardagar á ári eru einnig átta: Nýársdagur, föstudagurinn langi, páskadagur, hvítasunnudagur, 17. júní, aðfangadagur jóla, jóladagur og gamlársdagur. Tvöföld yfirvinna er greidd á
þessum dögum, ekki minna en átta tímar vegna fólks í dagvinnu.
Vaktavinnumaður fær frídag og yfirvinnu.

Fastlaunasamningar

Mjög hefur færst í vöxt að að samið sé um ein laun fyrir starfið.
Slíkir launasamningar hafa kallast fastlaunasamningar Hagkvæmni slíkra samninga fer algerlega eftir því hversu mikla yfirvinnu starfið innifelur. Það þýðir að þú þarft að fylgjast vel með
yfirvinnutímum, svo laun verði ekki undir kjarasamningum. Ekki
vinna ókeypis. Það er bannað samkvæmt lögum og kjarasamningum. Engum er skylt að vera á fastlaunasamningi og allir geta
gert kröfu til að á vinna samkvæmt kjarasamningnum og fá greitt
fyrir yfirvinnu.
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Fastráðning

Blaðamenn eru fastráðnir eftir fjóra mánuði óháð því hvort gerður er ráðningarsamningur eða ekki. Ef blaðamaður er fastráðinn
strax frá byrjun eða áður en fjögurra mánaða starfstíma er náð
er nauðsynlegt að það sé staðfest með sannanlegum hætti. Uppsagnarfrestur fastráðins blaðamanns er að lágmarki þrír mánuðir, en uppsagnafrestur á reynslutíma er ein vika.

Endurgreiddur
kostnaður

Endurgreiddur kostnaðurBlaða og fréttamenn fá endurgreiddan
kostnað vegna starfs síns frá atvinnurekendum. Endurgreiddar eru
áskriftir dagblaða, tímarita og ljósvakamiðla samtals kr. 10.500
á mánuði, símakostnaður 8.500 kr. á mánuði og nettenging og
kostnaður vegna hennar samtals kr. 4.000. Samtals gera þetta
23.000 kr. en útgefandi getur látið einhver ofangreindra atriða í té
á eigin kostnað og fellur þá kostnaðargreiðsla vegna þess niður.

Fyrirframgreidd laun

Blaðamenn eiga að fá fyrirframgreidd laun við fastráðningu.

Höfundarréttur

Blaðamenn eiga óskorraðan höfundarrétt að sínum verkum. Sérstakir höfundarréttarsamningar hafa verið gerðir á mörgum ritstjórnum, sem tryggja greiðslur fyrir framsal á höfundarrétti.

Orlof

Fyrir fjögur ár í starfi eiga blaðamenn 24 daga í sumarorlof á ári.
Eftir fjögur ár fjölgar dögum í 27 jafnframt því sem heimilt er að
geyma 5 daga og taka 10 að vetri, samanlagt 32 dagar í sumarog vetrarorlof. Dögunum fjölgar í 29 (34) eftir 10 ár og 30 (35)
eftir 18 ár.

3ja mánaða frí

Allir blaðamenn eiga rétt á 3ja mánaða leyfi að meðtöldu sumarleyfi eftir 5 ár í starfi og aftur eftir 10 ár og síðan á fjögurra fresti
upp frá því.

Veikindaréttur

Veikindaréttur fastráðins blaðamanns er að lágmarki þrír mánuðir
á fullum launum og þrír mánuðir á hálfum launum. Styrktarsjóður
BÍ greiðir sjúkradagpeninga þar til viðbótar í allt að eitt ár.

Tryggingar

Allir blaðamenn eru slysa- og líftryggðir í vinnu og í frítíma.
Atvinnurekanda ber að sjá til þess. Tryggingabætur vegna andláts fara eftir fjölskylduaðstæðum og geta numið 6-12 milljónum
þegar um fjölskyldumann er að ræða ræða með börn.
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Lífeyrisiðgjöld

Blaða- og fréttamenn greiða til Lífeyrissjóðs verslunarmanna
4% af heildarlaunum. Til viðbótar greiðir atvinnurekandi 8,5% af
heildarlaunum. Sú greiðsla hækkar í 11,5% í tveimur áföngum á
samningstímanum 2017 og 2018, þannig að samanlagt lífeyrissjóðsframlag verður 15,5%.

Séreignasjóður

Blaða- og fréttmenn geta greitt allt að 4% af heildarlaunum í
séreignasjóð án þess að af því sé tekinn skattur. Atvinnurekandi
greiðir 2% mótframlag gegn að lágmarki 2% framlagi launamanns.

Hvað gerir félagið.

Hagsmunagæsla

Blaðamannafélag Íslands stendur vörð um um stéttarlega og
faglega hagsmuni blaðamanna í víðu samhengi og kemur fram
fyrir hönd stéttarinnar gagnvart löggjafar- og framkvæmdarvaldi.

Fjölmiðlun

BÍ er með vefinn press.is og gefur út Blaðamanninn 1-2 sinnum
á ári. Birgir Guðmundsson birgirg@unak.is er ritstjóri vefsins og
Blaðamannsins.

Fagleg umræða

BÍ heldur svonefnd pressukvöld öðru hverju, þar sem fagleg
málefni, sem efst eru á baugi hverju sinni, eru rædd ítarlega.

Lögfræðiþjónusta

Lögfræðistofan LAG-lögmenn vinnur fyrir Blaðamannafélag Íslands og félaga þess þegar lögmannsþjónustu er þörf.

Orlofshús

Félagið á tvö sumarhús í Brekku í Biskupstungum, raðhús á Akureyri og einbýlishús á Stykkishólmi, sem eru til afnota fyrir félagsmenn.

Endurmenntun

Á vegum BÍ er rekinn endurmenntunar- og háskólasjóður, sem allir
fullgildir félagsmenn geta leitað til um styrkveitingar til að sækja
hvers kyns nám og námskeið hér á landi og erlendis í lengri og
skemmri tíma.
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Rannsókna- og
verkefnastyrkir

Hægt er að sækja um sérstaka rannsókna- og verkefnastyrki
þegar um er að ræða útgjalda- og/eða tímafreka rannsóknavinnu

Styrktarsjóður

Styrktarsjóður greiðir niður kostnað vegna sjúkraþjálfunar,
gleraugna, laseraðgerða, hjartaverndar, krabbameinsskoðunar,
sálfræðiþjónustu, tannlækna, tæknisfrjóvgunar o. fl. Hann greiðir
einnig fæðingarstyrki í hlutfalli við lengd fæðingarorlofs og ættleiðingarstyrki

Alvarleg veikindi

Styrktarsjóður tryggir laun í allt að eitt ár að frádregnum veikindarétti samkvæmt kjarasamningum í alvarlegum slysa- og veikindatilfellum. Þá er hægt að sækja um styrki til sjóðsins þegar um
mikil útgjöld vegna heilbrigðisþjónustu er að ræða.

Menningarsjóðsstyrkir

Menningarsjóður BÍ veitir styrki þegar fullgildir félagsmenn eiga
rétt á að fara í þriggja mánaða leyfi.

Siðanefnd

Á vegum BÍ starfar siðanefnd sem almenningur getur leitað til telji
hann á sig hallað í fjölmiðlum.

Alþjóðlegt samstarf

BÍ er aðili að Alþjóðasambandi blaðamanna Evrópusambandi
blaðamanna og Samtökum norrænna blaðamannafélaga

Skrifstofa BÍ

Skrifstofa BÍ er að
Síðumúla 23, 108 Reykjavík
opin daglega milli 9 og 16.
Þar starfa:
Hjálmar Jónsson, formaður, hjalmar@press.is
Jóna Th. Viðarsdóttir, skrifstofustjóri, jona@press.is
Sími á skrifstofu er 553 9155. Farsími formanns er 897 4098.
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