
BSRB 
Sameyki – stéttarfélag í almannaþjónustu, Kjölur, stéttarfélag starfsmanna í 

almannaþjónustu, Félag opinberra starfsmanna á Austurlandi, Félag opinberra 
starfsmanna á Vestfjörðum, Starfsmannafélag Dala- og Snæfellssýslu,  

FOSS - stéttarfélag í almannaþjónustu, Starfsmannafélag Garðabæjar, Starfsmannafélag 
Fjallabyggðar, Starfsmannafélag Fjarðabyggðar, Starfsmannafélag Hafnarfjarðar, 

Starfsmannafélag Húsavíkur, Starfsmannafélag Kópavogs, Starfsmannafélag Suðurnesja, 
Starfsmannafélag Vestmannaeyja, Félag flugmálastarfsmanna ríkisins, Félag starfsmanna 

stjórnarráðsins, Landssamband slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna,  
Sjúkraliðafélag Íslands og Tollvarðafélag Íslands 

 
 

 

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. 

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 um allt að 4 stundir á 
viku, í allt að 36 virkar vinnustundir. Samhliða því verður grein 3.1 í kjarasamningi óvirk. 
Niðurstöður viðræðna geta einnig verið á þá leið að óbreytt vinnufyrirkomulag henti best 
miðað við ofangreindar forsendur.  

Viðræður um skipulag vinnutíma fara fram á hverri stofnun/skipulagseiningu fyrir sig, milli 
starfsfólks og stjórnenda. Áður en viðræður hefjast mun sérstakur innleiðingarhópur, 
skipaður fulltrúum frá Kjara- og mannauðssýslu ríkisins (KMR), Félagi forstöðumanna 
ríkisstofnana, og einum fulltrúa frá BHM, BSRB og ASÍ útbúa leiðbeiningar og stuðningsefni til 
nota fyrir starfsfólk og stofnanir. Þeirri vinnu skal lokið fyrir 1. mars 2020 en 
innleiðingarhópurinn verður starfræktur á gildistíma kjarasamningsins.  

Stofnanir hafa mjög ólík hlutverk, daglega starfsemi og ólíka samsetningu mannauðs. Fyrir 
vikið er mikilvægt að betri vinnutími sé útfærður í nærumhverfinu. Forstöðumaður skal eiga 
frumkvæði að því að hefja undirbúning breytinganna og skipa sérstakan vinnutímahóp að 
fengnum tillögum starfsfólks, í samræmi við leiðbeiningar innleiðingarhóps. Hópurinn þarf að 
endurspegla fjölbreytileika starfa og mismunandi aðstæður starfsfólks, s.s. bundna eða 
sveigjanlega viðveru. Í viðræðum verða gerðar tillögur um skipulag vinnunnar og fyrirkomulag 
hléa, þar sem starfsfólki er gefinn kostur á að nærast. Ef starfsmenn eru með bundna viðveru 
skal lögð fram sérstök tillaga um skipulag vinnutíma þeirra. 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. 



Þegar niðurstaða um skipulag vinnutíma liggur fyrir skal vinnutímasamkomulag annars 
vegar borið undir atkvæði þeirra sem starfa hjá viðkomandi stofnun og hins vegar skal fá 
staðfestingu hlutaðeigandi ráðuneytis eða eftir atvikum stjórnar stofnunar. Afrit af 
samkomulaginu skal senda til KMR og heildarsamtaka launafólks. 

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 einnig til KMR og hlutaðeigandi 
heildarsamtaka launafólks. Í framhaldi af tilkynningu um árangurslaust samtal mun KMR kalla 
saman innleiðingarhópinn sem hefur m.a. 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. 

Á gildistíma kjarasamnings skulu af hálfu innleiðingarhópsins framkvæmdar reglulegar 
mælingar á áhrifum vinnutímabreytinganna á starfsfólk og starfsemi stofnana. 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. 

 
 

 
Dæmi um útfærslu styttingar vinnutíma 

 
I. Hefðbundin neysluhlé eru hluti af vinnutímanum og eru því ekki á forræði 

starfsmannsins. Skipulagið gerir ráð fyrir að samfella sé í vinnudeginum.  
- Dagleg stytting  

- Hver vinnudagur styttur í upphafi eða lok dags og hefðbundin neysluhlé eru 
hluti af vinnutímanum. 
Dæmi: Vinnutími kl. 8 -15:12. 
 

- Vikuleg stytting 
- Samfelld stytting tekin út á einum vinnudegi í viku og hefðbundin neysluhlé eru 

hluti af vinnutímanum. 
Dæmi: Starfsmaður vinnur kl. 8-16 fjóra daga vikunnar en einn dag í viku er 
vinnutíminn kl. 8-12. 
 

- Hálfs mánaðarleg stytting 
- Samfelld stytting tekin út sem frídagur hálfsmánaðarlega og hefðbundin 

neysluhlé eru hluti af vinnudeginum. 
Dæmi: Starfsmaður vinnur níu daga frá kl. 8-16 en er í fríi tíunda vinnudaginn. 
 
 



II. Stytting vinnutíma um 13 mínútur á dag eða 65 mínútur á viku. Neysluhlé teljast 
ekki til vinnutíma þar sem þau eru á forræði starfsmanns til ráðstöfunar að vild.  

- Dagleg stytting 
- Hver vinnudagur styttur í upphafi eða lok dags og hefðbundin neysluhlé s.s. 35 

mín i matartíma er ekki hluti af vinnudeginum. 
Dæmi: Vinnutími kl. 8:00-15:47. 
 

- Vikuleg stytting 
- Samfelld stytting tekin út á einum vinnudegi í viku og hefðbundin neysluhlé s.s 

35 mín í matartíma er ekki hluti af vinnudeginum.  
Dæmi: Starfsmaður byrjar kl. 8-16 fjóra daga vikunnar en einn dag í viku er 
vinnutíminn kl. 8:00-14:55.  

 

- Hálfs mánaðarleg stytting 
- Samfelld stytting tekin út sem frídagur hálfsmánaðarlega og hefðbundin 

neysluhlé s.s. 35 mín í matartíma er ekki hluti af vinnudeginum. 
Dæmi: Starfsmaður vinnur níu daga frá kl. 8-16 en tíunda daginn frá kl. 8-13:50. 

 


