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Skipurit BSRB

Þing Stjórn

Formannaráð Starfsnefndir

Aðalfundur Framkv.stjóri



45. þing BSRB

Þing BSRB fer með æðsta 

vald í öllum málum 

bandalagsins. Þingið tekur til 

umfjöllunar öll þýðingarmikil 

málefni og mótar stefnu 

BSRB. Þá er kosið í helstu 

embætti bandalagsins á 

þingum þess. Þingið er haldið 

þriðja hvert ár, ekki síðar en í 

október. 45. þing 

bandalagsins var haldið í 

október 2018 undir 

yfirskriftinni „Bætt lífskjör –

betra samfélag“.

• Ávarp fráfarandi formanns

• Ávörp forsætisráðherra, forseta ASÍ og formanns YS í Noregi

• Áhersla á styttingu vinnuvikunnar með umfjöllun um 

tilraunaverkefni

• Pallborðsumræður

• Mikil og góð vinna í málefnahópum

• Stefnan mótuð til 2021

• Nýr formaður, varaformenn og stjórn kjörin



Aðalfundir

• Aðalfundur BSRB er haldinn fyrir 1. júní ár hvert 

• Farið yfir skýrslu stjórnar, reikninga 

bandalagsins og fjárhagsáætlun

• Fundurinn fer yfir og samþykkir 

framkvæmdaáætlun til næsta aðalfundar



Formannaráð BSRB er skipað formönnum 

aðildarfélaga bandalagsins hverju sinni. 

Ráðið mótar stefnu og megináherslur 

BSRB í málum sem koma upp milli þinga 

bandalagsins og fylgir eftir framkvæmd 

samþykkta þingsins og annarra mála sem 

þingið vísar til ráðsins. Fundir ráðsins, sem 

haldnir eru að minnsta kosti þrisvar á ári, er 

einnig vettvangur samráðs aðildarfélaga 

bandalagsins. Ráðið hefur fundað þrisvar 

frá 45. þingi BSRB.

Formannaráð BSRB

• Styttingu vinnuvikunnar

• Kjarasamninga

• Efnahagsmál

• Heimsfaraldur

• Húsnæðismál

• Stöðu launafólks

• Vinnumarkað framtíðarinnar

Rætt um fjölmörg mál



Formannaráð BSRB eins og 

það var skipað eftir 45. þing 

bandalagsins í október 2018



Stjórn BSRB fer með æðsta vald í 

málefnum bandalagsins milli þinga og 

aðalfundar. Hún stýrir starfsemi 

bandalagsins í samræmi við 

samþykktir BSRB og stefnumörkun 

þings, formannaráðs og aðalfundar. 

Stjórnin fundar að jafnaði aðra hverja 

viku. Formaður BSRB er jafnframt 

formaður stjórnarinnar

Stjórn BSRB



Starfsnefndir BSRB

Ber ábyrgð á og tekur til umfjöllunar 

stefnu BSRB í jafnréttismálum, 

styttingu vinnuvikunnar, fæðingarorlof 

og umönnunarbilið.

Formaður: Helga Hafsteinsdóttir

Ber ábyrgð á og tekur til umfjöllunar 

stefnu BSRB í  kjaramálum, efnahags-

og skattamálum, atvinnumálum, 

lífeyrismálum og húsnæðismálum.

Formaður: Garðar Hilmarsson

Ber ábyrgð á og tekur til umfjöllunar 

stefnu BSRB í menntamálum og um 

framtíð vinnumarkaðarins (þar með 

talið 4. iðnbyltinguna).

Formaður: Karl Rúnar Þórsson

Jafnréttisnefnd Kjaranefnd Menntanefnd

Réttindanefnd
Ber ábyrgð á og tekur til umfjöllunar 

mál sem aðildarfélög skjóta til BSRB 

varðandi túlkun á réttindamálum sem 

eru almenn fyrir aðildarfélögin.

Form.: Arna Jakobína Björnsdóttir

Velferðarnefnd
Ber ábyrgð á og tekur til umfjöllunar 

stefnu BSRB í heilbrigðismálum, 

almannaþjónustunni og almanna-

tryggingum ásamt velferðarmálum.

Formaður: Sandra B. Franks

Umhverfismál
Starfshópurinn tekur til umfjöllunar 

stefnu BSRB í umhverfismálum. 

Starfshópurinn gerir stjórn reglulega 

grein fyrir störfum sínum.



Ásþór Sævar 

Ásþórsson

Björg 

Geirsdóttir

fulltrúi

Dagný Aradóttir 

Pind

lögfræðingur

Hrannar Már 

Gunnarsson 

lögfræðingur

Jóhanna 

Þorgilsdóttir

fulltrúi

Magnús Már 

Guðmundsson 

framkvæmda-

stjóri

Sonja Ýr 

Þorbergsdóttir 

formaður

Sólveig 

Jónasdóttir 

fjármálastjóri

Sigríður Ingibjörg 

Ingadóttir 

hagfræðingur

Brjánn Jónasson

kynningarfulltrúi

Karl Sigurðsson

sérfræðingur

Árdís 

Sigurðardóttir

Ásthildur 

Torfadóttir

afgreiðslufulltrúi

Skrifstofan

Starfsfólk skrifstofu BSRB 

hefur það hlutverk að fylgja 

eftir stefnu bandalagsins eins 

og hún er mótuð og sett fram 

af kjörnum fulltrúum þess. 

Starfsfólk sinnir því 

meginhlutverki bandalagsins 

að gæta hagsmuna launafólks, 

hvort sem er á opinberum 

vinnumarkaði eða hjá 

opinberum fyrirtækjum sem 

rekin eru í almannaþágu og 

standa vörð um

réttindi og skyldur félagsmanna 

aðildarfélaga bandalagsins



BSRB hefur unnið að fjölmörgum 

hagsmunamálum félagsmanna frá 

45. þingi bandalagsins



Stytting vinnuvikunnar

BSRB hefur lengi barist fyrir 

fjölskylduvænu samfélagi og 

styttri vinnuviku. Rannsóknir 

og tilraunaverkefni sýna að 

styttri vinnuvika leiðir til meiri 

ánægju í starfi, aukinna 

afkasta, betri þjónustu og er 

þar að auki lóð á vogarskálar 

aukins jafnréttis kynjanna.  

Málefnið var sett á oddinn í 

kjaraviðræðum 2019 með 

þrotlausri baráttu náðist að 

koma ákvæði um styttingu inn 

í samningana sem undirritaðir 

voru í mars 2020.

• Eftir áralanga baráttu náðist að fá ákvæði um styttingu 

vinnuvikunnar inn í kjarasamninga aðildarfélaga

• Ólík útfærsla í dagvinnu og vaktavinnu

• Innleiðingarferlið hefur almennt gengið vel

• Auðveldara á sumum vinnustöðum en öðrum

• Vitað að upp myndu koma úrlausnarefni í ferlinu en tekið á þeim 

með innleiðingarhópi



2019

Viðræður hefjast

Stutt hlé yfir sumarið

Vísað til sáttasemjara

Undirbúningur fer á fullt

Kjarasamningsviðræður 

í gangi með áherslu á 

styttingu vinnuvikunnar

Vaktavinnuhópur af stað

Stytting dagvinnu kláruð

Kjarasamningar



2020

Baráttufundur í Háskólabíói

Stytting vaktavinnu kláruð
Orlofsmál, jöfnun launa, 

skil vinnu og einkalífs 

og önnur mál kláruð

Undirbúningur aðgerða

Flestir undirrita samninga

Samið við lögreglumenn



Baráttufundur opinberra 

starfsmanna í Háskólabíói 

30. janúar 2020 



Heimsfaraldurinn

Félagsmenn í fyrsta sæti

• Kröfum BSRB fylgt eftir

• Atvinnuleysi í forgrunni

• Sérfræðingahópur 
verkalýðshreyfingarinnar

Starfsfólkið varið

• Skrifstofunni lokað

• Unnið að heiman

• Starfsemi bandalagsins 
óskert þrátt fyrir faraldurinn



• Áhersla á opinbera þjónustu

• Greiðslur til starfsfólks vegna aukins 

vinnuálags vegna heimsfaraldurs

• Viðbótarfjármagn til að verja mikilvæga 

þjónustu og heilsu starfsfólks

• Niðurskurðaráformum mótmælt

• Hærri atvinnuleysisbætur, lengra 

bótatímabil og fleiri vinnumarkaðsúrræði

• Atvinnusköpun fyrir konur jafnt sem karla

• Kallað eftir álagsgreiðslum fyrir framlínuna

Heimsfaraldurinn



Fæðingarorlofið

• Lenging fæðingarorlofs lengi baráttumál

• Mikilvægur áfangi með lengingu í 12 

mánuði í byrjun árs 2021

• Áfram ákall um að orlofið skiptist jafnt

• Umönnunarbilið frá orlofi að leikskóla er 

enn óbrúað



Barnabótakerfið

• BSRB lét vinna úttekt á barnabótakerfinu

• Þarf að endurskoða kerfið frá grunni

• Nýtist bara sem stuðningur við allra 

tekjulægstu hópana

• Kerfið ómarkvisst og flókið

• Sláandi samanburður við hin Norðurlöndin



Endurmat á störfum kvenna

• Kynbundnum launamuni verði útrýmt

• Loforð stjórnvalda tengt 

kjarasamningum aðildarfélaga 2020

• Kynskiptur vinnumarkaður og vanmat á 

„kvennastörfum“ 

• Næsta skref er þróunarverkefni

• Varðar leiðina fyrir aðgerðir á stærri 

skala



BSRB tók ásamt öðrum þátt í að 

skipuleggja kvennafrí 24. október 

2018. Heimsfaraldurinn kom í veg fyrir 

að leikurinn væri endurtekinn 2020.



Heilbrigðismálin

• Baráttan um heilbrigðiskerfið heldur áfram

• Mikill þrýstingur um áframhaldandi 

einkavæðingu

• BSRB tekið þátt í að gera skoðana-

kannanir til að styrkja málstaðinn

• Opnir fundir ýmist á okkar vegum eða 

með ASÍ til að leggja áherslu á okkar 

málstað



Húsnæðismál

• 1.000 leigjendur

• 440 íbúðir í útleigu

• 240 íbúðir í byggingu

• 374 íbúðir í undirbúningi

• Í undirbúningi að 

virkja Blæ á næstunni

• Mun byggja fyrir þá sem 

eru yfir viðmiðum Bjargs

Bjarg
íbúðafélag

Blær
íbúðafélag



Ómissandi fólk

• Myndum félagsmenn aðildarfélaga að störfum

• Sýnum fjölbreytileikann

• Þremur áföngum lokið

• Hlé vegna heimsfaraldurs

• Nýtist vel í auglýsingar og kynningarmál



Starfsumhverfið

• Mikil áhersla á starfsumhverfi 

opinberra starfsmanna

• 4. iðnbyltingin og þróun starfa

• Málþing um álag í starfi og kulnun

• Alþjóðlegt samstarf 

• Ráðstefna um framtíð vinnunnar með 

ILO og norrænu ráðherranefndinni



Insert Image

1. maí

• Óvenjulegar aðstæður á 

baráttudegi verkalýðsins

• Baráttu- og skemmti-

dagskrá heima í stofu

• Vonandi hægt að fara í 

kröfugöngu og halda 

baráttufundi 1. maí 2022



Varða

• Stofnuðum Vörðu – Rannsóknarstofnun 

vinnumarkaðarins með ASÍ 2019

• Bætir þekkingu á lífsskilyrðum launafólks 

og eykur tengsl við fræðasamfélagið

• Áberandi rannsóknir

• Staða launafólks og atvinnulausra

• Staða fatlaðs fólks

• #MeToo og stéttarfélögin

• Fleiri verkefni í pípunum



Framtíðarvinnumarkaðurinn

• Breytingar framundan á 

vinnumarkaði 

• Tæknibreytingar og hröð þróun

• Geta haft mikil áhrif á 

félagsmenn

• Í forgangi hjá bandalaginu

• Sjónum beint að málefninu hjá 

menntanefnd BSRB



Umhverfismál

• Aukin áhersla á umhverfismál hjá BSRB

• Réttlát umskipti í loftslagsmálum í 

forgrunni

• Samstarfsverkefni norrænna og þýskra 

stéttarfélaga

• Breytingar á forsendum launafólks


