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Efni: Mál nr. 259 - Mál nr. 259 Frumvarp til laga um 40 stunda vinnuviku (stytting
vinnutíma)
Skipulag vinnutíma er flókið mál sem bæði er átt við í lögum og kjarasamningum. ASÍ er þeirrar
skoðunar að breyting á lögum um 40 stunda vinnuviku sem nú yrði gerð, fæli í sér ótímabært
inngrip í heildarendurskoðun aðila vinnumarkaðar um skipulag vinnutíma en við gerð
kjarasamninga á almennum vinnumarkaði á árinu 2015 var gerð eftirfarandi bókun um
viðræður um skipulag vinnutíma.
„Aðilar kjarasamningsins stefna að breytingum á skilgreiningum vinnutíma og nálgast þannig skipulag
vinnutíma sem algengast er á Norðurlöndum. Meginmarkmið breytinganna er að stuðla að
fjölskylduvænum vinnumarkaði með styttri heildarvinnutíma, sem jafnframt getur falið í sér hagræðingu
og einföldun launakerfa á öllum vinnumarkaðnum. Í viðræðum um breytingu vinnutímaákvæða
kjarasamninga verður m.a. fjallað um upptöku „virks vinnutíma“ og endurskoðun álagstímabila og
álagsgreiðslna vegna vinnu utan dagvinnutímabils. Álagsgreiðslur vegna vinnu utan skilgreinds
dagvinnutímabils eru hærri hér á landi en almennt gerist á Norðurlöndunum og hefur það m.a. þau áhrif
að dagvinnulaun eru lægra hlutfall heildarlauna. Meginmarkmið breytinga verður að auka hlut
dagvinnulauna í heildarlaunum og hvetja til umræðu á vinnustöðum um bætt skipulag vinnutíma og
aukna framleiðni. Með því færist íslenskur vinnumarkaður nær því fyrirkomulagi sem þekkist víða á
Norðurlöndunum. Bætt skipulag getur einnig stuðlað að styttri vinnutíma og þar með að fjölskylduvænni
vinnumarkaði. Breytingar íþessa veru bæta stöðu Íslands í alþjóðlegum samanburði, bæði hvað varðar
vinnutíma og grunnlaun, og getur þannig styrkt stöðu Íslands í samkeppni um starfsfólk. Gegn
vinnutímabreytingum hækka launataxtar kjarasamninga auk þess sem lágmarkslaun einstakra starfa
geta tekið breytingum e f sérstaklega þarf að bregðast við áhrifum breyttra álagsgreiðslna.
Lágmarkstekjutrygging mun þó ekki hækka. Aðilar samkomulagsins munu skipa í vinnuhópa fyrir júnílok
2015 til þess að vinna að undirbúningi breytinga á vinnutímaákvæðum kjarasamninga. Um skipulag
viðræðna skal gerð sérstök viðræðuáætlun, sbr. 23. gr. laga um stéttarfélög og vinnudeilur. Stefnt er að
því að samkomulag liggi fyrir í október 2016 og verði það borið undir atkvæði í nóvember 2016.
Vinnutímabreytingar og launabreytingar því samhliða tækju gildi 1. maí 2017. Aðilar munu frá upphafi
vinnunnar leita liðsinnis ríkissáttasemjara við verkstjórn. Um atkvæðagreiðslu verður samið sérstaklega,
en gengið er út frá því að einfaldaldan meirihluta þurfi til að samkomulagið öðlist gildi.“

Vinnuhópar hafa verið skipaðir og stefnt að verklokum eins og í bókuninni segir haustið 2016.
Virðingarfyllst,

Magnús M. Norðdahl hrl.,
lögfræðingur ASÍ.
Alþýðusamband íslands
Sætúni 1 • Reykjavík
Sími: 535 5600 • Fax: 535 5601
asi@asi.is • www.asi.is

