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Fundargerð
1. Fundur settur
Sandra B. Franks (SBF) formaður Sjúkraliðafélags Íslands (SLFÍ) setti fund og bauð
fundarmenn velkomna. Fram kom að Jóhanna Traustadóttir ritari yrði fjarverandi
vegna óviðráðanlegra orsaka.
2. Fundargerð síðasta fundar
Gunnar Örn Gunnarsson (GÖG) framkvæmdastjóri SLFÍ gerði grein fyrir að síðasta
fundargerð væri samþykkt og komin á netið.
3. Kjaraviðræður
• SBF gerði grein fyrir að samkomulag hefði náðst um styttingu vinnuvikunnar hjá
dagvinnufólki við Reykjavíkurborg og sveitarfélögin (SNS) í takt við
samkomulagið við SNR.
Bókað var sérstaklega um aldurstengd samkomulög, sem samkomulag er um að
brjóti ekki í bága við lög nr. 86/2018 um jafna meðferð á vinnumarkaði/bann við
t.d. mismunun á grundvelli aldurs.

•
•
•

Einnig er bókun um að fara eigi nánar í veikindaréttakaflann þ.s. leggja á áherslu á
að sem flestir geti verið virkir á vinnumarkaði. Skoða á sérstaklega veikindaréttinn
varðandi veikindi barna og/eða veikindi nákominna ættingja.
Fram kom að vinnuhópurinn um styttingu vinnuviku vaktavinnufólks fari af stað
aftur í þessari eða næstu viku.
Kjaramálanefnd SLFÍ hefur ekki fundað með neinum viðsemjanda á meðan öll
orka hefur farið í styttingu vinnuvikunnar.
„Aðgerðahópur“ BSRB er á hold þ.s. samningaumræður eru í „góðum“ farvegi
eins og er. Lagt er til auglýsingar á netinu/facebook síðum félaga með myndum af
félagsmönnum stéttarfélaga innan BSRB verði haldið áfram þ.s. störfum er lýst og
áhuga fyrir styttingu vinnuvikunnar. Áhorfið á þær auglýsingar hefur verið mjög
gott.

4. Heildarendurskoðun á lögum félagsins
SBF fór yfir að vinna framkvæmdastjórnar í Kiðjabergi þ.s. farið var yfir lög
félagsins og allir sammála um að vinnan hafi gengið vel og tími hafi verið komin á að
yfirfara/uppfæra lögin. Tillögurnar þurfa síðan að fara fyrir Laganefnd SLFÍ og
komandi þing.
5. Mótun á reglum Starfsmenntasjóðs
Rætt var að framkvæmdastjórn SLFÍ gefi sér tíma til að fara yfir og móta
úthlutunar/starfsreglur hins „nýja“ starfsmenntunarsjóðs félagsins, sem síðan færu í
umræðu stjórnar sjóðsins. Rætt um að finna tíma janúar á komandi ári.
6. Fyrirmyndarstjórnandinn
SBF fór yfir tilnefningar sem hafa borist um fyrirmyndarstjórnandann og verður farið
yfir þær af valnefndinni.
7. Evrópudagur sjúkraliða 26. nóvember 2019
Farið var yfir að víðast hvar hafi dagurinn gengið mjög vel og sjúkraliðar og
sjúkraliðastarfið verið í umræðunni. SBF, Páll Matthíasson forstjóri LSH, Sigríður
Gunnarsdóttir framkvæmdastjóri hjúkrunar á LSH og Ásta Bjarnadóttir
framkvæmdastjóri mannauðsmála voru í viðtali á starfsmannavef/sjónvarpi spítalans
þ.s. rætt var m.a. um mikilvægi starfa sjúkraliða og voru birt myndskeið af
sjúkraliðum á LSH við störf.
Sjúkraliðar um allt land gerðu sér glaðan dag með vinnufélögum og samsveitungum á
ýmsan hátt, t.d. með lífsmarkamælingum, vöfflukaffi fyrir gesti og gangandi o.fl.
Mikil virkni var og góð dreifing á „handoutinu“ hjá öllum deildum.

Önnur mál
• SBF og JJS fóru yfir að gott/nauðsynlegt væri að fá einu sinni á ári yfirlit yfir
stöðu helstu sjóða félagsins/. Rætt var um að september væri góður tími.
Fundi slitið kl. 17.40

