Samkomulag
fjármála- og efnahagsráðherra f.h. ríkissjóðs
og
Bandalags starfsmanna ríkis og bæja
undirritað 27. mars 2014

Forsendur samkomulags
Aðilar eru sammála um að vinna áfram með öðrum aðilum vinnumarkaðarins að sameiginlegum
markmiðum, svo sem lægri verðbólgu, auknum kaupmætti og stöðugleika í íslensku
efnahagslífi til lengri tíma. Þá er einnig markmið að stuðla að bættum vinnubrögðum við
samningagerð meðal annars til að skapa samfellu og einfalda og samræma kjarasamninga auk
þess sem lögð verði áhersla á að nýr kjarasamningur taki við af eldri samningi.
Viðræður um endurnýjun næstu kjarasamninga hefjist strax við gildistöku þessa samnings.
Unnið verður eftir viðræðuáætlun sem fylgir þessu samkomulagi og í samræmi við
sameiginlegar forsendur og markmið aðila vinnumarkaðarins.

Launaþróun á opinberum og almennum vinnumarkaði
Aðilar eru sammála um að farið verði í að þróa aðferðarfræði við að meta laun og launaþróun
á opinberum og almennum vinnumarkaði. Slík vinna er fyrirhuguð, m.a. í tengslum við
endurskoðun lífeyrismála og munu aðilar beita sér fyrir því að hún verði unnin eins faglega og
hagkvæmt og kostur er.
Þegar niðurstöður slíkrar vinnu liggja fyrir munu aðilar taka til umfjöllunar sín á milli hvort og
þá með hvaða hætti hægt sé að nýta þá aðferðarfræði, annars vegar til að draga úr launamun þar
sem hann er fyrir hendi og hins vegar með hvaða hætti samspil launaákvarðana á almennum og
opinberum vinnumarkaði verði metið svo launaþróun milli markaða haldist í hendur.

Málefni vaktavinnufólks
Breytingar á gr. 2.6.2
Þar sem unnið er á reglubundnum vöktum, skal vaktskrá er sýnir væntanlegan vinnutíma hvers
starfsmanns, lögð fram mánuði áður en fyrsta vakt samkvæmt skránni hefst nema samkomulag
sé við starfsmenn um skemmri frest. Ef vaktskrá er breytt með skemmri fyrirvara en 24 klst.,
skal viðkomandi starfsmanni greitt aukalega 3 klst. í yfirvinnu. Sé fyrirvarinn 24-168 klst. (ein
vika) skal greiða 2 klst. í yfirvinnu.
Hér er eingöngu átt við breytingu á skipulagðri vakt en ekki aukavakt.
Taki starfsmaður vakt umfram vinnuskyldu, með minna en 24 klst. fyrirvara á tímabilinu kl.
17:00-24:00 á föstudögum, kl. 24:00-08:00 mánudaga til föstudaga, kl. 00:00-24:00 laugardaga,
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sunnudaga og sérstaka frídaga, sbr. gr. 2.1.4.2 miðað við 8 klst. vakt, skal greiða 2 klst. í
yfirvinnu og hlutfallslega fyrir lengri eða styttri vaktir.
Bókun um tilhögun vakta
Aðilar eru sammála um að skipulag vinnu þar sem vaktir eru mislangar, fleiri og styttri en
starfshlutfall starfsmanns kveður á um þannig að hann þurfi að koma til starfa oftar en einu
sinni á sólarhring sé íþyngjandi fyrir viðkomandi starfsmann umfram það sem almennt gerist.
Á samningstímanum munu aðilar kanna forsendur hjá þeim stofnunum sem um ræðir og leita
leiða til úrbóta og koma til móts við þá starfsmenn sem þetta snertir.
Vegna þessa verður þeim stofnunum sem um ræðir sent bréf á vormánuðum 2014 þar sem fram
koma tilmæli ráðuneytisins til stofnana hvað þetta varðar.
Bókun um vaktavinnunámskeið
Aðilar stefna að því að setja upp námskeið í gerð vaktskráa sem taka mið af líkamsklukku og
heilsuvernd. Enn fremur með hvaða hætti hægt sé að tryggja að tekið sé tillit til nýjustu
þekkingar á áhrifum vaktavinnu á starfsmenn við skipulagningu vinnunnar.

Viðbótarframlag í starfsmenntasjóði/starfsþróunarsjóði
Í samningi aðila dags. 13. febrúar 2013 var samkomulag um að framlög til fræðslusjóða/starfsmenntasjóða eða styrktarsjóða/sjúkrasjóða hækki í áföngum um 0,1% eigi síðar en
1. janúar 2015, sem útfært yrði nánar í næstu kjarasamningum.
Aðilar eru sammála um að frá og með 1. febrúar 2014 verði iðgjald sem nemur 0,1% af
heildarlaunum félagsmanna lagt á sérstakan biðreikning. Þetta iðgjald skal annars vegar nýtt til
að stuðla að aukinni þekkingu um mannauðsmál og hins vegar til að styrkja stöðu þeirra sem
starfa í umboði stéttarfélaga á stofnunum ríkisins.
Niðurstöður samningsaðila um skilgreiningar og eftir atvikum frekari flokkun trúnaðarmanna
skulu liggja fyrir eigi síðar en 31. desember 2014. Framlagið skal millifært, samkvæmt
samkomulagi aðila, yfir í viðeigandi sjóði aðildarfélaga BSRB frá og með 1. janúar 2015.

Viðræðuáætlun
Aðilar eru sammála um að eftirfarandi viðræðuáætlun verði sameiginleg öllum aðildarfélögum,
eftir því sem við getur átt.
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1. Markmið
Aðilar munu tafarlaust í kjölfar samþykktar samninga hefja viðræður vegna þeirra
kjarasamninga sem framlengdir eru með samningi þessum og gilda til xx. xxxx 2015 með það
fyrir augum að ljúka gerð nýrra samninga fyrir þann tíma. Markmið þeirra verði vaxandi
kaupmáttur, efnahagslegur stöðugleiki, bætt samkeppnisstaða atvinnulífsins og stöðugt gengi
krónunnar.
2. Samningsumboð
Fyrir lok apríl 2014 leggi samningsaðilar skriflega fram skipun samninganefnda og umboð
þeirra til samningaviðræðna. Aðildarfélög BSRB þurfa sömuleiðis að leggja fram skipun
samninganefndar innan fjögurra vikna frá samþykki kjarasamnings.
3. Launatölfræði og efnahagsupplýsingar
Í maí 2014, eða eins fljótt og auðið er, munu samningsaðilar, í samvinnu við aðra aðila á
vinnumarkaði, kortleggja samningsniðurstöður á samningssviði aðila og leggja mat á
framkvæmd og áhrif samninganna á grundvelli gagna frá Hagstofu Íslands. Í þeirri vinnu verður
einnig litið til undangenginna tveggja samningstímabila. Niðurstöður verði gefnar út í skýrslu.
Skýrslan „Í aðdraganda kjarasamninga – efnahagsumhverfi og launaþróun“ frá október 2013
sem unnin var af samningsaðilum á opinberum- og almennum vinnumarkaði verður uppfærð
fyrir lok september 2014.
4. Sérmál önnur en launaliðir
Viðræður einstakra samningsaðila um breytingar á þeim ákvæðum gildandi kjarasamninga sem
aðildarfélög BSRB fela bandalaginu, þar með talið málefni vaktavinnufólks, skulu koma fram
fyrir lok september 2014.

5. Endurskoðun viðræðuáætlunar
Fyrir lok nóvember 2014 skulu aðilar sameiginlega meta stöðu viðræðna og þörf fyrir endurskoðun viðræðuáætlunar. Þar skal tekin afstaða til þess hvort óskað er milligöngu ríkissáttasemjara.
6. Launaliðir
Viðræður aðildarfélaga BSRB um launalið hefjist í lok janúar 2015 á grundvelli krafna sem þá
skulu vera komnar fram frá einstökum aðildarfélögum.
7. Fyrirkomulag samningaviðræðna
Fundir skulu að jafnaði haldnir í húsakynnum ríkissáttasemjara nema samkomulag verði um
annað.
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8. Fundaáætlun / tímasett markmið
Þegar kröfur liggja fyrir geri aðilar áætlun um framgang viðræðna ásamt tímasettum
markmiðum. Skal sú áætlun liggja fyrir ekki síðar en fjórum vikum eftir að kröfur voru formlega
settar fram.
9. Lok viðræðna
Hafi samningar ekki tekist fjórum vikum áður en kjarasamningar renna út skal tekin ákvörðun
um það hvort og þá hvenær ríkissáttasemjari taki við stjórn viðræðna.

Reykjavík. 27. mars 2014
f.h. fjármála- og efnahagsráðherra

f.h. Bandalags starfsmanna ríkis og bæja

Halldóra Friðjónsdóttir (sign.)
Ágústa H. Gústafsdóttir (sign.)

Árni Stefán Jónsson (sign.)
Elín Björg Jónsdóttir (sign.)
Garðar Hilmarsson (sign.)
Kristín Á. Guðmundsdóttir (sign.)
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