Dagvinna
stytting viðveru
Guðrún J. Haraldsdóttir verkefnisstjóri Vinnustundar hjá FJS

Forsenda breytinga er að viðkomandi fagráðuneyti hafi staðfest að samkomulög
um styttingu viðverutíma starfsmanna sé í lagi.
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Dagvinnumaður – stytting á viðverutíma
• Dagvinnumaður
• Vinnuskylda 100% starfs er 40 klst á viku
til vinnuskyldu telst bæði sá tími sem krefst vinnuframlags
starfsmanns og launuð hlé.
• Viðvera: hverrar viku hjá 100% starfi verður sá stundafjöldi sem
gert er samkomulag um að starfsmenn þurfi að vera á vinnustað/stöð á viku.
• Vinnuskyldu 100% starfs má stytta um t.d. 13 mín á dag og þá eru
35 mín sem er allt launaða neysluhléið notað innan dagsins.
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• Vinnufyrirkomulagið – dagvinnumaður með
sveigjanlegan vinnutíma:
• virkar þannig að unnar stundir fara upp í viðveruskyldu
starfsmanns.
• Þegar tímafærsla dagsins telur fleiri stundir en viðveruskylda
dagsins þá reiknast að viðkomandi hafi unnið yfirvinnu þann
dag. Ef hann síðan vinnur minna en viðveruskyldu nemur
næsta dag þá reiknast yfirvinna sem unnin var aðra daga upp í
það sem á vantar.

x
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Dæmi um vinnufyrirkomulag
með 13 mín. styttingu hvern dag:

Vinnustund útfærsla á vinnufyrirkomulagi
Vinnufyrirkomulagið – dagvinnumaður með sveigjanlegan vinnutíma
100% starf unnið eins alla daga með 13 mín styttingu á viðveru alla virka daga
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Útskýring á dálkaheitum í vinnufyrirkomulagi
Vikunúmer: notað þegar vinnufyrirkomulag er mismunandi milli vikna
Vikudagur: vikudagur
Dagategund: hvernig dagur
Neysluhlé reiknast ekki frá/til: Notað þegar greiða á sjálfkrafa fyrir unnið neysluhlé
á tilteknum tíma sólarhrings utan dagvinnu, (lítið notað).
Viðmiðunartími frá: Kl. hvað á að hafa viðmiðunartímann fyrir mætingu
Viðmiðunartími til: Kl. hvað á að hafa viðmiðunartímann fyrir vinnulok
Vinnuskylda: Tímar sem birtir eru í dálknum Vinnuskylda er stundafjöldi sem deilist upp í 40 klst vinnuskyldu pr. viku og er
stundafjöldinn sem notaður er þegar orlof er tekið.
Orlof 100% starfsmanns ávinnst sem 240 klst á ári eða 20 klst pr. mánuð.
Þegar starfsmaður tekur orlof í heilan dag þá lækkar staða orlofs um sama stundafjölda og vinnuskylda dagsins er en ekki
stundafjöldann sem starfsmaðurinn verður að vera við vinnu = viðvera.
Viðvera: Tímar sem birtir eru í dálknum Viðvera er stundafjöldinn sem starfsmaður þarf að vera við vinnu (á vinnustað/stöð).
Stytting(-)/lenging(+) vinnutíma í mín: hér er mínútufjöldinn skráður sem stytta á eða lengja viðveruna um.

Minna á orlofstöku. Þegar starfsmaður tekur orlof í heilan dag þá lækkar staða orlof um
sama stundafjölda og vinnuskylda dagsins er en ekki stundafjöldann sem starfsmaðurinn
verður að vera við vinnu = viðvera.
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Dæmi 100% starf öll stytting = 65 mín notuð á föstudegi

Hér er dæmi um að 13 mín stytting er lögð saman og öll notuð á föstudegi = 65
mín stytting á föstudegi.
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Dæmi um 100% starf
vinnufyrirkomulag með 48 mín. styttingu hvern dag:
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Dagvinnumaður í hlutastarfi
• Hlutastörf geta verið sett upp á svo marga mismundandi vegu
að erfitt er að gefa dæmi um hvernig þeim getur verið háttað.
Hægt er að setja þau upp þannig að unnið sé jafnt alla daga
eða unnið suma daga meira til að geta sleppt öðrum dögum.
• Það þarf að gæta þess við gerð þeirra á sama hátt og með
100% starfið að tilgreindar séu fullar vinnuskyldustundir á viku
miðað við starfshlutfallið og svo setja styttingu á því í mínútum
þá daga sem unnir eru.

8

Dagvinnumaður í hlutastarfi 50% vinnur jafnt alla daga
dæmi:

9

Dagvinnumaður með fastan vinnutíma
• Dagvinnumaður með fastan vinnutíma
hefur ekkert svigrúm varðandi sinn vinnutíma, það er ætlast til
þess að hann sé við vinnu á tilteknum tíma dagsins.
En það er samt hægt að stytta viðverutímann hans á
sambærilegan hátt og dagvinnumanns með sveigjanlegan
vinnutíma.
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Dæmi dagvinnumaður með fastan vinnutíma
100% starf viðvera stytt um 13 mín. á dag
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Dagvinnumenn - stytting vinnutíma.
Hver gerir hvað í Vinnustund?
•

LAUNAFULLTRÚAR (aðgangshlutverkið Launafulltrúi) Á HVERJUM STAÐ FRAMKVÆMA BREYTINGAR Í
VINNUSTUND

•

Búa þarf til ný vinnufyrirkomulög fyrir allt dagvinnufólk miðað við umsamda styttingu á viðveru.
Hægt er að afrita núverandi vinnufyrirkomulög og breyta þeim þannig að þau sýni vinnuskyldu og umsamda
styttingu vinnutíma.

•
•

Loka þarf núverandi vinnufyrirkomulögum og tengja starfsmenn við ný.
Ávinnsla orlofs verður eftir sem áður 240 stundir á ári m.v. fullt starf.

•

Úttekt orlofs hjá starfsmanni miðast við vinnuskyldu, en ekki viðveru. Þannig reiknast heill dagur í orlofi áfram
sem 8 klst. hjá starfsmanni í 100% starfshlutfalli, en ekki út frá viðverustundum með styttingu.

•

Dæmi um vinnufyrirkomulög með stytta viðveru hafa verið skráð inn hjá stofnunum ríkisins - undir
vinnufyrirkomulög sem eru ekki í gildi.
Stýringar - Vinnufyrirkomulag - Vinnufyrirkomulag í gildi NEI og Leita.

•

Til að yfirmenn geti skráð ný vinnufyrirkomulög á starfsmenn þurfa þau að vera með merkt JÁ í gildi.

•

Endilega skoðið dæmin um Vinnufyrirkomulög og notið eftir þörfum og setjið í gildi þegar niðurstaða liggur fyrir.
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Launafulltrúi – aðgangshlutverkið í Vinnustund
• Umsjónarmaður Vinnustundar hjá stofnun er með aðgangshlutverk sem heitir
Launafulltrúi
• sem veitir aðgang að:
-Stýringar á stofnunum og skipulagseiningum og starfsmönnum
-Fjarvistartegundir
-Aukatímar
-Vinnufyrirkomulag
-Yfirvinnusamningar
-Síusamningar
-Skýrslur á gögnum allrar stofnunar/fyrirtækis
-Endurútreikningur
-Launauppgjörstímabil
-Senda bunka til launakerfis
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Yfirmaður – aðgangshlutverk í Vinnustund
• veitir aðgang að:
• -Stýringar á starfsmönnum (flipar í myndinni Starfsmaður þar eru fliparnir
Vinnutímaskipulag, Nánar, Vinnuskil og Yfirvinnusamningar (sýna og stýra
greiðslum)
• -Yfirfara tímafærslur, hvíldartíma og leyfisóskir
• -Breyta og skrá tímafærslur starfsmanna
• -Skýrslur fyrir skipulagseiningu yfirmanns
• -Skoða stýringar stofnunar
• -Endurútreikningur
• -Setja samþykktar færslur skipulagseiningar í launabunka
• -Árvakur: Stillingar á tilkynningum úr kerfinu
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Hvað stýrir greiðslum mældrar yfirvinnu?
• Það er háð samkomulagi sem gert er við ráðningu starfsmanns hvaða
reglur gilda um meðferð vinnuskila hans.
Samkomulagið segir til um hvort hann fær greidda tilfallandi yfirvinnu eins
og hún reiknast á hverju uppgjörstímabili eða hvort greiðslur á yfirvinnu
eru háðar öðrum skilyrðum.
• Stýringin á því í Vinnustund hvernig högunin er í vinnuskilum er í höndum
hverrar stofnunar.
• Stillt er í stýringum stofnunar í Vinnustund hvert mögulegt frávik í
vinnuskilum er milli uppgjörstímabila og hægt að yfirskrifa það síðan á
skipulagseiningum og starfsmanni.
• Svokallaður yfirvinnusamningur er notaður til að stýra hvernig yfirvinna er
meðhöndluð.
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Yfirvinnusamningar í Vinnustund,
halda þeir gildi sínu?
• Yfirvinnusamningar í Vinnustund munu virka áfram eins og þeir
hafa gert. Það breytir þeim enginn nema þið.
• Yfirvinnusamningar virka eins og sía til þess að hefta hvað
greitt er af reiknaðri yfirvinnu.
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Vinnuskil dagvinnumanna
>Starfsmenn > Vinnuskil flipinn

• Vinnuskil dagvinnumanna staða þeirra segir til um hvort unnið
var undir eða umfram viðveruskyldu hvert uppgjörstímabil.
• Stýringar stofnunar segja til um hve mikið af stundum
starfsmenn mega geyma að vinna til næsta uppgjörstímabils án
þess að uppgjör stoppi þegar því er lokað = bunkað.
• Ef yfirvinnusamningar í Vinnustund eru notaðir til að greiða
fasta ómælda yfirvinnu þá sést í vinnuskilum mismunurinn á
greiddum tímum og unnum tímum.
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Stýringar stofnunar
•

Stýringin:
Leyft frávik frá vinnuskyldu (= vinnuskilum) í klst.
Segir til um hve marga tíma starfsmaður má flytja með sér á milli
uppgjörstímabila.
Þessi stýring á við alla starfsmenn viðkomandi stofnunar.
Hægt er að yfirskrifa stýringu stofnunar á skipulagseiningu eða
starfsmanni.
Dæmi: Leyft frávik er 16 klst.
Staða vinnuskila dagvinnumanna má ekki fara í meira en 16 klst í
mínus.
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Stýringar - stofnunar
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Dæmi um starf með fulla styttingu á viðveru hvern virkan dag
Hér er dæmi
um útreikning á
viðveru og
yfirvinnu. Ath
að frá 01.01.21
fer yfirvinna að
reiknast í
yfirvinnu 1 og
yfirvinnu
(yfirvinna 2)
við uppgjör,
útreikningur
sést þá í
starfsmenn
mynd
starfsmanns í
Uppgjör
flipanum.

Í Yfirfara tímar myndinni frá 01.01.2021 breytist birtingin á reiknaðri yfirvinnu.
Yfirvinna sem reiknast frá degi til dags verður birt sem launategund 210 =
Yfirvinna 1 í stað 211 = Yfirvinna áður.
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Starfsmenn > Starfsmenn myndin - Flipar
Við uppgjör reiknar
Vinnustund hve
mikið af yfirvinnu
fer í yfirvinnu 1 og
yfirvinnu (yv 2)
miðað við
viðveruskyldu sem
sett er í
vinnufyrirkomulag
starfsmanns

Launategundarheitið Yfirvinna verður notuð áfram og þýðir að verið er að reikna
Yfirvinnu 2
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Starfsmenn > Starfsmenn myndin - Flipar
Hér er dæmi um
birtingu í flipanum
Uppgjör þegar yfirvinna
reiknast og hluti af
henni fer í yfirvinnu 1 og
hluti í yfirvinnu = yv 2
og hluti í viðveruskil
(vinnuskil)
það er nánari birting
undir bláu bólunni = i
nánari upplýsingar
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i = Nánari upplýsingar
•

•

Skipting yfirvinnu
 Í des sem er utan yfirvinnu 1
tímabils
3 tímar
 Yfirvinna (yv 2) utan dagvinnutímabils
17-08
13 tímar
 Yfirvinna (yv 1) innan dagvinnutímabils
08-17
5 tímar
Í bunkavinnslu.
 211 lína 3 tímar tímar fara upp í
vinnuskil
 210 lína 18 tímar
• 4,25 af 5 tímunum fara upp í
vinnuskil
• 0,75 fara til greiðslu
• 13 færast yfir á 211 því þeir eru
unnir utan dagvinnutímabils.

Dæmið tilheyrir ekki nákvæmlega tímabilinu 16.12.20-15.01.21 þetta er bara dæmi það
er ekki vinnuskylda alla virka daga tímabilsins því sérstakir frídagar hitta á mán-fös.
Starfsmaðurinn er í 80% starfi og svona hittir vinnuskyldan hans á tímabilið sem var
undir. Myndin er til þess að sýna hvaða niðurstöður fást út frá forsendum sem
reikniverkið fær. Forsendurnar í Vinnustund eru: reiknireglur stéttafélags, vinnuskylda og
viðveruskylda í vinnufyrirkomulagi , reiknuð yfirvinna, lengd og dagasamsetning
uppgjörstímabils, staða vinnuskila í stundum í plús eða mínus.
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Hver leiðbeinir varðandi notkun Vinnustundar?
•
Hjálp Vinnustundar – þar er að finna leiðbeiningar um hvernig gera á
vinnufyrirkomulag eða afrita það.
• Ríkisstofnanir - Fjársýsla ríkisins launasvið leiðbeinir um notkun
Vinnustundar fyrir ríkisstofnanir.
Ríkisstofnanir vinsamlega sendið beiðni um leiðsögn á tölvupóstfangið
laun@fjs.is (Teams fundir einsleitar stofnanir gætu fengið sameiginlega
fundi).
• Aðrir leita til hluðaðeigandi aðila.
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Þetta næst með samvinnu
GUÐRÚN JÓNÍNA HARALDSDÓTTIR
SÉRFRÆÐINGUR Á LAUNASVIÐI FJS
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