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Borgarráð

       

Stýrihópur um 2. áfanga tilraunaverkefnis um styttingu vinnudags án launaskerðingar

Óskað er eftir að borgarráð tilnefni þrjá fulltrúa í stýrihóp um 2. áfanga tilraunaverkefnis um 
styttingu vinnudags án launaskerðingar 

Greinargerð: 
Vorið 2014 samþykkti borgarstjórn að stofnaður yrði starfshópur með það að markmiði að 
útfæra tilraunaverkefni um styttingu vinnudags án launaskerðingar. Markmið verkefnisins er 
að kanna áhrif styttingar vinnudags á heilsu, vellíðan, starfsanda og þjónustu með tilliti til 
gæða og hagkvæmni. Starfshópur var skipaður til að útfæra verkefnið nánar og urðu þá tveir 
starfsstaðir fyrir valinu, þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts og skrifstofa barnaverndar 
Reykjavíkur, auk þess sem skipaður var stýrihópur kjörinna fulltrúa og fulltrúa BSRB til að 
hafa umsjón með verkefninu.

Vorið 2016 var samþykkt að framlengja verkefnið til 1. júní 2017 og á sama tíma var 
stýrihópnum falið að undirbúa tilraunaverkefni á umhverfis- og skipulagssviði, íþrótta- og 
tómstundasviði, velferðarsviði og skóla- og frístundasviði. Stýrihópur um framhald 
tilraunaverkefnis um styttingu vinnudags án launaskerðingar hafði umsjón með fimm nýjum 
tilraunaverkefnum auk tveggja fyrstu starfsstaðanna. 

Samþykkt var í borgarráði 9. nóvember 2017 að framlengja tilraunaverkefnið til 11.2.18 fyrir 
núverandi starfsstaði og nýtt tilraunatímabil fyrir aðra milli 11.2.18-31.8.19. Starfsstöðum 
Reykjavíkurborgar verði gefinn kostur á að sækja um þátttöku með því að leggja fram 
rökstuðning fyrir þátttöku og hvernig þeir geti útfært styttinguna á viðkomandi starfsstað með 
fækkun vinnustunda niður í allt að 37 klukkustundir á viku án þess að skerða beina þjónustu.



Dagur B. Eggertsson

     

Hjálagt:
Drög að erindisbréfi stýrihóps um 2. áfanga tilraunaverkefnis um styttingu vinnudags án launaskerðingar.
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Styrihopur um 2. afanga tilraunaverkefnis um styttingu vinnudags an launaskerOingar 

.AbyrgOarmaOur: 
Borgarstj 6rinn i Reykjavik. 

Inngangur: 
Vorio 2014 sampykkti borgarstj6m ao stofnaour yroi starfsh6pur meo pao ao markmioi ao 

utfrera tilraunaverkefni um styttingu vinnudags an launaskeroingar. Markmio verkefnisins er 
ao kanna ahrif styttingar vinnudags a heilsu, vellioan, starfsanda og pj6nustu meo tilliti til 
greoa og hagkvremni. Starfsh6pur var skipaour til ao utfrera verkefnio nanar og urou pa tveir 
starfsstaoir fyrir valinu, pj6nustumiostoo Arbrejar og Grafarholts og skrifstofa bamavemdar 
Reykjavikur, auk pess sem skipaour var styrih6pur kjorinna fulltrua og fulltrua BSRB til ao 
hafa umsj6n meo verkefninu. 

Vorio 2016 var sampykkt ao framlengja verkefnio til 1. juni 2017 og a sama tima var 
styrih6pnum falio ao undirbua tilraunaverkefni a umhverfis- og skipulagssvioi, ipr6tta- og 
t6mstundasvioi, velferoarsvioi og sk6la- og fristundasvioi. Styrih6pur um framhald 
tilraunaverkefnis um styttingu vinnudags an launaskeroingar hafoi umsj6n meo fimm nyjum 
tilraunaverkefnum auk tveggj a fyrstu starfsstaoanna. 

Sampykkt var i borgarraoi 9. n6vember 2017 ao framlengja tilraunaverkefnio til 11.2.18 fyrir 
nuverandi starfsstaoi og nytt tilraunatimabil fyrir aora milli 11.2.18-31.8.19. Starfsstooum 
Reykjavikurborgar veroi gefinn kostur a ao srekja um patttoku meo pvi ao leggja fram 
rokstuoning fyrir patttoku og hvemig peir geti utfrert styttinguna a viokomandi starfsstao meo 

frekkun vinnustunda niour i allt ao 37 klukkustundir a viku an pess ao skeroa beina pj6nustu. 

Hlutverk styrihops: 
Styrih6purinn ber abyrgo a tilraunaverkefninu gagnvart abyrgoarmanni og hefur yfirumsj6n 
meo pvi en felur starfsmonnum ao sinna framkvremd pess. 

Hlutverk starfsmanna: 
Starfsmenn hafa pao hlutverk a5 sinna framkvremd verkefnisins og undirbua pa vinnustaoi 
sem valdir hafa verio meo pvi ao gera breytingar a vinnuskipulagi, veita upplysingagjof um 
prer breytingar sem kunna ao veroa a starfseminni i kjolfario og raoast i onnur vioeigandi 
verkefni. Starfsmenn hafa einnig pao hlutverk ao fylgjast meo framvindu verkefnisins og 
mrela arangur pess. Starfsmenn upplysi styrih6p um framvindu a reglulegum fundum. 

Styrihopinn skipa:

Starfsmenn styrihops: 
Ragnhildur isaksd6ttir og Harpa Hrund Berndsen, mannauosdeild Raohuss. 
Margret Gretarsd6ttir, ipr6tta- og t6mstundasvioi. 
Baldur Om Arnarson, menningar- og feroamalasvioi. 
Johanna Marteinsd6ttir, sk6la- og fristundasvioi. 
Steinunn Rognvaldsd6ttir, umhverfis- og skipulagssvioi. 
Anna Gu5mundsd6ttir, velfer5arsvioi. 

Meo h6pnum starfi jafnframt fulltruar ASi, BSBR, BHM og Ki. 



Markmio annars afanga tilraunaverkefnis 
Annar afangi tilraunverkefnisins felst i fysileikaranns6kn a pvi ao stytta vinnuvikuna hja 
Reykjavikurborg. Markmio meo 2. afanga tilraunaverkefnis um styttingu vinnuvikunnar an 
launaskeroingar er kanna hvort stytting leioi til gagnkvrems avinnings starfsmanna og 
viokomandi starfsstaoa. I>ar ao auki: 

• ao kanna langtimaahrif styttingar a lioan starfsf6lks, starfsanregju, pj6nustuveitingu,
yfirvinnustundir og veikindafjarvistir a nuverandi patttokustooum.
• ao kanna hvaoa vinnuhagrreoi verour af pvi ao stytta vinnuvikuna.
• ao undirbua framkvremd hask6laranns6knar a upplifun og reynslu starfsf6lks af
tilraunaverkefninu meo serstakri aherslu a samrremingu fjolskyldulifs og atvinnu.
• ao skooa afram ahrif styttingar vinnuvikunnar a 61ikum starfsstooum og mogulegar
nyjar utfrerslur.
• ao kanna ahrif mismunandi utfrerslna verkefnisins a starfsanregju og samrremingu
vinnu og einkalifs.
• ao kanna ahrif a styttingarinnar a alag starfsmanna

Viomio vio val a starfsstooum: 
Markmio verkefnisins er ao kanna hvort stytting vinnuviku leioi til gagnkvrems avinnings 
starfsmanna og viokomandi starfsstaoa. Vio mat a ums6knum veroa eftirfarandi viomio hofo 
til hliosj 6nar: 

• ao starfsstaour m6ti tillogu ao utfrerslu styttri vinnuviku auk undirbuningsaretlunar
fyrir viokomandi starfsstao
• ao ums6kn og tillaga ao vinnufyrirkomulagi se m6tuo i samtali stj6menda og
almennra starfsmanna a viokomandi starfsstoo
• ao vinnufyrirkomulag starfsstaoa se ymist vaktavinna eoa dagvinna
• ao rof veroi ekki i pj6nustuveitingu
• ao starfsstaour standist ryningu viokomandi svios borgarinnar hvao monnun og
nauosynlega pj6nustuveitingu varoar

Til raogjafar og samstarfs: 
Styrih6purinn leiti raogjafar hja og upplysi sviosstj6ra viokomandi svioa og starfsmannastj6ra 
Reykjavikurborgar sem og fulltrua stettarfelaga. Ao auki leiti starfsh6purinn raogjafar hja 
aoilum innan og utan borgarkerfis meo serpekkingu a viofangsefninu. Starfsmenn myndi 
verkefnastj6mir ser til fulltingis inni a fagsvioum borgarinnar i peim verkefnum sem peim er 
falio skv. erindisbrefi pessu. 

Starfstimabil: 
Styrih6purinn fylgi verkefninu eftir a meoan a pvi stendur i samrremi vio niourstoour 
arangursmats og niourstaona hverju sinni. Tilraunabilio stendur til 31. agust 2019 en stefnt er 
ao pvi ao buio veroi ao safna ollum gognum og ao logo veroi fram lokaskyrsla um verkefnio 
og hun kynnt abyrgoarmanni og forystu stettarfelaganna 1. april 2019. 

Reykjavik,  2018 
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