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1. Fundur settur.
Þórarinn Eyfjörð, formaður Sameykis
2. Kynning á niðurstöðum úr könnun um stöðu launafólks á tímum kórónuveirunnar. Kristín Heba
Gísladóttir framkv.stj. Vörðunnar – Rannsóknarstofnun vinnumarkaðarins.
3. Álitamál í styttingu vinnuvikunnar í vaktavinnu, Guðmundur Freyr Sveinsson
4. Kosning trúnaðarmanna á vinnustöðum, Jakobína Þórðardóttir
5. Önnur mál
1.

Ávarp formanns
Þórarinn Eyfjörð setti fundinn og fór yfir dagskrá fundarins, sem fór fram á ZOOM. Hann þakkaði
traust félagsmannatil sín.
• Stytting vinnuvikunnar er mál málanna. Stytting vinnuviku dagvinnufólks tók gildi um áramót
og stytting vinnuviku vaktavinnufólks mun taka gildi 1. maí nk.
• Verkefni félagsins eru mun fleiri, en mörg hagsmundamál eru undir eins og t.d.
stofnanasamningar, launaþróunartrygging, endurskipulagning á skrifstofu félagsins og margt
fleira.

2.

Kynning á niðurstöðum úr könnun um stöðu launafólks á tímum kórónuveirunnar
Kristín Heba Gísladóttir framkvæmdastjóri Vörðunnar kynnti niðurstöður úr könnun sem stofnunin
gerði á stöðu launafólks á Íslandi á tímum COVID-19. Könnunin var í gangi dagana 25.11. –
08.12.2020. Þýðið voru félagsmenn ASÍ og BSRB en kennarasambandið var ekki með.
Helstu þættirnir í könnuninni voru:
• Staða á vinnumarkaði
• Fjárhagsstaða
• Heilsa og heilbrigðisþjónusta
Glærur sendar eftir fundinn.
Spurningar og umræður:
• Sást í könnuninn hvor einhverjir sérstakir atvinnugreinar sem skáru sig út?
o Ákv. að spyrja ekki út í atvinnugreinar.

•
•

3.

Hvernig er staðan hér miðað við önnur lönd?
o Ekki samanburður við önnur lönd. Væri mjög fróðlegt að skoða það.
Sést að það er mikill munur á stöðu Sameykis miðað við stöðu annara félaga. Okkar
félagsmenn koma betur út úr könnuninn miðað við félagsmenn annarra félaga, af hverju sem
það er.

Álitamál í styttingu vinnuvikunnar í vaktavinnu
Betri vinnutími – glærur unnar af vefnum: betrivinnutimi.is
• Skilgreining á vaktavinnufólki:
o Hver er vaktavinnumaður og hver er dagvinnumaður?
o Mismunandi skilgreiningar hjá ríki, sveitafélögum og samtökum fyrirtækja í
velferðarþjónustu annars vegar og Reykjavíkurborg hins vegar.
o Niðurstaðan virðist sú að: ef skipulagður vinnutími starfsmanns er að jafnaði meira en
20% utan skilgreinds dagvinnutíma telst hann vaktavinnumaður.
• Lífeyrir í B-deild
• Leiðbeiningar stýrihóps vegna meginreglna hvíldartímalöggjafar.
• Leiðbeiningar stýrihóps um lengd vakta.
• Jöfnun vinnuskila dag- og vaktavinnufólks.
• Vaktahvati og orlof.
• Hvar eru helstu tækifæri með betri vinnutíma í vaktavinnu að þínu mati?
Að loknu erindinu svaraði Guðmundur Freyr spurningum af spjallinu.
Þórarinn tók við og fór aðeins til viðbótar yfir efni varðandi styttingu vinnuvikunnar og svaraði frekari
spurningum.

4.

Kosning trúnaðarmanna á vinnustöðum
Næsta kjörtímabil trúnaðarmanna að hefjast. Þarf að láta kjósa nýja trúnaðarmenn eða endurnýja
umboð.
Jakobína fór yfir 24. grein 9. kafla laga Sameykis um kosningu trúnaðarmanna. Hún ítrekaði
mikilvægi þess að kosning trúnaðarmanna fari fram á vinnustöðum. Enn fremur fór hún yfir reglur um
kosningu trúnaðarmanna. Hún benti á link inni á heimasíðu Sameykis um kjörgögn og reglur varðandi
kosningu trúnaðarmanna.
Jakobína svaraði svo spurningum úr sal/af spjallinu.

5.

Önnur mál
a. Ályktun varðandi útvistun þjónustu hjá strætó bs.
• Þórarinn las upp ályktunina
• Umræður um ályktunina.
• Ályktunin studd og samþykkt.
•

Kvartað um að ályktunin hefðu þurft að sjást uppi á skjánum og kvað Þórarinn það tekið
til athugunar til framtíðar.

b. 1. Maí er í sama farvegi og í fyrra.
• Ekki útifundir vegna farsóttarinnar en baráttuþáttur á RÚV að kvöldi 1. maí.
• Stefnum á útifundi og kröfugöngur 1. maí að ári.
• Höldum okkar striki með útgáfu efnis á samfélagsmiðlum með svipuðum hætti og í fyrra.
Fleira var ekki gert og þakkaði Þórarinn fyrir fundinn.
Fundi slitið kl. 15:05.

