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Dagskrá 

1. Fundur settur 

2. Fundargerð síðasta fundar  

3. Undirbúningur að 27. fulltrúaþingi SLFÍ, 15. maí 
o Streymi frá þinginu 

o Starfsmenn þingsins 

 Tillaga er um  

1. Forseta: Birnu og Kristínu Ólafsdætur 

2. Ritara: Birna Ósk Björnsdóttir og Jakobína Rut Daníelsdóttir 

o Drög að ályktunum, beiðni um hugmyndir hefur verið send á stjórnir 

o Tímasett dagskrá liggur fyrir 

o Ársskýrsla 

 Er í vinnslu og yfirlestri BÓB 

 Myndir eru í innfærsluferli 

 Forsíðumynd klár 

o Reikningar félagsins klárir 

o Tillögur að lagabreytingum 

o Starfsnefndir þingsins 

o Mál til að álykta um  

     4. Kjarasamningar 
o Álit lögmanna liggur fyrir varðandi launaskriðstrygginguna 

o Kæra á öryggislistum á LSH er í vinnslu 

o Samstarfsnefndafundir 

 LSH starfslýsingar og breyting á stofnanasamningi í vinnslu 

 Óska þarf eftir hefðbundnum samstarfsnefndarfundi á LSH 

 Könnunin farin út frá sveitarfélögunum 

 Samstarfsnefnd HSA, uppfærsla stofnanasamnings, nauðsynlegt að 

funda í samstarfsnefnd. 

 GÖG hefur sent út ósk til stofnana um tillögur að uppfærslu stofnana-

samninga fyrir júní 2018 byggða á gögnum sem GG hagfræðingur SLFÍ 

fer yfir. 



 Niðurstöður liggja fyrir frá Sólvangi um veikindi o.fl. og hafa verið 

sendar á vinnuhópinn 

o Bókun 8 með kjarasamningi 

 KÁG hefur haft samband við GHG fjármálaráðuneytinu og krafist 

fundar varðandi bókunina. 

o Endurskoðun á starfslýsingum á LSH 

      5. Ráðstefna um öldrunarmál 

o sjá dagskrá  Auglýsing farin út og skráning hafin á heimasíðu félagsins 

o Sigríður Ríkharðsdóttir fylgist með að allt verði klárt varðandi  

ráðstefnuna. 

     

      6. Störf fráfarandi formanns að loknum foramannsskiptum  

 

 

Önnur mál  

 

 

 

Dagskrá 

 

1. Fundur settur  
Kristín Á. Guðmundsdóttir (KÁG) formaður Sjúkraliðafélags Íslands (SLFÍ) setti 

fund, bauð fundarmenn velkomna og gerði grein fyrir að Jóhanna Traustadóttir ritari 

félagsins kæmi ekki á þennan fund. 

 

2. Fundargerð síðasta fundar 
GÖG gerði grein fyrir að síðasta fundargerð væri samþykkt og komin á netið. 

 

3. Undirbúningur að Fulltrúaþingi SLFÍ þann 15. maí  
Ákveðið var að senda út/streyma frá Fulltrúaþingi SLFÍ og fá Sigurð hjá ap-media til 

að halda utan um það.  

Framkvæmdastjórn leggur til við félagsstjórn að Birna Ólafsdóttir skrifstofustjóri 

SLFÍ og Kristín Ólafsdóttir varaformaður SLFÍ verði forsetar og Birna Ósk og 

Jakobína Rut verði ritarar á þinginu. Búið er að ræða við alla aðila og þeir hafa 

samþykkt að taka að sér þessi störf. 

Fram kom að svör hafi ekki borist frá formönnum deilda um hugmyndir/tillögur að 

málefnum sem eigi að álykta um á komandi þingi SLFÍ. 

KÁG gerði grein fyrir að drög að tímasettri dagskrá þingsins lægju fyrir. 

Ársskýrslan er í lokavinnslu hjá prentara og hefur BÓB umsjón með henni ásamt 

KÁG.  

Fyrir þingið verða lagðar tillögur um breytingarnar á lögum félagsins um að 

Orlofssjóður komi undir 28. gr. laga félagsins þ.s. aðrir sjóðir eru tilteknir. 

Reikningar félagsins eru klárir og búið að fara yfir helstu lykiltölur á fundi með 

endurskoðanda, en það vantar reikninga fyrir Starfsmenntasjóð SLFÍ. 

Unnið verður að gerð ályktana í starfshópum og í þeim hópum farið yfir helstu mál 

sem varða félagið og félagsmenn eins og gert var á síðasta þingi. 

 Kjaramál 

o Launaskriðstryggingin 

o Stytting vinnuviku 

o Snemmbær starfslok ákveðinna stétta í ljósi þróunar lífeyrismála 

https://docs.google.com/document/d/1lgQI0w4h11NJMd-XcfPsMvqtQssQe83kTn93le_LzzI/edit?usp=sharing


o Bókanir ekki kláraðar 

 Menntamál 

o Háskólanámið 

o Fleiri greinar í sérnámi 

o Nýliðun í stéttinni 

 Karlmenn 

 Heilbrigðisþjónusta 

o Málefni öldrunarþjónusta 

o Búsetuþjónusta 

o Geðfatlaðir  

 

Rætt verður við verðandi formann um hugsanlegar áherslur hennar á efni sem álykta þarf um. 

 

4. Kjarasamningar 
Farið var yfir álit lögmanns á hugsanlegri stefnu félagsins vegna útfærslu 

launaskriðstryggingar. Fram kom að lögmaðurinn er í flestum atriðum sammála KÁG 

og GÖG um að aðferðafræðin við útdeilingu á launaskriðstryggingunni sé ekki 

samkvæmt orðanna hljóðan í „Rammasamkomulaginu“ og telur vera ástæðu/forsendur 

til að stefna málinu fyrir Félagsdóm. Málið rætt og talið nauðsynlegt að stefna og 

eðlilegt að ræða málið við verðandi formann SLFÍ þ.s. eftirfylgni þess mun vera á 

hennar borði.  

Farið var yfir að Gísla Guðna Hall lögmaður vinnur að stefnu vegna auglýsts 

öryggislista frá LSH.  Svör hafa borist frá LSH/ráðuneytinu þ.s. það er fullyrt að 

listinn sé rétt unnin og mun málið fara fyrir Félagsdóm. 

Endurskoðun starfslýsinga á LSH er enn í vinnslu og var fundur í dag þ.s. rædd voru 

þau vandamál sem upp komu. Ákveðið var að skoða málið enn frekar og skoða 

hvernig starfsmat metur vægi starfa. Óskað verður eftir sérfræðingi frá borginni til að 

fara yfir grundvöll starfsmatsins.   

GÖG fór yfir að viðlíka könnun og unnin var með fjármálaráðuneytinu og fór á allar 

stofnanir ríkisins er farin út á allar stofnanir sveitarfélaganna.  Könnunin tekur á fjölda 

stubbavakta, veikindum og skorti á sjúkraliðum o.fl.  

KÁG gerði grein fyrir að óskað hafi verið eftir samstarfsnefndarfundi á HSA sem fyrst 

til að fara nánar yfir uppfærslu á stofnanasamningi/röðunarkafla samningsins. Svar 

hefur borist frá stofnuninni og verður fundur þann 9. maí n.k.  

Fram kom að búið er að senda á ákveðnar stofnanir beiðni um tillögur að uppfærslu 

stofnanasamninga fyrir árið 2018 í takt við þá upphæð sem kemur til tiltekinna 

stofnana. Gögn verða síðan send á Gunnar Gunnarsson hagfræðing til staðfestingar á 

að fjárhæðirnar hafi verið fullnýttar og vegnar og metnar af SLFÍ. Einnig verður krafa 

send á sjálfseignastofnanir utan SFV, sama á við um breytingar á launatöflu vegna 

launaskriðstryggingar. 

GÖG fór yfir að  vinna vegna bókunar 10 hefur loksins farið fram á Sólvangi þ.s. það 

vantaði svör um veikindi og notkun stubbavakta. Niðurstöðurnar liggja fyrir og í þeim 

kemur fram að lítið sem ekkert er um stubbavaktir, stöðugleika hefur gætt í fjölda 

sjúkraliða, en mikil veikindi eru meðal sjúkraliða og greina þarf nánar hvers vegna það 

er. Niðurstöður hafa verið senda á fulltrúa vinnuhópsins. 

KÁG fór yfir að í samráði við GGH lögmann félagsins var ákveðið að gefa Guðmundi 

H Guðmundssyni fulltrúi fjármálaráðuneytisins í starfshópi vegna bókunar 8 síðasta 

séns á að klára þá vinnu, sem hann tók að sér að leiða varðandi bókun 8, annars verði 

haft samband við ráðherra. GHG boðaði strax til fundar, sem síðan var aflýst vegna 

óviðráðanlegra orsaka. Málinu verður fylgt eftir og rætt við ráðherra ef ekkert gerist 



og jafnframt verður reynt að fá ríkissáttasemjara til að leiða viðræðurnar. 

Breytingarnar gilda frá 1. júní 2016. 

 

5. Ráðstefna um öldrunarmál 

KÁG fór yfir að dagskrá ráðstefnunnar er tilbúin og búið að senda hana út. Ákveða 

þarf hvar eigi að auglýsa, hversu oft og hvenær. Ákveðið að auglýsa í Fréttablaðinu og 

Ríkisútvarpinu á sameinuðum rásum. 

Ráðstefnan fer fram 26. apríl 2018 á Hótel Natura og hefur Sigríður Ríkharðsdóttir 

tekið að sér að hafa umsjón með sal, skráningu og gögn vegna ráðstefnu. KÁG, Þórdís 

formaður sérdeildar og Ögmundur Jónasson hafa verið að skrifa blaðagreinar í tilefni 

af ráðstefnunni. Ákveðið var að ræða við ap- media um að senda á alla sjúkraliða 

fundarhvatningu.  

 

6. Störf fráfarandi formanns eftir formannsskipti 
Farið var yfir helstu störf sem ljóst er að fráfarandi formaður þarf að sinna eftir að 

formannsskipti hafi farið fram. Málið rætt og gengið frá samkomulagi. 

 

       

 

Önnur mál  

 GÖG fór yfir að ritstjóri Sjúkraliðans mun vinna júníblaðið og láta þar 

staðar numið. 

 Ákveðið var að stjórn og starfsmenn færu út að borða með LL 

miðvikudaginn 9. maí.  

 Ákveðið var að fara út að borða með undirbúningshópi að ráðstefnunni 

um öldrunarmál og ráðuneytisstjóra öldrunarmála í Noregi Line Miriam 

Sandberg, þann 26. apríl, KÁG sér um. 

 Kveðjuhóf til heiðurs starfslokum KÁG. Málið verður rætt síðar, en 

stefnt að slíku hófi í júní eða ágúst/september, GÖG, KÓ, JJS og JT sjá 

um undirbúning. 

 Farið var yfir málefni 1. maí og Ingibjörg Jóhannsdóttir er í tengslum 

við GÖG varðandi undirbúninginn. 

 GÖG undirbýr vígslu hátíðarfána félagsins. 

 

Fundi slitið kl. 18.20  

 

 


