Stýrihópur um betri vinnutíma í vaktavinnu
12. janúar 2021

Fundargerð (19)
Fundur haldinn gegnum fjarfundabúnað Teams þriðjudaginn 12. janúar 2021, kl. 14.00.
Eftirtaldir sátu fundinn:
Frá Alþýðusambandi Íslands; Ragnar Ólason
Frá Bandalagi háskólamanna; Maríanna H. Helgadóttir
Frá Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja; Sonja Ýr Þorbergsdóttir
Frá Félagi íslenskra hjúkrunarfræðinga; Harpa Júlía Sævarsdóttir
Frá fjármála- og efnahagsráðuneyti; Sverrir Jónsson
Frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga; Margrét Sigurðardóttir
Frá Reykjavíkurborg; Harpa Ólafsdóttir og Rakel Guðmundsdóttir
Frá Samtökum fyrirtækja í velferðarþjónustu; Tryggvi Friðjónsson
Verkefnisstjórn: Aldís Magnúsdóttir, Dagný Aradóttir Pind og Bára Hildur Jóhannsdóttir
verkefnisstjóri
Fundarstjóri: Helga Jónsdóttir.
Helga Jónsdóttir skráði fundargerð. Dagskrá og gögn til undirbúnings fundinum bárust á Teams
föstudaginn 8. janúar.
Dagskrá:
1. Fundargerð 18. fundar samþykkt.
2. Samskiptareglur betri vinnutíma í vaktavinnu. Helga fór yfir og gerði grein fyrir tillögu sinni
að samskiptareglum til að skerpa á og skýra ábyrgð og verklag. Markmiðið er að stýrihópur
afgreiði mál hratt og örugglega og ákvarðanir séu teknar í tæka tíð. Til þess þurfi allir að
leggjast á eitt og verkefnisstjórn að geta einbeitt sér að þeim verkefnum, sem aðrir geta ekki
unnið. Samþykkt.
3. Framvinduskýrsla. Bára Hildur fór yfir framvinduskýrslu verkefnisstjórnar.
4. Dagvinnumenn og vaktavinnumenn. Fyrir fundinum lá greinargerð verkefnisstjórnar um
skilgreiningar á vaktavinnumanni og dagvinnumanni. Ákveðinn munur á launafyrirkomulagi
og kjörum milli dagvinnufólks og vaktavinnufólks fylgir innleiðingu kerfisbreytingarinnar 1.
maí og því þarf að skilgreina undir hvort kerfið, dagvinnu- eða vaktavinnukerfi,
starfsmannahópar heyra. Jafnframt lá fyrir tillaga verkefnisstjórnar um skilgreiningu á
vaktavinnu til að samræma stöðu launafólks án tillits til launagreiðanda. Ragnar Ólason
kynnti viðhorf sín til tillögunnar með slæðukynningu og ítarleg umræða fór fram um málið.
Fram kom að fulltrúar launafólks hafa fengið margháttaðar spurningar og athugasemdir úr
sínu baklandi og komið þeim á framfæri við verkefnisstjórn stuttu fyrir fundinn. Jafnframt
hafa launagreiðendur hist og lýst viðhorfum til tillögunnar við verkefnisstjórn. Í ljósi
ábendinga beggja megin frá kynnti verkefnisstjórnin nýja tillögu, málamiðlunartillögu, og
lagði áherslu á hversu knýjandi er fyrir þá sem ábyrgð bera á innleiðingu verkefnisins að
ákvörðun stýrihópsins dragist ekki frekar. Eftir ítarlegar umræður og skoðanaskipti var
samþykkt að kynna launafólki málamiðlunartillöguna á fundi miðvikudaginn 13. janúar kl. 17.
Sonja Ýr boðar kynningarfundinn með öðrum fulltrúum samataka launafólks í stýrihópnum.
Verkefnisstjórnin mun á fundinum kynna málamiðlunartillöguna og rökin og vinnuna að baki
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henni. Stefnt að því að fá niðurstöðu í málið fyrir reglulegan fund verkefnisstjórnar með
launafólki föstudaginn 15. janúar.
5. Leiðbeiningar vegna lengdar vakta. Fyrir fundinum lá minnisblað og rökstuðningur með
tillögu verkefnisstjórnar um leiðbeiningar frá stýrihópi um lengd vakta vegna betri vinnutíma
í vaktavinnu. Málið rætt og samþykkt að gefa leiðbeiningarnar út en verkefnisstjóri mun
ræða lítilsháttar orðalagsbreytingu við Ragnar fyrir útgáfu þeirra.
6. Fjármögnun betri vinnutíma í vaktavinnu. Verkefnisstjórn hefur í störfum sínum orðið þess
áskynja að stjórnendur hafa áhyggjur og spurningar vegna fjármögnunar aðgerða til
undirbúnings kerfisbreytingarinnar í vaktavinnu. Málið rætt og tóku launagreiðendur að sér
að funda hver með sínum stjórnendum og ræða fjármögnun breytinganna.

7. Hvenær telst starfsmaður/tilteknir hópar lækka í launum vegna kerfisbreytinganna. Fyrir
fundinum lá minnisblað verkefnisstjórnar þar sem tilgreind eru þau skilyrði sem líta þarf til
við túlkun á því hvort hópar starfsfólks teljist lækka í launum við kerfisbreytingarnar einar og
sér. Í slíkum tilfellum ber stýrihópi að fjalla um málið og finna lausn. Minnisblaðið var rætt og
samþykkt með lítilsháttar breytingum að tillögu Maríönnu.
8. Tímalína verkefnisins Rætt um þröngan tímaramma til að halda dagsetningunni 15. janúar.
Samþykkt að hliðra dagsetningunni 15. janúar til 22. janúar. Áhersla verður á að
dagsetningin 1. febrúar standist.
9. Önnur mál
1. Ráðstöfunarfé fyrir verkefnisstjórn. Sverrir upplýsti að málið væri frágengið og hann
muni ýta eftir því að afgreiðslan skili sér til verkefnisstjórnar.
2. Matshópur. Umræðu frestað til næsta fundar.
Fundi slitið kl. 16.25. Eftirtaldir þurftu að víkja af framlengdum fundi eftir kl. 16, Sverrir, Harpa Júlía,
Ragnar, Dagný og Tryggvi.
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