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Fylgiskjal 1 
Samkomulag um útfærslu vinnutíma 

Samningsaðilar eru sammála um að ná megi fram gagnkvæmum ávinningi starfsfólks og stofnana með 
betri vinnutíma. Markmið breytinganna er að bæta vinnustaðamenningu og nýtingu vinnutíma, auka 
skilvirkni, bæta gæði þjónustu, tryggja betur gagnkvæman sveigjanleika og stuðla þannig að bættum 
lífskjörum og samræmingu fjölskyldu- og atvinnulífs. 

Viðræður um skipulag vinnutíma fara fram á hverri stofnun/skipulagseiningu fyrir sig, milli 
starfsfólks og stjórnenda. Gert er ráð fyrir að niðurstaða samtals liggi fyrir 1. október 2020 og að nýtt 
fyrirkomulag vinnutíma taki gildi eigi síðar en 1. janúar 2021. Í viðræðum verða gerðar tillögur um 
skipulag vinnunnar og fyrirkomulag hléa með það að markmiði að ná fram gagnkvæmum ávinningi og 
bæta nýtingu vinnutíma þar sem því verður við komið. Stofnanir hafa mjög ólík hlutverk, daglega 
starfsemi og ólíka samsetningu mannauðs. Fyrir vikið er mikilvægt að betri vinnutími sé útfærður í 
nærumhverfinu. 

Með sérstöku samkomulagi meirihluta starfsfólks á viðkomandi stofnun um aðlögun vinnutíma að 
þörfum stofnunar og starfsfólks, með hliðsjón af eðli starfsemi, skipulagi og/eða öðru því sem gefur 
stofnun sérstöðu, er heimilt að stytta vinnuvikuna í allt að 36 virkar vinnustundir á viku samhliða 
niðurfellingu greinar 3.1 í kjarasamningi. Niðurstöður viðræðna geta einnig verið á þá leið að óbreytt 
vinnufyrirkomulag henti best miðað við ofangreindar forsendur. 

Þegar niðurstaða um skipulag vinnutíma liggur fyrir skal hún annars vegar borin undir atkvæði 
þeirra sem starfa hjá viðkomandi stofnun og hins vegar skal fá staðfestingu hlutaðeigandi ráðuneytis 
eða eftir atvikum stjórnar stofnunar. 

Náist ekki samkomulag um breytt skipulag vinnutíma styttist vinnutími starfsfólks sem nemur 13 
mínútum á dag. Tilkynning um árangurslaust samtal skal send til hlutaðeigandi ráðuneytis eða eftir 
atvikum stjórnar stofnunar og Kjara- og mannauðssýslu ríkisins (KMR). Í framhaldi af tilkynningu um 
árangurslaust samtal mun KMR kalla saman sérstakan innleiðingarhóp, skipaðan fulltrúum KMR, 
Félags forstöðumanna ríkisstofnana, og einum fulltrúa frá BHM, BSRB og ASÍ. Innleiðingarhópurinn 
hefur það hlutverk að aðstoða starfsfólk og stjórnendur stofnana við að ná fram gagnkvæmum 
ávinningi með breyttu skipulagi vinnutíma. 

Breyting á skipulagi vinnutíma á að öðru óbreyttu ekki að leiða til breytinga á launum eða 
launakostnaði stofnana. Jafnframt er forsenda breytinganna að starfsemi stofnunar raskist ekki og að 
opinber þjónusta sé af sömu eða betri gæðum og áður. 

Fyrir 1. mars 2020 skal innnleiðingarhópurinn hafa lokið við gerð leiðbeininga og stuðningsefnis til 
nota fyrir starfsfólk og stofnanir. Kostnaður af vinnu innleiðingarhópsins, allt að 10 m.kr., skiptist jafnt 
á milli aðila.  

Fyrir lok samningstímans skulu aðilar leggja sameiginlegt mat á áhrif breytinganna og hvort 
núverandi framsetning á ákvæðum vinnutíma í kjarasamningi falli best að framtíðar skipulagi og 
starfsumhverfi stofnana ríkisins.  
 
  



 
Eftirfarandi útfærslur á breyttu skipulagi vinnutíma eru meðal annars mögulegar: 
 

A. Stytting á hverjum degi 
Stytting á virkum vinnutíma sem nemur 13 mínútum á dag. (65 mínútur/5 dagar) 
35 mínútur í matartíma á dag. 
Vinnutími kl. 8-15:47. 
(Virkur vinnutími á viku samtals 36 stundir.) 
 

B. Stytting einu sinni í viku 
Samanlögð stytting á virkum vinnutíma sem nemur 65 mínútum á viku. (65 mínútur/1 dagur) 
35 mínútur í matartíma á dag. 
Vinnutími mánudaga til fimmtudaga kl. 8-16. 
Vinnutími á föstudögum kl. 8-14:55. 
(Virkur vinnutími á viku samtals 36 stundir.) 
 

C. Stytting útfærð nánar á stofnun 
Samanlögð stytting á virkum vinnutíma sem nemur 65 mínútum á viku (nánar útfært á 
stofnun). 
0-35 mínútur í matartíma á dag. (Allt að 2.55 á viku til útfærslu á stofnun.) 
Vinnutími mánudaga til föstudaga nánar útfærður á stofnun. 
Vikuleg viðverustytting allt að (1.05 + 2.55) = 4 
(Virkur vinnutími á viku samtals 36 stundir.) 

 


