
Félagstjórnarfundur þriðjudaginn 2. febrúar 2021  

kl. 15.00  á Zoom 

 

Mættir til fundar:  

Sandra B. Franks, formaður SLFÍ, zoom- netfundi 

Kristín Ólafsdóttir, varaformaður, zoom- netfundi 

Jóhanna Traustadóttir, ritari, Svæðisdeild höfuðborgarsvæðisins, zoom- netfundi 

Jóna Jóhanna Sveinsdóttir, gjaldkeri, zoom- netfundi 

Áslaug Steinunn Kjartansdóttir, Vestmannaeyjadeild, zoom- netfundi 

Hafdís Dögg Sveinbjarnardóttir, Norðurlandsdeild eystri, zoom- netfundi 

Helga Sveinsdóttir, Austfjarðadeild, zoom- netfundi 

Helga S. Sveinsdóttir, Suðurlandsdeild, zoom- netfundi 

Inga Lilja Sigmarsdóttir, Vesturlandsdeild, zoom- netfundi 

Jóhanna G. Þórðardóttir, Vestfjarðadeild, zoom- netfundi  

Viktoría Magnúsdóttir, Suðurnesjadeild, zoom- netfundi 

Ólöf Jóna Friðriksdóttir, varamaður í framkvæmdastjórn, zoom- netfundi 

Þórhildur Una Stefánsdóttir, Svæðisdeild höfuðborgarsvæðisins, zoom- netfundi 

Jakobína Rut Daníelsdóttir, varamaður í framkvæmdastjórn, zoom- netfundi 

Guðrún Elín Björnsdóttir, Norðurlandsdeild vestri, zoom- netfundi 

 

Dagskrá 

Kl. 15:00           Fundur settur 

 

I.                 Til umræðu / kynningar 

a. Innleiðing á betri vinnutíma - hvernig gengur innleiðingin 

b. Aðalfundir deilda - Jóna Jóhanna Sveinsdóttir  

(i) Ársskýrsla, reikningar og fjárhagsáætlun  

c. Breytingar á reglum deilda og sjóða til samræmis við uppfærð lög 

félagsins.  

 

II.                Til afgreiðslu 

a. Ekkert mál til afgreiðslu 

 

III.               Til upplýsingar 

a. Trúnaðarmannaráðsfundur 18. febrúar -  innleiðing á betri vinnutíma 

b. EPN stjórnarfundur á Zoom 18. febrúar 

 

       IV.   Önnur mál 



 

Fundargerð  

 

I. Til umræðu/kynningar 

 

Innleiðing á betri vinnutíma  

• SBF fór yfir stöðuna á hverju svæði fyrir sig og óskaði eftir að fulltrúar í 

félagsstjórn færu yfir stöðuna á hverju svæði fyrir sig eins og hægt væri. 

Fram kom að mikill munur er á stöðunni og innleiðingunni á hverjum 

vinnustað/svæði fyrir sig.  

o Ekkert umbótasamtal hefur fari fram í Eyjum, en búið að kanna ákveðin atriði 

og fyrir liggur þar að það gætu orðið einhverjar breytingar hjá næturvaktafólki. 

Annars virðist vera þokkaleg ró og sátt varðandi styttinguna. 

o Vesturland, þar hefur ekki farið fram umbótasamtal, en ákveðin umræða er þar 

á villigötum varðandi ákveðin atriði styttingarinnar, en annars þokkaleg ró 

varðandi innleiðinguna.  

o Suðurland þar hefur innleiðingin gengið þokkalega, en á ýmsu hefur gengið í 

umræðunni, en allir frekar yfirvegaðir í innleiðingarferlinu.  

o HSS hefur vísað fólki á myndböndin á betrivinnutími.is, en annars lítið í 

gangi. 

o Helga Sveinsdóttir, Austurlandsdeild, fór yfir að bréf hafi verið sent á alla 

starfsmenn þ.s gefinn er kostur á valmöguleikum varðandi áframhaldandi 

starf, þ.s. boðið er upp á mismunandi valkosti. Innleiðingin gengur að flestu 

leyti vel fyrir austan.  

o Viktoría segir að innleiðingaferlið gangi vel á HSS og hefur ekki heyrt um 

nein sérstök vandamál tengd styttingunni.  

o JJS fór yfir að vel gangi á hennar vinnustað að innleiða styttingu 

vinnuvikunnar. 

o Guðrún Elín, Norðurlandsdeild vestri, gerði grein fyrir að innleiðingin gengi 

hægt, en örugglega og að umbótasamtölin færu fram í hópum.  

o Hafdís Dögg, Norðausturlandsdeild eystri, fór yfir að það gangi frekar vel og 

stemmingin sé frekar jákvæð gagnvart styttingunni. Umbótasamtöl hafa farið 

fram og þá mest með ákveðnum hópum og var það rætt hvort það þurfi að fara 

fram bæði einstaklingssamtöl og í hópsamtöl. Fram kom í þeirri umræðu að 

æskilegt væri að einstaklingsumbótasamtöl færu einnig fram. Umræða var um 

hvort þeir sem væru á fjölda næturvakta hefðu rétt til að halda þeim og var 

svarið við því að svo væri ekki, en það þyrfti í flestum tilvikum að segja slíku 

ráðningarsambandi upp ef miklar breytingar eiga sér stað.  

o Jóhanna Trausta fór yfir stöðuna á hennar deild á geðsviðinu, en þar hefur 

verið unnið faglegt starf undir stjórn yfirmanns. Þau sem hafa verið á 

næturvöktum fá að halda því og öðrum boðið að skoða sig í vaktahvatakerfinu 

til að skoða hvað kemur best út. 

o Þórhildur Una fór yfir stöðuna á hennar vinnustað, en hún er 

dagvinnumanneskja, en sér um vaktasmíðar og er að fara á slík námskeið. 

Hennar vaktavinnufólk er búið að skrifa undir breytingaskjal. Stytting 



vinnutímans hjá dagvinnufólki gengur vel, en yfirmenn ná ekki enn að taka 

þátt í styttingunni.  

o Jakobína Rut fór yfir stöðuna á Landakoti, en þar gengur vel og beðið er eftir 

opnun á uppfærðri Vinnustund, en fram kom að hennar deild muni loka í 3 

mánuði á komandi sumri ótengt styttingu vinnuvikunnar.  

o Ólöf Jóna fór yfir stöðuna á hennar deild, en þar gengur mjög vel og þar eru 

starfsmenn búnir að svara spurningarblaði um framtíðar vinnutilhögun og þar 

mun þess vera gætt að hvatinn komi sem best út fyrir starfsmenn.  

 

Aðalfundir deilda 

Innleiðing á betri vinnutíma 

• JJS fór yfir stöðuna varðandi aðalfundi og fór yfir að eðlilega væri ekki búið að 

skila inn fjárhagsáætlunum og reikningum þ.s. aðalfundir hafa tafist.  Hún lagði til 

að þau gögn kæmu inn vel fyrir næsta fund félagsstjórnar þannig að afgreiðsla 

þeirra gæti farið fram í góðu tómi. SBF nefndi að minna stress væri með skil á 

ársskýrslum, en skil á reikningum og fjárhagsáætlunum væru í forgangi.  

Breytingar á reglum deilda 

• SBF gerði grein fyrir að framkvæmdastjórn hafi í síðustu viku farið yfir allar 

reglur félagsins og uppfært í takt við breytingar á lögum félagsins og í takt við 

nútímann. Einnig var farið yfir reglur Orlofssjóð og Verkfallssjóð og þær 

uppfærðar í þeim anda að allar eignir og sjóðir eru á ábyrgð stjórnar félagsins.  

 

II.  Til afgreiðslu 

A. Ekkert mál til afgreiðslu 

 

III.               Til upplýsinga 

 

A. Trúnaðarmannaráðsfundur í febrúar og EPN fundur 

• SBF minnti á að trúnaðarmannafundur verði þann 18. febrúar kl. 13.00 til 15:00 og 

verður hann rafrænn. Þann 18. febrúar er einnig stjórnarfundur hjá EPN og verður 

hann einnig rafrænn.  

 

       IV. Önnur mál 

 Engin önnur mál. 

 

            Fundi slitið kl. 16.30. 

 

 

 


