Komdu á trúnó!
12. september 2019

Af hverju stytting?
▷

▷

▷

Vinnutíminn á Íslandi er lengri en í nágrannalöndum okkar og eru
afleiðingarn langs vinnutíma farnar að sjást í aukningu í
álagstengdum sjúkdómum.
Í könnun meðal félagsmanna VR var stytting vinnutímans efst á
blaði yfir kröfur í síðustu kjarasamningum.
Markmið með styttingu vinnutímans í kjarasamningi er að stytta
viðveru á vinnustað eða vinnutímann í raun til að félagsmenn
geti notið frítíma síns betur og samveru með fjölskyldu og
ástvinum.

Hvað segir kjarasamningurinn?
▷

▷

Stytting vinnutímans samkvæmt kjarasamningi VR og
atvinnurekenda tekur gildi 1. janúar 2020.
„Atvinnurekendur skulu hafa samráð við launamenn um
tillögu að útfærslu vinnutímastyttingar.“
Stytting er ekki valkvæð.
„Samkomulag skal hafa náðst um framkvæmd
vinnutímastyttingar fyrir 1. desember 2019. Ef samkomulag
næst ekki styttist vinnutími um 9 mínútur á dag miðað við
fullt starf.“

▷

Samið var um nýjar / breytingar á deilitölum
160 verður 159,27
170 verður 167,94

Hver er styttingin?
▷
▷
▷

▷
▷
▷
▷

▷

9 mínútur á dag
45 mínútur á viku
1 klst. og 30 mínútur á tveggja vikna fresti
2 klst. og 15 mínútur á þriggja vikna fresti
3 klst. á fjögurra vikna fresti
3 klst. og 15 mínútur á mánuði (m.v. meðallengd mán á ári)
17 klst. og 42 mínútur á 6 mánaða tímabili (2,41 dagar
skrifstofa/2,28 dagar í verslun m.v. 24 daga orlofsrétt)
35 klst. og 24 mínútur á ári (4,82 dagar á skrifstofu/4,57 dagar í
verslun m.v. 24 daga orlofsrétt)

Dæmi um útfærslu - dagvinna
A. Starfsmaður styttir vinnudaginn um 9 mínútur á hverjum degi og
fer heim fyrr sem því nemur
B. Starfsmaður safnar styttingunni saman til að taka hana út t.d.
vikulega, á 2ja vikna fresti, mánaðarlega eða einu sinni á ári. Hann
vinnur áfram sama vinnudag og nú, um 8 klst.
C. Starfsmaður getur ekki stytt daglega viðveru sína á vinnustaðnum
eða safnað styttingunni. Hann vinnur því áfram sama vinnudag og
nú en fær greidda yfirvinnu fyrir 9 mínútur á dag.

Tölur skrifstofa
Deilitala var 160
100% var:
Á mánuði 162,5 (162:30)
Á viku 37,5 (37:30)
Á dag 7,5 (7:30)
Virkar stundir
100% var
Á mánuði 157,1 (157:06)
Á viku 36,25 (36:15)
Á dag 7,25 (7:15)

Deilitala verður 159,27
100% verður:
Á mánuði 159,27 (159:16)
Á viku 36,75 (36:45)
Á dag 7,35 (7:21)
100% verður
Á mánuði 153,86 (153:52)
Á viku 35,5 (35:30)
Á dag 7,1 (7:06)

Tölur afgreiðsla
Deilitala var 170
Deilitala verður 167,94
100% var:
100% verður:
Á mánuði 171,15 (171:09)
Á mánuði 167,94 (167:56)
Á viku 39,5 (39:30)
Á viku 38,75 (38:45)
Á dag 7,9 (7:54)
Á dag 7,75 (7:45)
Virkar stundir
100% var
100% verður
Á mánuði 158,5 (158:30)
Á mánuði 155,3 (155:18)
Á viku 36,58 (39:30)
Á viku 35,83 (35:51)
Á dag 7,32 (7:19)
Á dag 7,17 (7:10)

Kjarasamningur VR og FA
Virkar stundir

Deilitala var 157
100% var:
Á mánuði 157,1 (157:06)
Á viku 36,25 (36:15)
Á dag 7,25 (7:15)

Deilitala verður 153,86
100% verður:
Á mánuði 153,86 (153:52)
Á viku 35,50 (35:30)
Á dag 7,1 (7:06)

Stytting, kaffitímar felldir niður
Ef kaffitímar eru felldir niður er hægt að stytta vinnutíma starfsmanna
meira eða sem hér segir á skrifstofu:
▷
▷
▷
▷

▷
▷
▷
▷

15 mínútur á dag/0,25 á skrifstofu
35 mínútur á dag/0,58 í verslun
1 klst. og 15 mínútur á viku/1,25 á skrifstofu
2klst. og 55 mínútur á viku/2,92 í verslun
5 klst. og 25 mínútur á mánuði/5,42 á skrifstofu á mánuði
12 klst. og 35 mínútur á mánuði/12,57 í verslun á mánuði
Um 59 klst. á ári eða um 8,5 daga á skrifstofu m.v. 24 daga orlofsrétt
Um 136,9 klst. á ári eða 19 dagar í verslun m.v. 24 daga orlofsrétt

Takk fyrir mig!

kjaramal@vr.is

