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Viðræðunefnd Eflingar – stéttafélags gagnvart Sambandi íslenskra sveitarfélaga fer fyrir 
samningaviðræðunum og hefur yfirumsjón með þeim.  
 
Starfsmaður viðræðunefndarinnar er Sara Öldudóttir, sérfræðingur Eflingar.  
 
Efling áskilur sér rétt til að kalla til aðra fulltrúa félaganna og starfsfólk eftir efnum og ástæðum hverju 
sinni. 
 
Eftirfarandi skipa viðræðunefnd og samninganefnd SGS. 
 
Viðræðunefnd Eflingar: 
Ragnar Ólason, Efling - stéttarfélag 

Sólveig Anna Jónsdóttir, Efling - stéttarfélag 

Viðar Þorsteinsson, Efling - stéttarfélag 

 
Samninganefnd Eflingar: 
Bjarni Bjarnason starfsmaður Kópavogs 

Elsa Birna Sveinbjörnsdóttir starfsmaður Kópavogs 

Kristín Þorsteinsdóttir starfsmaður Seltjarnaness 

Ragnar Ólason, Efling - stéttarfélag 

Sólveig Anna Jónsdóttir, Efling - stéttarfélag 

Viðar Þorsteinsson, Efling - stéttarfélag 

 

Starfsmaður Eflingar: 
Sara Öldudóttir, sérfræðingur Eflingar 
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Helstu kröfur og áherslur Eflingar 
 
Kröfugerð Eflingar - stéttarfélags er afrakstur ítarlegrar vinnu með félagsmönnum Eflingar og öðrum 
aðildarfélögum innan SGS  
 
Efling - stéttarfélag vill stuðla að fjölskylduvænna vinnuumhverfi með áherslu á styttingu 
vinnuvikunnar. 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. 
 
 
Kröfur samninganefndarinnar eru þessar: 
 

• Að samið verði um launaskriðstryggingu. 

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

• Gildistími samningsins verði þrjú ár. 

• Endurskoða skal launatöflu þannig að menntun sé metin til hærri launa með fjölgun 

persónustiga. 

• Ávinnsla persónuálags vegna símenntunar og starfsreynslu verði hraðað. 

• Hækkun á desember- og orlofsuppbótum.  

• Að desember- og orlofsuppbætur verði greiddar út við starfslok. 

• Stytta vinnuvikuna í 32 tíma við undirskrift og að þeir sem vinni í vaktarvinnu þurfi að vinna 

80% af því til að halda fullum launum. 

• 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. 

• Að jafna lífeyrisréttindi þeirra félaga sem eru í félögum innan ASÍ við félagsmenn BSRB. 

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

dagvinnutímabil. 

• Þar sem starfsmat er ekki í gildi verði flokkstjórum tryggð 15% á launaflokk viðkomandi. 

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

vaktavinnufólki. 

• Málefni tímavinnufólks verði sérstaklega rædd. 

• Sérstök hækkun á greiðslum vegna borgaralegs fatnaðar. 

• Skipulagðar vaktir séu ekki styttri en átta tímar (grein 2.6.4.). 

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

tímabanka. 

• Hækka vaktaálag frá kl. 00:00 til 08:00 í 65%. 
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• Samið verði um álag fyrir starfsfólk í eldhúsi í grunn- og leikskólum vegna einstaklinga með 

ofnæmi og sérþarfir. 

• Samið verði um að almennt starfsfólk í leikskólum fái tvo tíma í undirbúningstíma á viku. 

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

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

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

• Að vinnutaktur í tímamældri ákvæðisvinnu í ræstingu verði 120. 

• 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 grein 11.1.7.1 í samningnum falli út (Starfsmaður lætur af starfi sínu næstu mánaðamót 

eftir að hann nær 70 ára aldri án sérstakrar uppsagnar). 

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

• Ræða skráningu veikinda og viðmiðununarreglur sem sveitarfélög hafa sett um fjarvistir 

starfsfólks vegna veikinda. 

• Að sérákvæði hvers aðildarfélags verði framlengd. 
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Kröfur og tillögur um breytingar á einstaka greinum 
 

 

Kafli 1 - Kaup 

1.4.4: Bæta við að fræðsla þurfi að vera a.m.k. 1/3 af heildartíma vinnuskólans til að það geti flokkast 

sem vinnuskóli.  

1.9.1.8: Skýra betur texta um hreingerningar. 

 

Kafli 2 - Vinnutími 

2.1.4.2: Krafa um að hafa allan aðfangadag og gamlársdag sem stórhátíðardaga. 

2.2.3: Skýra betur að aðeins sé um að ræða virka daga. 

2.3.10: Að það komi fram á launaseðlum hvað fólk á marga uppsafnaða frítíma. Jafnframt þarf að 

ræða framkvæmd greinarinnar. 

2.4.3. Taka út „að jafnaði“. 

2.6.2: Bæta inn ákvæði um viðurlög ef atvinnurekendur uppfylla ekki öll skilyrði vaktavinnukaflans. 

2.6.7: Bæta við hlutfallslegum rétti vegna hlutastarfa. 

2.6.12. Taka umræðu um að aldrei sé einn starfsmaður á vakt við hættulegar aðstæður. 

 

Kafli 3 - Matar- og kaffitími 

3.1.4: Viðbót > Kaffitímar skuli teknir fyrir og eftir hádegi og til viðbótar að þeir séu í hlutfalli við lengd 

vinnudagsins. 

3.4.4: Endurskoða krónutölu. 

3.5.1: Greiða á starfsfólki sem borðar með börnum og skjólstæðingum í grunn- og leikskólum, 

sambýlum og öðrum stofnunum hálftíma í yfirvinnu  á dag. 

3.6.2: Bæta inn örbylgjuofni. 

 

Kafli 4 - Orlof 

4.2.1: Vísa í grein 4.2.4 í stað 4.2.5 (sú grein er ekki til). 

Krafa um að starfsfólk sem er ekki í vaktavinnu fái tvo vetrarfrísdaga á ári. 
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Kafli 5 - Ferðir og gisting 

5.7.7.1: Endurskoða skýringarkassa. 

5.7.11-5.7.13: Skoða þegar viðkomandi aðilar þurfa að gista saman í herbergi með þeim sem þeir eru 

að fylgja. 

5.7.12: Leiðrétta greinina. 

 

Kafli 6 - Aðbúnaður og hollustuhættir á vinnustöðum 

6.3.2.2: Bæta við „skal í samráði við stéttarfélag“. 

 

Kafli 7 - Tryggingar 

7. Athuga skilgreiningar á vinnuslysum. 

7.3: Bæta símum við upptalninguna á nauðsynlegum munum við vinnu. 

 

Kafli 9 - Afleysingar 

9.2.1: Breyta fjórum vikum í tvær vikur. 

 

Kafli 10 - Fræðslumál 

10.2.1: Skýra betur skyldu sveitarfélaga að afhenta starfsfólki námskeiðsgögn/prófskírteini sem varða 

þeirra störf.  

10.2.3: Krafa um að vægi sveinsprófs jafngildi stúdentsprófi. 

10.3.1. Taka út „með sérmenntun“. 

 

Kafli 11 - Ýmis atriði 

11.1.3.3: Bæta við sér undirkafla um uppsagnarfrest.  

                 Í stað 10 ára komi 5 ár. 

11.1.3.3: Taka umræðu um tímabundnar ráðningar og sumarfrí. 

11.1.8.2: Endurskoða 3. málsgrein. 

 

Kafli 12 - Réttur starfsmanna vegna veikinda og slysa 

12.5.2: Setja inn ákvæði um einstakling sem er ekki í hjúskap en með börn undir 18 ára á framfæri. 
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Kafli 13 - Launaseðill, félagsgjöld og iðgjaldagreiðslur 

13.5.1: Krafa um að hækka greiðslu úr 0,3% í 0,6%. 

 

Kafli 14 - Félagsmálefni  

14.2.4.1: Bæta við aðgangi að tölvu. 

14.2.5.1: Bæta við ákvæði um rétt stéttarfélaganna til að boða fundi í þeim tilvikum sem 

trúnaðarmaður er ekki til staðar. 

14.2.9.1: Auka réttinn í tvær vikur. 

Trúnaðarmenn sem eru í vaktavinnu hafi rétt á að sitja trúnaðarmannanámskeið á launum þó að 

námskeiðið skarist á við vaktaplan þann sólarhring sem námskeiðið er. 

 

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


