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Mismunandi nálgun á styttingu vinnutíma
Verkafólk
• Heimilt að semja um styttingu vinnutíma á hverjum vinnustað samhliða niðurfellingu kaffitíma á grundvelli
ákvæða 5. kafla kjarasamninga um fyrirtækjaþátt.

Iðnaðarmenn
• Heimilt að semja um styttingu vinnutíma á hverjum vinnustað samhliða niðurfellingu kaffitíma á grundvelli
ákvæða 5. kafla kjarasamninga um fyrirtækjaþátt.
• Einhliða réttur starfsmanna að stytta vinnutíma 1. janúar 2022 þar sem ekki hefur verið gerðir 5. kafla samningar,
án breytinga á neysluhléum.

Afgreiðslu- og skrifstofufólk
• Sjálfkrafa stytting vinnutíma um 45 mínútur átti sér stað 1. janúar 2020.
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Verkafólk og iðnaðarmenn
• Starfsmenn greiða atkvæði um hvort fara eigi í viðræður við atvinnurekanda.
• Viðræður, samningsgerð og atkvæðagreiðsla skv. 5. kafla kjarasamnings um fyrirtækjaþátt.
• Markmið viðræðna að bæta nýtingu vinnutíma og ná fram gagnkvæmum ávinningi.
• Ef formlegir kaffitímar eru felldir niður með samningi, án skerðingar mánaðarlauna, verður virkur vinnutími 36

klst. á viku að jafnaði. Stytting í 36 klst. er endurgjald fyrir ávinning atvinnurekanda. Viðvera styttist að auki sem
nemur brottfalli kaffitíma.

• Margir valkostir í boði um útfærslur sem henta hverjum og einum vinnustað.
• Heimilt er að hefja viðræður strax í dag!
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Verkafólk og iðnaðarmenn

Dæmi um mögulegar útfærslur:

• Tekin eru sveigjanleg hvíldarhlé frá vinnu, eitt eða fleiri
• Hádegishlé lengt
• Hver vinnudagur styttur, umsaminn fjöldi vinnudaga styttur eða einn dagur vikunnar styttur
• Styttingu safnað upp í frí heila eða hálfa daga
• Blönduð leið
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Iðnaðarmenn 1. jan. 2022
▪ Starfsmenn geta einhliða með atkvæðagreiðslu frá og með 1. janúar 2022 kosið um upptöku staðlaðs
fyrirtækjaþáttar kjarasamnings, hafi ekki verið gert samkomulag um vinnutímastyttingu samhliða
niðurfellingu kaffitíma.
▪ Atvinnurekandi getur stytt vinnutíma einhliða.
▪ Virkur vinnutími á viku verður 36 klst. og 15 mínútur að jafnaði. Daglegur virkur vinnutími verður
7 klst. og 15 mínútur náist ekki samkomulag um fyrirkomulag vinnutímastyttingar.
▪ Hefur ekki áhrif þar sem vinnutími er þegar styttri. Því þarf að skoða hver virkur vinnutími er í raun og
veru, t.d. hvort matar- og kaffitímar séu það langir að starfsmenn séu þegar að vinna 36,25 virkar
vinnustundir á viku eða skemur.
▪ Sé gert samkomulag um annað fyrirkomulag vinnutíma fellur það fyrra úr gildi.
▪ Matar- og kaffitímar breytast ekki samhliða vinnutímastyttingu nema samkomulag sé um annað.
Starfsmenn geta ekki einhliða fellt niður kaffihlé.
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Iðnaðarmenn

Dæmi um mögulegar útfærslur:
• Hver dagur styttist um 9 mínútur
• Hver vika styttist um 45 mínútur
• Safnað upp innan ársins
• Vinnutímastytting með öðrum hætti
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Iðnaðarmenn – hver er vinnutími skv. kjarasamningi fyrir breytingu?
A. Unnið fimm daga vikunnar frá 08:00 til 17:00, klukkutími tekinn í hádegishlé og 36 mín. á dag í
neysluhlé.
B. Unnið fimm daga vikunnar frá 08:00 til 16:09, hálftími tekinn í hádegishlé og 15 mín. á dag í
neysluhlé.
C.

Unnið fjóra daga vikunnar frá 07:30 til 17:00, 1 klst. tekinn í hádegishlé og 1 klst. í neysluhlé á dag og
einn dag vikunnar frá 7:30 til 17:00 þar sem 1 klst. er tekið í hádegishlé og 30 mín. í neysluhlé.

D. Unnið fjóra daga vikunnar frá 08:00 til 17:00 þar sem hálftími er tekinn í hádegishlé og 15 mín. á dag í
neysluhlé og unnið einn dag 08:00 til 12:00 þar sem engin neysluhlé eru tekin.
E.

Unnið fimm daga vikunnar frá 08:00 til 16:15, hálftími tekinn í hádegishlé, 15 mín. á dag í neysluhlé
og 30 mínútur á viku að jafnaði í launað skrepp (sjúkraþjálfun, læknir, klipping, skólaviðtal o.þ.h.)
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Iðnaðarmenn – hver er vinnutími skv. kjarasamningi eftir breytingu?
A. Unnið fimm daga vikunnar frá 08:00 til 16:50, klukkutími tekinn í hádegishlé og 35 mín. á dag í
neysluhlé.
B. Unnið fimm daga vikunnar frá 08:00 til 16:00, hálftími tekinn í hádegishlé og 15 mín. á dag í
neysluhlé.
C.

Unnið fjóra daga vikunnar frá 07:30 til 17:00, 1 klst. tekinn í hádegishlé og 1 klst. í neysluhlé á dag og
einn dag vikunnar frá 7:30 til 16:15 þar sem 1 klst. er tekið í hádegishlé og 30 mín. í neysluhlé.

D. Unnið fjóra daga vikunnar frá 08:00 til 17:00 þar sem hálftími er tekinn í hádegishlé og 15 mín. á dag í
neysluhlé og unnið einn dag 08:00 til 11:15 þar sem engin neysluhlé eru tekin.
E.

Unnið fimm daga vikunnar frá 08:00 til 16:06, hálftími tekinn í hádegishlé, 15 mín. á dag í neysluhlé
og 30 mínútur á viku að jafnaði í launað skrepp (sjúkraþjálfun, læknir, klipping, skólaviðtal o.þ.h.)
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Vinnutímastytting – hvað þarf að skoða?
Samið hefur verið um styttingu vinnuvikunnar eins og hún er skilgreind í kjarasamningum.
Vinnutímastytting hefur því ekki sjálfkrafa áhrif á vinnutíma starfsmanna sem þegar eru með styttri
virkan vinnutíma en samið hefur verið um.
Því þurfa stjórnendur að:

• Fara yfir hver raunverulegur virkur vinnutími sé á vinnustaðnum. Er virkur vinnutími þegar styttri en
skv. kjarasamningi?
• Er þegar boðið upp á „persónulegan tíma“ eða er hægt að koma honum við?
• Skoða hvort rétt sé að gera breytingar á skipulagi vinnudagsins og hléum til að bæta framleiðni – taka
það upp í samtali um vinnutímastyttingu.
Líklegt að „blönduð leið“ verði ofan á í mörgum fyrirtækjum.
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Iðnaðarmenn – Breyting á deilitölum og vinnuskilum
Fyrir vinnutímastyttingu

Eftir vinnutímastyttingu

Deilitala dagvinnutímakaups

160 klst.

157,08 klst.

Full vinna á mánuði

160 klst. í virkan vinnutíma

157 klst. og 5 mínútur í virkan
vinnutíma

Yfirvinna 2

Eftir 41 klst. á viku að meðaltali á
mánuði

Eftir 40,25 klst. á viku að meðaltali
á mánuði

Tímakaup í dagvinnu og
ákvæðisvinnuálag

Hækkar um 1,86% (160/157,08)
vegna vinnutímastyttingar
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Sniðmát og leiðbeiningar á vinnumarkaðsvef SA
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Vaktavinna – virkur vinnutími og vinnutímastytting
Stéttarfélög iðnaðarmanna haft samband við einhver fyrirtæki nú í haust og borið því við að neysluhlé í
vaktavinnu teljist til virks vinnutíma og því hafi vinnutími þar styst um allt að 3 klst. á viku. Það er
alrangt!
Greiddir tímar í vaktavinnu urðu 37 í stað 40 klst. áður hinn 1. janúar 2020.
Fyrir 8 klst. vakt voru greiddar 7,4 klst. í stað 8 klst. Frá 1. janúar 2022 7,25 klst.
Fyrir 12 klst. vakt voru frá 1. janúar 2020 greiddar 11,14 klst. í stað 12 klst. Gæta þarf að því að hjá
starfsmanni á „kokkavöktum“ þá er hluti þessara 11,14 klst. yfirvinna. Dagvinnuhlutinn er 10,57 klst. (37
klst. / 3,5 vaktir að meðaltali á viku) en 10,36 klst. frá 1. janúar 2022 en yfirvinnutímum fjölgar þá á
mánuði að jafnaði úr 8,66 í 11,9 klst.
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Algengar spurningar ....
▪ Hvað ef vinnutíminn er þegar styttri en skv.
kjarasamningi?
▪ Hvað ef starfsmaður er í stéttarfélagi iðnaðarmanna en
ekki í iðnaðarmannastarfi?
▪ Hvað ef starfsmaður er ekki í stéttarfélagi?
▪ Hvað með sérfræðinga og stjórnendur?
▪ Hverjir taka þátt í viðræðum f.h. starfsmanna?
▪ Hvað ef starfsmenn kjósa ekki um vinnutímastyttingu?
▪ Getur vinnuveitandi ákveðið styttingu einhliða?
▪ Hvað með starfsmenn í hlutastarfi?
▪ Hvaða áhrif hefur vinnutímastytting á yfirvinnu?
▪ Verður einhver breyting á kaffitímum?
▪ Hvað ef starfsmaður er veikur á styttri vinnudegi?
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