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17. mars 2021, kl. 13:00
Efni: Opinn félagsfundur LSS vegna styttingar vinnuvikunnar hjá SNS.
Mættir: Formenn LSS (2), starfsmenn LSS (2), verkefnastjórn ríkissáttasemjara (2) og
60 félagsmenn (sjá lista fyrir neðan)
1. MSS formaður setur fund og býður alla velkomna. Hann reifar
kjarasamningagerðina og þau verkefni sem hafa komið upp í ferlinu fram til
dagsins í dag. Hann fór yfir helstu spurningar og svör sem komu fram í gær.
(sjá fundargerð félagsfundar 16. Mars). MSS kynnir Báru Hildi Jóhannsdóttur,
formanni verkefnastjórnar ríkissáttasemjara.
2. Bára, formaður verkefnastjórnar um styttingu vinnuvikunnar kynnti ferlið og
næstu skref.
3. Formenn og verkefnastjórn sátu fyrir svörum:
4.
a. Rannsóknir og sjúkdómar. Hvaða rannsóknir eru þetta. BI þetta eru
erlendar rannsóknir og verða settar inn á heimasíðu LSS. Bára, bendir
á að aðrar rannsóknir á betri vinnutími. MSS gerð könnun um ánægju
um vaktkerfið. Setjum það inn á heimasíðu LSS.
b. Ferðatími. Vaktaskiptin breytast við þessar breytingar. Hann fer úr því
að vera 5 til 10 mín allt að 30-40 mín. Var það tekið inn í þetta. BI
bendir á að þetta er allt atriði sem fer fram í umbótasamtali og í
vinnslu vaktkerfis sem er skref 4. Við erum á skrefi eitt.
c. Tryggja að umræðan fari ekki á flug á kaffistofunum um hvert við
erum að fara í breytingu styttingu vinnuvikunnar. MSS þakkar fyrir
góðan punkt. LSS reynir að gefa út eins miklar upplýsingar hægt er á
hverjum tíma, bæði í fréttabréfi LSS og t.d. í gegnum þessa
félagsfundi. Við erum seinni að innleiða styttinguna og getum horft til
annarra þegar það kemur að úrvinnslu verkefnisins. Bára. Reynslusaga
frá fangelsismálastofnun og lögreglunnar á NA. Starfsmenn og
stjórnendur sökktu sér í vinnslu vaktkerfis og kom farsæl lausn út frá
því. Skoðuðu greiningu gagna ofl. Það er er ekki verið að sníða
launamyndunarþættina fyrir sérstakar starfsstéttir. Ef leiðarljósi
verkefnisins sé fylgt ætti enginn hópur að lækka í launum.
d. Verður greitt atkvæði um breytt vaktaskipan fyrir maí 2022. MSS. Það
er ekki kveðið á um formlega atkvæðagreiðslu í kerfinu og er ferlið
sett upp sem samvinna. Það hefur ekki komið upp ennþá. HSU er búið
að klára sitt vaktkerfi.
e. Vaktahvati. Hvernig virkar hann í orlofi. Bára. Það er ekki reiknaður
vaktahvati í orlofi. Hvetur aðila að skoða gögn á betrivinnutimi.is
f. Er hægt að prófa útfærslu á ákveðnu kerfi og ef það gengur ekki upp
er þá hægt að fara til baka. Bára. Það ætti að skoða breytingar á
kerfinu árlega. Lagt er til að vaktkerfið séu skoðaðir með
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reglubundnum hætti. Tíminn frá því að vaktakerfið tekur gildi fram að
kjarasamningum er nýttur til endurskoðunar.
Þurfa að aðilar að finna upp hjólið þegar kemur að breyttu vaktkerfi?
Bára. Bendir á myndbönd inn á betrivinnutími.is Tollarar og lögreglan
er með forskot á ykkur og LSS geta lært af þeim. MSS. Mikilvægt að
nálgast verkefnið með opnum hug. Meta þarf gæðin í 5-5-4 kerfinu
áfram til framtíðar. Búa þarf til kerfi sem endurspegli það og virði
vinnustunda verði gott.
Er hægt að setja upp dæmi af launaseðlum? MSS. Þegar hugmyndir að
vaktkerfum fara að birtast þá er það hægt. Við erum enn á skrefi eitt.
Fyrirspurn um rannsóknir. HS náði ekki inntakinu.
Öryggi starfsfólks og skjólstæðinga. Vangaveltur um mönnun.
Breytileiki vakta. Breytilegur fjöldi á vakt. Hvernig er það tryggt.
Stundum þarf að fjölga dagvakt og þá þarf að skoða það sérstaklega.
Bára. Þarf að ræða í umbótasamtali.
Ef vaktavinna í dagvinnu verður of mikil þarf þá að ráða menn í
dagvinnu. Áhyggjur að sporin hræða í þessari vinnu, að excel skjalið
taki yfir. Bára. Þarf að ræða í dagvinnu. Skilgreining á vaktavinnu er
20% utan dagvinnumarka.
Matar- og kaffitímar hjá vaktavinnufólki. Vangaveltur um nýjar
breyttar útfærslur. Umbreyting verðmæta.
Vaktálag. Ef álag er of mikið og ekki samræmi við reglugerðir hvar er
það tekið. Bára. Það er tekið í umbótasamtali.
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