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1181. stjórnarfundur VR 
 
Haldinn miðvikudaginn 20. desember 2018, kl. 17:30 í Kringlunni 7 á 0. hæð. 
 
Mætt voru: Ragnar Þór Ingólfsson, Arnþór Sigurðsson, Bjarni Þór Sigurðsson, Birgir Már 
Guðmundsson, Dóra Magnúsdóttir, Elizabeth Ann Courtney, Friðrik Boði Ólafsson, Guðrún 
Björg Gunnarsdóttir, Harpa Sævarsdóttir, Ingibjörg Ósk Birgisdóttir, Ólafur Reimar 
Gunnarsson, Sigmundur Halldórsson, Sigurður Sigfússon, Unnur María Pálmadóttir, Stefán 
Sveinbjörnsson framkvæmdastjóri og Árni Leósson sviðsstjóri sem ritaði fundargerð. 

  
 
Dagskrá: 
 

1. Fundargerð 1180. stjórnarfundar VR lögð fram til samþykktar. 
Ragnar Þór lagði fram fundargerð 1180. stjórnarfundar VR til samþykktar en 
engar athugasemdir höfðu borist við hana.  
 
Fundargerðin var samþykkt og undirrituð.  
 
Hér óskaði Ragnar Þór eftir samþykki fundarins fyrir því að víxla áður 
auglýstum dagskrárliðum nr. 2. og 3. þannig að fyrst yrði rætt um stöðuna á 
kjaraviðræðum. 
 
Samþykkt samhljóða. 
 

2. Staðan á kjaraviðræðum 
Ragnar Þór sagði frá því að fundað hafi verið bæði með SA og stjórnvöldum 
en efnislega hafi ekkert komið út til að taka afstöðu til. Eina hugmyndin frá SA 
sem við höfum heyrt snýr að vinnutímamálum og snýst um að „hella á milli“ 
sem við og SGS höfum hafnað. Hvað varðar styttingu vinnuviku bjóða þeir 
bara að við gefum eftir kaffitímana og kemur það varla til greina. 
 
Við viljum gjarnan vita hvað þeir telja að sé til skiptanna en SA neitar að 
upplýsa það. 
 
Við gerðum munnlegt tilboð um að láta samninga gilda frá 1. janúar 2019 
þótt ekki semjist fyrr en t.d. í febrúar en SA voru ekki tilbúnir í það. 
 
Hópar í vinnu vegna bókana oþh. en það þokast hægt. 
 
Tillögur frá húsnæðishóp stjórnvalda koma síðar. 
 
Lengra verður ekki komist með SA og þeir sýna engin spil þótt þeir hafi í 
hringferð sinni nefnt munnlega svigrúm uppá 1% - 2%. 
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Yfirlýsing fjármálaráðherra um að ekki verði unnt að lækka skatta eins og 
stefnt var að ef „óábyrgir“ samningar yrðu gerðir var ekki til að hjálpa og 
staðan er snúin. 
 
Þannig er ekkert komið á borðið sem við getum tekið afstöðu til. Það er því 
kominn tími til þess að telja niður með því að vísa deilunni til 
ríkissáttasemjara. Það var mikill hroki í stjórnarliðum á fundinum í gær með 
stjórnvöldum. Við verðum að fara að láta taka okkur alvarlega. 
 
 

3. Samstarf við Eflingu vegna kjarasamninsgerðar 
Ragnar Þór ræddi nú mögulegt samstarf við Eflingu stéttarfélag í 
kjarsasamningaviðræðunum. Við höldum áfram að ræða við SA og ASÍ þótt 
við fylkjum okkur í lið með Eflingu í viðræðunum. Þeir hafa sagt sig frá SGS 
hópnum. Hugsanlega koma svo Akranes og Keflavík með okkur. 
 
Ragnar Þór óskaði nú eftir sýn fundarmanna á því að fara með öðrum 
félögum í viðræður. Mælir hann með því að reyna það en með því erum við 
ekki að afsala okkur samningsumboðinu heldur bara að fara sameinuð í 
viðræður og á fundi. Leggur hann það til. 
 
Umræður. 
 
Elizabeth mætti hér til fundar kl. 17:55 
 
Ragnar Þór bar nú upp þá tillögu sína að við förum í samstarf með Eflingu 
stéttarfélagi og öðrum félögum sem vilja starfa með okkur. 
 
Samþykkt samhljóða. 
 
Fundi slitið kl. 18:40 
Árni Leósson, fundarritari 


