
Afþingi 
Kirkjustræti 
101 Reykjavík

Umsögn við frumvarp til iaga um breytingu á lögum um 40 stunda vínnuviku, nr, 88/1971

Reykjavík, 20. mars 2018

Félag kvenna í atvinnulífinu (FKA) veitir hér að neðan umsögn við frumvarp til laga um breytingu á 
lögum um 40 stunda vinnuviku, nr. 88/1971, með síðarj breytingum (stytting vinnutíma).

Stjórn FKA styður frumvarp um styttri vinnutíma með vísan til þeirra röksemda sem koma fram í 
greinargerð frumvarpsins. Stjórn FKA telur þó brýnt að aðilum vinnumarkaðarins verði samkvæmt 
frumvarpinu tryggður lengri aðlögunartími þannig að meiri líkur standi til þess að styttri vinnutími 
verði að veruleika hér á Sandi. Að öðrum kosti er hætta á að lagabreytingin hafi í för með sér að 
áfram verði miðað við 8 klukkustunda vinnudag auk launahækkunar sem myndi nema um það bil 
korters vinnu, sbr. það sem kemur fram í greinargerð frumvarpsins. Markmiðið ætti ávallt að vera 
sama vinnuframlag en styttri vinnutími. Með því móti er ávinningur beggja, þ.e. atvinnurekenda og 
launþega, tryggður.

Samhlíða framangreindum breytingum um styttingu vinnutímans, þarf að endurskilgreina vinnutíma 
dagvinnu og yfirvinnu á þann hátt að vinnuframlag verði ekki eingöngu bundið við á hvaða tímum 
dags eða á hvaða dögum vinnuframlag er innt af hendi. Það má færa rök fyrir því að núgildandi kerfi 
sé orðið barns síns tíma og því ekki vel til þess fallið að aðlaga íslenskan vinnumarkað að nýjum 
störfum framtíðarinnar. Stjórn FKA telur ekki æskilegt að vinnutíminn verði styttur án þess að 
framangreind endurskilgreining fari fram að höfðu samráði við aðila vinnumarkaðarins.

Jafnframt telur stjórn FKA æskilegt að atvinnurekendum og launþegum verði gefinn kostur á að 
semja sín á milli um styttri vinnutíma í kjarasamningsviðræðum eins og venjubundið er. Þá er 
mikilvægt að varpa Ijósi á hvaða ástæður búa að baki aukinni framleiðni í þeim OECD rt'kjum þar sem 
vinnutími er styttri en hér á landi. í því sambandi þarf að auka fræðslu og uppiýsingamíðlun til aðila 
vinnumarkaðarins í því augnamiði að efla vitundarvakningu og skilning á því að unnt sé að auka 
framleiðni þrátt fyrir styttri vinnutíma til aukinnar hagsældar fyrir alla. Með upplýsingamiðlun og 
aukinni fræðslu er átt við nauðsynlega almenna vitundarvakningu atvinnulífs og almennings um það 
hvernig aukin framleiðni í starfi sé allra hagur, Með almennri upplýsingamiðlun eru minni iíkur á að 
breytingin skili sér aðeins í launabreytingum vegna fjölgunar á greiddum yfirvinnustundum án 
annarra breytinga, eins og raunin varð að mestu fyrst eftir að vinnutíminn var styttur með lögum árið 
1971. Þá verður að draga fram í dagsijósið önnur jákvæð keðjuverkandi áhrif sem felast í styttri 
vinnutíma og má þar til dæmis nefna styttri viðverutíma ungra barna á leikskólum og aukið jafnvægi 
á milli vinnu- og einkalífs.
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