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Viðræðunefnd Eflingar gagnvart - fjármála og efnahagsráðherra f.h. ríksisjóðs fer fyrir 
samningaviðræðunum og hefur yfirumsjón með þeim.  
 
Starfsmaður viðræðunefndarinnar er Sara Öldudóttir, sérfræðingur hjá Eflingu.  
 
Efling áskilur sér rétt til að kalla til aðra fulltrúa félagsins og starfsfólk eftir efnum og ástæðum hverju 
sinni. 
 
Eftirfarandi skipa viðræðunefnd og samninganefnd Eflingar. 
 
Viðræðunefnd Eflingar: 
Ragnar Ólason  

Sólveig Anna Jónsdóttir 
Viðar Þorstiensson 
 
 
 
Samninganefnd Eflingar: 
Arna Ragnhildur Arnarsdóttir, LSH - Vífilsstaðir  

Fanney Dóra Hrafnkelsdóttir, LSH - Vífilsstaðir 

Guðrún Aðalsteinsdóttir, LSH - Eldhús 

Innocentia F. Friðgeirsson, LSH - Mötuneyti 

Jeffrey Frederick Guarino, LSH - Matsalir 

Ragnar Ólason, Efling - stéttarfélag 

Sólveig Anna Jónsdóttir, Efling - stéttarfélag 

Viðar Þorsteinsson, Efling - stéttarfélag 

 

 
Starfsmaður Eflingar: 
Sara Öldudóttir, Efling - stéttarfélag 
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Helstu kröfur og áherslur Eflingar 
 
Kröfugerð Eflingar - stéttarfélags er afrakstur ítarlegrar vinnu með félagsmönnum Eflingar og öðrum 
aðildarfélögum innan SGS. Samhljómur var meðal félagsmanna aðildarfélaganna um að sú launastefna 
sem mótast hafi í samfélaginu með kjarasamningum við einstaka stéttir undanfarna mánuði 
endurspeglist í kjarasamningum Starfsgreinasambandsins við sína viðsemjendur.  
 
Það er grundvallaratriði að fólk geti lifað af dagvinnulaunum enda verður ekki við það unað að fólk 
þurfi að ganga sér til húðar í yfirvinnu, aukavinnu og akkorði til að geta framfleytt sér. Vinnumarkaður 
sem byggir á löngum vinnudegi og miklu álagi dregur úr framleiðni og eykur samfélagslegan kostnað. 
Þá á launafólk að njóta þess í launum þegar það öðlast meiri færni í gegnum starfsreynslu og menntun. 
 
Efling vill stuðla að fjölskylduvænna vinnuumhverfi með áherslu á styttingu vinnuvikunnar. 
 
Kröfur samninganefndar Eflingar eru þessar: 
 
 

• Krónutöluhækkanir á laun, miðað skal við að lægsti taxti verði 425.000 krónur í lok samning. 

• Gildistími samningsins verði þrjú ár. 

• Meira fjármagn verði sett í stofnannasamninga sem auðveldi gerð þeirra og að menntun 

verði metin meira til launa. Flokkstjórar fái 15% álag í stofnannasamningi að lágmarki. 

• Hækkun á desember- og orlofsuppbótum. 

• Skýringarkassa vegna gr. 1.7.1. (desemberuppbót) 

• Skýringarkassa  vegna gr. 4.2.2 (orlofsuppbót) 

• 80% vinnuframlag í vaktavinnu verði metið til 100% vinnuskyldu. 

• Stytta vinnuvikuna í samræmi við aðra opinbera starfsmenn .  

• Að næturvaktir verði greiddar tveimur launaflokkum ofar en starfið er metið skv.  

starfaröðun. 

• Starfsfólk haldi vaktaálagi eða fari á yfirvinnu ef það fer af næturvakt og kemur inn á 

dagvinnutímabil. Skipulagðar vaktir séu ekki styttri en átta tímar. 

• Hækka vaktaálag frá kl. 00:00 til 08:00 í 65%. 

• Settar verði ákveðnar reglur um tímavinnukerfi, m.a. um vaktavinnutöflur og skuld/inneign í 

tímabanka. 

• Veikindarétti verði breytt þannig að eftir ár í starfi verði starfsmanni heimilt að nýta allt að 12 

daga af áunnum veikindarétti vegna veikinda maka, barna og foreldra á hverju 12 mánaða 

tímabili. Allur veikindaréttur verði greiddur með staðgengilslaunum og skýra þarf ákvæði um 

að hver dagur í veikindum sé talinn sem dagur sama hvort um tímakaup eða vaktavinnu er að 

ræða og hve langur vinnudagurinn telst. Ef starfsmaður er kallaður úr vinnu vegna veikinda 

barns eftir hálfan dag skal veikindadagurinn teljast hálfur. Sama á við ef starfsmaður er frá 

vinnu hluta úr degi vegna veikinda.  

• Laun séu greidd síðasta virkan dag hvers mánaðar. 

• Semja um greiðslu á matartímum og kaffitímum tímakaupsmanna sem vinna með 

vaktavinnufólki. 

• Málefni tímavinnufólks verði sérstaklega rædd. 

• Ákvæði um bætt tjón á persónulegum munum, bæta við símtæki. 

• Sérstök hækkun á greiðslum vegna borgaralegs fatnaðar. Gr. 8.3.2 

• Samið verði um álag fyrir starfsfólk í eldhúsum vegna einstaklinga með ofnæmi og sérþarfir. 
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• Ræstingakafli samningsins verði endurskoðaður í heild sinni.  

• Starfsfólki í ræstingu verði lagðir til skór við vinnu sína. 

• Taxti í tímamældri ákvæðisvinnu verði uppfærður í samræmi við hækkun lægstu launa, 

• Að tryggingarkafli samningsins verði endurskoðaður (sjá grein 7.1.7 og 7.1.8). 

• Til að meðhöndla hættuleg efni (blóð, sót úr bruna, nálar og önnur heilsuspillandi efni) þarf 

að tryggja leiðsögn og færni þeirra sem við það starfa. Fyrir þá færni, þjálfun og 

vinnuaðstæður skal greiða sérstakt álag. 

• Að greinar 12.1.1 og 12.1.4 í samningnum verði endurskoðaðar er varðar trúnaðarlækni. 

• Krafa um að hafa allan aðfangadag og gamlársdag sem stórhátíðardaga sem og 1. maí. 

• Launaþróunartrygging. 
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Kröfur og tillögur um breytingar á einstaka greinum  
 
Kafli 1 - Um kaup 

1.6. og 2.7. Ákvæði um ræstingar, sameina þessa kafla í einn. Einfalda uppsetninguna. 

1.7. 6 mánaða reglan varðandi fæðingarorlof. Ef fæðingarorlofið mun lengjast lögum samkvæmt þá 

taki þetta ákvæði breytingu skv. því.  

Kafli 2 - Um vinnutíma 

2.2.4. Krafa um að starfsfólk sem komist ekki til vinnu vegna ófærðar fái líka greitt. Ef vinna fellur niður 

vegna veðurs eða annarra orsaka sem starfsmenn eiga i engu sök á.  

2.3.3.1. Útkall verði 4 klst er núna 3 klst.   

2.3.8. Mikilvægt að árétta hér að um er að ræða rétt starfsmannsins en ekki fyrirtækisins. 

2.3.9. Krafa um að greiddir verði 4 klst. á næturnar. Þegar starfsmenn annast vistmenn á ferðalögum 

skal hver ferðadagur greiddur allt að 12 klst. Vegna viðverðu á næturnar eru greiddir tveir tímar.  

2.3.10. Skilgreina betur hvað eru óbyggðir. 

2.4.3.1. Taka út „að jafnaði“. Fólk sammála um að ákvæðið í þessum kafla séu almennt ágætlega orðuð, 

en það er framkvæmdin sem er til vandkvæða. 

2.6.9. Hér þarf að taka umræðu um hvað þessi grein þýðir í raun. Orðið algengt vandamál að starfsfólk 

fái einfaldlega ekki að taka sína kaffitíma og fái þá heldur ekki greidda. Þetta þarf mögulega að skoða 

m.t.t. stofnanasamninga. Hér þarf klárlega að skýra orðalagið - það er of almennt eins og það er í dag. 

2.7.4. Skýra þetta ákvæði betur. Skoða í samhengi við aðra samninga. Krafa um að starfsfólk í 

ræstingum eigi rétt á a.m.k. 3 klst. samfelldri vinnu. 

 

Kafli 3 - Matar- og kaffitímar - fæði og mötuneyti 

3.1.1. Breyta orðinu „eigi“ í „ekki“. 

3.1.4. Krafa um að þeir sem vinna hluta úr degi eigi rétt á hlutfallslegum kaffitímum og skýra ákvæðin. 

3.4.4. Samræma við sveitarfélagasamninginn – setja inn ákvæði um að vinna á skilgreindum 

matartímum. 

3.4.5. Endurskoða upphæð (448 kr.). 

 

Kafli 4 - Orlof 

4.6. Endurskoða þetta ákvæði m.t.t. samskiptamenningu nútímans. Taka út „símskeyti“ og bæta 

mögulega við öðrum leiðum (tölvupóstur o.s.frv.). 

4.9.1 BSRB er með 0,5% í orlofssjóð.  
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Kafli 5 - Ferðir og gisting 

5.2.4. Passa að uppfæra krónutölurnar. 

5.10. Endurskoða ákvæði um gistiaðstöðu. Skilgreina betur og færa nær nútímanum. 

5.10.6. Taka út tjöld 

 

Kafli 6 - Aðbúnaður og hollustuhættir 

 

Kafli 7 - Tryggingar 

7. Kanna hvort launadreifing geti haft áhrif á tryggingar. 

7.3. Bæta við síma undir nauðsynlega muni við vinnu. Taka almenna umræðu um þetta ákvæði. 

Bæta við grein (bókun 7).bls 44 

 

Kafli 8 - Verkfæri og vinnuföt 

8. Setja viðauka á bls. 52 inn í kaflann. Skv. Vinnueftirlitinu geta kuldagallar talist öryggisfatnaðar. 

8.2.2. Breyta „Starfsmönnum“ í „Hverjum starfsmanni“ í byrjun greinarinnar. Tryggja þannig að 

hverjum starfsmanni sé lagður til hlífðarfatnaður svo viðkomandi þurfi mögulega ekki að ganga í fatnaði 

af öðrum. 

8.3.1 Skoða upphæðir fatapeninga. 

 

Kafli 9 - Afleysingar 

9.1.1. Of langur tími (7 dagar). (5 dagar). 

 

Kafli 10 - Fræðslumál 

10. Það þarf að tryggja betur verkefnið „Fræðslustjóri að láni“.  

10.3.1. Athuga framlagið í fræðslusjóð. (tryggja 0,82 % verði áfram) 

 

Kafli 11 - Stofnanaþáttur og samstarfsnefndir 

Ræða þarf hvort stofnanasamningar séu leið til að mismuna fólki í sömu störfum.  

 

Kafli 12 - Réttur starfsmanna vegna veikinda og slysa 

12.2.3. Ath, annars konar vinna er ekki mánaðarkaupsstarfsmenn. Athuga fundargerðir 

samstarfsnefnda varðandi túlkun á ákvæðinu. 
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12.2.10. Skoða ákvæði um hlutaveikindi í sveitarfélagasamningnum. 

12.5.2. Setja inn ákvæði um einstakling sem er ekki í hjúskap en með börn undir 18 ára á framfæri. 

12.5.3. Einfalda orðalag greinarinnar. 

12.8.1. Skoða þessa grein (13 ára aldurinn). 

12.9.1. Gera kröfu um 1%. 

 

Kafli 13 - Tilhögun fæðingarorlofs 

13.1.1. Ath, skv. lögum má ekki mismuna fólki eftir starfshlutfalli. 

 

Kafli 16 - Félagsmálefni 

16.2.2. Skilgreina betur þetta ákvæði, sbr. hvað er vinnustaður? Nýta stofnanasamningana? Að kjósa 

minnsta kosti 1 trúnaðarmann. 

16.3.3. Bæta við aðgengi að tölvu. Skilgreina betur hvað er læst hirsla. 

 

Kafli 17 - Uppsagnarfrestur  

17.2. Færa „Tímabundið ráðið“ undir 17.1. 

 

Bókanir 

Bókun 4: Gekk ekki eftir. 

Bókun 5: Hópurinn skilaði ekki niðurstöðu. 

Bókun 7: Fá þetta sem sér grein í samninginn. Inn í tryggingakaflann í samráði við ASÍ 

 

Fylgiskjöl 

Fylgiskjal 1: Dettur út. 

 

Viðaukar 

Viðauki 1: Bæta við kaflann um hlífðarfatnað. 

Viðauki 2: Yfirfara. 

Viðauki 4: Breyta yfirheiti. 

Passa upp á hvaða viðaukar eru í samningnum. 

 
Efling - stéttarfélag áskilur sér rétt til að leggja fram frekari kröfur í samningaferlinu. 


